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Salah satu penunjang keberhasilan Kepala Sekolah Dasar adalah efektif 
tidaknya supervisi dan pembinaan yang dilakukan oleh para Pengawas TK/SD  

Penelitian tentang Implementasi Supervisi Manajerial pengawas TK/SD 
diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap peningkatan 
kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar yang pada gilirannya berimplikasi 
terhadap peningkatan mutu Pendidikan Nasional untuk mencerdaskan kehidupan 
bangsa. 

Tujun penelitian ini diharapkan dapat memperoleh diskripsi mengenai: (1) 
Program pengawasan Pengawas TK/SD dalam meningkatkan kemampuan 
profesional Kepala SD di Kecamatan Banjarharja Kabupaten Brebes, (2) 
Pelaksanaan pengawasan Pengawas TK/SD dalam membina kemampuan 
profesional Kepala SD di Kecamatan Banjarharja, Kabupaten Brebes , dan (3) 
Laporan hasil pengawasan Pengawas TK/SD dalam membina kemampuan 
profesional Kepala SD di  Kecamatan Banjarharja, Kabupaten Brebes. Untuk 
merealisasikan tujuan tersebut digunakan pendekatan kualitatif dengan 
menggunakan metode deskriptif analitik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan peningkatan kemampuan 
profesional Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Banjarharja, Kabupaten Brebes 
dapat terlaksana dengan baik jika pengawas TK/SD dapat melaksanakan Supervisi  
dan pembinaan secara efektif yaitu mulai dari perencanaan program, pelaksanaan 
program hingga laporan hasil pengawasan yang telah direncanakan, 
keberhasilannya hampir mencapai 75 % terhadap kemampuan profesional Kepala 
Sekolah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja Kepala Sekolah Dasar 
untuk keberhasilan tujuan pendidikan yang diinginkan.  

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan pembinaan yang 
dilakukan oleh Pengawas TK/SD berperan penting dalam merealisasikan Kepala 
SD yang profesional dan berkualitas. 
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One of the SD Principal’s suporter achievement is effective or not the 
erection which done by instructor of TK/SD. 

The research about managerial supevision instructor of TK/SD be hope 
can give maximal contribution in increasing the professional ability of principal of 
SD which in finally will increase the Eucation National quality to educate people 
life.  

The objective of this research is to know description about (1) The 
Planning of instruction instructor TK/SD in increasing professional ability of 
principal of  SD in Banjarharja district, Brebes residence , (2) The execution of 
instruction instructor TK/SD in erection the professional ability of principal SD in 
Banjarharja, Brebes, and  (3) The evalution of instruction execution by instructor 
TK/SD to build professional ability of principal of SD in Banjarharja , Brebes. 
The approximation qualitative with desciptive (analitik) method is consulted to 
realize those objectives. 
         This research show up that the ojective of increasing professional ability  of 
principal of SD (Elementary  School) in Banjarharja, Brebes can be done more 
better if instructor of TK/SD can do they instruction and erection by effective, 
since the planning take all the SD principal data needs    
Into program excution based on the planning, the achievement it’s about 75 %  in 
professional ability of principal of SD, at last it’s can increase the soul of job 
principal of SD for the achievement of education objective which they want. 
       The conclusion of this research is that instruction and erection which done by 
instructor TK/SD is very mean to realize the principal of elementary school. Who 
has high quality and professional. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan selalu dituntut untuk dapat menghasilkan sumber daya 

manusia yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan budaya yang 

berkembang dalam masyarakat. Pendidikan merupakan hak seluruh warga 

negara sesuai dengan tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan diharapkan bangsa 

lndonesia dapat segera bangkit untuk menata hidup dan kehidupannya 

sehingga mampu mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 

 Dalam rangka melaksanakan pembangunan dalam bidang pendidikan, 

kegiatan pendidikan tidak dapat diabaikan karena masa depan suatu bangsa 

sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam melaksanakan program pendidikan. 

Untuk terlaksananya pendidikan yang baik diperlukan guru yang berkualitas 

dan Kepala Sekolah yang profesional. 

Kemampuan profesional merupakan prasyarat bagi seseorang untuk 

dapat melakukan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan atau menduduki jabatan 

sesuai dengan spesifikasi kemampuannya. Keahlian atau kemahiran dapat 

dimiliki melalui proses pendidikan spesialisasi. Dengan demikian maka 

kualifikasi kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar ialah keahlian dan 
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kemahiran yang secara baku dipersyaratkan terhadap Kepala Sekolah untuk 

melaksanakan tugas-tugas sebagai Kepala Sekolah Dasar. 

 Pendidikan mempunyai fungsi sebagaimana termuat dalam Undang-

undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2003 pasal 3 adalah: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

Keberhasilan pendidikan sesuai dengan tujuan di atas terlihat dari siswa 

yang berprestasi dengan indikator antara lain keberhasilan sekolah 

mengantarkan lulusannya masuk ke SMPN (Sekolah Menengah Pertama 

Negeri), serta kecilnya resiko terjadi perilaku menyimpang para pelajar dalam 

bentuk kenakalan remaja dan tingginya prestasi siswa dalam bidang lain di 

luar kurikulum (kegiatan ekstra kurikuler) yang diindikasikan dengan 

pencapaian prestasi di berbagai kejuaraan baik olahraga ataupun kesenian. 

Salah satu faktor yang paling dominan dan berperan dalam 

mengantarkan keberhasilan siswa dalarn prestasi akademik dan nonakademik 

adalah faktor mutu Kepala Sekolah. Berkaitan dengan masalah tersebut, 

Supriadi (1998: 346) menjelaskan bahwa "Erat hubungannya antara mutu 

Kepala Sekolah dengan berbagai aspek kehidupan sekolah seperti disiplin 

sekolah, iklim budaya sekolah dan menurunnya perilaku nakal siswa". 
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Pengembangan kemampuan profesional guru sekolah dasar menjadi 

tanggung jawab Kepala Sekolah. Kepala Sekolah bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan 

tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana 

dan prasarana. 

Agar Kepala Sekolah berhasil dengan baik dalam kinerjanya harus 

ditopang oleh kemampuan profesional yang tinggi. Direktorat Pendidikan 

Menengah Umum Depdikbud dalam Rambu-Rambu Penilaian Pelaksanaan 

Tugas Kepala Sekolah di lingkungan Dikmenum (1999: 1) menyatakan 

sebagai berikut: 

Kepala Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas 
tambahan sebagai Kepala Sekolah dan yang senantiasa perlu meningkatkan 
kemampuan, pengabdian, dan kreativitasnya agar dapat melaksanakan tugas 
secara profesional. 

Profesional menurut Supriadi (1998: 95) "...menunjuk kepada 

penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya". Di 

antara penanggung jawab pengendalian dan penilaian pelaksanaan pendidikan 

dan pengajaran di sekolah adalah para pengawas yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

Menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 

118 tahun 1996 pasal 1, Pengawas Sekolah adalah : 

Pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara 
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan 
di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis 
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pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar, dan 
menengah.  

Selanjutnya dinyatakan dalam Keputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 118 tahun 1996 pasal 4, tanggung 

jawab Pengawas Sekolah adalah: 

1. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai 
dengan penugasannya pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul 
Athfal/Bustanul Athfal/Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah 
Diniyah/ Sekolah Dasar Luar Biasa atau Sekolah Tingkat 
Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Tingkat Atas/Madrasah 
Aliyah/Sekolah Luar Biasa. 

2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil 
prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan 
pendidikan. 

Sedangkan wewenang Pengawas Sekolah adalah: 

1. Memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang 
optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 
kode etik profesi.  

2. Menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lain yang diawasi serta 
faktor-faktor yang mempengaruhi. 

3. Menentukan dan atau mengusulkan program pembinaan , serta melakukan 
pembinaan. 

Adapun tugas dan fungsi Pengawas TK/SD menurut Keputusan Kepala 

Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Banjarharjo 

Kabupaten Brebes adalah: 

1. Menyusun rencana dan program Pengawas. 
2. Membimbing pelaksanaan kurikukum TK/SD termasuk SDLB yang 

meliputi isi, metode penyajian dan penggunaan alat bantu pengajaran 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Membimbing Tata Usaha TK/SD termasuk SDLB yang meliputi urusan 
kepegawaian, keuangan dan perkantoran. 
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4. Membimbing pelaksanaan, pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana TK/SD termasuk SDLB. 

5. Menilai dan menganalisis hasil pelaksanaan kurikulum TK/SD termasuk 
SDLB berdasarkan ketetapan penerapan dan ketepatan waktu pelaksanaan. 

6. Membimbing hubungan kerjasama TK/SD dengan istansi, lembaga, dunia 
usaha dan masyarakat. 

7. Memberikan bahan penilaian dalam rangka akreditasi lembaga pengelola 
TK/SD. 

8. Menilai dan menganalisis efisiensi dan efektivitas Tata Usaha TK/SD 
9.  Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas 
       Pengawas TK/SD sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Cabang Dinas. 
10.  Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pengawas. 
 

Pengawas pendidikan, dalam konteks perubahan pendidikan adalah 

elemen yang dapat memberikan pencerahan yang bersifat komprehensif di 

lingkungan persekolahan. Kinerja pengawas memiliki kedudukan strategis 

dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi pencapaian kinerja setiap 

elemen  yang ada di sekolah terutama kepala sekolah. 

Akhir dari pelaksanaan kinerja pengawas, adalah terciptanya personil 

kepala sekolah yang memiliki kemampuan profesional, sehingga mampu 

melakukan perubahan menuju  ke arah yang lebih efektif bagi manajemen 

persekolahan. 

Di Kecamatan Banjarharjo terdapat 69 SD Negeri yang dibina dalam 

lima wilayah binaan yaitu daerah binaan I, daerah binaan II, daerah binaan III, 

daerah binaan IV dan daerah binaan V. Di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten 

Brebes, ini terdapat sekolah dasar yang bermutu baik, yang lulusannya 

memperoleh rata-rata nilai Ujian Akhir Sekolah ( UAS ) yang baik dan 

persentase melanjutkan ke SMP baik negeri maupun swasta yang berkualitas 

cukup tinggi. Artinya Sekolah Dasar tersebut berkualitas cukup baik dengan 

indikator keberhasilan pelaksanaan tujuan Sekolah Dasar cukup baik. 
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Sementara itu masih terdapat sekolah yang mutunya masih kurang baik 

dengan indikator perolehan rata-rata nilai Ujian Akhir Sekolah  (UAS) masih 

rendah dan persentase melanjutkan ke SMP negeri dan swasta rendah, seperti 

terlihat dalam tabel berikut. 

Tabel 1.1 

Klasifikasi SD di Kecamatan Banjarharjo Tahun Pelajaran 2006/2007 

NO 
Status 

Sekolah 

KLASIFIKASI  

Jumlah 
Baik 

Sekali
Baik Sedang Kurang

Kurang 

Sekali 

1. Negeri - 10 58 1 - 69 
2. Swasta - - - - - - 

Jumlah - 10 58 1 - 69 

Sumber:  Nilai UAS (Ujian Akhir Sekolah) Tahun Pelajaran 2006/2007 

Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. 

Dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Dinas Pendidikan 

Kabupaten Brebes terdapat dua jenis jabatan yakni jabatan struktural dan 

jabatan fungsional. Kepala Sekolah Dasar secara struktural bertanggung jawab 

kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan secara 

fungsional pembinaannya merupakan tanggung jawab para Pengawas TK/SD 

karena pengawas TK/SD rnemiliki kapasitas jabatan fungsional. Dengan 

demikian salah satu penunjang keberhasilan Kepala Sekolah Dasar adalah 

efektif tidaknya supervisi, pengawasan dan pembinaan yang diberikan oleh 

para Pengawas TK/SD khususnya bidang manajerial dan tepat tidaknya 

strategi pembinaan yang diterapkan. 



7 
 

 

Kegiatan  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  pengawas  TK/SD terhadap  

kepala sekolah antara lain : 

1. Pembinaan lewat rapat  kepala sekolah setiap satu bulan sekali atau lebih. 

2. Pembinaan administrasi lewat kunjungan sekolah. 

3. Pembinaan  lewat kegiatan KKG baik di gugus, dabin atau PKG. 

4. Pembinaan lewat pertemuan KKKS. 

5. Pembinaan lewat monitoring pelaksanaan UTS, UUS, UAS. 

         Dari kegiatan  pembinaan  tersebut  berdampak pada semakin bertambah 

nya kepahaman kepala sekolah tentang : 

       1. Pengelolaan manajemen sekolah, sehingga dari sejak perencanaan   

            program, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dilaksanakan dengan baik.  

2. Pengelolaan administrasi sekolah, sehingga kelengkapan data, kebenaran     

     pengisian data, pelaporan dilaksanakan dengan baik. 

3. Pengelolaan keuangan sekolah, sehingga perencanaan, penggunaan,       

    pengadministrsian dan pelaporan dilakukan dengan baik. 

4. Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, sehingga pengadaan,   

     pengelolaan dan pendataan dilakukan dengan baik. 

      Pada akhirnya dengan peningkatan kemampuan profesioanl kepala 

sekolah diantaranya akan berpengaruh terhadap output sekolah, hal ini 

terbukti dengan berbagai prestasi yang diraih Kecamatan Banjarharja di 

tingkat kabupaten diantaranya : 

1.  Juara 3 lomba dokter kecil tingkat kabupaten 

2.  Juara 1 renang siswa tingkat kabupaten 

3.  Juara 3 LCC siswa tingkat kabupaten 
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4.  Juara 1 lomba pidato siswa tingkat kabupaten 

5. Nominasi 5 besar  olimpiade MIPA tingkat kabupaten 

6.  Juara 3 bola voly guru tingkat kabupaten 

7.  Juara 3 lomba pramuka tingkat kwarcab 

Sumber: Daftar Prestasi Lomba-lomba Tahun  Pelajaran 2006/2007 Cabang   

               Dinas P dan  K Kecamatan Banjarharja. 

     Hal ini jika diadakan supervisi, pengawasan  dan pembinaan lebih 

intensif dari Pengawas TK/SD tidak mustahil akan semakin meningkatkan 

kemampuan profesioanl kepala sekolah. Hal itulah yang membuat peneliti 

tertarik untuk mengungkap lebih dalam tentang supervisi manajerial  

pengawas TK/SD terhadap peningkatan kemampuan profesional kepala 

Sekolah Dasar.  

Penelitian tentang Supervisi Manajerial yang dilakukan para Pengawas 

TK/SD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap 

peningkatan mutu profesional Kepala Sekolah Dasar yang pada gilirannya 

berimplikasi terhadap peningkatan mutu Pendidikan Nasional untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

1.2  Fokus Penelitian.  

Dalam Permendiknas  Nomor 12 tahun 2007 dinyatakan bahwa Supervisi 

Pengawas TK/SD meliputi Supervisi Manajerial, Supervisi Akademik, 

Evaluasi Pendidikan, Penelitian Pengembangan dan Sosial. 



9 
 

 

Menurut Amiruddin (2006 : 82) secara normatif dapat dikatakan bahwa 

tugas pengawas dapat digolongkan sebagai berikut: (1) bidang kepengawasan, 

(2) bidang pengembangan profesi, (3) bidang pengabaran kemasyarakatan dan 

kemanusiaan, (4) bidang penunjang kepengawasan.  

Mengingat luasnya permasalahan yang bisa diangkat menjadi bahan kajian 

penelitian, maka dalam penelitian ini penulis akan membatasi  permasalahan 

yang berkaitan pada bidang Supervisi Manjerial yang dilakukan Pengawas 

TK/SD terhadap Kepala Sekolah Dasar dalam meningkatkan kemampuan 

pofesional Kepala SD di Kecamatn Banjarharja 

Alasan penelitian terhadap  bidang Supervisi manajerial Pengawas TK/SD 

karena Supervisi Manajerial yang dilakukan Pengawas TK/SD sebagai bagian 

dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Jika pengawas  dapat memberikan 

masukan yang berarti kepada kepala SD maka kepala SD itu akan melaksakan 

tugas secara efektif sehingga berimplikasi kepada meningkatnya kinerja dan 

kemampuan profesional  mereka. Peningkatan kinerja dan kemampuan 

profesioanl ini secara langsung atau tidak langsung akan meningkatkan mutu 

pendidikan. 

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan 

fokus penelitian sebagai berikut: 

1.2.1  Bagaimanakah program kepengawasan  Pengawas TK/SD dalam 

meningkatkan kemampuan profesional Kepala SD di Kecamatan 

Banjarharjo, Kabupaten Brebes. 
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1.2.2 Bagaimanakah pelaksanaan kepengawasan Pengawas TK/SD dalam 

membina kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar di 

Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. 

1.2.3 Bagaimanakah laporan hasil pengawasan Pengawas TK/SD dalam 

membina kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan 

Banjarharjo, Kabupaten Brebes. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini 

secara umum bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang  

Supervisi Manajerial yang dilakukan  Pengawas TK/SD dalam meningkatkan 

kemampuan profesional Kepala SD di Kecamatan Banjarharja, Kabupaten 

Brebes. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1.3.1  Program kepengawasan  Pengawas TK/SD dalam meningkatkan       

kemampuan profesional Kepala SD di Kecamatan Banjarharjo, 

Kabupaten Brebes 

1.3.2 Pelaksanaan kepengawasan Pengawas TK/SD dalam membina   

kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan 

Banjarharjo, Kabupaten Brebes. 

1.3.3  Laporan hasil pengawasan  Pengawas   TK/SD   dalam membina 

kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan 

Banjarharjo, Kabupaten Brebes. 
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1.4   Manfaat Penelitian 

 1.4.1 Manfaat Teoritis 

     Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan 

ilmu manajemen sistem pendidikan, khususnya mengenai manajemen 

kepengawasan dalam meningkatan kemampuan profesional Kepala Sekolah 

Dasar dalam upaya peningkatan mutu pengelolaan sekolah di Kecamatan 

Banjarharjo, Kabupaten Brebes. 

 1.4.2  Manfaat Praktis 

     Memberi masukan kepada Pengawas TK/SD dan Kepala Sekolah 

Dasar di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes sebagai bahan 

pertimbangan atau bahan evaluasi tentang penerapan Supervisi Manajerial 

Pengawas K/SD, kendala-kendala dan solusi yang diterapkannya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dasar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Perkembangan yang terjadi dalam berbagai kehidupan cenderung 

menimbulkan permasalahan dan tantangan-tantangan baru, yang variasi dan 

intensitasnya cenderung meningkat. Keadaan ini akan membawa dampak pada 

luas dan bervariasinya tugas-tugas pengelolaan pendidikan. Praksis pengelolaan 

pendidikan dewasa ini kurang memadai untuk menangani perkembangan yang 

ada, apalagi untuk menjangkau ke depan sesuai dengan tujuan terhadap peranan 

pendidikan yang sesungguhnya. 

Keberhasilan pengelolaan pendidikan  sangat bergantung kepada berbagai 

unsur, salah satunya adalah Kepala Sekolah yang memiliki kemampuan 

profesional dan peran Pengawas TK/SD dalam membina kemampuan pofesional 

Kepala Sekolah,  maka kebutuhan akan Supervisi dalam pengelolaan pendidikan 

di SD amat diperlukan. Dari luasnya kajian tentang supervisi, penulis hanya akan 

membatasi pada kajian supervisi manajerial Pengawas TK/SD. Aplikasi konsep 

tersebut diharapkan dapat mengurangi adanya stagnasi bagi akselerasi 

pembangunan pendidikan. 

 

2.1  Supervisi 

2.1.1 Pengertian Supervisi  

Istilah “Supervisi” sering kita dengar tetapi pengertian supervisi tidak 

selalu persis sama; berbagai ragam pengertian supervisi diberikan sesuai dengan 
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tujuan, konteks dan sudut pandang masing-masing pemberi pengertian 

supervisi. Jika dianalisis lebih mendalam, sebagaimana dinyatakan oleh Wiles 

dan Bondi, (1986: 3) bahwa “ supervision is a complex and difficult leadership 

role in the field education”. Lebih lanjut Wiles dan Bondi menyatakan bahwa 

pengertian supervisi dan peran supervisor mengalami perkembangan dari waktu 

ke waktu sejalan dengan perkembangan pendidikan. 

 Harris (1985) menyatakan bahwa supervisi lebih banyak terkait dengan 

upaya-upaya yang dilakukan untuk memelihara atau mengembangkan kegiatan 

sekolah yang secara langsung berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang 

dilakukan untuk memajukan atau meningkatkan pembelajaran siswa. Sedangkan 

menurut Wiles dan Bondi (1986), yang dimaksud dengan supervisi adalah 

pertama-tama membantu   seseorang  untuk tumbuh dan berkembang. Lebih 

lanjut Wiles dan Bondi menyatakan bahwa supervisi adalah suatu aktifitas untuk 

membantu guru agar dapat bekerja lebih baik. 

Dalam Dictionary of education Good Carter (1959) memberi pengertian 

bahwa supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin 

guru-guru dan petugas-petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, 

termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan 

guru-guru serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan 

metode serta  evaluasi pengajaran. 

Dari beberapa pengertian supervisi yang telah dipaparkan, dapat ditarik 

suatu pengertian bahwa supervisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang 

supervisor untuk membantu orang lain yang disupervisi agar dapat menemukan 
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solusi atas permasalahan atau kendala yang dijumpai untuk meningkatkan 

profesionalisme dan kinerja mereka.  

Dalam konteks pembelajaran di kelas, supervisi dilakukan untuk 

membantu guru mengidentifikasi masalah dan hambatan yang dijumpai terkait 

dengan tugas dan tanggung jawab guru dalam pembelajaran, kemudian 

menemukan solusi atas masalah dan hambatan tersebut, sehingga dapat 

meningkatkan profesionalisme dan kinerja mereka dalam mengelola 

pembelajaran yang lebih aktif, interaktif dan efektif. Dengan demikian, fokus 

utama supervisi adalah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas 

pembelajaran, meskipun kegiatan supervisi terkait pula dengan urusan 

administratif, karir dan kesejahteraan. 

Pada tingkat sekolah, supervisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

supervisor untuk membantu sekolah (kepala sekolah, guru, maupun tenaga 

kependidikan lainnya) agar dapat mengidentifikasi kesulitan, permasalahan, dan 

hambatan yang dihadapi (terutama yang terkait dengan pembelajaran) serta 

dapat melakukan antisipasi dan menemukan solusi permasalahan tersebut 

sehingga dapat meningkatkan kinerja sekolah menuju sekolah efektif.  

Khusus supervisi untuk kepala sekolah kegiatan supervisi mencakup pula 

aspek kepemimpinan (leadership) dan pengelolaan  (management) yang 

memang menjadi tugas dan tanggung jawab tambahan seorang kepala sekolah, 

di samping tugas-tugas akademik seperti guru pada umumnya. 

Supervisi merupakan bagian tak terpisahkan dari serangkaian kegiatan 

pengelolaan (manajemen), termasuk manajemen pendidikan dan manajemen 
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pembelajaran. Kegiatan supervisi merupakan salah satu kegiatan yang sangat 

penting dan berarti dalam upaya mengetahui implementasi suatu program dan 

kegiatan. Berhasil tidaknya suatu kegiatan dalam suatu organisasi dapat dilihat 

dari kinerja yang dihasilkannya. Hal yang sama juga berlaku pada satuan 

pendidikan; berhasil atau tidaknya satuan pendidikan (sekolah) juga dapat 

dilihat dari kinerja sekolah tersebut. Salah satu indikator sekolah yang berhasil 

apabila sekolah tersebut dapat memberikan pelayanan pendidikan yang 

berkualitas dan efektif baik di tingkat kelas  maupun di tingkat sekolah. Untuk 

membantu keberhasilan sekolah baik dalam penyelenggaraan pembelajaran 

maupun pengelolaan sekolah, dan untuk menjamin sekolah melaksanakan 

aktivitasnya sesuai standar, diperlukan supervisi secara periodik dan 

berkesinambungan dengan perencanaan dan arah yang jelas. 

Supervisi membantu sekolah mengidentifikasi permasalahan sekolah dan 

mencoba menemukan pemecahannya. Pada tingkat kelas atau manajemen 

pembelajaran, supervisi membantu guru menyadari potensi mereka dan 

mengetahui bagaimana mengajar yang efetif. Bagi kepala sekolah, supervisi 

membantu memaksimalkan peran kepemimpinan atau manajemen pendidikan di 

sekolah. 

Di samping untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengelolaan 

sekolah, supervisi  memiliki manfaat sebagai perekat (glue) warga sekolah 

karena dengan adanya supervisi terjadi komunikasi dan interaksi yang 

merupakan wahana untuk saling memberi dan menerima masukan yang 

diperlukan untuk menunjang keberhasilan sekolah. Melalui komunikasi dan 
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interaksi yang baik dan efektif, hubungan antar warga sekolah akan semakin 

baik dan diharapkan akan terjadi iklim keterbukaan di antara mereka, sehingga 

jika terjadi permasalahan akan segera diidentifikasi dan dikomunikasikan, serta 

dicarikan solusinya. 

 

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Supervisi 

 Menurut Hartoyo (2006 : 57), secara umum tujuan supervisi di sekolah 

adalah untuk membantu guru mengidentifikasi masalah dan hambatan yang 

dijumpai dalam melaksanakan tugasnya dan menemukan solusi atas masalah 

dan hambatan tersebut, sehingga guru dapat meningkatkan kinerja dan 

profesionalisme mereka dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan 

efektivitas pencapaian hasil belajar siswa.  

 Tujuan supervisi ini dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut. 

1) Untuk membantu guru menyelesaikan masalah 

Ada kalanya permasalahan tak dapat dipecahkan oleh guru ataupun kepala 

sekolah. Oleh karena itu diperlukan orang lain yang mengerti permasalahan 

yang  dihadapi untuk membantu memecahkannya. Dalam konteks ini  

supervisor merupakan orang yang paling tepat dan paling betanggung jawab 

untuk membantu guru atau kepala sekolah yang sedang mengalami masalah. 

2) Membantu terjadinya reformasi pembelajaran 

Bagaimanapun baiknya laju reformasi pendidikan tanpa disertai reformasi 

dalam pembelajaran, tidak akan membuahkan hasil yang berarti karena pada 

hakekatnya bagian yang amat menentukan dalam suatu proses pendidikan 
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terjadi dalam pembelajaran. Dalam konteks reformasi pembelajaran kehadiran 

supervisor yang profesional sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan, 

arahan dan sekaligus pembinaan kepada guu dalam pengelolaan pembelajaran. 

  3) Mendukung terjadinya komunikasi dan penyampaian informasi 

Supervisi dapat mendukung terjadinya komunikasi dan sharing  informasi 

terkait dengan kebijakan, program-program, dan informasi perkembangan 

pendidikan terkini. 

4) Meningkatkan motivasi guru 

Supervisi yang dilakukan dengan baik, terarah dan terpadu dapat 

meningkatkan motivasi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

kinerja mereka. 

  5) Mempererat dan menumbuhkan sinergi  

Supervisi yang dilakukan dengan terencana, terarah, dan disertai tanggung 

jawab yang tinggi akan dapat mempererat kerja sama dan sinergi antara guru, 

kepala sekolah, supervisor, bahkan dengan siswa dan dengan pemangku 

kepentingan pendidikan lainnya di luar sekolah. 

  6) Meningkatkan kualitas sekolah 

Supervisi yang baik sangat efektif dalam meningkatkan kualitas sekolah yang 

tercermin antara lain melalui kualitas manajemen sekolah, kepemimpinan 

kepala sekolah, pengelolaan pembelajaran, ketersediaan sarana dan prasarana 

yang diperlukan, dan hasil belajar siswa. 

7) Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran 
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 Melalui supervisi, guru/staf diharapkan tahu dan sadar terhadap tugas yang 

diembannya dengan selalu berupaya meningkatkan profesionalisme mereka 

sebagai guru. 

8) Meningkatkan manajemen sekolah 

 Di samping meningkatkan pengelolaan pembelajaran, supervisi yang 

direncanakan dan dilaksanakan dengan baik akan dapat meningkatkan kualitas 

pengelolaan/manajemen sekolah secara keseluruhan.  

 Fungsi supervisi menurut Baharuddin Harahap (1983 : 6 ) adalah sebagai 

berikut (1) Supervisi dapat menemukan kegiatan yang sudah sesuai dengan 

tujuan; (2) Supervisi dapat menemukan kegiatan yang belum sesuai dengan 

tujuan; (3) Supervisi dapat memberi keterangan tentang apa yang perlu dibenahi   

 lebih dahulu (diprioritaskan); (4) Melalui supervisi dapat diketahui petugas   

(guru, kepala sekolah) yang perlu ditatar; (5) Melalui supervisi dapat diketahui 

petugas yang perlu diganti; (6) Melalui supervisi dapat diketahui buku yang 

tidak sesuai dengan tujuan pengajaran; (7) Melalui supervisi dapat diketahui 

kelemahan kurikulum; (8) Melalui supervisi mutu proses belajar dan mengajar 

dapat ditingkatkan; serta (9) Melalui supervisi sesuatu yang baik dapat 

dipertahankan. 

Adapun menurut Sahertian (2000 : 21), bahwa fungsi utama supevisi 

pendidikan ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran. 

Fungsi-fungsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan berikut (1) Mengoordinasi 

semua usaha sekolah, (2) Memperlengkapi kepemimpinan sekolah, (3) 

Memperluas pengalaman guru-guru, (4) Menstimulasi usaha-usaha sekolah yang 
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kreatif, (5) Memberikan fasilitas dan penilaian terus menerus, (6) Menganalisis 

situasi belajar mengajar, (7) Memperlengkapi staf dengan pengetahuan dan 

ketrampilan yang baru, dan (8) Memadukan dan menyelaraskan tujuan-tujuan 

pendidikan dan membentuk kemampuan-kemampuan. 

         Dalam fungsinya sebagai bantuan, wahana, proses bimbingan dan kendali , 

maka supervisi menghendaki agar proses pendidikan dapat berjalan lebih baik, 

efektif dan optimal.  

Hendaklah perlu disadari bahwa kemajuan sekolah, keberhasilan proses 

pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan membutuhkan upaya serius 

dalam pengelolaannya. Oleh karena itu diperlukan supervisi dan pembinaan 

secara berkelanjutan, terus-menerus dan sistematis. Harus diupayakan sistem 

pembinaan yang mudah dipraktikkan, realistis dan objektif sehingga pembinaan 

ini akan berhasil dan berdaya guna dalam memcahkan masalah (antisipatif), 

membangun (konstruktif) serta mampu membangkitkan kreativitas. Pendekatan 

yang digunakan dalam pembinaan hendaknya bersifap kooperatif dan 

kekeluargaan dengan prinsip : Ing Ngarso Sung Tulodo ; Ing Madyo Mangun 

Karso ; Tut Wuri Handayani 

Dengan mengacu kepada tujuan tersebut, maka supervisi dan pembinaan 

pendidikan memegang peran dan fungsi sebagai berikut: 

1) Dalam bidang kepemimpinan, yang meliputi: 

(a) Menyusun rencana dan kebijakan bersama. 

(b) Mengikutsertakan anggota-anggota kelompok dalam menghadapi dan 

memecahkan persoalan-persoalan. 
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(c) Membangkitkan dan memupuk semangat kelompok atau memupuk moral 

yang tinggi kepada anggota kelompok. 

(d) Mengikutsertakan semua anggota dalam menetapkan putusan. 

(e) Membagi dan mendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada 

anggota kelompok sesuai fungsi dan kecakapan masing masing. 

(f) Mempertinggi daya kreatif pada anggota kelompok. 

(g) Menghilangkan rasa malu dan rasa rendah hati pada anggota kelompok 

sehingga mereka berani mengemukakan pendapat demi kepentingan 

bersama. 

2) Dalam bidang hubungan kemanusiaan, yang meliputi: 

(a) Memanfaatkan kekeliruaan/ kesalahan yang dialami untuk dijadikan 

pelajaran dan upaya perbaikan selanjutnya. 

(b) Membantu mengatasi kekurangan/kesulilan yang dialami anggota 

kelompok. 

(c) Mengarahkan anggota kelompok pada sikap-sikap yang demokratis. 

(d) Memupuk rasa saling menghormati antara sesama anggota kelompok. 

(e) Menghilangkan rasa curiga mencurigai sesama anggota kelompok. 

3) Dalam pembinaan proses kelompok, yang meliputi: 

(a) Mengenal masing-masing pribadi anggota kelompok baik kelemahan 

maupun kelebihan masing-masing anggota. 

(b) Menimbulkan dan memelihara sikap percaya mempercaya antara sesama 

anggota. 

(c) Memupuk sikap dan kesediaan tolong-menolong. 
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(d) Membesarkan  rasa tanggung jawab para anggota kelompok. 

(e) Bertindak bijaksana dalam menyelesaikan pertentangan /perselisihan 

pendapat di antara sesama anggota kelompok. 

(f) Menguasai teknik-teknik  memimpin rapat dan pertemuan lainnya. 

4) Dalam bidang administrasi personal, yang meliputi: 

(a) Memilih personal yang memiliki syarat dan kecakapan yang diperlukan 

untuk pekerjaan. 

(b) Menempatkan personal-personal pada tugas yang sesuai dengan kecapakan 

dan kemampuan masing-masing. 

(c) Mengusahakan suasana kerja yang menyenangkan dan meningkatkan daya 

kerja dalam mencapai hasil maksimal berupa kualitas sekolah. 

5) Dalam bidang evaluasi, yang meliputi: 

(a) Menguasai dan memaham tujuan-tujuan pendidikan secara khusus dan 

terperinci. 

(b) Menguasai dan memiliki norma-norma atau ukuran-ukuran yang akan 

digunakan sebagai kriteria penilaian. 

(c) Menguasai teknik-teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang 

lengkap, benar dan dapat diolah menurut norma-norma yang ada. 

(d) Menafsirkan dan menyimpulkan hasil-hasil penilaian sehingga mendapat 

gambaran tentang kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan 

perbaikan-perbaikan. 

 

2.2 Pengawas TK/SD  
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2.2.1  Pengertian Pengawas dan Pengawasan 

Pengawas adalah salah satu tenaga kependidikan, yang bertugas 

memberikan pengawasan agar tenaga kependidikan (guru, kepala sekolah, 

personil lainnya di sekolah) dapat menjalankan tugasnya dengan baik.  

Berdasarkan Kep.Mendikbud RI Nomor 020/U/1998 Pengawas sekolah 

adalah pegawai negeri sipil  yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang 

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian dan 

pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administratif pada satuan pendidikan 

pra sekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah. 

Pengertian pengawasan menurut Murdick (dalam Fattah, 1999: 101) 

merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun 

rumit dan luasnya suatu organisasi. Proses dasarnya terdiri dari tiga tahap, yaitu: 

(1) menetapkan standar pelaksanaan; (2) pengukuran pelaksanaan pekerjaan 

dibandingkan dengan standar, dan (3) menentukan kesenjangan (deviasi) antara 

pelaksanaan dengan standar dan rencana. 

Dilihat dari proses tindakan pengawasan terdapat empat langkah umum, 

yaitu: 

a. Menetapkan suatu kriteria atau standar pengukuran penilaian. 
b. Mengukur/menilai perbuatan (performance) yang sedang atau sudah 

dilakukan. 
c. Membandingkan perbuatan dengan standar yang ditetapkan dan menetapkan 

perbedaan jika ada. 
d. Memperbaiki penyimpangan dari standar (jika ada) dengan tindakan 

pembetulan (Soetisna, 1989: 240-241). 
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2.2.2 Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang Pengawas 

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia nomor 020/U/1998 Bab I huruf C disebutkan:  

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Pengawas adalah melakukan 
pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dari 
pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi.  

 
Dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 

118/1996 Bab 11 pasal 2 lebih lanjut ditegaskan bahwa: 

Kedudukan Pengawas Sekolah adalah sebagai pelaksana teknis untuk 
melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang 
ditunjuk atau ditetapkan. Sedangkan tugas pokoknya adalah menilai dan 
membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik 
negeri maupun swasta yang menjadi tanggungannya. 
 

Adapun wewenang pengawas menurut Keputusan Menpan No. 0322  O 

1996 dan No. 38 tahun1996 itu mencakup:  

(1) memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal 
dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik 
profesi, (2) menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lain yang diawasi serta 
faktor-faktor yang mempengaruhi serta (3) menentukan dan atau mengusulkan 
program pembinaan serta melakukan pembinaan. 

 
Lebih lanjut dalam Keputusan Menpan tersebut dijelaskan bidang dan 

unsur kegiatan Pengawas yang mencakup: 

a.Pendidikan, yang meliputi: 
   1) mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar ijazah; 
   2) mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan serta memperoleh   
       Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL). 

  b.Pengawasan Sekolah, yang meliputi: 
1) menyusun program pengawasan sekolah; 
2) menilai hasil belajar bimbingan siswa dan kemampuan guru; 
3) mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses belajar    

mengajar/bimbingan dan lingkungan sekolah; 
4) menganalisis hasil belajar/ bimbingan siswa, guru dan sumber daya  

pendidikan; 
5) melaksanakan pembinaan kepada guru dan tenaga lainnya di sekolah; 
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6) menyusun laporan dan evaluasi hasil pengawasan; 
7) melaksanakan pembinaan lainnya di sekolah selain proses belajar mengajar 

/bimbingan siswa; dan 
8) melaksanakan hasil evaluasi pengawasan dari seluruh sekolah yang ada di 

lingkungan Kabupaten/Kotamadya. 
c.Pengembangan profesi, yang meliputi: 

1) melaksanakan kegiatan karya tulis karya ilmiah dalam bidang pendidikan 
sekolah; 

2) menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan sekolah; 
3) menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan sekolah; . 
4) menciptakan karya seni; dan 
5) menemukan teknologi tepat guna. 

d.Penunjang Pengawasan Sekolah, yang meliputi: 
1) melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan sekolah; 
2) melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat. (1997: 6-7) 
 

Menurut Soetisna (1989 : 240), tugas dan tanggung jawab pengawas 

adalah mengawasi yaitu "suatu proses dengan mana administrasi melihat apakah 

apa yang terjadi itu sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi, jika tidak maka 

penyesuaian yang perlu dibuatnya". 

 

2.2.3  Jenis Pengawas Sekolah 

   Berdasarkan sifat, tugas dan kegiatannya terdapat 4 jenis pengawas, 

yaitu: 

1) Pengawas  TK/SD/SDLB  adalah  pengawas yang mempunyai tugas, 

tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh dalam menilai dan 

membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik 

negeri maupun swasta di TK, SD, dan SDLB untuk semua mata pelajaran, 

kecuali mata pelajaran Penjaskes serta Pendidikan Agama (di lingkungan 

Depikbud) dan di RA/BA, MA untuk seluruh mata pelajaran kecuali mata 

pelajaran Penjaskes dan Pendidikan Agama (di lingkungan Depag). 
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2) Pengawas sekolah rumpun mata pelajaran/mata pelajaran adalah pengawas 

sekolah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak penuh 

dalam menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sekolah 

tertentu baik negeri maupun swasta di SD (mata pelajaran Pendidikan 

Agama dan Penjaskes),  SLTP,  SMA, SMK  di lingkungan  Depdikbud,  di 

MI (mata pelajaran Pendidikan Agama dan penjaskes) MTS, MA, dan SM 

keagamaan di lingkungan Depag dan satu mata pelajaran atau beberapa mata 

pelajaran yang serumpun dan di sekolah kedinasan yang diselenggarakan 

oleh departemen tertentu dalam satu mata pelajaran atau beberapa mata 

pelajaran yang serumpun. 

3) Pengawas sekolah penidikan luar biasa adalah pengawas sekolah yang 

mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam 

menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tertentu 

baik negeri maupun swasta di sekolah luar biasa di lingkungan Depdikbud 

untuk seluruh mata pelajaran. 

4) Pengawas sekolah BK adalah pengawas sekolah yang mempunyai tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam menilai dan 

membina penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tertentu baik negeri 

maupun swasta di SLTP, SMA, SMK di lingkungan Depdikbud dan di MTs, 

MA di lingkungan Depag, sekolah kedinasan di lingkungan departemen 

tertentu dalam kegiatan bimbingan dan konseling. (Juknis Fungsional 

Pengawas Sekolah, 2000 : 8). 
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Untuk dapat mengkoordinasikan sistem kerja secara efektif, 

pengawas harus melakukan dua jenis kegiatan yaitu kegiatan tugas dan 

kegiatan supervisi. Adapun rincian kegiatan pengawas dalam kelompok 

jabatan fungsional seperti tertuang dalam SK  Kepdiknas Propinsi Jawa 

Tengah no. 016.1/32128 tahun 2003, bagian ke sebelas, pasal 44 adalah 

sebagi berikut : 

a. membantu kepala dinas  sesuai dengan bidangnya 

b. menyusun rencana dan program kerja 

c. membagi tugas, memberi petunjuk dan penilaian prestasi kerja staf 

d. melaksanakan  pembinaan pelaksanaan kurikulum yang meliputi isi,    

 metode penyajian, penggunaan alat bantu pengajaran dan evaluasi agar 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

e. mengendalikan   termasuk   memimbing  tenaga  teknis sekolah agar   

    terpenuhi     persyaratan     formal     yang     berlaku     dan     dalam   

    melaksanakan  tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

f. mengendalikan termasuk  membimbing hubungan kerjasama sekolah  

dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat 

g. menilai  hasil  pelaksanan  kurikulum  berdasarkan  ketentuan   yang   

    berlaku dan ketepatan waktu 

h. mengendalikan   kegitan  sekolah  antara  lain  kalender  pendidikan,    

    PSB,  mutasi  murid,   UAN/UAS,   pembagian   rapor  dan  kegitan   

    insidental lainnya 

i. melaksanakan penilaian pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah 
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j. melaksanakan penilaian efesiensi dan efektifitas tata usaha sekolah 

k.melaksanakan penilaian hubungan antar sekolah dan lembaga lainnya 

l.mempersiapkan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan kepala sekolah 

m. menyusun laporan kepada kepala dinas 

n. melaksanakan kegiatan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

    Usaha pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas seperti tersebut di 

atas dilaksanakan dalam kegiatan supervisi. Dengan melaksanakan supervisi 

pengawas dapat melihat dengan jelas masalah-masalah yang muncul dalam 

mempengaruhi situasi belajar  dan menstimulir guru kearah usaha perbaikan. 

Sebenarnya supervisi merupakan bentuk dari pengawasan, melihat dan 

menilai seberapa jauh rencana dibuat, dilaksanakan, dievaluasi dan adakah  

penyimpangan atau kesalahan yang terjadi dalam melaksanakan recana itu, 

untuk itu perlu: 

1) adanya rencana kerja pengawas yang ditekankan pada upaya terwujudnya 

pengawasan yang lebih baik, berdaya guna dan berhasil guna 

2) mengusahakan peningkatan sikap mental dan semangat kerja sehingga 

tercipta budaya kerja yang profesional 

3)  mendorong pelaksanaan pengawasan melekat ada setiap sekolah 

4) peningkatan koordinasi antara pengawas dengan para pejabat struktural 

baik di tingkat Kantor Dinas Propinsi maupun Kantor Dinas P dan K 

Kabupaten/Kota 

5) peningkatan sarana dan fasilitas pengawas sekolah, sehingga pengawas 

dapat bekerja lebih baik efektif dan efesien. 
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2.2.4  Standar Pengawas TK/SD 

Kualifikasi Pengawas TK/SD seperti tercantum dalam lampiran Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 adalah sebagai berikut. 

1)  Berpendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV)  

     kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi; 

   2)  Guru SD/MI bersertifikat pendidik sebagai guru SD/MI dengan   

pengalam kerja minimum delapan tahun di SD/MI atau kepala sekolah 

SD/MI dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi 

pengawas SD/MI; 

3)  Memilik pangkat minimum penata golongan ruang III/C; 

   4)  Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai   

      pengawas satuan pendidikan; 

 5)  Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang  

      dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan   

          pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan  

       pemerintah; dan  

   6)  Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan. 

2.2.5  Kompetensi Pengawas TK/SD 

       Dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 

2007 dinyatakan bahwa Pengawas TK/SD harus memiliki kompetensi seperti 

berikut ini. 

1) kompetensi  kepribadian,  meliputi:  tanggung  jawab,  kreatif   dalam   

    bekerja, memiliki rasa ingin tahu, menumbuhkan motivasi, 
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2) kompetensi supervisi manajerial, meliputi:  menguasai metode, teknik    

    dan   prinsip   supervisi,   menyusun   program,   menyusun   laporan,   

    membina kepala sekolah, 

3) kompetensi   supervisi   akademik,   meliputi:   menguasai    konsep  

    pengembangan, membimbing guru, memotivasi guru, 

4) kompetensi   evaluasi   pendidikan,   meliputi:   menyusun   kriteria   

    keberhasilan,  menilai kinerja kepala sekolah, memantau pelaksanaan   

    pembelajaran, membina guru, mengolah dan menganalisis data, 

5) kompetensi  penelitian  pengembangan,  meliputi:  menguasai metode  

    penelitian, menentukan  masalah  menyusun  proposal penelitian,    

    melaksanakan penelitian, menulis karya tulis ilmiah, menyusun   

    pedoman, memberikan bimbingan tentang penelitian, 

6) kompetensi  sosial,  meliputi:  bekerja  sama  dengan  berbagai  pihak  

    dalam meningatkan kualitas diri, aktif dalam kegiatan asosiasi.  

2.2.6 Supervisi Manajerial 

      Supervisi manajerial adalah supervisi yang dilaksanakan oleh pengawas 

TK/SD yang ruang lingkupnya lebih menekankan pada pembinaan terhadap  

kepala SD. Lebih lanjut dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 hal-hal yang harus dipenuhi oleh 

Pengawas TK/SD dalam supervisi manajerial, yaitu:  

1) Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka    

     meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, 

2) Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan dan  
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     program pendidikan di sekolah, 

3) Menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk   

     melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah, 

4) Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya  

     untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah, 

5) Membina kepala sekolah dalam pengelolaan administrasi satuan  

     pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di  

     sekolah, 

6) Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan  

     konseling di sekolah, 

7) Mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil  

     yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam  

     melaksanakan tugas pokoknya di sekolah, 

8) Memantau     pelaksanaan    standar    nasional     pendidikan      dan  

     memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam  

     mempersiapkan akreditasi sekolah. 

 

        Agar dalam supervisi manajerial berjalan  efektif  ada rangkaian kegiatan 

yang selalu berkaitan erat satu sama lain yang dilakukan pengawas TK/SD 

terutama dalam membina kemampuan profesioanl kepala SD kegiatan itu adalah  

(1)  Perencanaan program kepengawasan  Pengawas TK/SD  

(2)  Pelaksanaan kegiatan kepengawasan Pengawas TK/SD 
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(3) Laporan hasil pengawasan  Pengawas   TK/SD   dalam membina  

kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar . 

Dalam setiap kegiatan perencanaan sangat penting dilakukan karena hal 

tersebut sebagai kendali arah, tujuan yang akan dicapai. Perencanaan selalu 

berorientasi pada masa depan, perencanaan berusaha meramalkan bentuk dan 

sifat dari masa depan yang diinginkan organisasi berdasarkan situasi dan kondisi 

masa lalu dan masa sekarang. Perencanaan merupakan sesuatu yang sengaja 

dibuat dan bukan kebetulan sebagai hasil pemikiran yang sungguh-sungguh dan 

bersumber dari data yang valid. Perencaan merupakan tindakan, baik oleh 

individu maupun organisasi yang melaksanakannya. Perencanaan harus 

bermakna dengan usaha-usaha yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. 

Handoko ( 1991 : 77 ) menyatakan bahwa perencanaan adalah pemilihan 

sekumpulan kegiatan dan perumusan apa yang harus dilakukan, kapan, 

bagaimana, dan oleh siapa. 

 Suatu rencana yang baik tanpa didukung oleh pengorganisasian yang 

mantap hasilnya tidak akan memuaskan sehingga pengorganisasian yang baik 

akan sangat mendukung tercapainya tujuan yang telah direncanakan organisasi. 

Menurut Hasibuan     ( 1984 : 21 ) pengorganisasian adalah suatu proses 

penentuan, pengelompokkan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas, 

menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara 

relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melaksanakan aktivitas. 
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 Pencapaian tujuan supervisi manajerial akan berjalan efektif jika ada 

upaya yang sungguh-sungguh dari para pengawas TK/SD untuk menggerakan 

para kepala sekolah sesuai dengan bidang tugasnya. 

Penggerakan atau actuating adalah proses membuat sesama anggota 

kelompok kerja sama secara ikhlas dan bergairah  untuk mencapai tujuan sesuai 

dengan apa yang direncanakan dan yang telah diorganisasikan. Fungsi-fungsi 

penggerakkan meliputi : 1) mempengaruhi bawahan agar bersedia melaksanakan 

fungsi dan tugasnya, 2) melunakkan daya resistensi bawahan, 3) memelihara 

dan memupuk kesetiaan, kecintaan, loyalitas dan dedikasi bahawan kepada 

pemimpin organisasi, dan 4) menanamkan rasa tanggung jawab bawahan 

terhadap pelaksanaan tugas ( Terry 1968 ). 

Yang tidak kalah pentingnya  dalam rangkaian kegiatan supervisi 

manajerial adalah tahapan penilaian, pengawasan dan pembuatan laporan hasil 

supervise dan pengawasan itu sendiri. 

Pengawasan atau controlling  adalah proses penentuan apa yang harus 

dicapai berupa standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai 

apa yang dilaksanakan dan bila perlu melakukan perbaikan sehingga 

pelaksanaan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam proses pengawasan 

terdapat serangkaian kegiatan, yakni : 1) menentukan tujuan dan standar, 2) 

pengumpulan dan analisis data, 3) pengukuran dan penilaian, dan 4) follow up ( 

Terry 1968 ). 
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2.2.7 Peran Pengawas sebagai Supervisor 

Pengawas sekolah sebagai supervisor terhadap Kepala Sekolah memiliki 

tugas jabatan fungsional yang tidak dapat disamakan dengan tugas pengawasan 

yang dilakukan aparat kepengawasan pada inspektorat jendral, karena sifat tugas 

pengawas sekolah lebih cenderung kepada pengendalian mutu teknis edukatif 

mendukung kelancaran dan peningkatan kemampuan proses pembelajaran 

(Depdikbud, 2000). Persyaratan untuk menjadi pengawas sekolah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku terdiri atas syarat umum, yaitu: (a) memiliki 

keterampilan dan keahlian  sesuai dengan bidang kepengawasan yang akan 

dilakukan dan dibuktikan dengan spesialisasi pendidikan tertentu atau 

penugasan yang yang bersangkutan sewaktu menjadi guru, (b) berkedudukan 

dan berpengalaman menjadi guru 6 tahun secara berturut-turut, (c) setiap unsur 

penilaian pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun 

terakhir, (d) usia setinggi-tingginya 51 tahun, dan syarat khusus: untuk 

pengawas mata pelajaran adalah pendidikan terendah sarjana atau sederajat, 

berkedudukan serendah-rendahnya guru dewasa, memiliki spesialisasi mata 

pelajaran yang sesuai, khusus pengawas BP selain syarat khusus di atas  

ditambah memiliki spesialisasi atau jurusan/program studi atau keahlian pada 

BK. 

Sebagai supervisor pengawas sekolah hendaknya pandai membaca 

situasi dalam arti tingkat kematangan bawahan atau kepala sekolah dan 

menentukan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi tersebut untuk 

mendorong menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya menjadi lebih baik. 
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 Dengan kata lain supervisor menerapkan gaya kepemimpinan yang kuat 

untuk mencapai kinerja kepala sekolah yang lebih baik. Tidak menutup 

kemungkinan penerapan gaya kepemimpinan supervisor yang tidak tepat akan 

menimbulkan situasi bawahan bertambah buruk, dan akan mempengaruhi 

kinerja lebih rendah atau mungkin tidak berpengaruh sama sekali dengan kinerja 

yang ada. 

 

2.2.8 Tipe Kepengawasan 

Dalam kegiatan supervisi/pembinaan ada lima tipe kepengawasan 

yang diketahui. Berikut ini dijelaskan lima tipe kepengawasan tersebut. 

1)  Inspeksi (Pengawasan Sidak) 

Dalam administrasi dan kepemimpinan yang otokratis, supervisi bermakna 

inspeksi. Dalam bentuk inspeksi ini supervisi semata-mata merupakan 

kegiatan inspeksi pekerja bawahan (guru, Kepala Sekolah, pegawai). 

Inspeksi dijalankan terutama dengan maksud untuk meneliti atau mengawasi 

apakah guru/Kepala Sekolah menjalankan seluruh tugas yang sudah 

diperintahkan dan ditentukan oleh atasannya, sampai dimana guru/ Kepala 

Sekolah menjalankan kewajiban yang telah diberikan oleh atasannya. 

 

 2)  Laisses faire (Kepengawasan Bebas) 

Kepengawasan yang bertipe Laisses Faire sesungguhnya merupakan 

kepengawasan yang sama sekali tidak konstruktif. Kepengawasan Laisses 

Faire membiarkan guru/Kepala Sekolah bekerja sekehendaknya tanpa diberi 
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petunjuk yang benar. Seorang pemimpin (Kepala Sekolah) yang memiliki 

tipe ini sama sekali tidak memberikan bantuan, kepengawasan, dan koreksi 

terhadap guru/pegawai yang dipimpinnya. Dengan demikian, sukar 

diharapkan adanya kerjasama yang harmonis yang sama-sama diarahkan ke 

satu tujuan.  

3)  Coercive Supervision (Supervisi Otoriter/memaksa) 

Tipe kepengawasan  coercive supervision hampir sama dengan kepengawasan 

yang bersifat inspeksi, yaitu bersifat otoriter. Dalam tindakan 

kepengawasannya, pengawas bersifat memaksakan segala sesuatu yang 

dianggapnya benar dan baik menurut pendapatnya sendiri  

4)  Training and Guidance (Supervisi sebagai latihan dan bimbingan) 

Dibandingkan dengan tipe yang lain, tipe ini lebih menguntungkan karena 

tipe ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa pendidikan itu merupakan 

proses pertumbuhan dan bimbingan dan bahwa orang yang diangkat sebagai 

guru pada umumnya telah mendapat 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/ Kepala Sekolah dalam 

rangkan membantu pelaksanaan tugas kependidikan. Tipe ini baik terutama 

bagi guru/Kepala Sekolah yang baru mulai melaksanakan tugasnya.  

5)   Democratic Leadership (Kepengawasan yang demokratis) 

Dalam kepemimpinan demokratis, kepengawasan atau supervisi bersifat 

demokratis pula. Supervisi merupakan aspek dalam kepemimpinan yang 

kooperatif. Dalam kondisi demikian, supervisi bukan lagi suatu pekerjaan 
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bersama yang dipegang oleh seorang petugas, melainkan pekerjaan bersama 

yang dikoordinasikan. Tanggung jawab tidak dipegang sendiri oleh 

supervisor, melainkan didistribusikan kepada para anggota sesuai dengan 

keahlian masingmasing. 

 

2.2.9 Pengertian Pembinaan 

Pembinaan menurut Wojowasito (1980: 50) diartikan sebagai 

"Membangun, menggambarkan, dan memperbaiki". Istilah membangun menurut 

Crabb (1945: 132-133) diartikan sebagai "proses menerima (receiving), 

memelihara dan memperbaiki (confining), serta melestarikan (retaining) dalam 

upaya memenuhi kebutuhan". Sementara itu Barnhat (1965: 106) mengartikan 

"Pembinaan sama dengan to build yang searti dengan membentuk secara 

bertahap, menciptakan struktur, membangun, mengembangkan, meningkatkan, 

menumbuhkan dan membudayakan". 

Pembinaan juga diartikan sebagai supervisi yang oleh Daresh (1972) 

dimaknai sebagai suatu proses mengawasi kemampuan seseorang untuk 

mencapai tujuan organisasi. Wiles mengartikan supervisi sebagai bantuan dalam 

pengembangan situasi belajar mengajar dan McNeil (1978) mengartikan tugas 

supervisi itu meliputi tugas perencanaan, tugas administrasi dan tugas 

partisipasi. Tugas perencanaan yaitu untuk menetapkan kebijaksanaan dan 

program. Tugas administrasi itu merupakan pengambilan keputusan serta 

pengkoordinasian melalui konferensi dan konsultasi yang dilakukan dalam 

usaha mencari perbaikan kualitas pengajaran. Partisipasi secara langsung dalam 
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pengembangan kurikulum yaitu dalam kegiatan merumuskan tujuan, membuat 

penuntun belajar bagi guru dan memilih isi pengalaman mengajar, 

melaksanakan demonstrasi mengajar untuk guru-guru dan melaksanakan 

penelitian. 

Purwanto (1993: 76) mendefinisikan supervisi adalah "Suatu aktivitas 

pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah 

lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif". Sementara menurut 

Evans (dalam Purwanto, 1993: 76) bahwa” The Term 'supervision' is used to 

describe those activities which surround the learning and growth of pupils and 

teachers”. 

Dari pengertian di atas, istilah pembinaan (membina) dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga makna yakni: (1) menerima, memelihara, dan 

memapankan; (2) memperbaiki dan merestorasi, dan; (3) melanjutkan, 

menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan kualitas, atau memberikan 

struktur baru pada sesuatu. 

Dengan demikian pembinaan mengandung pengertian proses 

pemeliharaan, proses perbaikan, dan proses pengembangan/pertumbuhan, yang 

semuanya menuju kepada terwujudnya suatu kondisi yang lebih baik. Proses 

pemeliharaan mengacu kepada aktivitas menjaga kualitas sesuatu agar tidak 

mengalami kepunahan/kerusakan, agar tetap baik dan lestari maka pembinaan 

dalam konteks ini bersifat konservatoris. 

Pengertian pembinaan dalam konteks proses perbaikan mengacu kepada 

suatu aktivitas konstruktif yang bertujuan membentuk, menciptakan kualitas 
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sesuatu agar lebih baik. Dalam pengertian ini diartikan sebagai proses 

restrukturisasi kualitatis terhadap suatu hal yang dinilai kurang memadai 

menjadi bentuk kualitas yang baik dan lebih memadai. 

Sedangkan pengertian pembinaan sebagai upaya pengembangan 

(development, improvement) menunjukkan aktivitas untuk meningkatkan 

kualitas sesuai dengan yang diharapkan. Pembinaan merupakan aktivitas 

peningkatan kualitas yang multi dimensional yang bersifat pelestarian, 

perbaikan, pembaharuan dan pengembangan progresif. 

Pembinaan juga berkaitan dengan fungsi-fungsi dan usaha-usaha untuk 

meningkatkan daya guna dan hasil guna manusia dalam proses kerjasama untuk 

mencapai tujuan bersama yang dilakukan melalui usaha menciptakan suasana 

kerja yang dapat mendorong untuk dapat mengembangkan potensi secara 

optimal. Adapun tujuan pembinaan sendiri diciptakan untuk mengembangkan 

kemampuan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi kerja lebih baik, lebih 

efektif, lebih terampil dan lebih sistematik dalam melakukan sesuatu pekerjaan.  

Pembinaan pegawai merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab 

pada pimpinan yang dalam pelaksanaannya dititikberatkan pada usaha-usaha 

untuk (1) mendapatkan tenaga kerja yang cakap, terampil dan profesional 

sehingga memiliki kemampuan untuk bekerja sesuai kebutuhan lembaga/ 

organisasi dimana ia bekerja; (2) Menggerakkan mereka untuk mencapai tujuan 

organisasi/ lembaga yang telah ditentukan; (3) Memelihara dan 

mengembangkan kecakapan dan kemampuan pegawai untuk mendapatkan 

prestasi kerja setinggi-tingginya dan sebaik-baiknya. Jadi tugas pokok 
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pembinaan adalah usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mendapatkan dan 

memelihara serta membina pegawai ke arah suatu kapabilitas dalam suasana 

kerja yang menyenangkan dan memanfaatkan pegawai secara efektif, efisien, 

dan dapat dipertanggungjawabkan, yang dalam hal ini adalah aktivitas para 

pengawas dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional Kepala Sekolah. 

Pembinaan (coaching) merupakan upaya berharga untuk membantu orang 

lain mencapai kinerja puncak (Foster, 1997: 1). Tidak diragukan lagi, organisasi 

yang maju dan para manajer yang cerdas pasti telah mengadopsi teknik-teknik 

pembinaan dalam rangka meningkatkan kinerja karyawannya. 

Namun demikian, keterampilan pembinaan tidak datang begitu saja kepada 

seseorang. Tidak ada jaminan bagi seorang manajer untuk mampu dan tahu cara 

membina karyawan. Akan tetapi, pembinaan adalah suatu proses yang dapat 

dipelajari. 

Pembinaan bukanlah merupakan suatu olahraga tontonan. Agar mampu 

membina dengan efektif, maka seorang manajer harus aktif bekerjasama dengan 

orang yang dibinanya. Pengamatan saja tidaklah cukup, namun dibutuhkan alat 

untuk mendokumentasikan kemajuan karyawan, mengidentifikasi defisiensi, 

mengidentifikasi kecenderungannya, dan memberi umpan balik terhadap proses 

pembinaan. 

Semua manajer ingin agar karyawan melakukan upaya terbaik dan 

memiliki kinerja terbaik, karena kesuksesan organisasi tergantung pada 

keberhasilan karyawan dalam mencapai target kinerjanya. Dalam hal pembinaan 

memainkan peran penting dalam kesuksesan tersebut. 
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Kemampuan membina karyawan atau bawahan sangat diperlukan sekali 

bagi para manajer, ketua tim, supervisor dan personel Sumber Daya Manusia, 

serta para pelatih (trainer). Jika seseorang ingin memperbaiki kinerja staf dan 

menentukan masa depan suatu organisasi, kesuksesan dalam pekerjaan, serta 

kinerja karyawan maka memerlukan penguasaan terhadap teknik-teknik 

pembinaan karyawan.  

Manajemen kinerja adalah pekerjaan yang berkelanjutan. Dalam konteks 

organisasi (perusahaaan) manajemen kinerja diperlukan untuk mengamati 

kinerja karyawan secara cermat, perubahan rencana kinerja karyawan atau juga 

karyawan yang perlu dihargai dan didorong dalam peningkatan kinerjanya. 

Pembinaan memainkan peran penting untuk semua situasi tersebut. Dalam 

hubungan ini pembinaan akan berperan sebagai berikut: 

a. Mengadakan sesi pembinaan yang lebih produktif. 
b.Mengatur interaksi sehari-hari dengan anggota tim menuju ke arah 

kesuksesan. 
c.Mendiagnosis masalah kinerja dan memberi dukungan yang tepat untuk setiap 

anggota tim 
d.Meningkatkan kemungkinan semua karyawan untuk mencapai target 

kinerjanya (Foster, 1997: 3). 
Tujuan pembinaan tenaga kerja adalah meningkatkan kesetiaan dan 

ketaatan; menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna; 

meningkatkan kualitas, keterampilan, serta memupuk semangat dan moral 

pekerja mewujudkan iklim kerja yang kondusif; serta memberikan pembekalan 

dalam rangka kontribusi tenaga kerja (Sastrohadiwiryo, 2002: 31). Berikut ini 

disajikan gambaran mengenai posisi pembinaan dalam Siklus Manajemen 

Kinerja : 
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Gambar 2.1 Siklus manajemen Kinerja 

Dalam fase perencanaan dari Siklus Manajemen Kinerja, manajer (ketua 

tim), dan karyawan (anggota tim) bekerja sama untuk meletakkan dasar kerja 

dengan menetapkan sasaran keberhasilan karyawan. Fase perencanaan 

menghasilkan tiga komponen berikut ini: 

a) Deskripsi jabatan, yang direvisi (atau disusun, jika merupakan jabatan 
baru)untuk menetapkan secara jelas tanggung jawab pekerjaan secara umum 
dan pengukuran evaluasi. 

b) Sasaran kinerja, yang menetapkan sasaran individual secara spesifik, dalam   
bidang proyek, proses, kegiatan rutin, dari nilai inti yang akan menjadi 
tanggung jawab karyawan . 

 c) Rencana tindakan kinerja, yang menetapkan tindakan-tindakan yang 
diperlukan untuk mencapai masing-masing sasaran (Foster, 1997:6) 
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Fase perencanaan merupakan permulaan untuk memasuki fase 

berikutnya dalam Siklus Manajemen Kinerja, yakni pembinaan. Dalam Fase 

pembinaan, rencana kerja yang telah difinalkan dan disepakati dimonitor, dan 

manajer sebagai pembina akan memberikan pengarahan, dukungan dan umpan 

balik sesuai kebutuhan. 

Pada fase terakhir dari Siklus Manajemen Kinerja yaitu Fase evaluasi, 

seorang manajer akan menilai kinerja masing-masing karyawan. Banyak 

organisasi menyebut proses ini sebagai penilaian atau evaluasi kinerja formal. 

Jika fase perencanaan dan fase pembinaan dapat diselesaikan dengan baik 

maka untuk mengevaluasi kinerja karyawan akan menjadi lebih mudah. 

Siklus Manajemen Kinerja merupakan proses yang berkelanjutan yang 

mencakup masukan, proses, dan keluaran yang saling terkait dan terukur. 

Keseluruhan Siklus dirancang untuk membantu karyawan mencapai sasaran 

kelompok kerja atau organisasi.  

Indikator utama (Key Indicators), dan bidang hasil utama (Key Result Area) 

atau bidang-bidang yang oleh manajemen tingkat atas ditetapkan sebagai 

kunci keberhasilan organisasi. 

Pembina adalah motivator orang dan tim. Para pembina memberi 

inspirasi orang lain untuk bekerja keras dan terus-menerus melakukan 

peningkatan kinerjanya. Mungkin anggota tim tidak dapat bermain seperti 

pemain bintang, tetapi hal itu tidak menjadi masalah karena memang mereka 

tidak harus seperti itu. Dalam hal ini tugas pembina adalah untuk membantu 

orang lain agar bekerja lebih baik dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu 
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pada saat ini perkembangan organisasi menuju kepada lingkungan yang 

berbasis tim, maka analogi antara pembina tim olahraga dengan pembina 

organisasi kerja menjadi semakin mirip. 

Pada situasi tertentu pembina sering berperan menjadi mentor, namun 

pembinaan harus dibedakan dengan mentoring. Mentor dapat dilakukan oleh 

siapa pun dalam organisasi, atau bahkan orang luar organisasi sekalipun, bisa 

bersifat formal maupun informal. Mentor adalah tutor atau pemandu 

terpercaya yang memainkan peran aktif dalam pengembangan individu. 

Sementara itu, pembina tidak selalu menjadi mentor, pembina dapat 

membantu menentukan perlu tidaknya dilakukan mentoring dan memfasilitasi 

hubungan antara mentor dengan pihak yang dimentori. 

Pembina juga bukan konsultan, dimana peran konsultan lebih cocok 

untuk para profesional, seperti psikolog, ahli terapi, penasehat hukum, dokter, 

atau pastur, yang menangani kebutuhan konsultasi khusus. Istilah pembinaan 

lebih tepat ditujukan untuk sisi perilaku manajemen manusia. Pada saat 

tertentu, perbedaan antara pembina dengan konsultan memang amat tipis. 

Namun demikian, harus dijelaskan bahwa untuk melakukan pembinaan 

kinerja, pembina tidak berkewajiban untuk “membetulkan individu”, peran 

pembina hanya memonitor dan memperbaiki perilaku individu di tempat 

kerjanya. 

Sebagai pembina tim, seorang manajer bertanggung jawab terhadap 

prestasi kerja bawahannya. Jangan beranggapan bahwa setelah bawahan 

mempelajari tertentu, mereka tidak memerlukan pembinaan lagi. Pembinaan 
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berarti harus terus-menerus memberikan berbagai arahan dan dukungan, 

karena pembinaan merupakan proses berkelanjutan. 

Pembinaan yang berkelanjutan merupakan suatu cara untuk mendukung 

pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan. Dengan menghindari sesi 

pelatihan di luar perusahaan yang menghabiskan banyak uang dan waktu, 

maka pembinaan dapat memberikan informasi yang sangat benilai bagi 

anggota tim (karyawan). Anggota tim (karyawan) dapat langsung menerapkan 

keterampilan baru ini di tempat kerja dan di bawah supervisi pembina. Jika 

sesi pelatihan di luar memang masih tetap dibutuhkan, maka pembina akan 

menentukan jenis pelatihan yang tepat dapat berupa lokakarya intensif selama 

lima hari atau sekedar mengamati anggota tim (karyawan) lain dalam 

melaksanakan tugasnya. 

Suatu organisasi yang menetapkan pembinaan sebagai bagian dari 

pengembangan karyawan sehari-hari dapat meraih banyak manfaat. Di antara 

manfaat tersebut adalah: 

(a) Lebih banyak karyawan yang berprestasi yang menonjol. 
Dalam merekrut orang yang unggul untuk dapat menyelesaikan pekerjaan 
dengan baik, maka perusahaan dapat memanfaatkan pembinaan untuk 
membantu individu menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan 
baru yang membuat mereka menjadi lebih bermanfaat bagi organisasi. 
Oleh karena itu organsasi harus membina karyawan hingga mereka 
memiliki inisiatif yang tinggi dan mampu memecahkan masalahnya 
sendiri, yang pada gilirannya suatu saat orang-orang ini akan menjadi 
pembina yang hebat pula. 

 
(b) Mengurangi turnover. 
 Orang ingin hebat dalam pekerjaannya. Cita-cita ini merupakan dorongan 

yang baik apalagi ketika orang diberi tantangan baru maka akan terus 
tumbuh dan kecil kemungkinan mereka menjadi tidak puas. Hal ini dapat 
menghemat biaya organisasi untuk merekrut orang-orang baru dan 
mendorong semangat kerja organisasi. 
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(c) Meningkatkan hubungan antar pribadi 

 Seringnya seorang manajer dengan anggota tim (karyawan) dalam 
memonitor kinerja menyebabkan manajer sering berkomunikasi dengan 
karyawannya sehingga kesalahpahaman dapat dikurangi. Meskipun waktu 
yang manajer gunakan bersama karyawan sangat terbatas, sehingga 
masalah-masalah penting akan didiskusikan dan diklarifikasikan. Pembina 
yang efektif akan menggunakan waktu itu bersama karyawan untuk 
mengakui dan menghargai perilaku karyawan yang baik (Foster, 1997: 
12). 
 

Pembinaan merupakan faktor penentu keberhasilan suatu organisasi, 

seorang manajer diharapkan mampu memberikan pembinaan kepada 

bawahannya secara maksimal sehingga bawahan dapat meningkatkan kualitas 

kerja dengan lebih baik sesuai  dengan apa yang diharapkan. 

Untuk melaksanakan pembinaan secara maksimal, seorang manajer harus 

memiliki keterampilan dan pengetahuan yang khusus mengenai bagaimana 

melaksanakn pembinaan yang efektif. 

Untuk memahami lebih jauh mengenai maksud dan tujuan pembinaan, ada 

empat bagian model yang menjadi inti tanggung jawab pembinaan sehari-hari 

antar lain : 

a. Memantau kinerja karyawan 

b. Memantapkan cara untuk memperbaiki situasi 

c. Mendiagnosis kebutuhan perbaikan kinerja 

d. Menyampaikan umpan balik yang konstruktif 

     Adapun  model pembinaan dapat dilihat pada gambar berikut : 
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                                                       Memantau 

                                                           Kinerja 

                                                       Karyawan 

 

Menyampaikan  

Umpan balik 

Yang Konstruktif 

  

                     Menetapkan                                           Mendiagnosis 

                    Cara untuk                                               Kebutuhan 

                   Memperbaiki                                              Pekerjaan 

                        Situasi                                                        Kinerja 

Gambar 2.2 Model Pembinaan Foster 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa setiap bagian atau komponen 

dari Model Pembinaan ini sangat penting bagi pelaksanaan tugas manajemen. 
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Bagian-bagian tersebut bukan merupakan langkah-langkah yang berurutan. 

Masing-masing bersifat independen pelaksanaannya tergantung pada kebutuhan 

pengembangan karyawannya untuk beberapa anggota tim (karyawan), maka 

seorang manajer perlu memanfaatkan semua komponen secara teratur agar tetap 

berada di jalur yang benar. Pada akhimya manajer akan menemukan karyawan 

yang memiliki kinerja puncak dalam mengimplementasikan elemen-elemen ini 

untuk dirinya sendiri. Tujuan manajer sebagai seorang pembina adalah 

mengembangkan karyawan sampai akhimya mereka dapat memantau, 

pekerjaannya sendiri, mendiagnosis kekurangannya sendiri, dan menentukan 

cara untuk memperbaiki situasinya. Namun demikian, anda harus tetap 

memantau kinerjanya dan memberinya umpan balik secara terus-menerus 

kepada setiap orang dalam organisasi. 

Dalam pelaksanaan pembinaan para pengawas hendaknya memperhatikan 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1)   Ilmiah 

Pelaksanaan pembinaan dengan cara ilmiah artinya pembinaan hendaknya: 

(1) sistematis, terprogram dan kontinu; (2) objektif artinya berdasarkan data 

dan informasi yang akurat; (3) menggunakan instrumen (alat) yang dapat 

memberikan data atau informasi yang akurat, dapat dianalisa, dan dapat 

mengukur atau menilai terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan. 

 

2)   Demokratis 
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Dalam setiap pembinaan hendaknya dapat menjunjung tinggi prinsip 

musyawarah, jiwa kekeluargaan yang kuat dari sikap saling menghargai 

serta kesanggupan menerima pendapat dan atau berbeda dengan pendapat 

orang lain. 

3)   Kooperatif 

Pembinaan hendaknya dapat mengembangkan kebersamaan untuk 

menciptakan kondisi yang kondusif untuk bekerja. 

4)   Konstruktif dan kreatif 

Setiap pembinaan hendaknya membina inisiatif Kepala Sekolah serta 

mendorongnya untuk aktif dalam situasi bekerja yang lebih baik. 

Apabila memperhatikan prinsip-prinsip di atas, maka setiap pengawas dapat 

memilih dan mengembangkan teknik-teknik pembinaan yang sesuai dengan 

situasi dan kondisi yang dihadapi. 

Selain istilah pembinaan dan atau pengawasan terdapat juga istilah yang 

senada dengan itu yakni monitoring, penilikan, inspeksi dan penilaian atau 

evaluasi. Istilah inspeksi yang berasal dari bahasa Belanda inspectie dan dalaln 

bahasa Inggris inspection diartikan sebagai pengawasan yang terbatas pada 

bawahan (guru, Kepala Sekolah) menjalankan apa yang telah diinstruksikan 

oleh atasannya, mencari kesalahan-kesalahan dan menghukumnya, bukan 

berusaha membantu bawahan (guru, Kepala Sekolah). Kesan dari istilah 

inspeksi lebih kepada mencari kesalahan seseorang, maka setiap inspektur 

(orang yang menginspeksi) datang maka para guru dan Kepala Sekolah 

cenderung takut. 
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Sedangkan dalam istilah supervisi, penilikan, pengawasan dan pembinaan 

disamping membetulkan atau meluruskan yang salah juga mencari hal-hal yang 

sudah baik untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut agar lebih baik dari 

berkualitas lagi. Oleh karena itu jika datang seorang supervisor, penilik, 

pengawas atau pembina seharusnya mendatangkan kenyamanan dan 

kegembiraan tersendiri karena ada orang yang akan membina dan 

membetulkan/meluruskan sesuatu yang belum betul atau belum lurus. 

Menurut Sergiovanni dan Starrat (1979) tugas/fungsi utama 

supervisi/pembinaan adalah melaksanakan perbaikan situasi pengajaran. Oleh 

karena itu pembinaan bukanlah untuk mengadili seseorang, tetapi untuk 

membantu, mendorong dan memberikan keyakinan kepada orang yang dibina 

(guru, Kepala Sekolah) bahwa sikap kepemimpinan dan kemampuan diri itu 

dapat dan harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan. 

 Haris (dalam Soetjipto, 1999:56) menjelaskan ruang lingkup supervisi 

atau pembinaan sebagai berikut: 

Tugas supervisor/ pembina itu mencakup kepada: pengembangan kurikulum, 
pengorganisasian pengajaran, pemenuhan fasilitas, perancangan dan perolehan 
bahan pengajaran sesuai dengan rancangan kurikulum, Perencanaan dan 
implementasi dalam meningkatkan pengalaman belajar mengajar, pelaksanaan 
orientasi tentang suatu tugas atau cara baru dalam proses belajar mengajar, 
pengkoordinasian antara kegiatan belajar mengajar dengan kegiatan layanan, 
pengembangan hubungan dengan masyarakat dan pelaksanaan evaluasi 
pengajaran. 

 

Dari beberapa pengertian dan pendapat tentang pembinaan / supervis maka 

tugas dan fungsi pembinaan/supervisi adalah membangkitkan, merangsang 

semangat pegawai dalam menjalankan tugasnya dan memperbaiki serta 
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membina pertumbuhan profesi dengan meningkatkan mutu pengetahuan dan 

keterampilan dalam hal pengembangan kurikulum, pengorganisasian 

pengajaran, pemenuhan fasilitas, pelaksanaan orientasi tentang suatu tugas atau 

cara baru dalam proses belajar mengajar, pengkoordinasian antara kegiatan 

belajar mengajar dengan kegiatan layanan dan pelaksanaan evaluasi pengajaran. 

   

2.3   Kemampuan Profesional Kepala Sekolah 

2.3.1 Pengertian Profesi dan Profesional 

Menurut Sanusi (1987: 18) "secara harfiah kata profesi berasal dari kata 

profession (Inggris) yang berasal dari bahasa Latin profesus yang berarti mampu 

atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan". 

Dalam Webster's New World Dictionary, profesi merupakan "suatu 

pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi, dalam liberal art's atau seience dan 

biasanya meliputi pekerjaan mental yang ditunjang oleh kepribadian dan sikap 

profesional".  

Vollmer dan Mill (dalam Jarvis, 1983:21) menyatakan bahwa: 

Profesi adalah suatu pekerjaan yang didasarkan atas studi intelektual dan 
latihan yang khusus, tujuannya untuk menyediakan pelayanan keterampilan atau 
advis terhadap yang lain dengan bayaran atau upah tertentu (a profession may 
perhaps be defined as an occupation based upon specialized intelectual study 
and training, the purpose of which is to supply skilled service  or advice to 
other, for a definite fee or salary). 

 
Jelaslah bahwa tidak semua pekerjaan dapat disebut sebagai suatu profesi, 

karena hanya pekerjaan yang memiliki ciri-ciri tertentu saja yang dapat 

dikategorikan profesi. 
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Syamsuddin (1996: 47) mengartikan profesi sebagai suatu "pekerjaan 

tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehinggga 

menyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang memerlukannya". 

Supriadi (1998: 91) memaknai profesi dengan menunjuk kepada suatu 

"pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab dan kesetiaan 

terhadap profesi" lebih lanjut dijelaskan bahwa "suatu profesi tidak bisa 

dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih dan disiapkan untuk itu". 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, profesi dapat diartikan sebagai 

suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian yang didapat melalui 

pendidikan dan pelatihan tertentu, serta menuntut persyaratan khusus, memiliki 

tanggung jawab dan kode etik tertentu pula. 

Suatu profesi mempunyai sifat-sifat tersendiri yang tentu saja menjadi ciri 

dari profesi itu sendiri. Richey (1974: 11) mengemukakan sifat-sifat profesi 

sebagai berikut: 

1) Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal daripada 
kepentingan pribadi. 

2) Seorang pekerja sosial secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk 
mempelajari konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang 
mendukung keahliannya. 

3) Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu 
mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan.  

4) Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, serta 
kerja. 

5) Membutuhkan suatu keahlian intelektual yang tinggi. 
6) Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin dari 

dalam profesi serta kesejahteraan anggotanya.  
7) Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi dan kemandirian. 
8) Memandang profesi sebagai suatu karier hidup dan menjadi anggota 

permanen. 
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Menurut Caplow yang dikutip Nelwan (1999: 6) menjelaskan bahwa: "Ciri 

pelayanan profesi itu adalah adanya ikatan profesi, adanya kode etik, adanya 

pengendalian batas kewenangan, dan adanya pengaturan hukum untuk 

mengontrol praktik". 

Sedangkan Greenwood (1954) menambahkan beberapa ciri lain dari 

profesi yaitu teori yang sistematis. adanya otoritas, adanya sangsi dari 

masyarakat, serta adanya budaya khusus, dan profesi merupakan pekerjaan 

penuh waktu dan adanya pendidikan yang berhubungan dengan universitas. 

Dalam dunia pendidikan terdapat beberapa referensi mengenai ciri-ciri 

profesi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan profesi pendidikan hal 

tersebut dikemukakan oleh Soetisna (1993: 36) yang menjelaskan bahwa profesi 

itu adalah: 

(1) Berbeda dengan pekerjaan lain, karena memiliki sejumlah pengetahuan 
yang unik yang dikuasai dan dipraktikkan oleh para anggotanya. 

(2) Memiliki suatu ikatan yang kuat terdiri dari para anggotanya dan aktif 
mengatur syarat-syarat memasuki profesi. 

(3) Memiki kode etik yang memaksa. 
(4) Memiliki literatur sendiri, walaupun ia mungkin menimba kuat dari banyak 

disiplin akademis untuk isinya. 
(5) Biasanya memberikan jasa-jasa kepada masyarakat dan digerakkan oleh 

cita-cita yang mengatasi tujuan-tujuan mementingkan diri sendiri semata-
mata. 

(6) Tidak hanya personal tetapi dilihat demikian oleh masyarakat. 
 

Selanjutnya Soetisna (1993: 36) menyimpulkan bahwa profesi yang ideal 

itu harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut: 

(1) Suatu dasar ilmu atau teori sistematis. 
(2) Kewenangan profesional yang diakui oleh klien. 
(3) Sangsi dan pengakuan masyarakat akan keabsahan kewenangannya. 
(4) Kode etik yang regulatif. 
(5) Kebudayaan profesional. 
(6) Persatuan profesi yang kuat dan berpengaruh. 
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Langford (1978: 6) mengemukkan ciri profesi sebagai berikut: 

(1) Payment (bersifat bayaran). 
(2) Knowledge and  skill (memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas). 
(3) Responsibiliti purpose (memiliki tanggung jawab sebagai agen, pribadi, 
sosial, dan tanggung jawab sebagai pengembang misi untuk mencapai tujuan). 
(4) The profesional ideal cervices (memberi pelayanan yang tepat).  
(5) Unity (memiliki suatu kesatuan dalam upaya mencapai tujuan).  
(6) Recognation (memperoleh pengakuan dari masyarakat). 
 

Karakteristik yang lebih luas lagi tentang profesi dikemukakan oleh Houle 

(dalam Jarvis, 1983: 24) sebagai berikut: 

(1) Definition of occupations functions (pengertian tentang fungsi pekerjaan); 
(2) Masterity of theoritical knowledge (pengetahuan teoritis yang mahir); 
(3)  Capacity to solve problem (kemampuan untuk memecahkan masalah); 
(4) Use of practical knowledge (menggunakan pengetahuan praktis);  
(5) Self enhancement (mengembangkan diri sendiri); 
(6) Formal training (latihan formal); 
(7) Credetialing (kepercayaan); 
(8) Creation   of sub culture (kreasi dari suatu bagian budaya); 
(9) Iegal reinforcement (penekanan yang legal); 
(10)  Public acceptance (penerimaan masyarakat);  
(11) Ethical praktice (kode etik praktik); 
(12) Penalties (hukuman bagi yang melanggar kode etik praktik); 
(13) Relation to other vocutions (hubungan terhadap pekerjaan lain);  
(14) Relations to users  of  service (hubungan terhadap pengguna jasa). 
 

Sedangkan menurut Supriadi (1998: 96) ciri pokok suatu profesi adalah 

sebagai berikut : 

Pertama, pekerjaan itu mempunyai fungsi dan signifikansi sosial karena 
diperlukan mengabdi kepada masyarakat. Di pihak lain pengakuan masyarakat 
merupakan syarat mutlak bagi suatu profesi, jauh lebih penting dari pengakuan 
pemerintah. Kedua, profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh lewat 
pendidikan dan latihan yang "lama'' dan intensif serta dilakukan dalam lembaga 
tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan (accountable). Proses 
pemerolehan keterampilan itu bukannya hanya rutin, melainkan bersifat 
pemecahan masalah. Jadi dalam suatu profesi, independen judgement 
berperanan dalam mengambil keputusan, bukan sekedar menjalankan tugas. 
Ketiga, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu (a systimatic body of 
knowledge), bukan sekedar serpihan atau hanya commensence. Keempat, ada 
kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya beserta sangsi yang jelas 
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dan tegas terhadap pelanggar kode etik. Pengawasan terhadap pelanggar 
ditegakkannya kode etik dilakukan oleh organisasi profesi. Kelima, sebagai 
konsekuensi dari layanan yang diberikan kepada masyarakat maka anggota 
profesi secara perorangan ataupun kelompok memperoleh imbalan finansial atau 
material. 

 
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sifat, ciri atau 

karakteristik profesi adalah: 

1) Profesi membutuhkan waktu pendidikan dan latihan yang khusus dan 

memadai. 

2) Suatu pekerjaan yang khas dengan keahlian dan keterampilan tertentu.  

3) Menuntut kemampuan kinerja intelektual. 

4) Mempunyai konsekuensi memikul tanggung jawab pribadi secara penuh.  

5) Kinerjanya lebih mengutamakan pelayanan daripada imbalan ekonomi. 

6) Ada sangsi jika terdapat pelanggaran kode etik. 

7) Memiliki kekebasan untuk memberikan judgement. 

8) Adanya pengakuan dari masyarakat. 

9) Memiliki kode etik dan asosiasi profesional. 

Profesional adalah kata benda dari profesi, serta merupakan lawan kata 

dari amateur (amatir) yang berkaitan dengan seseorang yang menerima bayaran 

atas jasa pekerjaannya. Pengertian lain adalah seseorang yang mempraktikkan 

suatu profesi dan seseorang yang dipandang sebagai ahli dalam suatu cabang 

ilmu ( one who is regardness an expert since he has mastery of a specific 

branch of learning ). Jadi, seseorang yang mempraktikkan suatu pekerjaan yang 

diterima sebagai status profesional, maka ia adalah seorang yang ahli dari 

cabang ilmu yang digelutinya. 
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Dengan demikian, seorang yang profesional akan senantiasa terus-menerus 

mencari kesempurnaan (mastery) dari cabang ilmu yang dikuasainya dan 

melakukan pekerjaan dengan keahliannya, sehingga seseorang akan lebih 

sempurna dalam memberikan pelayanan kepada publik. Oleh karena itu, 

seseorang yang menjadi profesional atau ahli seharusnya terus-menerus 

meningkatkan ilmu pengetahuannya sesuai dengan bidang pekerjaan yang 

digelutinya.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Jarvis ( 1983 : 27) yaitu: in order to be master of 

the branch of learning it is essensial for a pactitioners to continue his learning 

after initial education and professional have institutionalised education”. 

Selanjutnya Peter (1983) menegaskan bahwa: 

Seorang profesional adalah yang berikhtiar untuk menjadi ahli serta 
melaksanakan ilmu pengetahuannya dalam pekerjaannya secara efektif ( one 
who endeavour to have mastery of and to apply effectively that knowledge upon 
which his occupation is based ). 

Sikap profesional mempunyai hubungan yang erat dengan kinerja, karena 

merupakan indikator dalam menentukan usaha untuk mencapai tingkat 

produktivitas yang tinggi. 

Dengan demikian, untuk menjadi profesional seseorang harus melalui 

pendidikan dan atau latihan khusus. Pendidikan profesional adalah suatu 

pendidikan yang mempersiapkan peserta didik dengan panggilan atau pekerjaan 

profesional.  

2.3.2  Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah adalah pengelola satuan pendidikan yang bertanggung 

jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolahnya secara 
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keseluruhan melalui kegiatan pengelolaan pendidikan. Jadi, secara umum tugas 

pokok Kepala Sekolah adalah melaksanakan administrasi sekolah dengan 

seluruh substansinya dan membina para guru/bawahan melalui kegiatan 

supervisi. 

Disamping sebagai pengelola satuan pendidikan, Kepala Sekolah juga 

sebagai pemimpin formal pendidikan di sekolahnya. Sebagai pemimpin 

pendidikan, Kepala Sekolah mempunyai tugas melaksanakan fungsi 

kepemimpinannya, baik fungsi yang berhubungan dengan pencapai tujuan 

maupun penciptaan iklim sekolah yang kondusif bagi tercipta dan terlaksananya 

proses belajar yang baik. 

 Dalam kaitan ini, Kepala Sekolah harus mampu:  

 1) melakukan perencanaan dan evaluasi program sekolah; 
 2) pengembangan kurikulum;  
 3) pengembangan pembelajaran;  
 4) pengelolaan ketenagaan;  
 5) pengelolaan sarana dan sumber belajar; 
 6) pengelolaan keuangan;  
 7) pelayanan kepada siswa; 

    8) hubungan sekolah dengan masyarakat; dan 
 9) penciptaan iklim sekolah (Mulyasa, 2002: 182). 

Adapun tugas kepemimpinan Kepala Sekolah itu meliputi kegiatan 

merencanakan program kerja bersama guru, dan melaksanakan program 

tersebut, mengatur dan mengorganisasikan kegiatan guru, mengerjakan atau 

mengarahkan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi, 

melibatkan guru-guru dalam pengambilan keputusan, memudahkan 

terlaksananya program belajar mengajar, menciptakan iklim kerja yang 
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kondusif, menilai prestasi kerja guru dan menciptakan organisasi sekolah yang 

fungsional dan tangguh. 

Dengan demikian, kepemimpinan kepala sekolah dalam menerapkan pola 

perilaku yang sesuai dengan situasi dan kondisi bawahannya itu pada hakikatnya 

merupakan penerapan dari kemampuan profesional kepala sekolah yang 

meliputi peranan sebagai: (1) pemimpin, (2) administrator, (3) manajer, (4) 

supervisor, dan (5) penghubung dengan masyarakat (Totosiswanto, 1991: 61-

122). 

(1) Kepala Sekolah sebagai Pemimpin 

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah hendaknya 

berfungsi dan berperan optimal dalam pengelolaan sekolah, dengan 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia mewujudkan visi misi dan tujuan 

sekolah  seperti yang dicita-citakan. 

Kepala sekolah harus mampu meyakinkan dan mengarahkan bawahannya 

agar bekerja secara efektif dengan tidak lupa memperhatikan segala 

kebutuhan dan tujuan pekerjaan bawahan. Untuk melaksanakan hal tersebut  

Kepala sekolah hendaknya bekerja dengan berlandaskan kepada kepentingan 

kelompok dan tidak berdasarkan kepentingan pribadi semata.  

    (2) Kepala Sekolah sebagai Administrator 

Peran kepala sekolah sebagai administrator artinya kepala sekolah sebagai 

sumber informasi bagi pemegang kekuasaan atau pengambil keputusan di 

daerahnya bila diperlukan dalam pengambilan kebijakan baru di bidang 

pendidikan. Dalam hal ini kepala sekolah harus mampu bekerja sama 
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dengan stafnya dalam mengerjakan dan melaksanakan kegiatan sekolah dan 

menyelesaikan masalah-masalah yang datang dari staf dan mampu 

menafsirkan keinginan-keinginan baik dari pimpinan maupun staf dalam 

pelaksanaan tugas sehari-hari. 

    (3) Kepala Sekolah sebagai Manajer 

Seorang kepala sekolah berperan sebagai manajer berarti kepala sekolah 

merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap bawahannya dan 

terhadap sumber-sumber organisasi, karena kepala sekolah merupakan orang 

yang dipercaya untuk menduduki suatu jabatan formal, konsekuensi 

logisnya kepala sekolah harus bertanggung jawab atas tugas-tugas 

bawahannya dan mempunyai kekuasaan atas bawahannya. Pada hakekatnya, 

tugas dan tanggung jawab kepala sekolah itu mencerminkan bagaimana 

seorang manajer mengatur, mengkoordinasikan, mengendalikan dan 

mengembangkan berbagai sumber yang tersedia di dalam suatu organisasi. 

    (4) Kepala Sekolah sebagai Supervisor 

Salah satu peran kepala sekolah adalah sebagai supervisor, antara lain 

memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap staf baik itu guru maupun 

staf tata usaha agar setiap saat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, 

dan berhasil secara efektif. Demikian juga bimbingan kepala sekolah 

terhadap guru, yaitu kepala sekolah melaksanakan kegiatan dan usaha agar 

tugas guru sebagai pendidik dan pengajar di kelas dapat mencapai hasil yang 

efektif dan efisien. 

 



59 
 

 

(5) Kepala Sekolah sebagai Penghubung dengan Masyarakat 

Kepala sekolah berperan sebagai penghubung dengan masyarakat dapat 

diartikan sebagai suatu usaha kegiatan sekolah menarik warga masyarakat 

sekitarnya (orang tua siswa) untuk lebih banyak berpartisipasi dalam 

kegiatan pengembangan sekolah. Pengembangan sekolah dimaksudkan agar 

kemampuan sekolah mengantisipasi perubahan dan tantangan dari 

masyarakat sekitamya, baik perubahan dalam bidang administratif maupun 

dalam bidang kemasyarakatan. 

Dalam buku Petunjuk Administrasi Sekolah Menengah Umum 

terbitan Depdikbud tahun 1997 secara lebih rinci fungsi dan tugas Kepala 

Sekolah adalah: 

a. Kepala Sekolah sebagai edukator bertugas melaksanakan proses         
    pembelajaran secara efektif dan efisien (sesuai dengan tugas guru). 
b. Kepala Sekolah sebagai manajer mempunyai tugas sebagai berikut: 
(1) menyusun perencanaan; 
(2) mengorganisasikan kegiatan;  
(3) mengarahkan kegiatan; 
(4) mengkoordinasikan kegiatan;  
(5) melaksanakan pengawasan; 
(6) melakukan evaluasi terhadap kegiatan;  
(7) menentukan kebijaksanaan;  
(8) mengadakan rapat;  
(9) mengambil keputusan;  
(10) mengatur proses belajar mengajar; 
(11) mengatur administrasi ketatausahaan, siswa, ketenagaan,                                      
        sarana dan prasarana, keuangan/RABS;  

   (12) mengatur Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS); 
(13) mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat dan                                

instansi terkait. 
   c. Kepala Sekolah sebagai administrator bertugas menyelenggarakan 

administrasi, yang meliputi: (1) perencanaan;  (2) pengorganisasian; (3) 
pengarahan; (4) pengkoordinasian; (5)   pengawasan; (6) kurikulum; (7) 
kesiswaan; (8) ketatausahaan; (9)   ketenagaan; (10) kantor; (11) keuangan; 
(12) perpustakaan; (13)  laboratorium; (14) ruang keterampilan/kesenian; (I5) 
ruang  bimbingan dan konseling; (16) ruang UKS; (17) ruang OSIS;  (18) 
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ruang serbaguna; (19) media; (20) gudang; (21) 6K (ketertiban, kebersihan, 
ketenangan, keamanan, kekeluargaan dan kerindangan). 

d.Kepala Sekolah sebagai Supervisor menyelenggarakan supervise mengenai:     
(1) proses belajar mengajar; (2) kegiatan bimbingan dan konseling; (3) 
kegiatan ekstrakurikuler; (4) kegiatan  ketatausahaan; (5) kegiatan kerjasama 
dengan masyarakat dan     instansi terkait; (6) sarana dan prasarana; (7) 
kegiatan OSIS; dan (8) kegiatan 6K .  

 

2.3.3 Standar Kepala Sekolah  

 Untuk diangkat sebagai kepala sekolah/ madrasah wajib memenuhi standar 

kepala sekolah/ madrasah yang berlaku nasional seperti tercantum dalam 

lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007 tentang 

Standar Kepala Sekolah/Madrasah, adalah sebagai berikut: 

a. Kualifikasi umum Kepala Sekolah/Madrasah terdiri atas: 

1) Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (DIV)   

    kependidikan  atau  nonkependidikan   pada   perguruan  tinggi  yang    

     terakreditasi. 

2) Pada  waktu   diangkat   sebagai   kepala   sekolah   berusia   setinggi - 

      tingginya 56 tahun. 

 3) Memiliki  pengalaman  mengajar  sekurang-kurangnya  5  (lima) tahun   

     menurut jenjang sekolah masing-masing,  kecuali  di TK/RA memiliki  

     pengalaman mengajar  sekurang-kurangnya  3  (tiga)  tahun di TK/RA  

4) Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/C bagi pegawai negeri sipil  

    (PNS)  dan  bagi  non  PNS  disetarakan   dengan   kepangkatan  yang  

   dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. 

b. Kualifikasi khusus Kepala Sekolah/Madrasah, meliputi: 
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1) Kepala  TK/RA  adalah  sebagai  berikut :  (a)  berstatus  sebagai guru   

TK/RA,  (b)  memiliki  sertifikat   pendidik  sebagai  guru  TK/RA, (c) 

       memiliki sertifikat kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang 

       ditetapkan pemerintah. 

2) Kepala  SD/MI  adalah  sebagai  berikut :  (a)  berstatus  sebagai guru  

 SD/MI,  (b)  memiliki  sertifikat   pendidik  sebagai  guru  SD/MI,  (c)   

 memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang  

 ditetapkan pemerintah. 

3) Kepala  SMP/MTs  adalah  sebagai  berikut: (a) berstatus sebagai guru  

 SMP/MTs,  (b)  memiliki sertifikat   pendidik sebagai guru SMP/MTs, 

 (c) memiliki   sertifikat   kepala    SMP/MTs   yang   diterbitkan   oleh 

 lembaga yang ditetapkan pemerintah. 

4) Kepala  SMA/MA  adalah  sebagai  berikut: (a) berstatus sebagai guru   

 SMA/MA,  (b) memiliki sertifikat    pendidik sebagai guru  SMA/MA, 

(c)    memiliki   sertifikat   kepala   SMA/MA   yang   diterbitkan   oleh 

 lembaga yang ditetapkan pemerintah. 

5) Kepala SMK/MAK adalah sebagai berikut: (a) berstatus sebagai guru  

 SMK/MAK,  (b)  memiliki  sertifikasi  pendidik  sebagai  guru   SMK/ 

 MAK,  (c)  memiliki  sertifikat  kepala  SMK/MAK  yang  diterbitkan 

          oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. 

   6)  Kepala SDLB/SMPLB/SMALB  adalah sebagai berikut: (a) berstatus  

Sebagai    guru    SDLB/SMPLB/SMALB,   (b)   memiliki   sertifikat 

pendidik    sebagai    guru    SDLB/SMPLB/SMALB,   (c)   memiliki 

sertifikat  kepala  SLB/SDLB  yang  diterbitkan  oleh  lembaga  yang 
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ditetapkan pemerintah. 

    7)  Kepala  Sekolah  Indonesia  Luar  Negeri   adalah sebagai berikut: (a)  

   Memiliki  pengalaman  sekurang-kurangnya  3  tahun  sebagai kepala 

   sekolah, (b)  memiliki sertifikat   pendidik  sebagai  guru  pada  salah   

   satu   satuan    pendidikan,    (c)   memiliki   sertifikat   kepala   yang  

   diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. 

 

2.3.4 Profil Kemampuan Profesional Kepala Sekolah yang Ideal 

Kepala Sekolah sebagai pejabat formal, manajer, pemimpin, pendidik dan 

Kepala Sekolah sebagai staf, seperti halnya pemimpin organisasi yang lain maka 

jabatan Kepala Sekolah juga memerlukan persyaratan universal yang perlu 

dimiliki oleh siapa pun yang akan menduduki jabatan pemimpin. 

Untuk dikategorikan sebagai Kepala Sekolah yang profesional diperlukan 

persyaratan-persyaratan khusus. Sanusi (dalam Danim, 2002:133) 

mengemukakan beberapa kemampuan profesional yang harus ditunjukkan oleh 

Kepala Sekolah, yaitu: 

a. Kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya 
selaku unit keberadaan murid. 

b.Kemampuan untuk menerapkan keterampilan - keterampilan  
konseptual, manusiawi, dan teknis pada kedudukan dari jenis ini. 

c. Kemampuan untuk memotivasi para bawahan untuk bekerja sama secara 
sukarela dalam mencapai maksud-maksud unit dan organisasi. 

d.Kemampuan untuk memahami implikasi-implikasi dari perubahan sosial, 
ekonomis, politik, dan educational dalam arti yang mereka sumbangkan 
kepada unit untuk memulai dan memimpin perubahan-perubahan yang cocok 
di dalam unit didasarkan atas perubahan-perubahan sosial yang luas. 
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 Untuk menjadi seorang Kepala Sekolah yang profesional, diperlukan 

persyaratan yang bersifat universal dan khusus. Persyaratan yang bersifat 

universal tersebut antara lain : 

 Keahlian atau kemampuan dasar yaitu seperangkat kemampuan yang 

harus dimiliki oleh Kepala Sekolah, yang mencakup: technical, human, dan 

conceptual skills (the basic and develope skills). 

 1) T echnical Skills (Kemampuan Teknik) 

Kecakapan spesifik tentang proses, prosedur atau teknik-teknik, atau 

merupakan kecakapan khusus dalam menganalisis hal-hal yang khusus dan 

penggunaan fasilitas, peralatan, serta teknik-teknik pengetahuan yang 

spesifik. 

 Keterampilan teknis yang harus dimiliki Kepala Sekolah meliputi: 

(a) Penguasaan terhadap metode proses, prosedur dan bermacam-macam 

teknik untuk melaksanakan suatu kegiatan khusus; 

(b) Kemampuan untuk menggerakkan berbagai sarana dan peralatan yang 

diperlukan untuk mendukung kegiatan yang bersifat khusus tersebut.  

 2) Human Skills (Kemampuan hubungan antar manusia) 

Kecakapan kepemimpinan untuk bekerja secara efektif sebagai anggota 

kelompok dan untuk menciptakan usaha kerja sama di lingkungan kelompok 

yang dipimpinnya. Apabila dalam technical skills menunjukkan kecakapan 

yang berhubungan dengan barang, sebaliknya human skills menunjukkan 

keterampilan yang berkaitan dengan orang atau manusia, yaitu: 

(a) Pengetahuan tentang perilaku manusia dalam proses kerja sama; 
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(b) Kemampuan untuk memahami isi hati, sikap dan motif orang lain, 

mengapa mereka berkata dan melakukan suatu pekerjaan; 

(c) Kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif; 

(d) Kemampuan untuk menciptakan kerja sama yang efektif dan kooperatif, 

praktis dan diplomatis; 

(e) Mampu mempengaruhi orang lain; 

(f) Mampu melihat dirinya sendiri atau sikapnya; 

(g) Mampu menciptakan satu lingkungan dimana pemimpin dan 

bawahannya merasa yakin bahwa suasana yang memungkinkan bekerja 

sama secara harmonis dan produktif; 

(h) Mampu menjadi komunikator dan pemimpin yang efektif, 

(i) Mampu berhubungan dengan orang lain, dan menciptakan lingkungan 

yang terpercaya, keterbukaan, dan rasa hormat bagi setiap individu. 

 3) Concteptual Skills (Kemampuan Konseptual) 

Kemampuan konseptual meliputi kemampuan dalam hal: 

(a) Kemampuan analisis; 

(b) Berpikir secara rasional; 

(c) Ahli atau cakap dalam berbagai macam konsepsi; 

(d) Kreatif dalam berbagai ide, dalam pemecahan masalah; 

(e) Mampu mengemukakan analisis macam-macam kejadian, serta 

memahami berbagai kecenderungan; 

(f) Mampu mengantisipasi perintah; 
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(g) Mampu mengenali macam-macam kesempatan dan masalah-masalah 

potensial; 

(h) Kemampuan seorang pemimpin melihat organisasi sebagai satu 

keseluruhan; 

(i) Mengetahui bagaimana fungsi organisasi yang bermacam-macam saling 

bergantung satu sama lain, dan bagaimana pertumbuhan yang terjadi, 

pada satu bagian tertentu akan berpengaruh terhadap bagian yang lain; 

(j) Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh aktivitas, kepentingan 

dan persepektif dari individu dan kelompok ke dalam satu organisasi 

sebagai totalitas. 

Disamping persyaratan profesi yang harus dimiliki oleh Kepala Sekolah, 

mereka juga harus mampu mengakomodasikan tiga jenis keterampilan yang 

baik pada setiap jenis maupun yang terintegrasi dan tercermin dalam 

keseluruhan mekanisme kerja administrasi sekolah sebagai proses sosial. Tiga 

komponen tersebut menurut Katz (1955), seperti dikutip Sergiovanni dkk 

(dalam Danim, 2002: 134-135) meliputi: 

(a) Keterampilan teknis (technical skills) 
Keterampilan teknik merupakan keterampilan yang paling penting bagi 
administrator level bawah atau sekolah (Sergiovanni dkk., 1987). 
Keterampilan ini menurut Sergiovanni dkk. (1987) antara lain mencakup 
pemahaman menyeluruh seorang Kepala Sekolah dan kepiawaiannya dalam 
hal metode, proses, prosedur, dan teknik-teknik pendidikan. 

(b) Keterampilan melakukan hubungan-hubungan kemanusiaan (human skills). 
Keterampilan hubungan manusiawi diperlukan oleh administrator sekolah, 
mengingat administrasi merupakan proses sosial yang memadukan dimensi 
kelembagaan dengan dimensi pribadi. Dimensi kelembagaan mengandung 
makna unsur-unsur formal yang melekat pada Kepala Sekolah yang 
dikaitkan dengan unsur-unsur formal tempat Kepala Sekolah itu 
berhubungan. Dimensi pribadi mengandung makna unsur-unsur pribadi 
yang melekat pada statusnya sebagai Kepala Sekolah yang dikaitkan dengan 
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unsur-unsur pribadi tempat Kepala Sekolah itu berhubungan. Dalam konteks 
keterampilan hubungan manusiawi, Kepala Sekolah dituntut dapat bekerja 
secara efektif dan efisien dengan orang lain, baik secara orang per orang 
maupun dalam situasi kelompok. Keterampilan ini mensyaratkan 
pertimbangan-pertimbangan yang hati-hati akan pemahaman diri sendiri, 
penerimaan atau apresiasi, empati, dan pertimbangan kepada orang lain. 

(c) Keterampilan konseptual (conceptual skills). 
Keterampilan konseptual yaitu berkaitan dengan cara Kepala Sekolah 
memandang sekolah, keterkaitan sekolah struktur di atasnya dan dengan 
pranata-pranata kemasyarakatan, serta program kerja sekolah secara 
keseluruhan. Bagi seorang Kepala Sekolah pendidikan dasar dan menengah, 
karena hal ini mengandung makna bahwa pekerjaan kepala sekolah banyak 
di antaranya bertumpu pada kemampuan konsep. Sebagai suatu proses kerja, 
administrasi sekolah mengaitkan unsur-unsur perencanaan, pelaksanaan, 
evaluasi dan pengawasan dengan inti kegiatan adalah pembuatan keputusan. 
Lebih-lebih pada sistem administrasi yang sebagian besar bersifat 
sentralisasi, kedudukan Kepala Sekolah sebagai pembuat keputusan dalam 
keseluruhan mekanisne kerja administrasi menjadi sangat esensial termasuk 
dalam lingkup ini adalah penguasaan Kepala Sekolah mengenai yang 
berlaku dalam kaitannya dengan proses pengelolaan sumber daya manusia, 
sarana dan prasarana keuangan, dan aneka layanan lain yang relevan dengan 
keperluan pendidikan anak. 

 
Kualifikasi pribadi yang berupa serangkaian sifat atau watak yang harus 

dimiliki sebagai seorang pemimpin pada umumnya termasuk Kepala Sekolah. 

Dengan kata lain seorang pemimpin yang diharapkan berhasil dalam 

melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan harus didukung oleh kesiapan mental, 

fisik, emosi, watak sosial, sikap, etika, dan kepribadian, yang memiliki ciri-ciri 

pokok sebagai berikut: 

1) Mental 

Seorang Kepala Sekolah harus unggul dalam intelegensi dan mampu 

memberikan pertimbangan individual yang baik, memiliki kecakapan dalam 

menghadapi persoalan-persoalan yang abstrak, kecakapan menghadapi dan 

bekerja sama dengan orang lain, kesanggupan untuk mempelajari 

pendekatan dan teknik-teknik baru, kemampuan untuk memberikan perintah, 
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kesanggupan untuk mempengaruhi orang lain, unggul di dalam kemampuan 

menulis dan berbicara. 

2) Fisik 

Stamina fisik sangat penting agar Kepala Sekolah mampu memenuhi 

tuntutan tugas. Kesiagaan, energik dan antusiasme sehari-hari memerlukan 

kesehatan yang prima sehingga semua tugas dapat dilaksanakan dengan  

baik dan berhasil dengan efektif. 

3) Emosi 

Sepantasnya seorang pemimpin harus memiliki emosi yang stabil dan 

memiliki daya tahan atau bersikap sabar terhadap kegagalan atau hambatan 

yang dihadapi. Sebaliknya seorang pemimpin: 

(a) tidak boleh menuruti kemarahan, sarkasme atau manifestasi lain yang 

sedang sakit atau ketidakmatangan emosi;  

(b) tidak murung, nervous dan jengkel; 

(c) harus cukup percaya diri dan bersikap tenang melaksankan fungsinya di 

dalam menghadapi keadaan yang bermusuhan dan konflik antar pribadi; 

(d) tidak boleh takut terhadap kesalahan; 

(e) harus cukup matang untuk menerima kemunduran (setback) dengan 

senang hati; 

(f) dengan berjiwa besar menerima atau mengakui kesalahan;  

(g) menyukai pekerjaan dan dengan penuh tanggung jawab dan antusias 

terhadap tercapainya tujuan sebagaimana mestinya. 
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4) Berwatak sosial (ramah) 

Kepala Sekolah sebagai pemimpinan harus memiliki ciri-ciri yang berwatak 

sosial (ramah), yaitu: 

(a) seorang pemimpin harus merasa senang terhadap orang lain dan terampil 

dalam menghadapi orang lain; 

(b) mampu menciptakan dan memelihara hubungan kerja sama dengan baik 

dengan bawahan atau sesama rekan dan atasan;  

(c) mampu menciptakan keramahtamahan, suasana yang penuh 

kekeluargaan dan mampu menciptakan dan memelihara hubungan kerja 

sama; 

(d) tidak boleh sombong atau congkak terhadap bawahan. 

5) Memiliki Etika 

Seorang pemimpin atau Kepala Sekolah harus bersikap etik secara 

menyeluruh dalam menghadapi dan melakukan kerja sama: 

(a) harus selalu terbuka dengan orang lain, harus cermat menghindarkan diri 

sikap pilih kasih, harus menjadi orang jujur yang tidak diragukan; 

(b) harus mendukung atasannya dan melaksanakan aturan dan 

kebijaksanaan; 

(c) harus mendukung bawahan dan berjuang untuk bawahan apabila yakin 

bahwa bawahan adalah benar; 

(d) tidak boleh melalaikan tanggungjawabnya. 
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6)  Sikap 

Sikap dari pemimpin atau Kepala Sekolah kritis di antaranya sikap Kepala 

Sekolah terhadap tugasnya, bawahan dan sikap Kepala Sekolah terhadap 

atasannya. Terhadap organisasi di mana pemimpin atau Kepala Sekolah 

bekerja, maka selalu memperhatikan: 

(a) rasa puas terhadap kedudukannya sebagai pemimpin atau Kepala 

Sekolah; 

(b) tidak boleh merasa benci terhadap kewenangan atau tidak boleh lesu atau 

apatis terhadap tugasnya; 

(c) harus memandang tugasnya sebagai tantangan, bukan sekadar kegiatan 

rutin untuk memperoleh gaji demi hidupnya;  

(d) harus berhati terbuka dan bersifat menerima terhadap perubahan, harus 

mempunyai kemauan untuk mempelajari keterampilan-keterampilan 

baru. 

Terhadap bawahan, Kepala Sekolah harus memiliki sikap: 

(a) tidak boleh otoriter atau congkak, harus mampu merasakan apa yang 

dirasakan oleh bawahannya; 

(b) harus menerima ide bawahan, percaya terhadap bawahan, siap 

melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan, dan kemauan untuk 

tidak membiarkan bawahan berbuat kesalahan. 

Sikap Kepala Sekolah terhadap atasan, harus: 

(a)  bersikap loyal tetapi bukan patuh (subsurient); 
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(b) tidak boleh menentang otoritas atasan, tetapi harus mencegah sikap 

ketidakpedulian (passvity), dan bersikap patuh (submissive) serta 

menghindarkan diri dari asal bapak senang ( yes man syndrome); 

(c) harus menyukai tanggung jawabnya untuk melindungi atasan dan 

mencegah atasan dari perbuatan salah yang merugikan.  

7) Kepribadian 

Seorang pemimpin dikatakan memiliki kepribadian apabila pemimpin atau 

Kepala Sekolah selalu bersikap dan berperilaku: 

(a) berpikir dan berbuat secara sistematik dan teratur; 

(b) harus mengetahui modal atau asset yang dimilikinya dengan segala 

keterbatasannya; 

(c) selalu sadar, simpatik dan loyal dengan bawahan; 

(d) cukup yakin untuk menghindarkan diri dari tuntutan bawahan sejalan 

dengan kemauannya; 

(e) cukup matang untuk tidak merasa atau menjadi kecil dalam menghadapi 

gertakan atau kritik; 

(f) membuat senang bawahan, menolong bawahan, memberikan dorongan 

dan menerima bawahan, serta menciptakan satu lingkungan yang dapat 

dipercaya, keterbukaan dan rasa hormat terhadap individu. 

Sedangkan persyaratan khusus seorang Kepala Sekolah yang dikatakan 

profesional meliputi : 

  1) Pengetahuan Profesional Kepala Sekolah 

   Pengetahuan profesional yang harus dimiliki Kepala Sekolah meliputi:  
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  (a) Pengetahuan terhadap tugas 

Seorang pemimpin atau Kepala Sekolah seharusnya secara menyeluruh 

mengetahui banyak tentang lingkungan organisasi atau sekolah di mana 

organisasi atau sekolah tersebut berada. Pemimpin harus betul-betul 

memahami organisasi yang di dalamnya dia bekerja, yaitu paham terhadap 

sasaran yang ingin dicapai, tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta 

struktur organisasi yang formal dan informal; 

 (b) Seorang pemimpin atau Kepala Sekolah harus memahami:  

− hubungan kerja sama antar berbagai unit;  

− pendelegasian wewenang; 

− sikap, temperamen, keanehan dari atasan, kolega dan bawahan; 

− bakat dan kekurangan dari bawahannya. 

 (c)  Seorang pemimpin harus mengetahui wawasan organisasi dan 

kebijaksanaan khusus, perundang-undangan dan prosedur yang berlaku; 

 (d) Seorang pemimpin harus memiliki satu perasaan riil untuk semangat dan 

suasana aktivitas dengan dan aktivitas diri orang lain dan staf yang harus 

dihadapi; 

(e) Seorang pemimpin harus mengetahui layout secara fisik bangunan, kekuatan 

perlengkapan, kondisi operasional, berbagai macam keganjilan sehari-hari 

dan timbulnya berbagai macam masalah yang sejenis; 

(f) Seorang pemimpin harus mengetahui pelayanan yang tersedia untuk dirinya 

dan bawahan, serta kontrol yang dipakai oleh manajemen tingkat yang lebih 

tinggi. 
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2) Keterampilan Profesional Kepala Sekolah 

Disamping mengetahui dan menguasai tugas, Kepala Sekolah juga harus 

dilengkapi dengan kemampuan dalam berbagai keterampilan, di antaranya 

keterampilan pengelolaan pendidikan secara profesional, seperti: 

(a)  Kepala Sekolah harus dapat berfungsi sebagai seorang pendidik, yang 

mampu mengajar, memberikan peragaan, melaksanakan pertemuan, dan 

memberikan bimbingan; 

(b) Kepala Sekolah juga harus menjadi mahkota dari berbagai macam teknik 

mengajar, seperti audio aids, role playing, pertanyaan dan 

merencanakan pengajaran; 

(c) Kepala Sekolah harus mampu menampilkan analisis tinggi untuk 

mengumpulkan, mencatat dan menguraikan tugas pekerjaan, dan 

elemen-elemen. jabatan/kedudukan, maupun memanfaatkan data untuk 

menentukan proses belajar mengajar, menerjemahkan persyaratan ke 

dalam sasaran pendidikan dan merencanakan satu sistem pengajaran 

yang akan mampu mencapai sasaran; 

(d) Kepala Sekolah harus mampu mengembangkan silabus serangkaian  

      mata pelajaran dan program-program pengajaran, menyusun lesson   

       plan dan dokumen pengajaran yang lain, menyusun tes    

       keberhasilan, dan merencanakan peralatan pendidikan; 

(e) Kepala Sekolah harus mampu merencanakan dan melaksanakan 

penelitian dalam  pendidikan  dan menggunakan temuan  riset itu untuk 

diterapkan pada program pendidikan, 
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(f) Kepala Sekolah harus mampu mengadakan supervisi dan evaluasi 

pengajaran, fasilitas, kelengkapan dan materi pelajaran; 

(g) Kepala Sekolah harus mengetahui apa yang terjadi di luar sekolah yang 

berhubungan dengan praktik dan pelayanan pendidikan, harus mampu 

merumuskan dan melaksanakan program pengembangan diri secara 

berkelanjutan dan sistematik; 

(h) Akhirnya Kepala Sekolah harus menjadi seorang pemimpin yang baik 

dan seorang komunikator yang efektif. 

  Untuk meningkatkan profesinya Kepala Sekolah juga harus melakukan 

pelatihan dan memiliki pengalaman profesional. 

1) Pelatihan Profesional 

Salah satu fungsi pendidikan dan pelatihan adalah untuk memperbaiki dan 

meningkatkan profesionalisme kehidupan sumber daya manusia. Oleh karena 

itu pelatihan yang efektif adalah pelatihan yang memberikan kepada peserta 

pengetahuan yang luas baik apresiasi nilai-nilai sosial, dengan penuh berbagai 

pengalaman psikologi, pendidikan, sosiologi, serta menjadikan orang memiliki 

kompetensi dalam banyak pengetahuan dan teknologi modern dan memiliki 

suatu pengertian yang kuat tentang moralitas dan kemanusiaan. 

  2) Pengalaman Profesional 

Pengalaman yang diperoleh melalui berbagai kegiatan profesionalisme tugas-

tugas Kepala Sekolah, yaitu melalui berbagai macam peranan:  

(a)  sebagai wakil Kepala Sekolah atau sebagai guru yang mewakili tugas 

Kepala Sekolah; 
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(b) pengalaman tugas-tugas sebagai pengajar, tugas memberikan konseling, 

tutor dan testing; 

(c) pengalaman melaksanakan tugas-tugas sebagai pengajar, sebagai 

supervisor dalam kegiatan tertentu, pengalaman tugas-tugas menganalisis 

tugas dan pekerjaan, pengembangan kurikulum, merencanakan suatu 

program pengajaran, peralatan mengajar, bahan pelajaran, menyusun 

program pengajaran, bertangggung jawab dalam perencanaan dan 

pelaksanaan rapat dan seminar pendidikan, pengalaman khusus dalam 

pengajaran, perencanaan organisasi, pengembangan kebijaksanaan, 

evaluasi tugas dan yang sejenis; 

(d) pengalaman sebagai pemimpin berbagai kegiatan pendidikan atau 

pengajaran; 

(e) pengalaman melaksanakan pendidikan untuk para guru; 

(f) pengalaman dalam pengembangan manajemen, riset, evaluasi dan 

teknologi pengajaran; 

(g) menganalisis publikasi di dalam penerbitan profesional; 

(h) berbicara dalam pertemuan dan rapat profesional di luar sekolah; 

(i) mengajar pada perguruan tinggi atau sekolah kejuruan yang sederajat.  

Disamping persyaratan yang maksimal, terdapat juga sederetan 

persyaratan kemampuan administrasi dan kepengawasan yang harus dimiliki 

pula oleh seorang Kepala Sekolah. sebagai kompetensi Kepala Sekolah yaitu: 

1)  kemampuan menganalisis persoalan; 
2)  kemampuan memberikan pertimbangan, pendapat dan keputusan;  
3)  kemampuan mengatur sumber daya dan berbagai macam kegiatan  
4)  kemampuan mengambil keputusan; 
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5)  kemampuan memimpin: 
6)  memiliki kepekaan (sensitivity); 
7)  bersifat lapang dada dan sabar (stress tolerance); 
8)  kemampuan berkomunikasi secara lisan; 
9)  kemampuan berkomunikasi secara tertulis; 
10) aktif berpartisipasi dan mendiskusikan berbagai macam subjek; 
11) memiliki motivasi pribadi yang timbul (Wahjosumidjo, 2002: 395). 

Dilihat dari ciri-ciri kepemimpinan yang bersifat universal dan khusus 

tersebut di atas sesuai dengan tuntutan spesifikasi jabatan kepala sekolah, maka 

lahirlah satu profil Kepemimpinan Kepala Sekolah yang mengungkapkan 

tentang kecakapan, kepribadian dan karir ( riwayat pekerja secara garis besar 

seorang Kepala Sekolah). 

Dengan demikian, profil Kepala Sekolah yang ideal harus memiliki 

seperangkat kemampuan, yaitu: (1) kemampuan dasar; (2) kualitas kepribadian; 

(3) keterampilan dan pengetahuan profesional; (4) pengalaman dan pelatihan 

profesional; dan (5) kemampuan administrasi dan kepengawasan. Profil Kepala 

Sekolah yang ideal itu dapat disajikan dalam gambar berikut ini. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian  

          Telah dikemukakan pada bagian pendahuluan bahwa kajian penelitian 

adalah Supervisi Manajerial Pengawas TK/SD dalam meningkatkan 

kemampuan profesional Kepala SD. Agar peneliti dapat menggali keterangan 

yang mendetail  dari pengalaman lapangan dan kesan    para responden terutama 

Pengawas TK/SD dalam meningkatkan kemampuan profesional Kepala SD 

sehingga dapat didiskripsikan secara jelas dan rinci serta memperoleh data yang 

mendalam dari fokus penelitian ini, maka digunakan pendekatan kualitatif. 

 Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri antara lain (1) dilakukan pada latar 

alami karena  yang merupakan alat penting adalah langsung dan perisetnya, (2) 

peneliti sebagai instrumen, (3) menggunkan metode kualitatif, (4) penelitian 

bersifat deskriftif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau 

gambar mengutamakan data langsung, (5) lebih memperhatikan proses dari pada 

hasil, (6) adanya batas yang ditentukan oleh fokus, (7) adanya kriteria khusus 

untuk keabsahan data, dan (8) desain bersifat sementara ( Moleong, 2000: 4) 

Dengan mengikuti prosedur pelaksanaan penelitian kualitatif, peneliti 

mengadakan studi pendahuluan untuk mengenal lokasi dan obyek penelitian. 

Penelitian pendahuluan ini dimaksudkan untuk menyakinkan peneliti tentang 
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masalah yang akan diteliti guna penyempurnaan pengajuan usulan yang telah 

ada. 

         Untuk memperoleh data mengenai hal-hal tersebut di atas peneliti 

mengadakan wawancara dengan Pengawas TK/SD dan Kepala Sekolah Dasar 

yang dijadikan subyek penelitian. 

Data yang diperoleh di lapangan dianalisis lebih lanjut dengan 

menggunakan teknik analisis kualitatif, kemudian disimpulkan sebagai 

kesimpulan penelitian. 

Pendekatan kualitatif  sangat tepat untuk fokus dalam penelitian ini, 

karena beberapa alasan antara lain: (1) penelitian ini berupaya untuk 

menemukan permasalahan yang berkaitan dengan Supervisi Manajerial  

Pengawas TK/SD dalam meningkatkan kemampuan profesional Kepala SD, 

(2) penelitian ini bersifat induktif, dalam arti berusaha menemukan 

permasalahan berdasarkan data dan terbuka bagi penelitian lebih lanjut, dan 

(3) penelitian ini dilakukan dalam situasi yang wajar dan mengutamakan data 

yang bersifat kualitatif.   

3.2  Rancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kasus. 

Kasusnya adalah Supervisi Manajerial Pengawas TK/SD dalam meningkatkan 

kemampuan profesional Kepala SD di Kecamatan Banjarharja, Kabupaten 

Brebes. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Mundir, 1982: 72) Studi kasus 

adalah suatu kajian yang rinci atas suatu latar atau satu orang subjek atau tempat 
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penyimpanan dokumen atau peristiwa tertentu. Dilihat dari tujuan, penelitian 

studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar 

belakang sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status 

dari individu yang kemudian dari sifat-sifat tersebut akan dijadikan suatu hal 

yang bersifat umum ( Nasir, 1988 ). 

     Secara umum penelitian yang menggunakan rancangan studi kasus dapat 

digolongkan menjadi tiga, yaitu (1) sejarah organisasi, (2) observasi, dan (3) 

sejarah hidup ( Bogdan dan Biklen, 1982 ). Studi kasus tentang sejarah 

organisasi memusatkan perhatian pada organisasi tertentu dalam kurun waktu 

tertentu menelusuri perkembangan dari suatu organisasi. Studi kasus 

observasional adalah penelitian terhadap suatu bagian-bagian dalam suatu 

organisasi yang bisa berupa kegiatan atau peristiwa, suatu tempat dan suatu 

kelompok orang yang sedang bekerja sama. Dalam penelitian ini menuntut 

adanya keterlibatan seorang peneliti. Penelitian sejarah hidup yaitu penelitian 

yang dilakukan secara intensif terhadap seseorang dengan maksud untuk 

mengumpulkan sejarah atau riwayat hidup dari seseorang. 

            Dilihat dari penggolongan studi kasus, penelitian tentang Supervisi 

Manajerial Pengawas TK/SD dalam meningkatkan kemampuan Profesional 

Kepala SD termasuk dalam rancangan studi kasus observasional. Rancang 

bangun studi kasus ini bersifat terpancang artinya peneliti memusatkan 

perhatian pada kasus yang telah ditetapkan.  
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3.3 Kehadiran Peneliti 

              Sesuai dengan pendekatan yang telah dipilih oleh peneliti maka 

instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri. Pada 

tahap pertama peneliti melakukan orientasi untuk memperoleh gambaran umum. 

Pada tahap ini peneliti perlu mengadakan pendekatan secara terbuka kepada 

responden. Tujuan pada tahap ini ialah memperoleh informasi tentang latar yang 

nantinya diikuti tahap merinci informasi yang diperoleh pada tahap berikutnya. 

     Kehadiran peneliti pada tahap kedua yaitu tahap eksplorasi fokus. Pada 

tahap inilah pengumpulan data awal dilaksanakan dengan cara mewawancarai 

Pengawas TK/SD dan Kepala SD di Daerah Binaan V mengenai proses 

supervisi dan pengawasan Pengawas TK/SD dalam membina kemampuan 

profesional Kepala Sekolah. Kemudian diadakan analisis dan diikuti dengan 

hasil analisis.  

     Tahap yang ketiga yaitu member cek, pada tahap ini setelah peneliti  

mengadakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian membuat 

laporan lapangan sementara yang mana kebenarannya akan dicek oleh subjek 

penelitian yang bertujuan untuk menguji validitas, reliabilitas, dan objektivitas 

data yang terkumpul kemudian dikonfirmasikan kepada subjek penelitian untuk 

menguji kebenaran data.  
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3.4  Subyek  Penelitian  

Subyek dalam penelitian ini meliputi subyek yang memiliki karakter yang 

sesuai dengan pengembangan kegiatan pembinaan kemampuan profesional Kepala 

Sekolah. Oleh karena itu subyek yang digunakan dalarn penelitian ini bersifat 

purposive yang disebut purposive sample. Menurut Suharsimi (1997) " purposive 

sampling dilakukan dengan mengambil subyek bukan didasarkan atas strategi, 

random atau daerah, tetapi didasarkan adanya tujuan tertentu oleh si peneliti 

menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu". 

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka subyek dalam 

penelitian ini adalah Pengawas TK/SD dan Kepala Sekolah SD yang berada di 

Daerah Binaan V dengan pertimbangan-pertimbangan Pertama, Kepala Sekolah 

yang akan diteliti dalam memirnpin sekolahnya memiliki .perbedaan-perbedaan 

yang nyata sesuai dengan situasi dan kondisi di daerahnya masing-masing. 

Kedua, didasarkan atas perbedaan kondisi fasilitas sekolah.Ketiga perolehan 

Nilai UAS Murni (UAM) di setiap Sekolah Dasar. Klasifikasi ketiga sekolah di 

atas dianggap mewakili sekolah-sekolah lainnya. Keempat mengingat keterbatasan 

kemampuan, waktu dan dana yang tersedia serta kemungkinan kemudahan yang 

akan didapat di lapangan. Oleh karena itu untuk mendapatkan informasi yang 

lebih mendalam tentang permasalahan yang dikemukakan, maka dalam 

penelitian ini pengambilan data akan dilakukan secara snow ball, artinya dari 

suatu informan dikembangkan dengan menghubungkan dari informan lainnya 

agar data yang diperoleh menjadi lengkap dan komprehensif. 
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3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Keberhasilan penelitian naturalistik sangat ditentukan oleh ketelitian, 

kecermatan, dan kelengkapan catatan lapangan yang dibuat peneliti. Catatan 

lapangan disusun berdasarkan hasil pengamatan/observasi secara mendalam, 

wawancara, angket, dan studi dokumentasi. 

Jadi, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

(1) observasi, (2) wawancara, dan (3) studi dokumentasi. Hal ini dilakukan 

untuk memperoleh data penelitian secara lengkap, menyeluruh, dan 

komprehensif. 

3.5.1  Observasi 

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematik 

kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang 

diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap 

awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau 

informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan 

observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang 

diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola prilaku dan hubungan 

yang terus menerus terjadi. Apabila hal itu sudah diketemukan, maka peneliti 

dapat menemukan tema-tema yang akan diteliti. Salah satu peranan pokok 

dalam melakukan observasi ialah untuk menemukan interaksi yang kompleks 

dengan latar belakang sosial yang alami 
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   Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan beberapa teknik 

antara lain partisipasif, terus terang atau tersamar, dan observasi tak berstruktur 

dengan tahapan deskripsi, reduksi dan seleksi. 

Pilihan teknik ini dimaksudkan agar peneliti dapat melakukan pendekatan baik 

langsung maupun tidak langsung tanpa mengganggu kegiatan Kantor Cabang 

Dinas P dan K  Kecamatan Banjarharja. 

  Melalui pengamatan di lapangan akan diperoleh pengalaman langsung 

sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif untuk 

melakukan generalisasi. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang kaya, 

tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi 

sosial yang diteliti.  

3.5.2  Wawancara 

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, semi 

terstruktur, dan tidak berstruktur ( Esterberg, 2002 dalam Sugiyono, 2006 ). 

Untuk wawancara terstruktur, sebelum dilaksankan peneliti terlebih dahulu 

melakukan kesepakatan dengan subjek penelitian mengenai tempat dan waktu 

pelaksanan wawancara. Dengan adanya kesepakatan tersebut diharapkan terjalin 

kerja sama dalam menciptakan suasana keterbukaan dan kebebasan 

mengungkapkan pikiran dan informasi dari subjek penelitian. 

Wawancara dimulai dengan mengemukakan topik yang umum untuk 

membantu peneliti memahami perspektif makna yang diwawancarai. Hal ini 

sesuai dengan asumsi dasar penelitian kualitatif, bahwa jawaban yang diberikan 
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harus dapat membeberkan perspektif yang diteliti bukan sebaliknya, yaitu 

perspektif dari peneliti sendiri. 

Alasan peneliti menggunakan wawancara yakni untuk mempermudah 

dan mempercepat prolehan data dari responden dan peneliti tidak diharuskan 

mempersiapkan pertanyaan baku, khususnya pada teknik wawancara semi 

terstruktur dan takterstruktur.  

Responden yang akan diwawancarai adalah Kepala Cabang dinas P dan 

K Kecamatan Banjarharja, Pengawas TK/SD, dan Kepala SD Dabin V untuk 

mengetahui Supervisi dan Pengawasan Pengawas TK/ SD dalam meningkatkan 

kemampuan profesional Kepala SD baik segi perencanaannya, pelaksanaannya, 

maupun evaluasinya. 

Jenis pertanyaan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman, 

pendapat, perasaan, dan latar belakang ( demografi ) responden. 

3.5.3  Kajian Dokumentasi 

Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, 

pengumuman, risalah rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-

bahan tulisan lainnya. Dengan mempelajari dokumen-dokumen tersebut, peneliti 

dapat mengenal budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh obyek yang diteliti. 

Studi dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh data tambahan yang 

mendukung dan melengkapi data hasil observasi dan wawancara.  Dokumentasi 

berupa data-data sekolah , prestasi akademik maupun nonakademik; program-

program kegiatan, foto-foto kegiatan, data-data dokumen lain yang berkaitan 
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dengan fokus penelitian, dapat dijadikan sumber informasi penelitian, sebagai 

data sekunder. 

 

3.6  Teknik  Analisis Data 

Analisis data dimaksudkan sebagai pekerjaan mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data sehingga data yang 

terkumpul dapat diorganisir dan mudah untuk diolah. Tujuannya untuk 

menemukan tema dan hipotesis kerja yang pada akhirnya dapat diangkat 

menjadi teori substantif. Hal ini senada dengan Patton (1980) yang mengatakan 

bahwa analisis data merupakan proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti 

yang disarankan oleh data ( Moleong, 1966: 103). Kemudian dipertegas oleh 

Nasution (1988: 126) bahwa analisis data kualitatif adalah proses menyusun 

data (menggolongkannya dalam tema atau kategori) agar dapat ditafsirkan.  

Analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan melalui 

langkah-langkah sebagai berikut: 

3.6.1 Reduksi Data 

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, mengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan  tertulis di lapangan untuk dapat menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisir data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 
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diverifikasi (MB. Miles and AM.Huberman, 1994: 11). Dengan demikian 

laporan yang diperoleh dari kerja lapangan dirangkum, dipilih hal-hal yang 

pokok, difokuskan dalam hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya dalam 

suatu susunan yang sistematis ( Nasution, 1996: 129). Manfaat hasil reduksi 

data adalah memberikan gambaran yang lebih matang dari hasil pengamatan, 

mempermudah pencarian kembali, dan membantu memberikan kode pada 

aspek-aspek tertentu. 

Untuk memudahkan teknik pemerolehan data, maka peneliti membuat 

pengkodean seperti berikut ini : 

1). Wawancara    Kode  DW  ( Deskripsi Wawancara ) 

2). Observasi Kegiatan   Kode DOK (Deskripsi Observasi Kegiatan) 

3). Dokumentasi     Kode  DD   (Deskripsi Dokumentasi ) 

Pengkodean untuk responden/informan sebagai berikut : 

1). Kepala Cabang Dinas P dan K   Kode  KCD 

2). Pengawas TK/SD    Kode  PS 

3). Kepala Sekolah    Kode  KS 

Contoh penggabungan keduanya : 

- DW. PS.2/02 ( Deskripsi Wawancara Pengawas TK/SD 2, ke-2) 

- DOK. KS.1/01 ( Deskripsi Observasi Kegiatan Kepala Sekolah 1, ke-1) 

3.6.2  Display Data 

Merupakan usaha untuk membuat tata hubungan  antar data yang telah 

terkumpul melalui bagan, matriks, jaringan atau grafik (S. Nasution, 1996: 129). 

Dalam hal ini berarti peneliti melakukan penyusunan informasi yang memberi 
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kemungkinan untuk dapat menarik simpulan dan mengambil tindakan. Semua 

bagan, matriks, jaringan, dan grafik tersebut dirancang guna menggabungkan 

informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. 

Manfaat dari analisis ini peneliti mampu membuat simpulan yang tepat dan 

pemahaman secara total atas keseluruhan data yang terkumpul. 

3.6.3  Penarikan Simpulan dan verifikasi 

Menarik simpulan dilakukan sejak dini pada saat peneliti di lapangan 

guna menemukan pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal  yang penting, hal-

hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Simpulan tersebut bersifat 

terbuka dalam arti harus  selalu siap untuk diperbarui karena adanya data-data 

baru yang ditemuka (S. Nasution, 1996: 130). 

 Analisis data yang dilakukan selama dan setelah pengumpulan data, 

digunakan untuk menarik simpulan, sehingga dapat menggambarkan peristiwa 

yang sebenarnya terjadi. Analisis data yang dilakukan terus menerus, 

mempunyai implikasi terhadap pengurangan atau penambahan data yang 

dibutuhkan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk kembali ke lapangan. Mulai 

dari pengumpulan data, peneliti telah mencari makna keterkaitan berbagai hal, 

penjelasan-penjelasan, serta alur sebab akibat yang terjadi, dalam rangkaian 

kegiatan tersebut untuk diakumulasikan yang kemudian ditarik menjadi suatu 

simpulan.  Bersamaan dengan upaya menarik simpulan, peneliti juga melakukan 

verifikasi guna menguji kebenaran, kekokohan, kecocokan data yang ditemukan 

di lapangan sehingga diperoleh simpulan yang dapat dipercaya. 
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Ada tiga  cara yang peneliti lakukan dalam hal  ini yaitu: (1) menguji 

simpulan dengan membandingkan dengan teori-teori yang relevan; (2) 

melakukan proses pengecekan ulang dari data yang telah dikumpulkan mulai 

data yang diperoleh dari pra survey, wawancara maupun pengamatan; dan (3) 

membuat simpulan umum yang menggambarkan hasil penelitian secara 

keseluruhan. 

 

3.7 Pengecekan Keabsahan Data 

  Keabsahan data penelitian kualitatif ditetapkan dengan teknik 

pemeriksaan  yang didasarkan atas sejumlah kriteria (Moleong, 1996: 173). 

Kriteria dikmaksud meliputi derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmability). 

1.  Derajat keterpercayaan (credibility) 

Derajat kepercayaan sebagai pengganti konsep validitas internal. Dalam 

penelitian kualitatif menggambarkan kecocokan konsep penelitian dengan 

yang ada pada responden atau nara sumber. Untuk mendapatkan kecocokan 

tersebut dalam penelitian ini dilakukan langkah-langkah seperti berikut : 

   1.1 Perpanjangan keikutsertaan 

Perpanjangan keikutsertaan ini, peneliti akan lebih lama untuk mengikuti 

kegiatan penelitian pada subjek atau lokasi yang akan diteliti. Tujuannya 

adalah agar dalam pengambilan data, tingkat kepercayaan akan lebih 

memungkinkan. Disamping itu, agar penyimpangan-penyimpangan 
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perolehan data baik dari responden maupun dai penliti sendiri dapat 

dihindari. Perpanjangan keikutsertaan juga akan membangun kepercayaan 

para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri. 

   1.2 Ketekunan pengamatan 

Ketekunan pengamatan berarti peneliti akan sungguh-sungguh meneliti 

subjek yang diteliti dengan cermat dan teliti secara rinci dan 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Dengan demikian 

pada ketentuan pengamatan ini menuntut peneliti untuk dapat menguraikan 

secara rinci bagaimana proses penemuan data agar mempunyi derajat 

kepercayaan dalam penelitian. 

   1.3 Trianggulasi 

Digunakan oleh peneliti agar keabsahan data dapat dilakukan dengan cara 

membanding hasil perolehan data dari sumber yang berbeda. Oleh karena 

itu, trianggulasi sebagai kros cek data dapat  juga dilakukan dengan 

memanfaatkan pengguna sumber, metode, penyidik dan teori ( Moleong, 

2000: 178 ). Tujuannya adalah untuk menghindari atau paling tidak 

mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data. 

   1.4 Pembicaraan dengan kolega  

Pembicaraan dengan kolega, berarti peneliti melakukan pembahasan tentang 

catatan-catatan lapangan dengan kolega atau teman sejawat yang 

berkompeten dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, pada diskusi 

ini lebih bersifat analitik, sehingga keabsahan data akan lebih dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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   1.5 Analisis kasus negatif 

Analisis kasus negatif digunakan peneliti dengan jalan mengumpulkan 

contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan 

informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan 

pembanding. 

   1.6 Penggunaan bahan referensi  

Digunakan peneliti dalam rangka meningkatkan kepercayaan akan 

kebenaran data. Peneliti menggunakan hasil rekaman tape rekorder dan 

kamera. Melalui cara tersebut maka gambaran tentang informasi yng 

diberikan oleh nara sumber dapat diperoleh dengan lengkap, sekaligus 

konteks pembicaraannya dipahami. Hal ini memperkecil kemungkinan 

adanya kekeliruan. 

1.7 Mengadakan member check yaitu di setiap akhir wawancara diupayakan 

untuk membuat kesimpulan bersama, dengan tujuan agar peneliti dengan 

nara sumber ada kesamaan untuk menyatukan persepsi.  

2. Keteralihan (transferability) 

 Keteralihan merupakan kata lain dari konsep validitas eksternal. Dalam 

validitas ini peneliti hanya melihat masalah transferability sebagai sebuah 

kemungkinan. Oleh karena itu tingkat transferability sepenuhnya diserahkan 

kepada para pembaca atau pemakai hasil penelitian ini. Maksudnya untuk 

situasi yang serasi maka kemungkinan hasil penelitian dapat ditransfer 

walaupun disadari bahwa tidak ada situasi yang sama sehingga masih perlu 

penyesuaian menurut keadaan masing-masing. 
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3. Kebergantungan (dependability)  

Kriteria kebergantungan pada dasarnya merupakan substansi istilah reliabilitas 

dalam penelitian nonkualitatif. Untuk mencapai tingkat reliabilitas yang 

tinggi, peneliti menempuh cara antara lain:  

(1) memberikan uraian deskriptif yang kongkrit; (2) meminta pendapat dan 

kritik dari para pembimbing dan teman sejawat; dan (3) pencatatan informasi 

dengan alat mekanis seperti rekaman, kamera dan sebagainya. 

4. Kepastian (confirmability) 

Dalam penelitian kualitatif, hasil dianggap memiliki kepastian apabila 

memenuhi kriteria obyektif. Untuk dapat dikatakan obyektif maka hasil 

penelitian tersebut harus dibenarkan atau di-confirm oleh peneliti lain 

(Nasution, 1996: 111). Guna memperoleh tingkat kepastian yang tinggi maka 

peneliti harus berusaha semaksimal mungkin untuk tetap bersikap netral, 

memaknai data sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga diharapkan dapat 

mengurangi subyektivitas. Di samping itu, untuk mempertajam tingkat 

kepastian, peneliti juga menggunakan audit kepastian yaitu memastikan bahwa 

hasil temuan ini benar-benar dari data, bahwa simpulan yang diambil benar-

benar logis, dan menelaah kegiatan para peneliti saat mengambil data di 

lapangan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  HASIL PENELITIAN 

4.1.1 Deskripsi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan    Kecamatan  

Banjarharja, Kabupaten Brebes 

Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan 

Banjarharja, Kabupaten Brebes beralamat di Jalan Merdeka N0. 36 Banjarharja. 

Lokasinya berada di pinggir jalan raya jalur Tanjung-Obyek wisata Waduk 

Malahayu, Banjarharja. Kantor tersebut dibangun  tahun 1973 berdiri di atas 

tanah yang luasnya 1.680 M 2 

Di sekitar kantor Cabang Dinas P dan K Kecamatan Banjarharja adalah 

kantor Koramil 14  Banjarharja dan perumahan penduduk, batas- batas kantor 

Cabang Dinas P dan K Kecamatan Banjarharja tepatnya adalah: 

       - Sebelah utara  : Kantor Koramil 14 Banjarharja 

       - Sebelah Selatan  : Perumahan Penduduk 

       - Sebelah Tmur  : Jalan Merdeka Banjarharja 

      - Sebelah Barat  : Tanah persawahan  

Kesan awal saat memasuki lingkungan kantor Cabang Dinas P dan K 

Kec.Banjarharja, kita akan dihadapkan pada gedung yang cukup kokoh dan 

megah dengan tembok warna krem yang masih cukup baru . Satu unit gedung 

memuat beberapa ruangan diantaranya, ruang Kepala Cabang Dinas, ruang, TU, 

ruang Pengawas TK/SD, Mushola dan MCK. Sementara halaman depan selain 
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berfungsi sebagai tempat parkir juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat olah 

raga Sepak Takrow dan di halaman belakang dibangun kolam ikan. 

Kantor Cabang Dinas P dan K juga berdampingan dengan aula dan kantor 

PGRI Cabang Banjarharja, aula PGRI itu disamping digunakan sebagai tempat 

rapat-rapat, acara-acara dinas juga dapat digunakan sebagai arena olah raga 

Bulu Tangkis. 

 Sebagai Kantor yang sudah berdiri cukup lama, maka kepemimpinan 

kantor pun mengalami beberapa pergantian. Pergantian kepemimpinan atau 

kepala kantor tidak mengurangi citra Cabang Dinas tersebut. Kepala-kepala 

Kantor Cabang Dinas yang pernah bertugas dari waktu ke waktu adalah D. Nata 

Sasmita, W.Wira Dijaya, Rudjito, Yanas Jaya Disastra, Tjoto Judi Pranoto, Drs. 

Sriyono, W. Endar Haryanto, Drs. Tarsono HH, Solikhin, S.Pd., Drs. Slamet 

Diri R, Drs. Edi Harjono, MM. 

Masing-masing kepala kantor mempunyai karakteristik kepemimpinan 

yang berbeda-beda. Semua kepala kantor mempunyai kelebihan dan 

kekurangna. Kelebihan dan kekurangan ini kadangkala dirasakan pengawas, 

kepala sekolah, guru, karyawan sesuai persepsi masing-masing. Bila kebijakan 

yang diterapkan membuat nyaman dirinya akan dikatakan kepala kantor yang 

baik. Sebaliknya jika kebijakan itu membuat dia tidak nyaman, dikatakan bahwa 

kepala kantor yang kurang baik. Disamping ada juga penilaian objektif dengan 

melihat keberhasilan Cabang Dinas P dan K dari berbagai bidang, baik 

akademik, non akademik, fisik maupun non fisik termasuk pembinaan karir 

guru, kepala sekolah dan pengawas. Jika kemajuan yang dirasakan cukup 
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signifikan berarti kepemimpinan kepala Cabang Dinas P dan K disebut juga 

berhasil. 

Kepemimpinan Cabang Dinas P dan K juga mempunyai andil besar 

sebagai peletak dasar kemajuan pendidikan di Kecamatan Banjarharja termasuk 

memberikan kontribusi pada pembinan profesi guru, kepala sekolah dan  

pengawas TK/SD. 

Cabang Dinas P dan K Kecamatan Banjarharja mempunyai 5 orang 

pengawas TK/SD, 1 Orang Pengawas Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani  Olah 

raga dan Kesehatan serta 1 orang Penilik Pendidikan Luar Sekolah. 

Pengawas-pengawas tersebut kebanyakan berasal dari luar daerah 

Kecamatan Banjarharaja, hanya 2 orang yang berasal dari dalam wilayah 

Kecamatan Banjarharja. Adapun para pengawas itu adalah: 

 

Tabel 4.1  Daftar Pengawas TK/SD Kecamatan Banjarharja 

N
o 

Nama Pengawas NIP Pangkat  
Gol/Ruang 

Tugas 
Dabin 

1 Sakmad, S.Pd 130573056 Pembina, IV/A Dabin I 

2 Toparmono 130291205 Pembina, IV/A Dabin II 

3 Suherman, S.Pd 130356488 Pembina, IV/A Dabin III 

4 Sapei, S.Pd 130359865 Pembina, IV/A Dabin IV  

5 Kantir Sutrisno, S.Pd 130291233 Pembina, IV/A Dabin V 

 
Sumber: Data Statistik Cabang Dinas P dan K Kecamatan  
               BanjarharjaTahunPelajaran 2006/2007. 
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Para pengawas tersebut secara struktural bertanggung jawab terhadap 

Kepala Dinas P dan K Kabupaten, tetapi secara fungsional mereka adalah 

partner Cabang Dinas P dan K Kecamatan dalam penyelenggaraan pendidikan 

terutama dalam hal supervisi, pengawasan, dan pembinaan. 

Adapun tugas dan fungsi Pengawas TK/SD menurut Keputusan Kepala 

Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten 

Brebes adalah: 

11. Menyusun rencana dan program pengawas. 
12. Membimbing pelaksanaan kurikukum TK/SD termasuk SDLB yang 

meliputi isi, metode penyajian dan penggunaan alat bantu pengajaran sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

13. Membimbing Tata Usaha TK/SD termasuk SDLB yang meliputi urusan 
kepegawaian, keuangan dan perkantoran. 

14. Membimbing pelaksanaan, pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana TK/SD termasuk SDLB. 

15. Menilai dan menganalisis hasil pelaksanaan kurikulum TK/SD termasuk 
SDLB berdasarkan ketetapan penerapan dan ketepatan waktu pelaksanaan. 

16. Membimbing hubungan kerjasama TK/SD dengan istansi, lembaga, dunia 
usaha dan masyarakat. 

17. Memberikan bahan penilaian dalam rangka akreditasi lembaga pengelola 
TK/SD. 

18. Menilai dan menganalisis efisiensi dan efektivitas Tata Usaha TK/SD 
19.  Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas 

Pengawas TK/SD sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Cabang Dinas. 
20.  Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pengawas. 
 

Selain tugas-tugas tersebut pengawas masih mendapat tugas tambahan dari 

Kepala Cabang Dinas  dan K untuk memfasilitasi berbagai kegiatan kedinasan. 

Tugas tersebut adalah:  

  1. Sebagai tim pembinaan aparat 
  2. Penyelenggaraan kelompok belajar bagi guru dan kepala sekolah yang   
      melaksanakan studi lanjut 
  3. Mengadakan lomba-lomba baik untuk guru/kepala sekolah maupun    
      siswa 
  4. Memonitoring pembuatan RAPBS 
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   5. Memonitoring kegiatan ekstra kurikulr 
   6. Menjalin kerja sama dengan instansi lain dalam pembinaan sekolah 
   7. Mengadakan koodinasi dengan komite sekolah  

 
Dalam hal pembinaan terhadap Sekolah-sekolah, karena luasnya wilayah 

Kecamatan Banjarharja, para pengawas dibagi menjadi 5 daerah binaan. Adapun 

pembagian wilayah binaannya adalah: 

1.Dabin I Bapak Sakmad, S.pd. membina 13 SD yaitu: SD Penanggapan 01, SD 

Penanggapan 02, SD Penanggapan 03, SD Penanggapan 04, SD Cipajang 01, 

SD Cipajang 02, SD Cipajang 04, SD Sindangheula 01, SD Sindangheula 02, 

SD Sindangheula 03, SD Bandungsari 01, SD Bandungsari 02, SD 

Bandungsari 03. 

2.Dabin II Bapak Toparmono membina 13 SD yaitu: SD Blandongan 01, SD 

Blandongan 02, SD Kertasari 01, SD Kertasari 02, SD Malahayu 01, SD 

Malahayu 02, SD Malahayu 03, SD Malahayu 04, SD Malahayu 05, SD 

Malahayu 06, SD Cikuya 01, SD Cikuya 02, SD Cikuya 03. 

3.Dabin III Bapak Suherman, S.Pd. membina 15 SD yaitu: SD Banjarharja 01, 

SD Banjarharja 02, SD Banjarharja 03, SD Banjarharja 04, SD Banjarharja 05, 

SD Banjarharja 06, SD Banjarharja 07, SD Banjarlor 01, SD Banjarlor 02, SD 

Tegalreja 01, SD Tegalreja 02, SD Tegalreja 03, SD Ciawi, SD Cimunding 

01, SD Cimunding 02. 

4.Dabin IV Bapak Sapei, S.Pd membina 15 SD yaitu: SD Parereja 01, SD 

Parerej 02, SD Parereja 03, SD Cigadung 01, SD Cigadung 02, SD Cigadung 

03, SD Tiwulandu 01, SD Tiwulandu  02, SD Sukarej 01, SD Sukareja 02, SD 
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Kubangjero, SD Cihaur 01, SD Cihaur 02, SD Cibuniwangi 01, SD 

Cibuniwangi 02. 

5.Dabin V, Bpk Kantir Sutrisno, S.Pd. membina 12 SD yaitu: SD Cikakak 01, 

SD Cikakak 02, SD Cikakak 03, SD Cikakak 05, SD Pende 01, SD Pende 02, 

SD Karangmaja, SD Dukuhjeruk 01, SD Dukuhjeruk 02, SD Dukuhjeruk 03, 

SD Cibendung 01, SD Cibendung 02 

Setiap daerah binaan mencakup 13-15 SD, sehingga para pengawas 

membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra dalam pelaksanaan supervisi dan 

pembinaan ke SD-SD di wilayah Dabin masing-masing. 

Berdasarkan kondisi sekarang kepala SD yang berada di wilayah Cabang 

Dinas P dan K Kecamatan Banjarharja berjumlah 69 orang. Mereka memiliki 

latar belakang yang bebeda-beda baik dari segi pendidikan, masa kerja, pangkat 

golongan ruang, usia maupun domisili tempat tinggal. Hal inilah yang 

menyebabkan bervariasinya kemampuan kepala sekolah tersebut baik dari segi 

manjemen, administarsi maupun pembinaan dan supervisi terhadap guru 

termasuk hubungan masyarakat baik dengan komite maupun institusi lainnya. 

Adapun data potensi kepala SD se Kecamatan Banjarharja seperti terlihat di 

bawah ini. 
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Tabel 4.2  Daftar Kepala Sekolah Dasar  se-Kecamatan Banjarharja Tahun 
Pelajaran 2006/2007  

 
NO NAMA NIP PENDIDIKAN GOL / RUANG UNIT KERJA 
1 TARWA, A.Ma.Pd 130572937 D II / 1995 IV / A SD PENANGGAPAN 01 
2 TARWA, A.Ma.Pd 130572937 D II / 1995 IV / A SD PENANGGAPAN 02 
3 HM. SURWA 130573117 D II / 1995 IV / A SD PENANGGAPAN 03 
4 HM. SURWA 130573117 D II / 1995 IV / A SD PENANGGAPAN 04 
5 WARYO, S.Pd 131728676 S1 / 2002 III / C SD CIPAJANG 01 
6 AZ. SUGANDA, A.Ma 130572941 D II / 1995 IV / A SD CIPAJANG 02 
7 WARYO, S.Pd 131728676 S1 / 2002 III / C SD CIPAJANG 04 
8 TUNGGONO , S.Pd 130359895 S1 / 2001 IV / A SD SINDANGHEULA 01 
9 CARSAD,S.Pd 130734546 S1 / 2002 IV / A SD SINDANGHEULA 02 
10 TUNGGONO , S.Pd 130359895 S1 / 2001 IV / A SD SINDANGHEULA 03 
11 RUSWADI, A.Ma.Pd  130371464 D II / 1995 IV / A SD BANDUNGSARI 01 
12 ABD. IMAN,S.Pd 130840237 S1 / 1997 IV / A SD BANDUNGSARI 02 
13 O. UDARNO,A.Ma.Pd  130371465 D II / 1998 IV / A SD BANDUNGSARI 03 
14 ABU HASAN, A.Ma.Pd  130489975 D II / 1995 IV / A SD BLANDONGAN 01 
15 TOHIR,A.Ma.Pd  130572930 D II / 1998 IV / A SD BLANDONGAN 02 
16 EDY SUTIYONO, S.Pd  131182892 S1 / 1997 IV / A SD KERTASARI 01 
17 DAID, A.Ma.Pd   130648756 D II / 1995 IV / A SD KERTASARI 02 
18 FX. SUTARMI 130490003 D II / 1995 IV / A SD MALAHAYU 01 
19 MUJIYONO,S.Pd  130648919 S1 / 2001 IV / A SD MALAHAYU 02 
20 RUSWID.D 130359906 D II / 1998 IV / A SD MALAHAYU 03 
21 SUPRATNO 130490048 D II / 1995 IV / A SD MALAHAYU 04 
22 TOHARI 130330103 D II / 2004 IV / A SD MALAHAYU 05 
23 SUMIYEM 130375761 D II / 1998 IV / A SD MALAHAYU 06 
24 SUHERMI, A.Ma.Pd  130371456 D II / 1995 IV / A SD CIKUYA 01 
25 CARDONO, S.Pd  131027956 S1 / 2001 IV / A SD CIKUYA 02 
26 SLAMET, S.Pd  130454526 S1 / 2002 IV / A SD CIKUYA 03 
27 SUTJIAWATI, A.Ma. 130359893 D II / 1998 IV / A SD BANJARHARJO 01 
28 MARWATI 130291253 SPG 1970 IV / A SD BANJARHARJO 02 
29 ROSIDI EDI S, A.Ma. 130359918 D II / 1998 IV / A SD BANJARHARJO 03 
30 SUTJIAWATI, A.Ma. 130359893 D II / 2003 IV / A SD BANJARHARJO 04 
31 TAYONO 130359867 D II / 1995 IV / A SD BANJARHARJO 05 
32 SARWAD 130291221 D II / 1998 IV / A SD BANJARHARJO 06 
33 H. A. SUTARNO, S.Pd 130371462 S1 / 2001 IV / A SD BANJARHARJO 07 
34 SUYONO MS 130490006 D II / 1995 IV / A SD PAREREJA 01 
35 Hj.SOWIPAH,A.Ma.Pd   130291245 D II / 1999 IV / A SD PAREREJA 02 
36 SITI CHUZAEMAH 130371412 D II / 1998 IV / A SD PAREREJA 03 
37 KARIM 130572912 D II / 1997 IV / A SD CIGADUNG 01 
38 SUKIDIN,S.Pd  131028000 S1 / 2001 IV / A SD CIGADUNG 02 
39 RUHADI 130379998 D II / 1998 IV / A SD CIGADUNG 03 
40 RASNO, A.Ma.Pd  130648791 D II / 1995 IV / A SD TIWULANDU 01 
41 ADI SUKARSO ES. 130371423 D II / 1995 IV / A SD TIWULANDU 02 
42 Drs. TUSDI 131326988 S1 / 1991  IV / A SD CIKAKAK 01 
43 KARYO 130265956 SPG / 1972 IV / A SD CIKAKAK 02 
44 SITI HASANAH 130359896 D II / 1998 IV / A SD CIKAKAK 03 
45 KARIM 130572912 D II / 1997 IV / A SD CIKAKAK 04 
46 SUGIYARTO 130648932 D II / 1995 IV / A SD CIKAKAK 05 
47 SUPRIYANTO 130648937 D II / 1997 IV / A SD CIBENDUNG 01 
48 SARNA, S.Pd  131027897 S1 / 2001 IV / A SD CIBENDUNG 02 
49 SARDIYANTO 130454545 D II / 1995 IV / A SD KARANGMAJA 
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NO NAMA NIP PENDIDIKAN GOL / 

RUANG UNIT KERJA 

50 YATTI YULIAWATI 130371742 D II / 1995 IV / A SD DUKUHJERUK 01 
51 CASRO 130648758 D II / 1995 IV / A SD DUKUHJERUK 02 
52 RIYONO, S.Pd  130842797 S1 / 2002 IV / A SD DUKUHJERUK 03 
53 Hj. EWI CARTEWI 130371422 D II / 1998 IV / A SD PENDE 01 
54 CUISAH, S.Pd  131512241 S1 / 2005 III / D SD PENDE 02 
55 FX.SUMINTO, S.Pd  130490012 S1 / 2001 IV / A SD SUKAREJA 01 
56 SAMSON HASANUDIN, S.Pd  131027961 S1 / 2001  IV / A SD SUKAREJA 02 
57 NUR KHAFID, A.Ma.Pd  130648930 D II PGSD / 1998 IV / A SD KUBANGJERO 
58 YOYO SUHARYO, S.Pd.SD 131323265 S1 PGSD / 2007  IV / A SD CIHAUR 01 
59 MARIMAN, A.Ma.Pd  130490059 D II / 1995 IV / A SD CIHAUR 02 
60 TARDIM, A.Ma.Pd  130648647 D II / 1995 IV / A SD CIBUNIWANGI 01 
61 Drs. A. DJAZULI 130618785 S1 / 1989 IV / A SD CIBUNIWANGI 02 
62 SUWANDI, S.Pd  131323189 S1 / 2003 IV / A SD CIMUNDING 01 
63 M. DJUBAEDI 130371416 D II / 1995 IV / A SD CIMUNDING 02 
64 TAPSIR ADIMIHARJA 130371417 D II / 1998 IV / A SD CIAWI 
65 ETY SULASTRI 130371438 D II / 1995 IV / A SD TEGALREJA 01 
66 SUKARDI 130490051 D II / 1997 IV / A SD TEGALREJA 02 
67 MAMAH FATIMAH 130371414 D II / 1999 IV / A SD TEGALREJA 03 
68 WARUN, S.Pd  131512396 S1 / 2000 III / D SD BANJARLOR 01 
69 SUGIYONO, S.Pd  130648938 S1 / 1998 IV / A SD BANJARLOR 02 

 
Sumber : Data Statistik Cabang Dinas P dan K Kecamatan Banjarharja     Tahun     
               Pelajaran 2006/2007. 

 
 

4.1.2 Diskripsi Temuan Penelitian 

Seperti dikemukakan di atas bahwa pengawas berdasarkan pembagian 

daerah binaannya mengadakan supervisi dan pembinaan baik terhadap guru 

maupun terhadap kepala sekolah.  Peneliti mengadakan penelitian dengan objek 

sasaran adalah supervisi manajerial pengawas TK/SD terhadap kepala sekolah 

di Kecamatan Banjarharja, Kabupaten Brebes dalam meningkatkan kemampuan 

profesional Kepala SD itu sendiri. Selama penelitian,  peneliti mengadakan 

pengamatan atau observasi yang dilanjutkan dengan wawancara dan 

pendokumentasian data yang diperlukan. Pengamatan atau observasi ditujukan 

kepada kegiatan Pengawas TK/SD dan Kepala Sekolah dalam melaksanakan 

aktivitas kedinasannya terutama yang berkaitan dengan supervisi manajerial. 
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Wawancara ditujukan kepada para informan dalam rangka menggali data, 

sekaligus sebagai alat untuk mengkroscek data baik yang diperoleh dari 

pengamatan atau observasi maupun dari informen satu ke informen lainnya. 

 

1) Program kepengawasan  Pengawas TK/SD dalam meningkatkan       

kemampuan profesional Kepala SD di Kecamatan Banjarharjo, 

Kabupaten Brebes  

     Kegiatan supervisi Pengawas TK/SD  diawali dengan pembuatan rencana 

program kepengawasan. Berbagai rencana program  pengawasan yang 

dilakukan oleh Pengawas TK/SD di Kecamatan Banjarharja dalam supervisi 

manajerial untuk meningkatkan kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar 

dapat diketahui melalui wawancara dengan Kepala Cabang Dinas P dan K, 

Pengawas TK/SD, observasi dan wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar. 

T. Apakah pengawas membuat rencana program kerja  

     kepengawasan Pak? 

J. Ya, mereka membuat program kerja secara tertulis   

    dan teradministrasi (DW.KCD 01). 

   Menurut Pengawas TK/SD, kegiatan perencanaan pengawasan dalam 

pembinaan kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar ini menjadi perhatian 

khusus. Lebih lanjut Pengawas TK/SD menyatakan bahwa pertimbangan dalam 

perencanaan pengawasan diantaranya adalah kamampuan, pengetahuan dan 

motivasi yang kuat dari Kepala Sekolah Dasar, itu lah merupakan modal utama 

untuk meningkatkan kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar. Oleh 
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karena itu, Kepala Sekolah Dasar membutuhkan bantuan untuk memperoleh 

ketiga unsur tersebut. 

   Persepsi Pengawas TK/SD terhadap peranannya sebagai Pembina 

mempunyai pengaruh dalam bentuk  perhatian dan intensitas kegiatan pengawas 

untuk meningkatkan kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar. 

   Pengawas TK/SD mengetahui dan memahami bahwa perencanaan sangat 

penting dilakukan sebelum pembinaan kemampuan profesional Kepala Sekolah 

Dasar dilaksanakan, agar proses kepengawasan berlangsung dengan baik maka 

perencanaan pun harus dilakukan  dengan baik pula. Hal ini di dasarkan pada 

alasan yang mereka berikan yaitu tugas Pengawas TK/SD adalah membina 

Kepala Sekolah Dasar dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sebagai Pembina 

pengawas harus merencanakan dalam  memberikan arahan, bimbingan, contoh 

dan saran- saran yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan profesional 

Kepala Sekolah Dasar. Fokus pembinaan kemampuan profesional Kepala 

Sekolah Dasar adalah memberikan arahan , bimbingan, perlindungan, 

meningkatkan mutu Kepala Sekolah Dasar dalam rangka pelayanan pendidikan 

yang optimal. 

Hasil wawancara dan penelitian didapatkan bahwa Pengawas TK/SD  

telah    mempunyai   rencana program   kegiatan    yang  rinci  setiap semester 

untuk dilaksanakan dalam satu tahun pelajaran. 

T. Apakah Bapak membuat rencana program kerja kepengawasan   
    secara tertulis? 
J. Ya, kami membuat perencanaan diantaranya: rencana tahunan,   
    rencana semester, rencana bulanan dan rencana   
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   harian.Tujuannya sebagai tolok ukur  dan arah kerja kami para 
pengawas dalam melaksanakan tugas kepengawasan dan 
berupaya untuk mencapainya (DW.PS.1/01) 

 
Yang namanya kerja itu tanpa dengan didasari program dalam 
pelaksanaannya akan ngawur. Jadi rencana ini dibuat sebagai 
acuan langkah kerja dan kegiatan.Dengan adanya suatu 
perencanaan, arahnya kan untuk mencapai tujuan. Perencanaan 
itu merupakan suatu acuan atau arah di dalam kita 
melaksanakan tugas untuk mencapai yang akan kita capai. 
(DW.PS.3/01) 
 

Program kerja tersebut dapat dilihat dalam Pedoman Kerja Pengawas  

TK/SD di Kantor Cabang Dinas P dan K  Kecamatan Banjarharja, Kabupaten 

Brebes meliputi: 

a. Program Semester Ganjil  

   (1) Memantau dan membimbing pelaksanaan penerimaan siswa baru. 
(2) Mengumpulkan    dan    mengolah     data    sumber   daya   pendidikan   
     PBM/Bimbingan dan lingkungan sekolah  yang  berpengaruh  terhadap   
     perkembangan dan hasil belajar/bimbingan siswa. 
(3) Menganalisis    hasil    belajar/bimbingan   siswa,   guru    dan   sumber  
     daya  pendidikan  yang  mempengaruhi  hasil  belajar/bimbingan siswa   
     untuk   menentukan  jenis  pembinaan  (analisis sederhana komparatif). 
(4) Pembinaan  administrasi  Kepala  Sekolah  (program tahunan sekolah,  
      program kerja Kepala Sekolah). 
(5) Memberi arahan dan bimbingan kepada guru tentang pelaksanaan PBM/  
      bimbingan siswa. 
(6) Memberikan contoh pelaksanaan tugas guru dalam bimbingan siswa. 
(7) Memberikan arahan dan bimbingan pengelolaan administrsi, kurikulum  
     dan kesiswaan. 
(8) Melaksanakan kunjungan kelas. 
(9) Menilai hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru dalam:  
      -Menyusun soal/instruksi  penilaian 
      -Melaksanakan penilaian, pengolahan, analisis data hasil     
        belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru. 
(10) Membina pelaksanaan dan pemeliharaan lingkungan sekolah. 
(11) Memantau pelaksanaan Ulangan Semester Ganjil. 
1(2) Memberikan saran untuk peningkatan kemampuan profesional    
        guru kepada instansi terkait. 
(13) Menyusun laporan hasil pengawasan sekolah persekolah. 
(14) Melaksanakan evaluasi hasil pengawasan seluruh sekolah yang  
        menjadi tanggung jawabnya. 
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  (15) Memberikan saran penyelesaian kasus khusus di sekolah (kalau ada). 
 
 b. Program Semester Genap 

 (1) Melaksanakan kunjungan kelas 
 (2) Memberikan saran peningkatan kemampuan profesional guru. 
   (3) Memantau ulangan umum Semester Genap. 
   (4) Pembinaan persiapan Penyelenggaraan Pelaksanaan UAS 
        ( Ujian Akhir Sekolah) 
   (5) Menilai hasil belajar.bimbingan siswa dan kemampuan guru. 
   (6) Memberikan saran penyelesaian kasus khusus. 

         (7) Pembinaan persiapan penerimaan siswa baru. 
         (8) Pembinaan penyusunan Program Kerja Sekolah tahun yang akan  

        datang. 
   (9) Pembinaan persiapan menghadapi tahun ajaran baru. 
   (10) Menyusun hasil pengawasan sekolah. 
   (11) Mengevaluasi hasil pengawasan sekolah. 
   (12) Menyusun program pengawasan sekolah tahun pelajaran baru. 
 

Perencanaan program pengawasan  tersebut fleksibel, karena dalam 

pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, artinya kemungkinan 

ditambah dan dikurangi.  

 Untuk menetukan jenis pembinaan terlebih dahulu 
mengidentifikasi masalah-masalahnya, baru menentukan jenis 
pembina yang diperlukan, bentuk pembinaannya bisa secara 
individu atau kelompok lewat KKG atau KKKS. Fokus 
pengawas dalam melakukan pembinaan  yaitu memberikan 
arahan, bimbingan, perlindungan terhadap kepala sekolah dalam 
pelaksanaan tugasnya sehingga pada akhirnya diharapkan dapat 
meningkatkan mutu dan kinerja  kepala sekolah itu sendiri. 
(DW.PS.5/01) 

 
Rencana teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan Pengawas TK/ SD 

dalam meningkatkan kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar dilakukan 

dengan berbagai cara antara lain: 

(1) Mendatangi langsung Kepala Sekolah di tempat kerja masing- masing dan 

memberikan masukan- masukan yang berhubungan dengan penyelenggaraan 
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sekolah ( termasuk masalah administrasi, kurikulum dan kepemimpinan 

sekolah ). 

(2) Menyelenggarakan diskusi sesama Kepala Sekolah Dasar dalam forum K3S 

dan MKS. Dalam K3S umpamanya dapat dikerjakan berbagai kagiatan yang 

konstruktif seperti seminar, diskusi-diskusi atau lokakarya. 

      Dalam MKS dimusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut 

penyelenggaraan pendidikan. Seperti dengan adanya perubahan kurikulum 

1994 dengan kurikulum 2002 (KBK) dan KTSP. 

  (3)  Mengadakan Pembinaan. 

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah memberikan arahan, bimbingan, 

contoh dan saran dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. 

Pembinaan itu dapat diberikan dalam setiap kesempatan yang ada, seperti 

dalam setiap kunjungan pengawas ke sekolah, dalam pertemuan bersama 

Kepala Sekolah Dasar lain (pertemuan di K3S atau di MKS) dan dalam 

kesempatan lain yang memungkinkan. Misalnya: MBS, PORSENI, RAPBS. 

   (4) Pengembangan diri. 

Dalam hal ini Pengawas TK/SD memberikan kesempatan yang luas kepada 

Kepala Sekolah Dasar untuk berkembang yaitu dengan memberikan izin 

melanjutkan pendidikan, mengikuti penataran sehingga dapat menambah 

wawasan Kepala Sekolah Dasar. 

   (5) Peningkatan mutu. 

Peningkatan mutu Kepala Sekolah Dasar dapat dilakukan melalui kegiatan 

seminar, pertemuan sesama Kepala Sekolah dan lain- lain. Mutasi dan rotasi 
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Kepala Sekolah Dasar dalam kurun waktu tertentu, menurut Pengawas 

TK/SD merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan dan 

penyegaran bagi Kepala Sekolah mereka disamping meningkatkan mutu 

Sekolah yang dipimpinnya. 

 Tidak jarang Kepala Sekolah Dasar merasa mempunyai tantangan sendiri 

apabila ditempatkan di sekolah yang mutunya belum baik. 

  (6)  Perlindungan  

Jika Kepala Sekolah menghadapi kesulitan atau masalah seperti ancaman 

dari luar, misalnya: Pengaduan dari orang tua murid maka Kepala Sekolah 

Dasar mendapatkan perlindungan dari pengawas disamping dari petugas 

yang berwajib.  

 

2) Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Pengawas TK/SD dalam  

Membina Kemampuan Profesional Kepala Sekolah Dasar di 

Kecamatan Banjarharja Kabupaten Brebes. 

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi, pelaksanaan 

pengawasan Pengawas TK/SD dalam pembinaan kemampuan profesional 

Kepala Sekolah Dasar, meliputi Peran Kepala Sekolah sebagai educator, 

manager, administrator, supervisor, leader, innovator dan motivator. 

Lingkup pembinaan kemampuan profesional kepala sekolah itu secara garis 
besar meliputi peran kepala sekolah sebagai EMASLIM yaitu edukator, 
manajer, administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator (DW.PS.5/01) 

Sebagai educator Kepala Sekolah Dasar agar mempunyai kemampuan 

melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien disamping 
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mempunyai kemampuan tentang cara mengajar yang baik, sehingga mampu 

memberikan contoh manager yang baik kepada para guru di sekolah. 

Sebagai manager, Kepala Sekolah Dasar agar mempunyai kemampuan 

mengelola sumber daya dan sumber dana yang ada, paling tidak Kepala Sekolah 

mempunyai kemampuan menggerakkan manusia (guru, orang tua siswa dan 

masyarakat), uang, materi, pangsa pasar dan mesin. 

Sebagai administrator, Kepala Sekolah Dasar agar mempunyai 

kemampuan mengatur administrasi sekolah yang baik dalam berbagai bidang 

administrasi sekolah. 

Sebagai supervisor, Kepala Sekolah Dasar agar mempunyai kemampuan 

menyelenggarakan supervisi proses belajar mengajar, kegiatan bimbingan dan 

konseling, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan ketatausahaan, dan  kegiatan 

ketertiban, kebersihan, ketenangan, keamanan, kekeluargaan dan kerindangan 

(6K) . 

Sebagai leader (Pemimpin), Kepala Sekolah Dasar agar mempunyai 

kemampuan memimpin karena Kepala Sekolah merupakan pimpinan di Sekolah 

dan kadang- kadang juga di lingkungan tempat ia tinggal. 

Sebagai Inovator, Kepala Sekolah Dasar agar mempuyai kemampuan 

terobosan- terobosan untuk kemajuan mutu pendidikan Sekolah Dasar. 

Sebagai motivator, Kepala Sekolah Dasar agar mempunyai kemampuan 

memberikan motivasi kepada bawahannya, karena kemampuan tersebut 

merupakan bagian penting dan peranan Kepala Sekolah. 
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Dalam satu tahun Pengawas TK/SD mengunjungi Kepala Sekolah untuk 

melaksanakan pembinaan paling tidak dua sampai empat kali yaitu pada saat 

menjelang penerimaan siswa baru, menjelang ulangan umum semester satu, 

ulangan umum semester dua dan menjelang pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah 

(UAS). 

Intensitas kunjungan pengawas dalam satu tahun yang rutin itu 
pada masa penerimaan siswa baru, kegiatan tengah semester, 
ulangan umum semester 1 dan 2 serta ujian akhir sekolah. 
Namun tidak menutup kemungkinan di luar waktu tersebut jika 
ada masalah yang perlu diselesaikan pengawas akan melakukan 
pembinaan secara insidental(DW.PS.5/02) 
 

Diakui oleh Pengawas TK/SD bahwa tidak semua  sekolah mendapat 

kunjungan pembinaan yang sering, mengingat banyaknya sekolah dengan tidak 

diikuti  oleh jumlah pengawas yang memadai. Oleh karena itu , kunjungan 

diatur dengan lebih sering dilakukan pada sekolah yang belum maju dan 

memang membutuhkan pembinaan yang banyak. 

Pembinaan dilaksanakan dengan memberikan pengarahan bimbingan 

dan memberikan wawasan yang sifatnya praktis dilakukan di lapangan. Dalam 

pembinaan yang dilakukan oleh Pengawas TK/SD umumnya disampaikan 

saran-saran yang dapat memotivasi Kepala Sekolah Dasar agar lebih maju dan 

berkembang dengan lebih tinggi dan lebih baik lagi. Beberapa contoh 

pelaksanaan penyelenggaraan Sekolah diberikan dengan memajukan cara-cara 

pengisian format-format laporan, penyelesaian berbagai masalah dan lain-lain. 

Dalam pelaksanaan pengawasan, Pengawas datang ke sekolah yang akan 

dibina, bertemu dengan Kepala Sekolah dan/atau guru sesuai dengan program 

yang telah direncanakan atau dalam kesempatan lain mengumpulkan Kepala 
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Sekolah melalui K3S lalu menyampaikan berbagai hal yang berhubungan 

dengan pekerjaan Kepala Sekolah, kebijaksanaan Departemen Pendidikan 

Nasional dan lain-lain yang perlu disampikan baik untuk keperluan jangka 

pendek, menengah, maupun jangka panjang. Dalam hal ini tingkat keberhasilan 

pembinaan menurut pengawas TK/SD dengan cara tersebut didapat lebih dari 

75% berhasil. 

Pengawas juga memberikan bimbingan teknis kepemimpinan Kepala 

Sekolah termasuk bimbingan administrasi sekolah, baik secara teoritis maupun 

dengan contoh yang disampaikan secara langsung seperti memberikan contoh 

mengajar yang baik, mengadministrasikan proses belajar mengajar, dan lain-

lain. Disamping memberikan contoh, pengawas TK/SD juga memberikan saran 

agar selalu menjaga akhlak yang baik serta selalu meningkatkan mutu kerja 

yang diharapkan dalam rangka maningkatkan mutu pendidikan dasar. 

Untuk meningkatkan profesionalisme Kepala Sekolah Dasar, pengawas 

TK/SD memberikan penilaian kepada Kepala Sekolah, meningkatkan ilmu dan 

wawasannya antara lain dengan diskusi-diskusi yang membahas berbagai 

permasalahan peningkatan sekolah dan mutu pendidikan. Jika ada Kepala 

Sekolah Dasar yang baru mengikuti penataran atau seminar maka ilmu yang 

baru didapat tersebut didiskusikan, dikembangkan dengan sesama Kepala 

Sekolah dengan bimbingan Pengawas TK/SD. 

Untuk lebih berhasilnya pembinaan diadakan kerjasama dan koordinasi 

dengan Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan, Kelompok Kerja Kepala 
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Sekolah (K3S) dan instansi terkait. Hasil kerjasama ini antara lain tentang 

meningkatkan kemampuan pribadi, memotivasi diri dan lain-lain. 

Pembinaan terhadap Kepala SD dilakukan secara langsung ke 
KKG di Gugus, KKG di tingkat Dabin, bisa juga lewat KKKS 
dan secara perorangan kepada kepala sekolah itu sendiri 
(DW.PS.4/02) 
 
Pembinaan terhadap kepala SD pelaksanaannya bisa secara 
langsung pada rapat kepala SD atau KKKS, bisa juga dilakukan 
pembinaan secara individual. (DW.PS.5/02) 

 
Menyangkut K3S yang dibentuk berdasarkan instruksi Menteri 

Pendidikan Nasional, maka keberadaannya masih diperlukan untuk berbagai 

keperluan antara lain untuk percepatan informasi, pembinaan Kepala Sekolah 

Dasar agar lebih efektif dan efisien. Mengenai keberadaan PGRI pengawas 

berpendapat bahwa PGRI harus lebih profesional dan ditingkatkan kinerjanya 

agar lebih dapat dirasakan lagi oleh para guru, dan membantu kesejahteraan 

guru.  

Dalam hal perlindungan Kepala Sekolah Dasar jika terdapat hal-hal 

yang tidak diinginkan, pengawas bekerjasama dengan Cabang Dinas P dan K  

memberikan perlindungan sebagaimana mestinya, seperti menjaga dan 

melindungi Kepala Sekolah dari hal-hal yang mengancam keselamatan dirinya. 

Untuk penigkatan mutu Kepala Sekolah Dasar, Pengawas TK/SD 

diharapkan mempunyai buku-buku peraturan dan pedoman penyelenggaraan 

sekolah meskipun masih sangat terbatas, terutama buku-buku yang baru, baik 

yang menyangkut masalah institusional maupun keilmuan. 

Apabila ada Kepala Sekolah Dasar yang malanggar aturan,  maka akan 

diberikan sangsi secara bertahap mulai dari teguran lisan, mutasi maupun 
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pemberhentian Kepala Sekolah. Setelah itu ditinjau kembali apakah dengan 

sangsi tersebut ada perbaikan atau tidak. 

Ya, pertama saran, kalau saran ini tidak bisa dilaksanakan bisa 
berupa peringatan, dan jika peringatan ini juga tidak 
dilaksanakan maka terpaksa dengan sanksi administrasi, 
misalnya dengan DP3, atau melapor kepada atasan, ini pun 
bersifat kasuistik (DW.PS4/02). 

 

Dalam rangka meningkatkan sikap profesional Kepala Sekolah Dasar, 

sebelum diangkat sebagai Kepala Sekolah maka mereka diwajibkan terlebih 

dahulu mengikuti pelatihan pada waktu telah menjabat sebagai Kepala Sekolah. 

Mereka diberikan kesempatan untuk melanjutkan sekolah, atau mengikuti 

berbagai kegiatan ilmiah lain seperti seminar, diskusi, lokakarya dan lain-lain. 

Mengenai periodisasi jabatan Kepala Sekolah Dasar yang dalam 

aturannya setiap  periode itu empat tahun dan jika berprestasi baik akan 

diperpanjang lagi selama empat tahun berikutnya, disampaikan oleh pengawas 

TK/SD bahwa aturan tersebut belum dapat berjalan dengan sepenuhnya karena 

masih dalam masa transisi, artinya sebagian daerah sudah berjalan dan sebagian 

lagi belum, tetapi diharapkan periodesasi ini dapat dilaksanakan sebagaimana 

mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Dalam mutasi dan rotasi Kepala Sekolah Dasar telah berjalan lancar 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap dua atau tiga tahun seorang Kepala 

Sekolah Dasar dirotasi untuk penyegaran dan juga dalam rangka pembinaan, 

baik bagi Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan maupun untuk kemajuan 

sekolah tersebut. 
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Calon Kepala Sekolah Dasar sebaiknya dipilih dari guru yang telah 

mempunyai kompetensi, karena itu dengan tidak memandang senior ataupun 

junior. Sedangkan untuk menjadi Pengawas, dalam kaitannya sebagai Pembina 

(pembinaan dalam bidang administrasi, kepemimpinan dan lain-lain) sebaiknya 

dipilih dari orang yang telah mempunyai pengalaman sebagai Kepala Sekolah. 

Jabatan Kepala Sekolah merupakan jabatan profesional karena Kepala 

Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan, sedangkan guru adalah 

pekerjaan profesional. Oleh karena itu, seorang Kepala Sekolah dan bahkan 

seorang Kepala Dinas Pendidikan harus dari orang yang mengerti/ ahli 

pendidikan, karena jabatan Kepala Sekolah itu merupakan jabatan profesi dan 

salah satu fungsi Kepala Sekolah itu sebagai manajer. 

Dalam hal pemuasan stakeholder, seorang Kepala Sekolah Dasar harus 

mempunyai kemampuan untuk menjalin kerjasama yang baik serta dapat 

memuaskan secara proporsional dan seimbang antara sekolah dengan 

stakeholder. Kepala Sekolah Dasar harus dapat mendayagunakan stakeholder 

agar mampu membantu kemajuan sekolah, baik dalam hal materi maupun non 

materi. 

Penilaian terhadap Kepala Sekolah Dasar dilaksanakan dengan supervisi 

dengan menggunakan instrumen yang sudah baku, akan tetapi untuk lebih 

meningkatkan mutu profesional Kepala Sekolah Dasar maka instrumen tersebut 

perlu disempurnakan terutama disesuaikan dengan kemajuan jaman yang setiap 

saat berubah. Penyempurnaan instrumen dan evaluasi terhadap penggunaannya 

biasa dilakukan oleh para pengawas dalam setiap pertemuan yang 
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memungkinkan. Penilaian lain terhadap Kepala Sekolah Dasar adalah menilai 

keberhasilan Kepala Sekolah Dasar dalam menjalankan tugasnya terutama 

fungsi educator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator dan 

motivator (EMASLIM). Peranan Kepala Sekolah cukup menonjol dan seringkali 

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pemimpin non formal. 

Sebaiknya bagi calon pengawas harus melalui jenjang tertentu yang 

harus dilalui diantaranya terlebih dahulu job Kepala Sekolah dan melalui seleksi 

kepengawasan.  

     Berdasarkan pengamatan peneliti, dalam pelaksanaan supervisi 

manajerial  dan pembinaan kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar 

terdapat beberapa kendala yang dapat dikategorikan kedalam beberapa faktor: 

(1) Faktor sumber daya 

Kendala yang termasuk dalam faktor sumber daya antara lain adalah: 

a. Kurangnya tenaga Pengawas TK/SD 

Di Kecamatan Banjarharja Kabupaten Brebes kini terdapat lima orang 

Pengawas TK/SD. Sedangkan sekolah binaan terdapat 69 Sekolah Dasar Negeri.   

Tabel 4.3 
Perbandingan Jumlah Pengawas dan Sekolah Dasar Binaan 
 
 

No Jenis Pengawas Jumlah Jenis Sekolah Jumlah 
1 TK/SD 5 SD Negeri 69 
   SD Swasta - 
 Jumlah 5 Jumlah 69 
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 Melihat perbandingan di atas tentu belum seimbang karena perbandingan 

ideal antara jumlah Pengawas Pembina dengan Sekolah Binaan 1: 10, 

sedangkan dari data di atas diperoleh perbandingan 1: 14 

Dengan demikian masih kurang 1 orang Pengawas Pembina. Penambahan 

jumlah Pengawas dengan kualitas yang baik mutlak diperlukan, karena menurut 

Pengawas TK/SD dan dari penelitian yang dilakukan, seorang pengawas TK/SD 

hanya membina tidak lebih dari 10 sekolah saja.   

b. Wawasan Kepala Sekolah Dasar  

Tidak semua Kepala Sekolah Dasar mempunyai wawasan yang cukup 

sebagai Kepala Sekolah yang siap menghadapi berbagai tantangan di era 

globalisasi dan kemajuan teknologi serta informasi yang cepat pemahaman 

terhadap tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Sekolah juga masih perlu 

peningkatan. Kurangnya membaca, kurang mengikuti perkembangan, jarang 

mengikuti seminar/ diskusi ilmiah, kurangnya membaca buku/ majalah/ jurnal 

yang berhubungan dengan kependidikan merupakan penyebab lain Kepala 

Sekolah Dasar  masih minim wawasan, sedangkan keberadaan K3S yang masih 

bergelut  dengan hal-hal yang rutin belum menyentuh masalah yang lebih 

krusial, menyebabkan lembaga ini masih dipakai sebatas kumpul-kumpul, dan 

belum dipakai lebih optimal. Adanya Musyawarah Kepala Sekolah (MKS) juga 

demikian, lembaga ini lebih berperan sebagai tempat berunding Kepala Sekolah 

untuk menentukan beberapa biaya sebuah kegiatan dan perpanjangan tangan 

birokrasi ( terkadang malah tidak disukai oleh para Kepala Sekolah) dan sikap 
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apa yang harus dilakukan jika menghadapi suatu masalah  di lapangan, 

sementara kegiatan ilmiahnya belum tampak. 

Penyediaan buku bacaan , aturan main yang jelas dan lengkap, 

pemberdayaan K3S dan MKS adalah bagian dari solusi untuk meningkatkan 

mutu Kepala Sekolah Dasar. Tentu saja Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

baik dijajaran Pengawas, dengan pengalaman dan pendidikan yang memadai 

pada saat ini merupakan solusi terbaik lainnya guna mengatasi 

kekurangan/kendala yang ada pada Kepala Sekolah Dasar. 

c. Faktor Guru  

Tidak jauh berbeda dengan keadaan Kepala Sekolah, belum semua guru 

Sekolah Dasar di Kecamatan Banjarharja mempunyai kompetensi yang cukup, 

masih banyak guru yang belum berijazah memadai (S1) disamping kemampuan 

mentransfer ilmu kepada para muridnya yang terkesan masih klasik dengan 

mengajar memakai sistem yang tidak berubah yaitu metode ceramah dan tanya 

jawab. Masih banyak guru yang enggan membaca buku-buku baru, terpaku pada 

buku sumber yang masih terbatas atau belum terbeli karena harganya tidak 

terjangkau menyebabkan guru ilmunya tertinggal, belum lagi sistem yang belum 

menunjang, yang menyebabkan peraturan-peraturan yang tidak jelas. 

Penghasilan guru yang belum memadai (terutama guru honorer di Sekolah 

Dasar) sementara kebutuhan semakin tinggi, menyebabkan sisi lain kendala 

harus segera dibenahi. 

Memberi kesempatan belajar dan memberinya beasiswa bagi guru yang 

belum mempunyai ijazah SI, sering menyelenggarakan seminar/ diskusi dengan 
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biaya rendah tetapi bermutu tinggi, memberikan penghasilan yang layak dan 

memberikan kesempatan lain untuk mengembangkan diri atau pribadinya 

merupakan solusi dalam mengatasi masalah diatas. 

(2) Faktor Sumber Dana 

Sumber dana merupakan hal terpenting dalam pembinaan. Pada 

kenyataannya dana untuk pembinaan Kepala Sekolah Dasar tersebut sangat 

minim, sementara program yang harus dilakukan masih sangat banyak, belum 

lagi sejumlah keinginan yang besar untuk memajukan pendidikan melalui 

peranan Kepala Sekolah yang tidak ada biayanya, terutama untuk sekolah- 

sekolah swasta kecil. Untuk mengatasi kekurangan yang dihadapi khususnya 

masalah dana, para pengawas dan Kepala Sekolah Dasar melakukan dan 

menjalin kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dengan cara 

pencarian sponsor, menggalang kerjasama dalam menjawab kekurangan dana 

dapat dilakukan oleh Pengawas dan Kepala Sekolah agar dapat menanggulangi 

kekurangan dana yang selama ini menjadi kendala. Misalnya Kerjasama dengan  

percetakan buku-buku pelajaran (Sumber dana: Percetakan Erlangga dan 

Yudistira ). 

(3) Faktor Sistem/ Peraturan yang berlaku 

Masih belum memadainya aturan- aturan tentang kepegawaian 

menyebabkan banyaknya aturan yang belum menyentuh pada akar 

permasalahan yang sebenarnya. Aturan yang masih ada masih bersifat global/ 

tidak rinci, dan telah cukup lama, misalnya: aturan pengangkatan pegawai dan 

pemberhentian seorang pegawai. 
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Penyempurnaan peraturan dan atau mengganti aturan yang sudah lama 

dan kurang sesuai dengan keadaan serta memahami berbagai aturan yang ada 

adalah bagian dari solusi menghadapi aturan main yang  belum memadai. 

Misalnya: tidak ada pegawai maka diangkat Guru Bantu (GB).  

Seperti juga diungkapkan oleh pengawas: 

 T. Apakah selama pelaksanaan pengawasan ada kendala yang    
      Bapak rasakan? Kalau ada apa saja kendala tersebut Pak? 
 J. Ya jelas ada, ditinjau dari aspek kepala sekolah diantaranya 

faktor sumber daya kepala sekolah, wawasan kepala sekolah, 
ditinjau dari segi pengawas kurangseimbangnya jumlah 
pengawas berbanding dengan jumlah SD yang menjadi 
binaannya, juga faktor sumber dana, dan yang tidak kalah 
pentingnya adalah faktor sistem atau peraturan yang berlaku 
yang berkaitan dengan kepengawasan. (DW.PS5/03) 

 
 

3) Laporan Hasil Pengawasan  Pengawas   TK/SD   dalam membina 

kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan 

Banjarharjo, Kabupaten Brebes. 

Salah satu kinerja pengawas TK/SD yang tidak boleh diabaikan dan 

merupakan kewajiban dari setiap pengawas, adalah memberikan penilaian dan 

laporan  hasil  pengawasan. Kegiatan penilaian dilakukan pengawas dengan cara 

melihat kembali program kerja kepala sekolah yang telah disusun maupun 

menganalisis bentuk-bentuk laporan dari kepala SD. 

Penilaian hasil pengawasan saya lakukan dengan cara merekap 
hasil supervisi selanjutnya saya manfaatkan sebagai feedback 
bagi saya sendiri untuk perbaikan pelaksanaan pengawasan di 
masa mendatang (DW.PS.1/03). 
 



116 
 

 

 Bentuk laporan dari SD seperti, laporan bulan, ulangan umum semester 

dan ujian akhir sekolah. Dari bentuk-bentuk laporan itulah, pengawas 

menyimpulkan tingkat  keberhasilan dari hasil pembinaannya  selama itu.  

 Dari hasil penilaian tersebut selanjutnya pengawas memberikan 

laporan tertulis secara lengkap kepada Kepala Cabang Dinas P dan K 

Kecamatan, serta memberikan tembusannya secara lengkap ke Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Penilaian hasil pengawasan Pengawas 

TK/SD dan pemberian laporan merupakan kontrol yang dilakukan oleh satuan 

atasan kepada pengawas TK/SD yang telah melaksanakan tugas secara periodik.  

Secara vertikal kedinasan dilaporkan kepada atasan seperti 
kepada Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan dan ke Kasi 
Diknas di Kabupaten. Secara horisontal dilaporkan kepada KKPS 
(Kelompok Kerja Pengawas Sekolah) (DW.PS.5/03). 

 
Laporan pelaksanaan tugas akan menunjukkan bahwa seorang 

pengawas memiliki komitmen yang kuat terhadap pekerjaannya, atau hanya 

sekedar melaksanakan tugas apa adanya. Melalui laporan kegiatan ini, akan 

diketahui implikasi dari kinerja pengawas, apakah bermanfaat bagi sekolah, 

guru dan manajemen sekolah serta pencapaian tujuan pendidikan. 

Hasil rekaman yang kurang/kelemahan yang dijumpai sebagai 
bahan untuk pembinaan lebih lanjut khususnya yang berkaitan 
dengan peningkatan profesional Kepala SD (DW.PS1/03). 

 
Hasil penilaian dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembinaan 
lebih lanjut kepada kepala sekolah terutama mengenai  
EMASLIM (DW.PS.2/03). 
 
Memprioritaskan masalah yang mayoritas belum dikuasai oleh 
kepala sekolah. Terutama tanggung jawabnya selaku kepala 
sebagaimana EMASLIMnya (DW.PS5/03). 
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Satuan atasan akan lebih mudah melakukan penilaian terhadap para 

pengawas melalui laporan kerja tersebut . Walaupun harus diakui bahwa kinerja 

para  pengawas, tidak hanya melalui laporannya saja yang akan dinilai. Masih 

terdapat berbagai cara yang memungkinkan melakukan penilaian terhadap 

kinerja para pengawas. 

Namun harus disadari bahwa laporan tugas ini bukan hanya sekedar 

untuk melepas tugas semata, tetapi lebih penting   dari itu adalah sebagai bentuk 

pertanggungjawaban terhadap apa yang harus dikerjakan oleh setiap pengawas. 

Oleh karenanya, laporan tugas yang diberikan oleh pengawas kepada satuan 

atasan merupakan salah satu kinerja pengawas TK/SD. 

Harus diakui, bahwa pengawas yang memiliki kinerja yang baik akan 

mempengaruhi kinerja kepala Sekolah Dasar. Kepala Sekolah Dasar akan 

terdorong dan terinspirasi dengan perilaku pengawas yang dapat memberikan 

layanan yang sesuai dengan kebutuhan guru dan kepala sekolah. 

Kinerja pengawas dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman dan 

komitmennya terhadap tugas. Oleh karenannya laporan pelaksanaan tugas yang 

diberikan oleh pengawas kepada atasannya merupakan salah satu bentuk 

akuntabilitas pengawas dalam melaksanakan tugas kepengawasan. 

 

 

 

 

 



118 
 

 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Program Pengawasan yang Dilaksanakan oleh Pengawas TK/ SD di  

     Kecamatan Banjarharja Kabupaten Brebes 

Pengembangan sumber daya dalam pendidikan di sekolah hendaknya 

dapat dilaksanakan secara seksama dengan melihat permasalahan- permasalahan 

dan keterbatasan- keterbatasan yang ada. Kegiatan itu diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan profesional tenaga kependidikan, terutama Kepala 

Sekolah Dasar sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan 

perkembangan yang terjadi, baik masalah pribadi, masyarakat dan terutama 

tugas- tugas yang dipikulnya sebagai amanat yang harus dilaksanakan 

pengembangan sumber daya manusia mengarah pada peningkatan dan 

pengembangan profesional tenaga kependidikan yang sesuai dengan: 

a.Undang- undang Dasar 1945 terutama Bab XIII pasal 31  ayat  1:  ”setiap   

   warga  Negara  berhak  mendapat  pendidikan”.  Ayat 2;  “Setiap  warga  

Negara  wajib   mengikuti    pendidikan   dasar   dan   pemerintah   wajib   

membiayainya”. Ayat 3: “Pemerintah mengusahakan dan  menyelenggarakan 

satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 

serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur 

dengan Undang-undang”. Ayat 4: “Negara memprioritaskan anggaran 

pendidikan sekurang- kurangnya 20 % dari anggaran pendapatandan belanja 

daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Ayat 

5: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung 



119 
 

 

tinggi nilai- nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta 

kesejahteraan umat manusia. 

b.Ketetapan MPR RI Nomor IV/ MPR/ 1999, terutama Bab IV huruf B    

   nomor 2  : 

Meningkatkan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan 
kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi 
secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan / watak dan budi pekerti 
agar dapat mengendalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan. 
 

c.Undang- undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ( Sistem   

   Pendidikan Nasional ) terutama pasal 39 nomor 2: 

Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan 
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 
pembimbingan dan pelatihan, Berta melakukan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. 
 
d.SK  Menpan  Nomor  118/1996,  tentang  Jabatan  fungsional  Pengawas   

   Sekolah  dan   angka   kreditnya,  terutama   bab  II   pasal  3  nomor  (1):   

 “Pengawas sekolah mempunyai tugas untuk menilai dan membina 

penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu, baik negeri 

maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya ”. 

Pentingnya pembinaan kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar ini 

disebabkan oleh tuntutan jaman yang mengharuskan untuk itu, era globalisasi, 

era informasi dan kemajuan teknologi saat ini menuntut setiap Kepala Sekolah 

untuk selalu meningkakan kemampuan profesionalnya. Semua ini menuntut 

perubahan semua aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan hakikat manusia yang 

memiliki potensi dan mencari nilai untuk identitas diri. Mardiatmadja (1986:20) 

mengemukakan bahwa: "Potensi manusia dapat dikembangkan secara optimal 
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sesuai dengan hakikatnya sebagai mahluk ciptaan Tuhan dan sebagai manusia 

yang beradab ”. 

Pembinaan kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar merupakan 

hal yang penting dan perlu  mendapatkan perhatian dari Pengawas TK/SD 

khususnya dan instansi yang terkait pada umumnya dalam rangka meningkatkan 

mutu Kepala Sekolah Dasar yang akan berdampak pada peningkatan mutu guru 

dan pada gilirannya peningkatan mutu pendidikan nasional, Kepala Sekolah 

Dasar yang profesional diharapkan akan mampu melaksanakan tugasnya dengan 

baik, mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, mempunyai kemandirian, 

mempunyai kreativitas yang tinggi, motivasi yang besar dan mempunyai 

kemampuan inovasi yang memadai yang pada akhirnya akan meningkatkan 

mutu pendidikan yang diharapkan.  

Sebagai gambaran kondisi sumber daya manusia Kepala Sekolah Dasar 

di Wilayah Kecamatan Banjarharja Kabupaten Brebes, berikut diuraikan dalam 

bentuk grafik latar belakang pendidikan Kepala Sekolah Dasar dari tahun 2003–

2007. 
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Tabel 4.4 
Latar Belakang Pendidikan Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan 

Banjarharja Kabupaten Brebes Tahun 2003-2007 
 

 
Usaha yang harus dilaksanakan oleh Pengawas TK/SD dan Instansi 

terkait dalam meningkatkan kemampuan profesional  Kepala Sekolah Dasar 

seperti dengan meningkatkan kreativitas, mengikutkan seminar dan lokakarya 

pendidikan modern, melengkapi bacaan dan pengetahuan umum modern, 

termasuk mengakses dari internet merupakan hal yang seharusnya dapat 

diwujudkan. Demikian pula usaha kemitraan dengan berbagai pihak yang peduli 

pendidikan seperti penerbit, perusahaan-perusahaan alat pendidikan dan dengan 

lembaga-lembaga pelatihan  akan sangat berguna bagi Kepala Sekolah untuk 

meningkatkan kemampuan profesionalnya. Pembinaan Profesional Kepala 

Sekolah Dasar ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan, kekeluargaan  

tetapi tetap menunjukan kesungguhan. 

Persoalan pokok yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam 

mensukseskan pembinaan kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar ini 

adalah kondisi Sekolah yang belum merata baik dari segi mutu, kondisi maupun 
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sumber daya manusia yang dipunyai. Sekolah yang bermutu terlihat pada 

kinerja Kepala Sekolah, kreativitas, keterampilan dan wawasan. Sehingga setiap 

Kepala Sekolah yang masih belum maksimal harus segera ditingkatkan dengan 

sungguh-sungguh dan dengan cara yang baik dan benar. 

Pemahaman Pengawas TK/ SD dalam merencanakan tugasnya sebagai 

Pembina dalam meningkatkan kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar 

pada dasarnya sudah dipahami, namun perlu ditingkatkan lagi terutama dalam 

memberikan motivasi dan peningkatan kreativitas. Secara nyata dapat dilihat 

dari program yang dibuat dan kenyataan di lapangan serta penelitian 

dikumentasi yang ada. 

Program kerja Pengawas TK/SD merupakan perencanaan kegiatan 

pengawasan yang meliputi program pembinaan  dan penilaian tekhnis 

administrasi pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. 

Ruang lingkup Rencana  program   kegiatan Pengawas TK/SD   meliputi 

Program Tahunan, Program Semester dan Program Supervisi. Sedangkan 

rencana teknis pelaksanannya dengan cara mendatangi langsung Kepala Sekolah 

di tempat kerja masing- masing, menyelenggarakan diskusi sesama Kepala 

Sekolah Dasar dalam forum K3S dan MKS, mengadakan pembinaan, 

pengembangan diri, peningkatan mutu, dan perlindungan.  

Program kerja tersebut dibuat  dengan maksud sebagai bahan acuan bagi 

pengawas TK/SD dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap 

sekolah binaan yang menjadi tugasnya. 
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  Program kerja pengawas sekolah ini bertujuan memprogramkan waktu 

pelaksanan kegiatan pengawas sekolah, mempermudah pengawas dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana teknis pndidikan, sebagai 

sarana pembinaan profesionalisme kepala sekolah dan pengawas itu sendiri, 

sebagai wahana dan media menumbuhkembangkan semangat  dan kerja 

pengawas . Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Pengawas TK/SD dalam 

membina kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan 

Banjarharja Kabupaten Brebes. 

 

4.2.2   Pelaksanaan    Pengawasan   yang   dilakukan  Pengawas     TK/SD    

        dalam Membina Kemampuan  Profesional  Kepala  Sekolah Dasar 

        di Kecamatan Banjarharja Kabupaten Brebes 

Pelaksanaan tugas Pengawas TK/SD dalam pembinaan kemampuan 

Profesional Kepala Sekolah Dasar di Daerah Binaan V pada Kecamatan 

Banjarharja Kabupaten Brebes adalah: 

1) Tugas pembinaan yang dilakukan oleh Pengawas TK/SD dengan datang ke 

sekolah antara dua sampai empat kali dalam satu tahun dengan memberikan 

pengarahan yang sesuai dengan tema pembinaan saat itu seperti  pengarahan 

masalah penerimaan siswa baru, informasi dan bimbingan pelaksanaan 

ulangan umum dan sebagainya. Dalam pembinaan langsung di sekolah tidak 

jarang pengawas memberikan cara mengajar bagi guru artinya pengawas 

masuk ke dalam kelas, demikian juga bimbingan administrasi, baik untuk 

Kepala Sekolah maupun guru.  
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2) Pengembangan Kepala Sekolah dalam rangka meningkatkan  kinerja  Kepala 

Sekolah agar lebih profesional yaitu dengan menilai mereka  seberapa besar 

kemajuan yang telah dicapainya, termasuk penilaian terhadap guru-guru 

dibawah binaan Kepala Sekolah yang bersangkutan. Untuk memperdalam 

wawasan Kepala Sekolah Dasar diadakan diskusi-diskusi melalui forum K3S 

minimal satu bulan dua kali. Pembahasan materi diskusi dapat berupa hasil 

pengalaman Kepala Sekolah yang baru mengikuti  penataran atau pengalaman 

di lapangan. Pengawas juga akan memberikan izin bagi Kepala Sekolah yang 

ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, meskipun sampai 

saat ini beasiswa masih belum ada. Menyinggung keberadaan K3S dan PGRI, 

sampai saat ini kedua lambaga itu masih dibutuhkan, akan tetapi hendaknya 

memakai paradigma baru yaitu lebih profesional dan mengakar. 

3) Perlindungan Kepala Sekolah yaitu apabila terjadi hal-hal khusus, berupa 

ancaman, pemogokan dan lain- lain, yang perlu penanganan secara darurat dan 

mendesak maka pengawas memberikan  saran- saran dan bimbingannya 

setelah mendengar langkah-langkah apa yang telah diambil Kepala Sekolah 

bekerja sama dengan Cabang  Dinas P dan K Kecamatan setempat. 

4) Peningkatan mutu Kepala Sekolah yaitu dengan melakukan pelatihan calon 

Kepala Sekolah dan pada saat ini telah menjabat sebagai Kepala Sekolah harus 

mengikuti berbagai seminar, lokakarya dan diklat- diklat resmi lainnya. Selain 

itu, untuk meningkatkan wawasan Kepala Sekolah harus dilengkapi juga 

buku- buku peraturan dan buku-buku pengetahuan lain yang menunjang karir 
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mereka, meskipun jumlah dan kualitas buku itu harus ditingkatkan lagi 

terutama buku-buku yang berhubungan dengan pendidikan modern. 

5) Pelayanan Pendidikan yang dilakukan pengawas untuk Kepala Sekolah Dasar 

dilakukan dengan menyediakan waktu khusus. Jika Kepala Sekolah Dasar 

dilakukan dengan  menyediakan waktu khusus jika Kepala Sekolah 

memerlukan penyampaian informasi, baik langsung maupaun dengan lisan 

maupun secara tertulis melalui Pos atau Kantor Dinas Kecamatan setempat. 

6)  Penilaian Kepala Sekolah dilakukan dengan memakai instrumen khusus dan 

buku yang perlu penyempurnaan untuk penyesuaian dengan situasi dan 

kondisi saat ini. Pengawas melakukan kajian terhadap instrumen ini 

diharapkan dapat meningkatkan mutu Kepala Sekolah Dasar di masa yang 

akan datang. Selain itu, penilaian dilakukan juga supervisi langsung ke 

sekolah yang hasilnya dituangkan dalam format DP3. 

Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman 

Pengawas TK/SD terhadap tugasnya sebagai Pembina Kepala Sekolah Dasar 

pada dasarnya sudah dipahami, namun perlu ditingkatkan lagi terutama 

kemampuan memberi motivasi dan peningkatan kreativitas. Secara nyata dapat 

diihat dari program yang dibuat dan kenyataan di lapangan serta penelitian 

dokumen yang ada 

Dan dari hasil penelitian ini juga terungkap bahwa pada umumnya para 

Kepala Sekolah Dasar telah memahami akan tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai seorang educator, manager, administrator, supervisor, leader, 

innovator dan motivator tetapi dalam pelaksanaanya harus terus dibina dan 
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dikembangkan. Mereka melakukan tugas yang diembannya sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki dan cenderung kaku artinya masih belum dilengkapi 

dengan kreativitas baru, baik hasil temuannya maupun meniru atau menimba 

pengalaman dari orang lain. 

Pembinaan kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar oleh 

pengawas TK/SD hendaknya dapat memberikan bantuan untuk meningkatkan 

motivasi, kreativitas, kesempatan melanjutkan pendidikan, mengikuti dan 

menyelenggarakan acara- acara ilmiah serta peningkatan mutu pada umumnya. 

Bantuan dana yang diterima oleh Kepala Sekolah dari Diknas sangatlah 

terbatas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan dirinya para Kepala Sekolah 

Dasar harus mempunyai dana sendiri atau mencari sendiri. Dana ini diperlukan 

untuk mengikuti berbagai acara ilmiah seperti seminar, lokakarya, membeli 

buku dan lain- lain. 

Latihan-latihan peningkatan kreativitas seperti out bond tampaknya 

diperlukan untuk meningkatkan mutu Kepala Sekolah dan sekaligus 

memberikan penyegaran yang produktif. 

Pelaksanaan tugas Pengawas TK/SD dalam membantu peningkatan 

kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Banjarharja 

Kabupaten Brebes belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini karena 

disamping keterbatasan jumlah pengawas saat ini, keterbatasan dana, juga 

keberadaan sekolah yang mutunya rendah masih banyak yaitu dari 69 buah 

sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Banjarharja Kabupaten Brebes , maka yang 

mendapatkan klasifikasi A (baik sekali) dengan rata-rata nilai US diatas 8,00 
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hanya ada 3 (4,34 %). Klasifikasi B (Baik) dengan rata-rata 7,00-7,99 terdapat 

45 SD (65,21 %), klasifikasi C (sedang) dengan rata-rata 5,50-6,99 terdapat 19 

Sekolah Dasar (27,53 %) dan klasifikasi D dengan rata-rata 4,50-5,49 terdapat 2 

Sekolah Dasar (2,89 %). 

Dengan Demikian melaksanakan pembinaan secara baik dan terus-menerus 

dengan strategi yang tepat sehingga memungkinkan peningkatan mutu akan 

dapat dicapai dengan mudah dan dengan hasil yang optimal.  

 

4.2.3 Laporan Hasil Pengawasan  oleh  Pengawas   TK/SD   di          

Kecamatan Banjarharja Kabupaten Brebes 

Tahapan kegiatan pengawasan Pengawas TK/SD dalam membina 

kemampuan profesional  Kepala Sekolah Dasar yang tidak boleh ditinggalkan  

adalah penilaian dan pelaporan. Kegiatan ini dilakukan oleh Pengawas terhadap 

kepala SD dengan beberapa teknik. 

 Teknik untuk mengevaluasi kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh 

pengawas diantaranya: 

1) Melalui analisis program sekolah , sudahkah  program sekolah terlaksana 

dengan baik atau sebaliknya. Bertitik tolak dari program sekolah itulah 

Pengawas dapat mengetahui keberhasilan pembinaan yang telah 

dilakukannya pada SD yang bersangkutan. Komponen-komponen program 

sekolah biasanya mencakup rencana program fisik sekolah, sarana prasarana 

sekolah , upaya peningkatan mutu pembelajaran maupun pengerjaan 

administrasi sekolah. Dari komponen-komponen tersebut, Pengawas pada 
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awal tahun pelajaran mengadakan monitoring PSB yang diakhiri dengan 

pembinaan dan diskusi. Pada forum diskusi itulah muncul permasalahan 

yang berkaitan dengan program-program sekolah yang lalu, dan perlu 

diadakan perbaikan. 

2). Melalui bentuk laporan-laporan dari sekolah. Laporan-laporan itu seperti; 

lapor bulan, tengah semester, UUS, TKD, maupun UAS. Kegiatan evaluasi 

ini lebih bersifat akademis. Artinya sejauh mana tingkat keberhasilan taraf 

serap dan pencapaian target kurikulum oleh SD yang bersangkutan. 

3). Melalui keberhasilan prestasi sekolah dalam mengikuti berbagai kegiatan 

lomba. Pada kegiatan ini pun dilakukan evaluasi oleh pengawas sejauh mana 

prestasi yang diraih oleh SD tersebut. Keberhasilan dalam mengikuti 

kegiatan lomba dianggap penting sebagai salah satu  parameter kinerja 

kepala sekolah.  

Dari kegiatan penilaian dan pembinaan yang dilakukan oleh Pengawas, 

maka kepala sekolah dapat menindaklanjuti dengan cara memperbaiki 

kinerjanya dalam  pengelolaan sekolah dengan lebih profesional pada tahun 

pembelajaran berikutnya. 

Rangkaian dari penilaian pelaksanaan kegiatan pengawasan pengawas 

TK/SD adalah pelaporan dan tindak lanjut. 

(1). Laporan  

Laporan hasil pengawasan terdiri dari laporan keseluruhan pelaksanaan 

sekaligus feed back yang didapat dari seluruh rangkaian pengawasan. 

Laporan pengawasan bukanlah laporan untuk “sekedar laporan”,namun lebih 
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dari itu laporan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk tindakan 

lebih lanjut bagi pihak terkait. Bagi pengawas sendiri, laporan ini berfungsi 

untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah serangkaian proses 

pengawasan  yang telah dilaksanakan sudah baik dan efektif, sehingga 

pengawas dapat melakukan introspeksi diri ( self introspection) dan koreksi 

diri ( self correction ) atas kinerjanya.  Laporan pengawas juga dapat 

digunakan pengawas untuk memformulasikan feed back bagi kepala sekolah 

maupun sekolah secara institusional. Bagi kepala sekolah, feed back yang 

diterimanya dapat membantu untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan 

manajemen yang dilakukan di sekolah. Kepala sekolah seakan mendapatkan  

pencerahan atas apa yang harus dilakukan dan ditinggalkan untuk 

meningkatkan kinerjanya. Selain menyampaikan hasil penilaian pengawasan 

kepada pihak sekolah, pengawas juga memberikan laporan kepada Cabang 

dinas P dan K Kecamatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten dan istansi terkait lainnya. Feed back yang ditujukan kepada 

dinas dan instansi terkait dapat dijadikan pertimbangn untuk pembinaan 

lebih lanjut. 

(2). Tindak lanjut 

Seperti telah dipaparkan sebelumnya, feed back yang diberikan kepada 

kepala sekolah, sekolah , dinas pendidikan maupun instansi  terkait lainnya 

berfungsi sebagai pertimbangan untuk pengambilan langkah selanjutnya. 

Tindak lanjut dari pengawasan selain untuk memberi laporan juga 

digunakan untuk pembinaan. Pembinaan dilakukan sesuai dengan catatan 
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yang telah dihimpun oleh pengawas selama poses pengawasan. Manifestasi 

dari pembinaan misalnya dapat berupa pelatihan, semiloka,seminar dan 

work shop. 
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  BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kajian perpustakaan yang relevan 

serta temuan selama penelitian berlangsung, secara umum dapat disimpulkan 

bahwa Supervisi Manajerial dan pembinaan yang dilakukan Pengawas TK/SD 

dalam meningkatkan kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar berperan 

penting dan strategis dalam upaya merealisasikan Kepala Sekolah Dasar yang 

profesional dan berkualitas. Hal ini disebabkan Kepala Sekolah berperan 

penting dalam upaya menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya 

pendidikan sehingga tercapai tujuan pendidikan khususnya dan tujuan 

pembangunan nasional pada umumnya. Oleh karena itu diperlukan pembinaan 

dari pengawas TK/SD dan dari instansi terkait lainnya.  

Kekurangan jumlah Pengawas TK/SD, kurangnya buku bacaan ilmiah, 

kretivitas dan motivasi yang cenderung monoton, rotasi dan mutasi Kepala 

Sekolah Dasar yang belum merata, sistem pembinaan dan kompensasi Kepala 

Sekolah Dasar yang belum memadai merupakan bagian penyebab dari 

kurangnya pembinaan yang diterapkan oleh Pengawas TK/SD di daerah binaan 

V Kecamatan Banjarharja Kabupaten Brebes. 

Pengawasan dan pembinaan kemampuan profesional Kepala Sekolah 

Dasar hendaknya diarahkan pada usaha Pengawas TK/SD untuk membantu 

Kepala Sekolah Dasar dalam segi penyelengaraan kegiatan/kajian ilmiah, 
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peningkatan kreatifitas, dan motivasi, pengaturan rotasi dan mutasi jabatan, 

peningkatan sistem pembinaan dan penilaian Kinerja Kepala Sekolah  serta 

membantu mengatasi kekurangan kompensasi yang diterima Kepala Sekolah. 

Dalam hal ini Pengawas TK/SD dituntut untuk memiliki kemampuan 

membina dan mengembangkan Kepala Sekolah Dasar yang sesuai dengan 

kebutuhan saat ini. Di samping itu Pengawas TK/SD harus memiliki 

kemampuan untuk menjalin kemitraan dengan lembaga lain dalam 

penyelenggarakan Kegiatan-kegiatan ilmiah yang memerlukan biaya besar agar 

semua Kepala Sekolah Dasar dapat mengikuti secara merata. Dengan demikian 

diharapkan tujuan peningkatan kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar 

dapat terlaksana secara efektif yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja 

Kepala Sekolah Dasar untuk keberhasilan tujuan pendidikan yang diinginkan. 

Secara khusus beberapa pokok simpulan penelitian dirumuskan sesuai 

dengan fokus permasalahan tesis ini. 

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap Supervisi Manajerial Pengawas 

TK/SD dalam membina kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar, terdapat 

beberapa pokok permasalahan sebagai berikut: 

1). Program perencanaan kepengawasan Pengawas TK/SD dan pembinaan 

kemampuan profesional Kepala Sekolah belum dapat dilaksanakan secara 

optimal, karena kemampuan manajerial Kepala Sekolah Dasar yang masih 

minim, bentuk Kegiatan ilmiah yang masih kurang kretivitas dan motivasi 

Kepala Sekolah Dasar cenderung monoton pengaturan rotasi dan mutasi 

Kepala Sekolah Dasar belum lancar, sistem pembinaan dan penilaian yang 
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masih harus disempurnakan dan kompensasi Kepala Sekolah Dasar yang 

belum memadai serta peranan K3S yang masih belum optimal, sehingga 

mengakibatkan pembinaan lebih dititikberatkan pada sisi administrasi saja. 

2). Supervisi, pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan Pengawas TK/SD, 

baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung cukup membantu dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Sekolah Dasar. Kemampuan yang 

tidak sama diantara Kepala Sekolah Dasar lebih cenderung kepada 

perbedaan masalah teknis seperti kesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan, 

seminar-seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya serta kekurangan dana untuk 

menunjang semua kegiatan tersebut. 

3). Laporan hasil pengawasan dan pembinaan Pengawas TK/SD bagi 

peningkatan kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar cenderung 

masih konvensional, sehingga kurang berpengaruh terhadap mutu 

kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar. Kurang tepatnya. strategi 

pembinaan dan tidak sesuainya instrumen penilaian mengakibatkan Kepala 

Sekolah Dasar menjadi frustasi. Di samping itu dana yang tersedia masih 

belum memadai, baik untuk kompensasi Pengawas TK/SD maupun teknis 

administrasi akan berpengaruh terhadap strategi pembinaan yang telah 

direncanakan. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti, terutama berkaitan 

dengan pelaksanaan Supervisi Manajerial  Pengawas TK/SD dalam 
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meningkatkan kemampuan profesional Kepala Sekolah Dasar dan peningkatan 

mutu pendidikan, peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1). Perlu penambahan jumlah pengawasTK/SD, karena menurut peraturan yang 

ada seorang pengawas maksimal membina 15 sekolah dengan tipe yang 

tidak sama, sehingga tidak heran jika terdapat kekurangan pengawas dalam 

pembinaan sekolah-sekolah masih belum merata, bahkan masih ada sekolah 

negeri yang dikunjungi pengawas hanya satu kali dalam satu tahun 

pelajaran.  

Penambahan pengawas memang bukan persoalan sederhana karena harus 

dicari orang yang memang telah memenuhi kriteria tertentu, belum lagi 

keterbatasan SDM saat ini.     

2). Belum meratanya pelatihan-pelatihan yang diterima oleh Kepala Sekolah 

Dasar, maka Pembinaan Kepala Sekolah Dasar dalam bentuk ilmiah sangat 

penting untuk dilaksanakan. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan cara 

mengadakan kegiatan ilmiah yang dikoordinir oleh        Pengawas TK/SD 

atau oleh K3S yaitu dengan menghadirkan para pakar  dalam  berbagai 

disiplin ilmu. Selain itu, pengadaan buku bacaan ilmiah yang murah dan 

mudah untuk membangkitkan minat baca sehingga Kepala Sekolah tidak 

banyak tertinggal dalam segi wawasan keilmuan khususnya dalam dunia 

pendidikan modern.  

3). Perlu adanya strategi pengawasan dan pembinaan yang tepat dan efektif 

dilaksanakan oleh Pengawas TK/SD, sehingga Kepala Sekolah Dasar tidak 

merasa monoton dan jenuh terhadap pembinaan yang dilaksanakan tersebut. 
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4). Perlu adanya sistem penilaian dan pelaporan dengan format yang baku 

karena biasanya pengawas datang ke sekolah hanya untuk menyerahkan 

suatu format isian dan cara mengisinya saja. Pembinaan dengan 

meningkatkan wawasan ilmiah, kepemimpinan, peningkatan kreativitas dan 

peningkatan jati diri Kepala Sekolah Dasar sangat diperlukan, apalagi jika 

dihadapkan dengan kesiapan dalam menghadapi era globalisasi dan era 

informasi yang sangat cepat pada saat ini. 
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PEMBINAAN PELAKSANAAN DAN PEMELIHARAAN 

LINGKUNGAN SEKOLAH  

 

NAMA TK / SD :  DUKUHJERUK  KECAMATAN  :  BANJARHARJA  
ALAMAT  :  DS. DUKUHJERUK  KAB. / KODYA  :  BREBES 
KUNJUNGAN YANG KE  :  PROVINSI  :  JAWA TENGAH  

NO. 
NAMA GURU 

TENAGA SEKOLAH 
NIP 

KELAS TANGGAL 
WAKTU 

KOMPONEN 
ASPEK YANG DIAMATI HASIL PENGAMATAN BENTUK PEMBINAAN 

 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 

 
Y.Yuliawati  
NIP.130371742 
 
SUTATI, A.Ma.Pd. 
NIP. 131183139 

 
II 
 
 
 

IV 

 
08 – 03 – 06  
 
 
 
08 – 03 – 06  
 

 
- Kegiatan belajar mengajar  
- Pemeliharaan lingkungan 

sekolah  
 
- Kegiatan belajar mengajar  
- Pemeliharaan lingkungan 

sekolah  
 
 

 
Lingkungan cukup 
bersih  
 
 
Lingkungan cukup 
bersih 

 
Percakapan pribadi (agar 
selalu terawat dengan 
baik)  
 
Percakapan pribadi (agar 
selalu terawat dengan 
baik) 

Mengetahui 

Kepala Sekolah,  
 

Y. YULIAWATI, A.Ma.Pd. 
NIP. 130371742 

 

Yang Dibina  
 

SUTATI, A.Ma. Pd. 
NIP. 131183139 

Dukuhjeruk,  8 Maret 2006 

Pengawas TK/SD/SDLB 
 

KANTIR SUTRISNO, S.Pd. 
NIP. 130291233 
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LEMBAR PENILAIAN KEMAMPUAN GURU DALAM KBM 

(SUPERVISI KELAS) 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten  :  Brebes  
Kecamatan  :  Banjarharja  
Sekolah Dasar  :  Dukuhjeruk 01 
Alamat  :  Jl. Walisongo No. 2 
Nama Guru  :  Y.Yuliawati  
Mengajar di Kelas  :  II 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Indonesia  
Pokok Bahasan  :  Membaca Bersuara (Membacakan) 
Teks Pendek 
 

NO. SEGI-SEGI KEGIATAN 
YANG DISUPERVISI 

KRITERIA NILAI KETERANGAN 5 4 3 2 1 
1. Cara merumuskan tujuan mata pelajaran secara operasional  -     
2. Kegiatan Belajar Mengajar       
3. Kreativitas murid dalam memecahkan masalah      
4. Cara mengorganisir KBM (metode)       
5. Penggunaan alat-alat pelajaran (media pembelajaran)      
6. Penggunaan Tes  -     
 6.1 Tes Uraian   -     
 6.2 Tes Objektif   -     
       a. Pilihan Ganda  -     
       b. Menjodohkan   -     
       c. Isian   -     
       d. Jawaban Singkat      
 6.3 Tes Lisan     
 6.4 Tes Perbuatan        

7. Pelaksanaan bimbingan menolong murid dalam kesulitan 
belajar yang diamati guru kelas        

 Jumlah Nilai 5 32     
 Nilai Rata-rata  B+     

 
Kepala Sekolah 

 
Y. YULIAWATI 
NIP. 130371742 

Guru Kelas 
 

Y. YULIAWATI 
NIP. 130371742 

Dukuhjeruk, 8 Maret 2006 
Pengawas TK/SD/SDLB 

 
KANTIR SUTRISNO, S.Pd

NIP. 130291233 
  

Mengetahui 
Koordinator Pengawas 

 
 
 

ATMO SUPARNO, S.Pd. 
NIP. 130371307 
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DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KABUPATEN BREBES 

CABANG DINAS P DAN K KECAMATAN  
 

BANJARHARJA 
 

SUPERVISI ADMINISTRASI 
DAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR GURU / KEPALA SD 

 
1. Nama Guru / Kep. Sekolah  :  Yuliawati  
2. NIP :  130371742 
3. Pangkat, Golongan / Ruang  :  Pembina/ IV A 
4. Mengajar Kelas / Mata Pelajaran  :  II / Bahasa Indonesia  
5. Alamat Sekolah  :  Jl. Walisongo  
6. Gol Terakhir Terhitung  :  IV A / 1 April 2003 
7. Semester / Tahun  :  II / 2006  
8. Administrasi dan Kegiatan  :   
 

NO. BUTIR ADA 
TIDAK 

KATEGORI KETERANGAN A B C D E 
1 Program Semester        A = amat baik 
2 Jadwal Pelajaran Kelas       B = baik  
3 Rencana Pembelajaran/Rencana Harian     C = cukup
4 Papan Absensi Harian       D = kurang 
5 Denah Kelas -  -    E = sangat kurang 
6 Buku Siswa / Pegangan Guru         
7 Pencapaian Target dan Daya Serap Kurikulum        
8 Pelaksanaan KBM       
9 Bank Soal       
10 Buku Pekerjaan Bergilir  -       
11 Daftar Nilai         
12 Daftar Kelas        
13 Analisis Hasil Evaluasi        
14 Perbaikan dan Pengayaan  -       
15 Bimbingan Penyuluhan  -       
16 Buku Inventaris       
17 Daftar Hadir Siswa        
18 Buku Mutasi  -       
19 Buku Penerimaan / Pengambilan Rapor       
20 Buku Notulen Rapat       
21 Buku Keuangan        
22 Buku Supervisi  -  -     
23 Buku Tamu  -  -     

 
 

Yang Diperiksa 
 

Y.YULIAWATI 
NIP. 130371742 

 Diperiksa Tanggal : 8 Maret 2006 
Yang Memeriksa 

 
KANTIR SUTRISNO, S.Pd. 

NIP. 130291233 
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LAPORAN PENILAIAN PENGOLAHAN DAN ANALISIS  

HASIL BELAJAR SISWA 

 
TK / SD :  Dukuhjeruk 01  
KELAS :  II 
MATA PELAJARAN  :  Bahasa Indonesia  
POKOK BAHASAN  :  Membaca Bersuara (Membacakan Teks 
Pendek) 
SEMESTER  :  II (Dua)  
TAHUN PELAJARAN   :  2005 – 2006  

 

NO. NAMA SISWA NILAI  
KETUNTASAN 

BELAJAR RATA-
RATA KETERANGAN

A B 
1 Nurul Hanonah  100  -   
2 Alvi 100  -   
3 Ade Tesa 80  -   
4 Aas Refaldi  100  -   
5 Agung Hermawan  100  -   
6 Dimal Imam Santoso  60 -    
7 Desi Patriyani  100  -   
8 Dilla Noor P. 60 -    
9 Intan Sutresna 60 -    
10 Karina Amalia 100  -   
11 Silvia Nopiyanti 80  -   
12 Nova Ade 100  -   
13 Windi Topita 100  -   
14 Tuti Permatasari  100  -   
15 Titi Fatmawati  80  -   
16 Nadia Fani L. 100  -   
17 Tian Andika  90  -   
18       
19       
20       
 JUMLAH  1510     
 RATA – RATA   88,82     

 
 

Koordinator Pengawas 
 

ATMO SUPARNO, S.Pd. 
NIP. 130371307 

 

Kepala Sekolah 
 

Y. YULIAWATI 
NIP. 130371742 

Dukuhjeruk, 8 Maret 2006 

Pengawas TK/SD/SDLB 
 

KANTIR SUTRISNO, S.Pd. 
NIP. 130291233 
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PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KECAMATAN BANJARHARJA  
Jl. Merdeka 155 Kecamatan Banjarharja Kab. Brebes 52265 

 
 

PROGRAM  PEMBINAAN  
SEKOLAH DASAR   

CABANG DINAS P DAN K KEC. BANJARHARJA  
 
DAERAH BINAAN  :  IV 
BULAN, TAPEL :  AGUSTUS  2005 / 2006  

 
NO HARI, 

TANGGAL NAMA SD, TK URAIAN SASARAN ASPEK YANG  
DISUPERVISI KET. 

1 Rabu, 01-08-05 Kantor Dinas P dan K Rapat Was. TK/SD, PJOK, PAI
2 Kamis, 02-08-05 SD Parereja 01 Kepl. SD + Guru Data Sumber Daya Pend.  
3 Jumat, 03-08-05 SD Parereja 02 Kepl. SD + Guru Data Sumber Daya Pend.  
4 Sabtu, 04-08-05 Kan. Cab. Dinas P dan K  Administrasi  Mengolah Data SD Pend.  
5 Senin, 06-08-05 SD Parereja 03 Kepl. SD + Guru Data Sumber Daya Pend.  
6 Selasa, 07-08-05 SD Cigadung 01 + 02 Kepl. SD + Guru Data Sumber Daya Pend.
7 Rabu, 08-08-05 SD Cigadung 03 Kepl. SD + Guru Data Sumber Daya Pend.
8 Kamis, 09-08-05 SD Tiwulandu 01 Kepl. SD + Guru Data Sumber Daya Pend.  
9 Jumat, 10-08-05 Kan. Cab. Dinas P dan K Administrasi  Mengolah Data SD Pend.  

10 Senin, 13-08-05 Desa Cipajang  Kepl. SD + Guru Data Sumber Daya Pend.  
11 Selasa, 14-08-05 Desa Cipajang  Kepl. SD + Guru Data Sumber Daya Pend.  
12 Rabu, 15-08-05 Kan. Cab. Dinas P dan K Administrasi Mengolah Data SD Pend.
13 Kamis, 16-08-05 Kan. Cab. Dinas P dan K Administrasi Mengolah Data SD Pend.
14 Sabtu, 18-08-05 Kan. Cab. Dinas P dan K  Administrasi  Mengolah Data SD Pend.  
15 Senin, 20-08-05 SD Tiwulandu 02 Kepl. SD + Guru Data Sumber Daya Pend.  
16 Selasa, 21-08-05 SD Sukareja 01 Kepl. SD + Guru Data Sumber Daya Pend.  
17 Rabu, 22-08-05 SD Sukareja 02 Kepl. SD + Guru Data Sumber Daya Pend.  
18 Kamis, 23-08-05 SD Kubangjero  Kepl. SD + Guru Data Sumber Daya Pend.  
19 Jumat, 24-08-05 Kan. Cab. Dinas P dan K Administrasi  Mengolah Data SD Pend.  
20 Sabtu, 25-08-05 Kan. Cab. Dinas P dan K Administrasi  Mengolah Data SD Pend.  
21 Senin, 27-08-05 SD Cihaur 01 + 02 Kepl. SD + Guru Data Sumber Daya Pend.  
22 Selasa, 28-08-05 SD Cibuniwangi 01 Kepl. SD + Guru Data Sumber Daya Pend.  
23 Rabu, 29-08-05 SD Cibuniwangi 02 Kepl. SD + Guru Data Sumber Daya Pend.  
24 Kamis, 30-08-05 TK Cibuniwangi  Kepl. SD + Guru Data Sumber Daya Pend.  
25 Jumat, 31-08-05 Kan. Cab. Dinas P dan K Administrasi  Mengolah Data SD Pend.  
26      

Mengetahui    Banjarharja, 01 
Agustus 2005  
Kepala Cabang Dinas P dan K     Pengawas Dabin  
Kecamatan Banjarharja  
 
Drs. EDI HARJONO, MM    S A P E I, S.Pd. 
Pembina    NIP. 130359865 
NIP. 130572859 
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PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KECAMATAN BANJARHARJA  
Jl. Merdeka 155 Kecamatan Banjarharja Kab. Brebes 52265 

 
 

PROGRAM PADA   PEMBINAAN  
SEKOLAH DASAR DAN  

CABANG DINAS P DAN K KEC. BANJARHARJA  
DAERAH BINAAN  :  IV 
BULAN, TAPEL :  JULI     2005 / 2006  

 
NO HARI, 

TANGGAL NAMA SD, TK URAIAN SASARAN ASPEK YANG  
DISUPERVISI KET. 

1 Senin, 02-07-05 Kantor Dinas P dan K  Laporan Bulanan Pengawas Sekolah   
2 Selasa, 03-07-05 Cabang Dinas P dan K Persiapan  Adm. Tapel 2005/2006 Sek. Libur 
3 Rabu, 04-07-05 Cabang Dinas P dan K Adm. Tapel 2005/2006
4 Kamis, 05-07-05 Cabang Dinas P dan K Adm. Tapel 2005/2006
5 Jumat, 06-07-05 Cabang Dinas P dan K   Adm. Tapel 2005/2006  
6 Sabtu, 07-07-05 Cabang Dinas P dan K   Adm. Tapel 2005/2006  
7 Senin, 09-07-05 Cabang Dinas P dan K Persiapan  Administrasi Supervisi  Sek. Libur 
8 Selasa, 10-07-05 Cabang Dinas P dan K  Administrasi Supervisi   
9 Rabu, 11-07-05 Cabang Dinas P dan K Administrasi Supervisi 

10 Kamis, 12-07-05 Cabang Dinas P dan K Administrasi Supervisi 
11 Jumat, 13-07-05 Cabang Dinas P dan K  Administrasi Supervisi   
12 Sabtu, 14-07-05 Cabang Dinas P dan K  Administrasi Supervisi   
13 Senin, 16-07-05 SD Parereja 01 Siswa dan Guru  Siswa Baru   
14 Selasa, 17-07-05 SD Parereja 02 Siswa dan Guru  Siswa Baru   
15 Rabu, 18-07-05 SD Parereja 03 Siswa dan Guru Siswa Baru  
16 Kamis, 19-07-05 SD Cigadung 01 + 02 Siswa dan Guru  Siswa Baru   
17 Jumat, 20-07-05 SD Cigadung 03 Siswa dan Guru  Siswa Baru   
18 Sabtu, 21-07-05 SD Tiwulandu 01 Siswa dan Guru  Siswa Baru   
19 Senin, 23-07-05 SD Tiwulandu 02 Siswa dan Guru  KBM Tapel   
20 Selasa, 24-07-05 SD Sukareja 01 Siswa dan Guru  KBM Tapel   
21 Rabu, 25-07-05 SD Sukareja 02 Siswa dan Guru  KBM Tapel   
22 Kamis, 26-07-05 SD Kubangjero  Siswa dan Guru  KBM Tapel   
23 Jumat, 27-07-05 SD Cihaur 01 Siswa dan Guru  KBM Tapel   
24 Sabtu, 28-07-05 SD Cihaur 01 Siswa dan Guru  KBM Tapel   
25 Senin, 30-07-05 SD Cibuniwangi 01 + 02 Siswa dan Guru  KBM Tapel   
26 Selasa, 31-07-05 TK Cibuniwangi  Siswa dan Guru  KBM Tapel   

      
Mengetahui    Banjarharja, 01 
Agustus 2005 
Kepala Cabang Dinas P dan K     Pengawas Dabin  
Kecamatan Banjarharja  
 
Drs. EDI HARJONO, MM    S A P E I, S.Pd. 
Pembina    NIP. 130359865 
NIP. 130572859 
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DATA DAERAH BINAAN 
TAHUN PELAJARAN 2005 / 2006 

 

 

 

 

 

CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

KECAMATAN BANJARHARJA  

KABUPATEN BREBES 
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I. KEADAAN MURID ( Bulan Juli s/d September Tahun 2006) 
 

Nomor Nama SD Kls. I Kls. I Kls. I Kls. I Kls. I Kls. I Kls. I s/d VI 
Urut NSS L P J L P J L P J L P J L P J L P J L P J 

1. 101032910004 SD Cikakak 01  10 15 25 12 6 18 11 13 24 8 7 15 14 14 26 11 13 24 66 66 132
2. 101032910032 SD Cikakak 02 36 25 61 26 16 42 21 19 40 24 20 44 13 13 28 12 17 29 132 112 244
3. 101032910044 SD Cikakak 03  17 22 39 21 16 37 16 22 38 21 22 43 21 21 34 11 9 20 107 104 211
4. 101032910055 SD Cikakak 04  - - - - - - - - - 16 6 22 9 9 18 12 5 17 37 20 57
5. 101032910067 SD Cikakak 05  26 37 63 27 27 54 28 15 43 19 22 41 20 32 52 21 20 41 141 153 294
6. 101032910020 SD Pende 01 19 14 33 18 12 30 11 14 25 20 19 39 19 11 30 10 17 27 97 87 184
7. 101032910056 SD Pende 02 21 22 43 17 17 34 11 12 23 9 10 19 11 15 26 19 12 31 88 88 176
8. 101032910007 SD Karangmaja 21 24 45 23 18 41 12 12 24 12 13 25 15 14 29 17 17 34 100 98 198
9. 101032910018 SD Cibendung 01 15 15 30 13 16 29 16 18 34 7 18 25 16 21 37 13 17 30 80 105 185
10. 101032910057 SD Cibendung 02 13 12 25 10 8 18 9 8 17 12 5 17 15 11 26 9 10 19 68 54 122
11. 101032910011 SD Dukuhjeruk 01 15 9 24 12 12 24 11 12 23 10 12 22 12 10 22 8 14 22 68 69 137
12. 101032910043 SD Dukuhjeruk 02 23 18 41 14 20 37 16 15 31 11 16 27 16 11 27 13 15 28 96 95 191
13. 101032910065 SD Dukuhjeruk 03 12 17 29 14 10 27 14 10 24 11 16 27 14 12 26 13 7 20 81 72 153
14.                        

 Jumlah                       

 
Mengetahui           Banjarharja,       Agustus 2006  

Kepala Cabang Dinas P dan K       Pengawas TK/SD/SDLB  
Kecamatan Banjarharja         Dabin V (Lima)  
 
Drs. EDI HARJONO, MM         KANTIR SUTRISNO, S.Pd. 
NIP. 130572859          NIP. 130291233 
 
 

II.   ALAT – ALAT INVENTARIS  

       Bulan Juli s/d September Tahun 2006  
 

No. 
Urut 

 
Alat-alat  

Perlengkapan 

 Nama SD 
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1. SD Cikakak 01  4 10 10 6 2 - 50 - - 50 - - 1 - - 2 - 6 6 6 3 - 1 3 5 1 3 6 3 1 1 - - 1 1 1
2. SD Cikakak 02 8 5 5 5 2 - 123 - 135 55 - - 2 - - 4 - 6 6 6 6 - 1 4 6 20 3 5 17 1 1 - 1 1 1 1
3. SD Cikakak 03  9 6 6 6 - - 75 - - 75 - - 1 - - 1 - 7 7 7 6 - 1 1 6 2 2 6 4 1 1 - 1 1 1 1
4. SD Cikakak 04  7 7 7 6 1 - 60 - 19 15 - - 1 - - 3 1 12 7 7 7 - 1 4 4 13 2 6 10 1 1 - - 1 2 1
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5. SD Cikakak 05  6 6 6 6 1 - 90 - - 90 - - 2 - - 1 - 2 2 6 6 - 1 4 3 4 2 6 8 1 1 - 1 1 2 1
6. SD Pende 01 8 7 7 5 1 - 67 - 19 29 22 - 1 - - - - 14 7 7 7 - 1 1 1 1 1 5 1 1 1 - - 1 1 1
7. SD Pende 02 9 7 7 6 1 20 82 - 20 82 - - 1 - - 1 - 6 6 6 6 - 1 4 2 1 2 6 6 1 1 - 1 1 1 1
8. SD Karangmaja 6 8 6 5 3 - 90 - 120 30 - - 1 1 - 3 6 20 6 6 6 - 1 4 6 9 1 6 10 - 1 - 1 1 3 1
9. SD Cibendung 01 6 11 9 5 3 - 45 45 70 45 30 - 1 - - 1 - - - 6 1 - 1 4 3 7 3 6 15 1 1 - 1 - 2 1
10. SD Cibendung 02 6 6 6 6 - - 60 - - 60 - - 1 1 - 3 1 13 6 6 6 1 1 4 6 7 2 4 4 1 1 - 1 1 1 2
11. SD Dukuhjeruk 01 6 5 5 5 1 - 46 6 58 26 6 - 1 - - - - 5 6 6 6 - 1 4 4 - 2 6 2 1 1 - - 1 - 1
12. SD Dukuhjeruk 02 4 12 12 5 - - 75 - 20 55 - - 1 - - - - 10 6 6 6 - 1 4 6 10 2 7 5 1 2 - - 1 1 1
13. SD Dukuhjeruk 03 5 6 6 5 - - 66 - 89 23 - - 1 - - 1 - 5 6 6 6 - 1 4 1 5 2 6 5 1 1 - - - 1 1
14.                                      
 Jumlah                                     

 
Mengetahui           Banjarharja,       Agustus 2006  
Kepala Cabang Dinas P dan K        Pengawas TK/SD/SDLB  
Kecamatan Banjarharja          Dabin V (Lima)  
Drs. EDI HARJONO, MM          KANTIR SUTRISNO, S.Pd. 
NIP. 130572859          NIP. 130291233 

III.  KEADAAN GURU / PEGAWAI  

       Bulan Juli 2005 s/d  Juni Tahun 2006 

No. 
Urut Nama NIP Tgl. Lahir L/P Ijazah 

Tgl & Th 

Tgl. Mulai Bekerja SK Terakhir / SPTKG Mengajar 
Ket. 

Pertama Tgl Di SD Ini Tgl Gol/ 
Ruang No. Tgl. SK. Kls Pada SD 

1.           Cikakak 01   
2. Kristiani  131032639 10-08-58 P D.II    99 01-07-1984 01-07-1984 III / D 822.3     2004 I/II Cikakak 01  

3. Sholehudin  131241188 08-06-58 L D.II    98 01-04-1983 01-04-1983 III / D 823.3     2005 I-VI Cikakak 01 Ckk.I/II 

4. Ismono 131512348 05-05-64 L D.II    99 01-04-1986 01-04-1986 III / C 823.3     2004 VI Cikakak 01  

5. Somadi  500111657 14-05-68 L D.II    03 01-12-2003 01-12-2003 II / B 821.1     2005 V Cikakak 01  

6. Sakib 131548219 08-05-51 L SD     66 01-02-1987 01-02-1987 II / A 823.3     2003 Pjg Cikakak 01  

7. Masyitoh - 25-07-79 P D.II    06 01-03-2005 01-03-2005 - - III Cikakak 01  

8. Siti Nurjanah - 31-08-84 P D.II    06 01-11-2005 01-11-2005 - - IV Cikakak 01  

9. Karyo 130265956 27-02-48 L SPG   72 01-10-1966 01-10-1997 IV / A 822.4     2003  Cikakak 02  

10. Isah 130572916 06-06-54 P D.II    99 01-01-1977 01-01-1977 IV / A 823.4     2004 I/II Cikakak 02  

11. Siti Rokhani  131183193 16-02-62 P D.II    00 01-01-1983 01-07-1991 III / D 823.3     2004 IV Cikakak 02  

12. Wasiah  131728649 10-08-66 P D.II    02 01-06-1988 01-01-2006 III / C 822.3     2005 V Cikakak 02  

13. Mulyadi 132246294 28-06-67 L S.I      06 01-10-1999 01-10-1999 II / D 822.3     200 VI Cikakak 02  
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14. Tartam 131548227 16-07-60 L SD     72 01-01-1987 01-01-1987 II / A 822.1     2002 Pjg Cikakak 02  

15. Siti Hasanah  130359896 21-11-51 P D.II    98 01-06-1973 26-05-2001 IV / A 823.4     2002  Cikakak 03  

No. 
Urut Nama NIP Tgl. Lahir L/P Ijazah 

Tgl & Th 

Tgl. Mulai Bekerja SK Terakhir / SPTKG Mengajar 
Ket. 

Pertama Tgl Di SD Ini Tgl Gol/ 
Ruang No. Tgl. SK. Kls Pada SD 

16.  Maryono  130738818 03-12-58 L D.II    98 01-11-79 01-01-05 III / D 823.3     2003 VI Cikakak 03  
17. Bambang P. 131183281 16-12-58 L D.II    06 01-05-83 06-02-90 III / D 823.3     2005 I-VI Cikakak 03 Ckk.I/III 

18. Ali Suhudi  131378294 08-09-54 L D.II    97 01-05-84 01-07-03 III / D 823.3     2005 I-VI Cikakak 03 Ckk.I/V 

19. Ratmo 132005674 11-09-66 L D.II    00 01-03-92 01-01-06 III / A 823.3     2004 IV Cikakak 03  

20. Ngadiyono 132241734 08-06-66 L D.II    96 01-03-99 01-03-99 II / D 823.2     2004 V Cikakak 03  

21. Cukaesih - 29-04-80 P SD     06 01-10-02 01-10-02 GWB - III Cikakak 03  

22. Indah Setia WN - 15-03-83 P D.II    06 02-01-03 02-01-03 GWB - I/II Cikakak 03  

23. Sarkim - 11-02-67 L SMP  88 01-07-00 01-07-00 PTT - Pjg Cikakak 03  

24.             

25. Tisman  131512227 27-07-64 L D.II    96 01-08-86 01-03-98 III / C  VI Cikakak 04  

26. Dartam  131932146 08-02-66 L D.II    02 01-02-91 15-07-02 III / B 823.3     2005 V Cikakak 04  

27. Jejem Jamiat 040305523 04-08-70 L SGO  89 01-01-05 01-01-05 - - IV-VI Cikakak 04 Ckk/Pnd 01

28. Toni Rastoni - 22-03-73 L STAIN 19-01-05 17-01-05 - - IV-VI Cikakak 04  

29. K. Rusyanto 130837733 04-04-52 L SD     65 01-11-80 01-11-80 II / A I.14.2     2005 - Cikakak 04 di Dabin  

30. Sugiyarto 130648932 29-07-59 L D.II    95 01-02-78 26-06-01 IV / A 823.4 II Cikakak 05  

 
 
 
 

No. 
Urut Nama NIP Tgl. Lahir L/P Ijazah 

Tgl & Th 

Tgl. Mulai Bekerja SK Terakhir / SPTKG Mengajar 
Ket. 

Pertama Tgl Di SD Ini Tgl Gol/ 
Ruang No. Tgl. SK. Kls Pada SD 

31.  Sopiyah  131028012 08-09-60 P D.II    00 01-01-82 01-01-05 III / D 823.3     2004 I Cikakak 05  
32. Tisno  131032749 10-08-60 L D.II    98 01-01-82 09-01-93 III / D 822.3     2004 VI Cikakak 05  

33. Khaerudin IR 131327031 09-10-62 L D.II    03 01-05-84 11-01-95 III / D 822.3     2003 I-VI Cikakak 05 CkkV/II 

34. Wasirah  131777118 11-06-66 P D.II    00 01-01-90 03-01-90 III / B 822.3     2003 IV Cikakak 05  
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35. Tani  131893626 28-04-67 L D.II    00 01-03-91 01-07-05 III / B 823.3     2005 V Cikakak 05  

36. Warnesih  - 25-03-78 P D.II    06 01-01-03 01-01-03 - - III Cikakak 05  

37. Dakri  132070233 06-08-53 L SD     66 01-08-93 01-08-93 I / C 823.2 Pjg Cikakak 05  

38. Dadang    L     -    

39. Ewi Cartewi  130371422 08-09-53 P D.II    98 01-01-74 11-12-03 IV / A 01-10-2001 II Pende 01   

40. Trismiyati  130490113 10-10-56 P D.II    95 01-12-75 01-12-87 IV / A 01-10-2002 VI Pende 01  

41. Carmi 130734660 18-06-58 P D.II    95 01-11-79 01-11-79 IV / A 01-10-2005 III Pende 01  

42. Wasro 131182786 28-11-62 L D.II    00 01-04-83 01-04-83 III / D 01-10-2001 V Pende 01  

43. Idik Wahyudi  - 20-10-76 L D.II    06 01-01-03 01-01-03 - - IV Pende 01  

44. Dian Murniati  - 14-04-80 P D.II    06 01-01-03 01-01-03 - - I Pende 01  

45. Abdul Kholik - 21-11-69 L NAN  92 01-08-05 01-08-05 - - I-VI Pende 01  

 
 
 
 

No. 
Urut Nama NIP Tgl. Lahir L/P Ijazah 

Tgl & Th 

Tgl. Mulai Bekerja SK Terakhir / SPTKG Mengajar 
Ket. 

Pertama Tgl Di SD Ini Tgl Gol/ 
Ruang No. Tgl. SK. Kls Pada SD 

46.  D. Suandri  130291224 27-03-47 L SPG   71 01-08-67 15-07-02 IV / A 823.4     2003 III Pende 02  
47. Ini Darkini  130648799 07-11-59 P D.II    98 01-02-78 23-12-02 IV / A 823.4     2005 IV Pende 02  

48. Marhadi 13151243 03-02-62 L D.II    02 01-08-86 02-01-98 III / C 823.3     2005 V Pende 02  

49. Kusen  500117318 04-09-68 L SPG   87 01-06-95 21-07-03 II / A 813.2     2005 I/II Pende 02  

50. Caswan  - 10-02-70 L SGO  89 01-08-89 01-08-89 -  I-VI Pende 02  

51. Waryat  - 14-07-79 L SMU  98 01-01-03 01-01-03 -  VI Pende 02  

52. Emi - 05-05-82 P MA    04 01-03-05 01-03-05 -  I-VI Pende 02  

53. Ismawan S. -  L SMU 01-10-05 01-10-05 -   Pende 02  

54. Karyo -  L SMP 01-10-05 01-10-05 -  PTT Pende 02  

55. Sardiyanto 130454545 09-12-50 L D.II    95 01-01-75 01-09-93 IV / A 823.4     2001 III/6 Karangmaja  

56. Warsono 131371402 12-05-61 L D.II    97 01-05-84 01-05-84 III / D 823.3     2005 I-VI Karangmaja Kr/Dkj.III 

57. Tohara 131512437 05-12-62 L D.II    98 01-08-86 01-08-86 III / C 823.3     2004 I/II Karangmaja  

58. Cuisah  131512241 16-08-65 P S.I      05 01-08-86 01-07-06 III / C 823.3     2003 VI Karangmaja  



151 
 

 

59. Sunarti  131858148 15-06-66 P D.II    99 01-04-89 15-07-02 III / C 823.3     2005 III Karangmaja  

60. Andi Priyatno  - 26-06-82 L D.II    06 20-08-03 20-08-03 GWB - V Karangmaja  

 
 
 
 

No. 
Urut Nama NIP Tgl. Lahir L/P Ijazah 

Tgl & Th 

Tgl. Mulai Bekerja SK Terakhir / SPTKG Mengajar 
Ket. 

Pertama Tgl Di SD Ini Tgl Gol/ 
Ruang No. Tgl. SK. Kls Pada SD 

61. Hj. Tustiana  - 21-08-85 L SMU   03 20-08-03 20-08-03 GWB - IV Karangmaja   
62. Supriyanto 130648933 27-03-57 L D.II    97 01-02-78 01-07-02 IV / A 823.4     2004 VI Cibendung 01  

63. Armi Madhuri  130371420 03-10-51 P SPG   70 01-01-74 01-01-05 IV / A 823.4     2004 I Cibendung 01 CkkV/II 

64. Ipin Supriyanto 130572913 16-02-52 L D.II    99 01-01-77 01-10-87 IV / A 823.4     2003 V Cibendung 01  

65. Yati Umiyati 131183126 24-04-62 P D.II    00 01-04-83 01-07-85 III / D 823.3     2003 II Cibendung 01  

66. Drs. Wastolani 131512153 08-10-62 L S.I      91 01-08-86 01-01-05 III / B 823.3     2005 III Cibendung 01  

67. Cicih Wiarsih  500117305 23-07-70 P SPG   90 01-01-05 01-01-05 II / A 813.2     2005 IV Cibendung 01  

68. Jana - 26-06-66 L SMU  89 21-07-03 21-07-03 - -  Cibendung 01  

69. Sus Wuriarti - 12-02-83 P SMU  02 21-07-03 21-07-03 -   Cibendung 01  

70. Sudardjat 131548253 17-03-53 L SD     67 01-02-87 01-02-87 II / A 823.2     2005  Cibendung 01  

71. Warun, S.Pd. 131512396 01-02-66 L S.I      00 01-08-86 24-09-05 III / C 813.3     2005 II Cibendung 02  

72. Solikhin  131027922 21-03-59 L D.II    00 01-08-82 01-08-84 III / D 823.3     2005 V Cibendung 02  

73. Kusdani 132018647 14-08-66 L D.II    02 01-11-92 01-02-05 III / A 823.3     2005 IV Cibendung 02  

74. Mujiyana 132241759 03-08-63 L D.II    95 01-03-99 01-03-99 II / D 823.2     2005 VI Cibendung 02  

75. Nahwa  - 26-03-79 L D.II    06 01-08-02 01-08-02 - - I Cibendung 02  

 
 
 
 

No. 
Urut Nama NIP Tgl. Lahir L/P Ijazah 

Tgl & Th 

Tgl. Mulai Bekerja SK Terakhir / SPTKG Mengajar 
Ket. 

Pertama Tgl Di SD Ini Tgl Gol/ 
Ruang No. Tgl. SK. Kls Pada SD 

76.  Acep Irawanto - 21-04-74 L SMA   93 01-08-03 01-08-03 - - III Cibendung 02  
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77. Y. Yuliawati  130371742 16-07-54 P D.II    95 01-01-74 02-01-98 IV / A 823.4     2001 - Dukuhjeruk 01  

78. Caswo 131027960 05-04-60 L D.II    00 01-01-82 01-08-83 III / D 823.3     2003 VI Dukuhjeruk 01  

79. Sutati  131183139 26-08-51 P D.II    03 01-04-83 01-07-03 III / C 823.3     2003 III Dukuhjeruk 01  

80. Kastijan  131730126 14-09-65 L SGO  87 01-06-88 01-11-95 III / B 823.3     2005 IV Dukuhjeruk 01 Cbd. 02 

81. Casrini  040305458 02-04-69 P SPG   88 01-07-88 01-01-05 -  V Dukuhjeruk 01  

82. Rina  991011001 30-08-82 P D.II    06 01-07-03 01-07-03 -  I/II Dukuhjeruk 01  

83. Dohari  131548197 11-08-59 L SD    72 01-02-87 01-02-87 II / A 823.2     2005 Pjg Dukuhjeruk 01  

84. Casro  130648758 15-02-58 L D.II   95 01-02-78 01-12-03 IV / A 822.4     2005  Dukuhjeruk 02  

85. E. Askilan  130371721 05-07-52 L SPG   71 01-01-74 01-01-94 III / D 822.3     2004 III Dukuhjeruk 02  

86. Ruswadi  131032721 17-09-60 L D.II    95 01-01-82 01-01-06 III / D 823.3     2004 I/II Dukuhjeruk 02  

87. Rohyati  132177785 05-06-72 P D.II    93 01-03-97 01-06-97 II / D 822.2     2005 VI Dukuhjeruk 02  

88. Sri Nuryati  132272572 21-06-67 P SGO  87 01-01-00 01-05-01 II / B 823.2     2004 I-VI Dukuhjeruk 02 Cbd. 01 

89. Agung Susilo  500129120 02-04-78 L D.II    05 01-04-06 01-05-06 II / B 813.2     2006 I-VI Dukuhjeruk 02 Dkj. 01 

90. Kuswa 130837767 07-08-59 L SD     72 01-11-87 01-11-87 II / A 822.2     2005  Dukuhjeruk 02  

 
 
 
 

No. 
Urut Nama NIP Tgl. Lahir L/P Ijazah 

Tgl & Th 

Tgl. Mulai Bekerja SK Terakhir / SPTKG Mengajar 
Ket. 

Pertama Tgl Di SD Ini Tgl Gol/ 
Ruang No. Tgl. SK. Kls Pada SD 

91. Taofik  - 10-09-74 L D.II   02 15-08-02 15-08-02 - -  Dukuhjeruk 02  

92. Rusmana - 24-11-08 L SMU  99 01-07-03 01-07-03 - -  Dukuhjeruk 02  

93. Karim  130572912 13-07-57 L D.II    97  01-07-99 IV / A 823.4     2004  Dukuhjeruk 03 Di Dabin 

94. Rustal Riana F. 131512269 22-01-62 L D.II    99 01-08-86 01-08-86 III / C 822.3     III Dukuhjeruk 03  

95. Sudirman  131512395 05-01-64 L D.II    98 01-08-86 01-10-88 III / C 822.3     2005 VI Dukuhjeruk 03  

96. Dulah  131894054 04-11-65 L SGO  86 01-03-91 29-11-01 III / B  I-VI Dukuhjeruk 03 Kr. Maja 

97. Sari Pancasila W 132241701 09-12-63 P S.I      03 01-03-99 01-10-99 III / A 823.2     2004 III Dukuhjeruk 03  

98. Haeri Mutiah  040305460 12-05-69 P SPG  88 01-07-89 01-07-89 -  I Dukuhjeruk 03  

99. Dian Dwi H. - 11-11-83 P SMU  03 01-07-03 01-07-03 -  II Dukuhjeruk 03  

100. Darmanto - 12-10-73 L SMU  93 01-07-05 01-07-05 -  V Dukuhjeruk 03  

101.             
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102. Surtiah           TK Handayani Ckk. 02 

103. Edi Carlina   29-04-80 L SMU  99 20-07-05 20-07-05    Cibendung 02 Dkj. 03 

104. Indah Dwitora     01-11-06     Cibendung 02  

105.             

 
Mengetahui           Banjarharja,       Agustus 2006  
Kepala Cabang Dinas P dan K        Pengawas TK/SD/SDLB  
Kecamatan Banjarharja          Dabin V (Lima)  
 
 
Drs. EDI HARJONO, MM          KANTIR SUTRISNO, S.Pd. 
NIP. 130572859          NIP. 130291233 

REKAPITULASI KEADAAN GURU DAN PEGAWAI 

NO. NAMA SEKOLAH KS GKN GAN GOR
N 

GBG
K 

GBGO
R GBGA PJGN GKWB GAWB GORW

B PJGWB
JUMLAH JUMLAH 

SELURUHNY
A 

KET. KS GK GOR GA PJG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 SD Cikakak 01 - 3 1 - - - - 1 2 - - - - 5 - 1 1 7  
2 SD Cikakak 02 1 4 - - 1 - - 1 - - - - 1 5 - - 1 7  
3 SD Cikakak 03 1 3 1 1 - - - - 2 - - 1 1 5 1 1 1 9  
4 SD Cikakak 04 - 2 - - - 1 - 1 - 1 - - - 2 1 1 1 5  
5 SD Cikakak 05 1 4 - 1 - - - 1 2/3 - - - 1 6 1 - 1 9/10  
6 SD Pende 01 1 3 - - - - - - 2 1 - - 1 5 - 1 - 7  
7 SD Pende 02 1 3 - - - 1 - - 2 1 - 1 1 5 1 1 1 9  
8 SD Karangmaja  1 3 1 - - - - - 2 - - - 1 5 - 1 - 7  
9 SD Cibendung 01  1 5 - - - - - 1 2 - - - 1 7/6 - - 1 9/8  

10 SD Cibendung 02 1 3 - - - - - - 3 - - - 1 6 - - - 7  
11 SD Dukuhjeruk 01 1 2 - 1 1 - - 1 1 - - - 1 4 1 - 1 7  
12 SD Dukuhjeruk 02 1 3 1 1 - - - 1 1 1 - - 1 4 1 2 1 9  
13 SD Dukuhjeruk 03 1 3 - 1 1 - - - 2 - - - 1 6 1 - - 8  
14                     
15                     
16                     
17                     
18  
19  
20  
 

Mengetahui 
Kepala Cabang Dinas P dan K 

Kecamatan Banjarharja 
Drs. EDI HARJONO, MM 

Pembina 
NIP. 130572859 

 Banjarharja,     Agustus 2006 
Pengawas TK/SD/SDLB 

Dabin V (Lima) 
KANTIR SUTRISNO, S.Pd. 

NIP. 130291233 
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CONTOH ADMINISTRASI SUPERVISI PENGAWAS TK/SD 
 

No. Hari, Tanggal Sekolah  yang 
Dikunjungi Maksud Kunjungan Penjelasan Tanda Tangan 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

Senin, 26-07-2006 
 
 
 
 
 
Senin, 26-07-2006 
 
 
 
 
 
Selasa, 27-07-2006 
 
 
 
 
 
 
 
Selasa, 27-07-2006 
 
 
 
 
 
 
 
Rabu, 28-07-2006 

SD Cibendung 02 
 
 
 
 
 
SD Cibendung 01 
 
 
 
 
 
SD Cikakak 01 
 
 
 
 
 
 
 
SD Cikakak 02 
 
 
 
 
 
 
 
SD Cikakak 04 

Supervisi penerimaan siswa kelas I 
Tapel 2005/2006 
 
 
 
 
Supervisi penerimaan dan orientasi 
siswa baru kelas I Tapel 2005/2006 
 
 
 
 
Supervisi penerimaan dan orientasi 
siswa baru kelas I Tapel 2005/2006 
 
 
 
 
 
 
Supervisi penerimaan dan orientasi 
siswa baru kelas I Tapel 2005/2006 
 
 
 
 
 
 
Supervisi penerimaan dan orientasi 
siswa baru kelas I Tapel 2005/2006 
 
 
 

Pendaftar    :  9 orang     L : 3  P : 6 
Diterima      :  9 orang  
Keterangan :  Bibit murid usia sekolah dasar  
                      dalam desa sangat kurang 
Orientasi    :  dilaksanakan  
 
Pendaftar    :  30 orang     L :     P :  
Diterima      : 30 orang  
Keterangan :  Bibit murid usia sekolah dasar  
                      dalam desa sangat kurang 
Orientasi    :  dilaksanakan 
 
Pendaftar    :  25 orang     L : 12  P : 13 
Diterima      : 25 orang  
Orientasi     : dilaksanakan dengan baik 
Keterangan :  Bibit murid usia sekolah dasar  
                      dalam desa Cikakak berkurang,  
                      sehingga tidak menerima maksimal 
Lain-lain    :  SD Kampus  
 
Pendaftar    :  36 orang     L :      P :  
Mengikuti Orang tua : 1 org ke Jakarta 
Diterima      : 35 orang   L :       P : 
Orientasi     : dilaksanakan dengan baik 
Keterangan :  Bibit murid usia sekolah  
                      dasar berkurang, lokasi dalam  
                      sekolah Kampus  
 
Pendaftar tidak ada sekolah dalam program 
regrouping dengan SD Cikakak 01, lokasi juga 
dalam sekolah kampus 
 
 

Kep. SD Cibendung 02 
 
 

Adi Sukarso, A.Ma.Pd. 
NIP. 130371423 

 
Kep. SD Cibendung 01  

 
 

Supriyanto, A.Ma.Pd. 
NIP. 130648933 

 
Kep. SD Cikakak 01  

 
 
 

Sunato, A.Ma.Pd.  
NIP. 130572915 

 
 

Kep. SD Cikakak 02  
 
 
 

K a r y o  
NIP. 130265956 

 
 

Kep. SD Cikakak 04 
 
 

W a r y o HS. 
NIP. 130265953 

 
 
 
 
 

Pengawas TK/SD/SDLB 
Dabin V 

 
 

KANTIR SUTRISNO, S.Pd. 
NIP. 130291233 
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CONTOH ADMINISTRASI PEMBINAAN PENGAWAS TK / SD  
 

No. Hari,  
Tanggal Nama Jenis Masalah 

Jenis Pembinaan Bentuk 
Pembinaan Tindak Lanjut Ket. Tugas Sosial Kelu- 

arga 
Indi-
vidu

Kelom
pok 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 

Sabtu, 
25-2-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senin, 
21 - 3 - 06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumat, 
6 - 5 - 06 
 
 
 
 
Selasa, 
9 - 8 - 06 
 

Kep. Sekolah, Guru-
guru, Penjaga SD 
Cibendung 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karim, A.Ma.Pd. 
NIP. 130572912 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karim, A.Ma.Pd. 
NIP. 130572912 
 
 
 
 
Karim, A.Ma.Pd. 
NIP. 130572912 

- Kepemimpinan (kepala 
sekolah baru) 

- Tugas pokok dan guru-guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ceking kembali tentang 

kehadiran kepala sekolah  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ceking kasus penyimpangan 

keuangan BKM 
 
 
 
 
- Pernyataan dewan guru dan 

komite SD Dk Jeruk 03 
- Sdr. Karim, A.Ma.Pd., 

menggunakan uang BKM 
Rp. 1.500.000, Block Grand 
SD Inti dan sering malas 
kembali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

- - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Tentang tugas pokok 
sebagai kepala sekolah 
dengan langkah-
langkahnya 

2. Kekompakkan kerja antara 
keluarga sekolah  

3. Tugas pokok guru-guru 
harus mendapat perhatian 
yang utama 

 
 
- Agar tetap mengajar 

minimal 6 jam pelajaran 
dalam satu minggu 

- Administrasi dalam 
menyongsong UAS agar 
ditata sedini mgungkin  

- Bagi tugas dengan rekan-
rekan guru, namun bukan 
berarti kepala sekolah 
lepas taggung jawab  

 
- Peringatan keras kalau 

berlanjutnya tentang 
ketidakhadiran akan di 
proses diserahkan pada 
tingkat kabupaten 

 
- Diadakan pertemuan 

bersama dewan guru + 
komite + kepala desa 
dkjeruk. 

- Dibuat persyaratan tertulis 
Sdr. Karim sanggup 
mengganti dan mau 
bekerja baik kembali  

- S.d 31-8-2006 (BKM dll)

- Kepala sekolah sebagai 
manager pengelola 

- Sudah menunjukkan 
sebagai anutan (leader 
sheep) 

- Program sekolah dengan 
RAPBS nya 

- Pengelolaan kelas secara 
bertahap, terencana, 
pelaksanaan dan dinilai  

 
- Semakin menjadi 

malasnya karenanya, 
maka pada rekan guru 
(utang yang tdk bisa 
terbayar) 

 
 
 
 
 
 
- Selama bulan Mei 

akhirnya berangkat 
dengan baik s.d. 
pelaksanaan UAS 

 
 
- Tugasnya tidak 

menunjukkan perubahan 
yang lebih baik  
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BAGAN KERJA SUPERVISI DAN PENGAWASAN  
PENGAWAS TK/SD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAT 1  PROGRAM TAHUNAN  
FORMAT 2 PROGRAM CATUR WULAN / SEMESTER  
FORMAT 3 PROGRAM BULANAN   
FORMAT 4 SURAT TUGAS  
FORMAT 5 LEMBAR OBSERVASI KELAS  
FORMAT 6 LEMBAR SUPERVISI ADM SD 
FORMAT 7 LEMBAR OBSV. UL. UMUM, UAS 
FORMAT 8 LEMBAR SUPV/MONT.PSB/OSB 
FORMAT 9 PELAPORAN SUPV. PENGAWAS  

PROGRAM SUPERVISI 

TEKNIK  SUPERVISI 

1. KUNJUNGAN KELAS 
2. OBSERVASI KELAS  
3. PERCAKAPAN PRIBADI  
4. KUNJ. ANTAR KELAS/ANTAR SEKOLAH  
5. PERTEMUAN-PERTEMUAN GUGUS 
6. RAPAT RUTIN  
7. KUNJUNGAN ANTAR KKG, KKKS, KKPS 
8. SISTEM MAGANG  
9. PENATARAN TINGKAT LOKAL  
10.  KARYA WISATA DENGAN GURU-GURU  
11. MELALUI PENGUMUMAN, BROSUR, EDARAN, MEDIA 

MASA, SURAT KABAR, MAJALAH, BULETIN, RRI, TVRI, DSB 

1. PENJELASAN PELAKSANAAN TUGAS 
2. TEMU AWAL  
3. OBSERVASI ADMINISTRASI :  -    KESISWAAN  

- KEPEGAWAIAN  
- PERLENGKAPAN BARANG  
- PROGRAM PENGAWASAN  

4.  OBSERVASI PBM : PROGRAM TH, CW, BL, PERSIAPAN MENGAJAR, 
PELAKSANAAN HASIL BELAJAR, PROG. BP, PROG. PERBAIKAN / 
PENGAYAAN  

5. WAWANCARA 
6. TEMU AKHIR 

LANGKAH – LANGKAH PELAKSANAAN  

PRINSIP-PRINSIP SUPERVISI 

1. ILMIAH  
2. DEMOKRASI 
3. KOORPERATIF 
4. KONSTRUKTIF DAN 

KREATIF 

Banjarharja,  2  Mei 2006 
Pengawas TK/SD/SDLB 

Dabin V 
 
 

KANTIR SUTRISNO, S.Pd. 
NIP. 130291233 

TINDAK LANJUT 
DIBERIKAN KEPADA  

1. SISWA 
2. GURU  
3. KEPALA SEKOLAH  
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MATRIK HASIL PENELITIAN 
 
 

No Pertanyaan 
Penelitian  

Teori Data Sumber Data Metode 
Pengambilan 

Data 

Hasil 
Penelitian 

Makna 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagaimanakah 
perencanaan 
program 
kepengawasan  
Pengawas TK/SD 
 
 
 
 
 
 
 
Bagaimanakah 
pelaksanaan 
kepengawasan 
Pengawas TK/SD 

Perencanaan adalah 
pemilihan  
sekumpulan 
kegiatan dan 
perumusan apa 
yang harus 
dilakukan, kapan, 
bagaimana, dan 
oleh siapa  
Hasibuan (1991 : 
77) 
 
Pengawasan 
merupakan proses 
dasar  yang esensial 
dan  diperlukan 
bagaimanapun 
rumit dan luasnya 
organisasi, untuk 
mengukur 
pelaksanaan 

-  Adanya   
program 
tahunan dan 
program 
semester 

 -  Rencana 
Supervisi dan 
pembinaan 

 
 
 
 
Supervisi dan  
Pembinaan 
dilakukan lewat 
KKKS, KKG, 
rapat dinas, 
kunjungan 
langsung, 
diskusi dan 
perlindungan  

Pengawas 
TK/SD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pengawas   
  TK/SD 
- Kepala SD 

 
 
 
 
 
 

- Wawancara 
- Dokumentasi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Wawancara 
- Observasi 

 
 
 
 
 
 
 

Pengawas 
membuat 
program 
tahunan, 
rencana 
supervisi dan 
pembinaan 
secara tertulis 
dan 
teradministrasi 
 
 
Supervisi dan 
pembinaan 
dilaksanakan 
oleh pengawas 
TK/SD secara 
terencana dan 
periodik baik  
perorangan 
maupun 

Dengan 
perencanaan, 
tujuan 
program  
kepengawasan 
akan 
berlangsung 
efektif   
 
 
 
 
Dengan 
Supervisi dan 
pembinaan 
pengawas 
yang intensif, 
kemampuan 
profesional 
Kepala SD 
semakin 
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3 Bagaimanakah 

laporan dan 
penilaian hasil 
pengawasan 
Pengawas TK/SD  

 

pekerjaan 
dibandingkan 
dengan rencana 
Penilaian adalah 
proses penentuan 
apa yang harus 
dicapai, apa yang 
dilaksanakan, bila 
perlu melakukan 
perbaikan sehingga 
sesuai degan yang 
direncanakan. 
 ( Terry : 1968) 

 
 
 

Laporan dan 
penilaian hasil 
pengawasan 
dilakukan oleh 
pengawas 
TK/SD setelah 
pelaksanaan 
supervisi dan 
pembinaan  

 
 
 

Pengawas 
TK/SD 

 

 
 
 

-Wawancara 
- Dokumentasi

kelompok 
terutama 
mencakup 
EMALIM  
Pengawas 
melakukan 
laporan dan 
penilaian 
berdasarkan 
lapor bulan, 
laporan 
kegiatan SD  
dan lembar 
penilaain yang 
dibuat 
pengawas 

meningkat 
 
 
Laporan dan 
penilaian hasil 
supevisi dan 
pembinaan 
dijadikan 
feedback dan 
tindak lanjut 
bagi pengawas
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Lampiran 5 

 

APLIKASI HASIL WAWANCARA 01 

 

Kode :  DW. KCD/01  

Waktu  :  13 Juni 2007 

Sumber  :  Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan     

     Banjarharja (Drs. Edi Harjono, MM) 

Lokasi  :  Kantor Cabang Dinas P dan K Kecamatan        

    Banjarharja                               

   Pengantar  : Pukul 10.15 WIB saya datang ke Kantor 

Cabang Dinas P dan Kecamatan 

Banjarharja, maksudnya hendak menemui 

Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan 

Banjarharja untuk menyampaikan surat 

pemberitahuan tentang penelitian dari 

Dinas P dan K Kabupaten Brebes. 

Sebelumnya saya menanyakan tentang 

keberadaan beliau ke staf kantor, rupanya 

sedang ada tamu sehingga saya  disuruh 

menunggu . Setelah tamu keluar dari ruang 

saya langsung masuk menemui Pak Edi 

Harjono, saya disambut dengan jabat 

tangan. Selanjutnya kami pun melakukan 

perbincangan  sekitar penelitian saya. 

 

No. Transkip Wawancara 

1. T 

J 

2. T 

Apa kabar Pak, sehat?  

Alhamdulilah, dari mana saja Pak Warun? 

Sengaja Pak, saya datang menemui Bapak. Pertama silaturahmi 
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J 

 

 

3. T 

J 

4. T 

 

 

J 

 

 

5. T 

 

J 

 

 

 

6. T 

 

J 

 

 

7. T 

J 

8. T 

 

J 

 

selanjutnya saya akan menyampiakan pemberitahuan penelitian saya, 

syukur kalau hari ini Bapak ada waktu, sehingga saya sekalian akan 

minta keterangan beberapa hal yang  berkaitan dengan penelitian saya. 

Ya, terima kasih untuk suratnya. Perihal penjelasan yang berkaitan 

dengan penelitian Pak Warun, jika ada yang bisa saya bantu saya siap 

saja. 

Baik Pak, kalau begitu bagaimana kalau kita mulai sekarang Pak? 

Silakan, tidak apa-apa. 

Begini Pak, penelitin saya tentang Manajemen Kepengawasan, maka 

saya ingin tahu sekitar pengawas TK/SD di wilayah Kecamatan 

Banjarharja berapa jumlah pengawasnya Pak? 

Pengawas TK/SD/SDLB di Kecamatan Banjarharja ada 5 orang yaitu 

Pak Kantir sutrisno, S.Pd, Pak Sapei, S.Pd, Pak Suherman, S.Pd, Pak 

Toparmon dan Pak Sakmad S,Pd. 

Bagaimana pembagian wilayah pembinaan pengawas TK/SD/SLB di 

Cabang Dinas P dan Kecamata Banjarharja Pak? 

Pembagiannya dibagi menjadi 5 daerah binaan, tiap daerah binaan 

mencakup kurang lebih sekitar 15 SD. Adapun pembagiannya Dabin I 

Pak Sakmad, Dabin II Pak Topar, Dabin III Pak Herman, Dabin IV Pak 

Pei dan Dabin V Pak Kantir. 

Apakah jumlah pengawas berbanding jumlah sekolah binan sudah 

memadai Pak? 

Jumlah pengawas berbanding jumlah SD binaan masih belum seimbang, 

karena keterbatasan jumlah pengawas se-Kabupaten maka kami 

memberdayakan pengawas yang sekarang ada. 

Apakah pengawas membuat rencana program kerja kepengawasan Pak? 

Ya, mereka membuat program kerja secara tertulis dan teradministrasi . 

Apakah pengawas menentukan anggaran untuk pelaksanaan pengawasan 

Pak? 

Pengawas tidak membuat anggaran pengawasan, karena memang tidak 

ada alokasi dana khusus untuk operasional pengawas. 
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9. T 

 

J 

 

10.T 

 

 

J 

 

11.T 

J 

Lantas bagaimana solusi yang diambil Cabang Dinas P Dan K 

Kecamatan Banjarharja untuk mengatasi perihal dana ni Pak? 

Terus terang untuk mengatasinya kami ungsrak engsrok dengan pos-pos 

yang lain dan itupun tidak seberapa. 

Wah, tak terasa sudah cukup banyak keterangan yang Bapak berikan, 

untuk sementara saya rasa cukup Pak, mungkin kesempatan lain saya 

akan melanjutkannya. 

Silakan kalau sekiranya masih ada lagi yang ingin ditanyakan kapanpun 

saya tidak keberatan jika kebetulan saya ada. 

Kalau begitu saya mohon pamit Pak, Assalamu ‘alaikum. 

Mangga wa ‘alaikum salam. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 02 

Kode :  DW. PS.1/01  

Waktu  :  14 Juni 2007 

Sumber  :  Pengawas TK/SD Dabin I (Sakmad, S.Pd.) 

Lokasi  :  Ruang Pengawas TK/SD Cabang Dinas P   

    dan K Kec.Banjarharja 

Pengantar  :  Saya  datang  di  Kantor  Cabang  Dinas  P   

 dan Kec.Banjarharja pukul 11.10 WIB 

bermaksud akan menemui Pengawas 

TK/SD, sebelumnya saya menanyakan ke  

beradaan Pak Sakmad, S.Pd. Pengawas 

TK/SD Dabin I pada Staf  TU. Saya 

dipersilakan langsung menuju ruang 

Pengawas. Alhamdulillah yang saya tuju 

ada, selanjutnya saya melakukan 

wawancara. 

No. Transkip Wawancara 

1. T  

J 

 

2. T  

 

 

J 

 3. T 

 

J 

 

4. T 

 

Assalamu ‘alaikum, maaf saya mengganggu waktu Bapak. 

Wa ‘alaikum salam, saya tidak merasa terganggu. Silakan ada apa nih? 

Dah selesai studinya ?  

Ini Pak, justru untuk kepentingan tugas akhir studi saya, saya menemui 

Bapak untuk meminta penjelasan sekitar pengawasan yang Bapak 

lakukan terhadap Kepala SD. Apakah Bapak bersedia? 

Oh itu, silakan dengan senang hati. 

Sudah berapa lama Bapak menjadi Pengawas TK/SD? Di mana Bapak 

bertugas sebelum di Kecamatan Banjarharja? 

Saya menjadi Pengawas TK/SD sudah 3 tahun sejak 2004. Sebelum di 

Kecamatan Banjarharja, saya bertugas di Kecamatan Larangan. 

Apakah tugas Pengawas TK/SD dalam meningkatkan kemampuan 

profesional Kepala SD? 
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J 

 

5. T 

 

J 

 

6. T 

 

J 

 

 

7. T 

J 

 

8.T 

 

J 

 

 

9.T 

 

J 

 

10.T 

J 

 

11.T 

 

J 

12.T 

J 

Tugas Pengawas TK/SD adalah membina Kepala SD dengan sebaik-

baiknya. 

Apakah Bapak membuat rencana program kerja kepengawasan secara 

tertulis? 

Ya, kami membuat perencanaan diantaranya: rencana tahunan, rencana 

semester, rencana bulanan dan rencana harian. 

Apakah dalam perencanaan pengawasan Bapak menentukan tujuan 

pengawasan?  

Tentu saja, sebab tujuan itulah sebagai tolok ukur  dan arah kerja kami 

para pengawas dalam melaksanakan tugas kepengawasan dan untuk 

mencapainya. 

Apakah Bapak juga menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan?  

Ya. Kami menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan sebagai kendali  

keberhasilan tugas pengawasan. 

Apakah perencanaan pengawasan dan pedoman pelaksanaan pengawasan 

itu dibukukan secara tertulis, Pak?  

Ya, perencanaan dan pedoman pelaksana pengawasan kami susun secara 

tertulis bahkan  koordinator pengawas tingkat kabupaten membuat 

acuannya. 

Bagaimanakah Bapak menentukan jenis pembinaan yang akan 

dilaksanakan? 

Jenis pembinaan yang akan dilaksankan yaitu kegiatan pembinaan 

profesional yang terprogram dan insidental. 

Apakah Bapak menentukan anggaran untuk pelaksanaan pengawasan? 

Tidak, sebab tidak ada alokasi dana khusus untuk pelaksanaan 

pengawasan.  

Oh ya Pak,  untuk sementara perbincangan kita akhiri dulu, saya 

berharap Bapak berkenan melanjutkannya  kali lain, bagaimana Pak? 

Baiklah, kalau sekiranya masih dibutuhkan silakan saja menemui saya. 

Terima kasih Pak. Assalamu ‘alaikum. 

Wa ‘Alaikum salam. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 03 

 

Kode  :  DW. PS.2/01  

Waktu  :  15 Juni 2007 

Sumber  :  Pengawas TK/SD Dabin II (Toparmono,A.Ma.Pd.) 

         Lokasi           :  Ruang  Pengawas  TK/SD  Cabang  Dinas  P dan K 

Kec.Banjarharja 

 Pengantar   : Sebelum bertemu dengan Pak Toparmono saya 

meminta kesediaan beliau untuk saya wawancarai 

mengenai kepengawasan. Beliau menyatakan 

kesediaan dan memberikan waktu hari ini, 

sehingga saya menemuinya. 

 

No. Transkip Wawancara 

1. T 

J 

2. T 

 

J 

3. T 

 

J 

 

 

 

 

 

4. T 

 

J 

Assalamu ‘alaikum Pak, maaf saya mengganggu aktivitas Bapak. 

Wa ‘alaikum salam, tidak apa-apa silakan ada yang bisa saya bantu Pak? 

Oh ya Pak, saya mau menanyakan sekitar kepengawasan apa Bapak 

bersedia memberi keterangan? 

Ya, dengan senang hati silakan Pak. 

Sudah berapa lama Bapak menjadi Pengawas TK/SD, bagaimana suka 

dukanya  dalam melaksankan tugas pengawasan Pak? 

Saya menjadi Pengawas TK/SD sudah 4 tahun berjalan sejak tahun 2003, 

antara suka dan dukanya tentu banyak sukanya karena bagi saya bekerja 

apapun dan dimanapun harus dilandasi dengan perasaan suka apalagi 

dalam pengawasan bisa ketemu banyak teman tambah saudara, dukanya 

kalau supervisi ke wilayah pegunungan jalannya sulit dijangkau apalagi 

kalau sekolah itu bermasalah. 

Apakah Bapak membuat rencana program kerja kepengawasan secara 

tertulis? 

Ya, rencana program kerja dibuat tertulis pada awal tahun pelajaran.  



165 
 

 

5. T 

 

J 

 

6. T 

J 

 

 

7. T 

 

J 

8. T 

J 

 

9. T 

 

J 

10.T 

J 

Apakah dalam perencanaan pengawasan Bapak menentukan tujuan 

pengawasan? 

Tentu saja pengawas menentukan tujuan pengawasan dan itu ada dalam 

perencanaan yang dibuat pengawas.  

Apakah Bapak juga menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan?  

Disamping membuat perencanaan program kerja, untuk mempermudah  

tugas kami memang membuat pedoman pelaksanaan pengawasan yang 

mana di situ memuat alokasi waktu dan materi pengawasan.   

Bagaimanakah Bapak menentukan jenis pembinaan yang akan 

dilaksanakan? 

Ya, penentuan jenis pembinaan berdasarkan skala prioritas. 

Apakah Bapak menentukan anggaran untuk pelaksanaan pengawasan? 

Tidak, sebab sampai sekarang belum ada dana khusus yang diterima 

secara rutin untuk operasional pengawas. 

Baiklah Pak, untuk sementara saya cukupkan dulu wawancara kita, saya 

masih akan datang lagi menemui Bapak, mudah-mudah tidak keberatan. 

Tidak, kapan saja Pak Warun datang saya siap. 

Saya mohon pamit Pak, terima kasih, assalamu ‘alaikum. 

 Sama-sama, wa ‘alaikum salam. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 04 

 

Kode :  DW. PS.3/01 

Waktu  :  18 Juni 2007 

Sumber  :  Pengawas TK/SD Dabin III (Suherman, S.Pd.) 

Lokasi  :  Ruang Pengawas TK/SD Cabang Dinas P dan K   

                      Kec.Banjarharja 

Pengantar       :  Pak Suherman, S.Pd. adalah Pengawas Dabin III, 

berada di wilayah ibu kota kecamatan, beliau 

agak sulit ditemui karena padatnya agenda acara. 

Namun alhamdulillah beberapa waktu yang lalu 

saya bisa menemuinya dan menyatakan 

kesediaan untuk diwawancarai berkaitan dengan 

penelitian saya. Hari ini saya menemui beliau, 

waktu menunjukkan pukul 11.15 WIB. 

 

No. Transkip Wawancara 

1. T 

J 

2. T 

 

 

J 

 

 

 

3. T 

 

J 

 

Assalamu ‘alaikum, lagi sibuk ya Pak? Maaf saya mengganggu. 

Oh, tidak. Pak Warun ada apa nih? 

Ini Pak, seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa saya ingin 

berbincang-bincang dengan Bapak mengenai kepengawasan. Bagaimana 

Pak? 

Oh ya, Pak Warun lagi penelitian ya, saya merasa senang bila ada yang 

bisa saya bantu untuk penyelesaian tugas pak Warun. Saya kan sudah 

tua, yang muda harus estafet menggantikan yang tua-tua seperti kami ini. 

Silakan apa yang ingin ditanyakan.  

Apakah Bapak membuat rencana program kerja kepengawasan secara 

tertulis? 

Ya, jelas yang namanya kerja itu tanpa dengan didasari program dalam 

pelaksanaannya akan ngawur. Jadi rencana ini dibuat sebagai acuan 
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4. T 

 

J 

 

 

5. T 

J 

 

6. T 

 

J 

 

 

 

 

 

7. T 

J 

8. T 

 

 

J 

 

9. T 

J 

 

langkah kerja dan kegiatan. 

Apakah dalam perencanaan pengawasan Bapak menentukan tujuan 

pengawasan? 

Ya, itu jelas dengan adanya suatu perencanaan, arahnya kan untuk 

mencapai tujuan. Perencanaan itu merupakan suatu acuan atau arah di 

dalam kita melaksanakan tugas untuk mencapai yang akan kita capai. 

Apakah Bapak juga menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan?  

Ya tentu, pedoman ini akan digunakan sebagai indikator pencapaian hasil 

kegiatan. 

Bagaimanakah Bapak menentukan jenis pembinaan yang akan 

dilaksanakan? 

Dalam pembinaan itu ada dua hal ; kegiatan pembinaan terprogram dan 

pembinaan yang bersifat insidental. Yang tersirat dan terprogram sesuai 

dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan tentu saja adalah kepala 

sekolah. Misalnya : Program awal pada bulan Juni dan Juli di sekolah 

ada kegiatan penerimaan siswa baru. Kami dari pengawas 

memprogramkan kegiatan awal tahun yaitu kegiatan monitoring. 

Apakah Bapak menentukan anggaran untuk pelaksanaan pengawasan? 

Tidak, karena tidak ada sumber dananya. 

Baik Pak, untuk sementara saya rasa cukup, Bapak juga mungkin perlu 

istirahat, tapi saya berharap Bapak masih bersedia memberi keterangan 

lanjutan tentang kepengawasan. 

Oh ya, silakan. Jika tidak ada halangan, kapan saja saya bersedia 

melanjutkan. 

Terima kasih Pak. Assalamu ‘alaikum. 

Wa ‘alaikum salam.  
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 05 

 

Kode :  DW. PS.4/01 

Waktu  :  19 Juni 2007 

Sumber  :  Pengawas TK/SD Dabin IV (Sapei, S.Pd.) 

Lokasi  :  Rumah  kediaman  Pak  Sapei,  S.Pd.   di 

Banjarlor, Banjarharja, Brebes 

Pengantar  :  Saya datang di rumah Pak Pei pukul 16.30 

WIB, keadaan rumah sepi. Saya mengetuk 

pintu dan mengucap salam. Rupanya yang 

membukakan pintu  Bu Pei, sayapun 

bertanya, “Maaf Bu, Bapak ada?” “Oh ada, 

silakan Pak!” Tidak lama kemudian pak 

Pei pun keluar dari dalam dan menemui 

saya di ruang tamu. Kamipun mulai terlibat 

percakapan. 

 

No. Transkip Wawancara 

1. T 

J 

2. T 

 

J 

3. T 

 

J 

4. T 

J 

5. T 

 

Assalamu ‘alaikum, sehat Pak? 

Alhamdulillah, sinarieun sore-sore ada apa nih? 

Ya Pak, sengaja saya datang ke rumah Bapak ingin berbincang-bincang 

tentang pengawasan, apa Bapak tidak keberatan? 

O, itu. Tidak, saya tidak keberatan. Pak Warun sudah selesai studinya? 

 Justru itu Pak, untuk tugas akhir, sekarang saya sedang melakukan 

penelitian dan saya tertarik mengangkat tentang kepengawasan. 

Oh begitu, silakan saja barang kali saya bisa membantu. 

Baik, kalau Bapak tidak keberatan saya akan memulainya. 

Ya, mangga. 

Apakah Bapak membuat rencana program kerja kepengawasan secara 

tertulis? 
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J 

 

6. T 

 

J 

 

7. T 

J 

 

 

8. T 

J 

 

9. T 

 

J 

 

10.T 

J 

11.T 

 

J 

12.T 

 

J 

13.T 

J 

Ya, rencana dibuat pada Buku Tahunan yang memuat Rencana Semester, 

Rencana Bulanan, Rencana Harian. 

Apakah dalam perencanaan pengawasan Bapak menentukan tujuan 

pengawasan? 

Ya, tentu, setiap pekerjaan harus ada tujuannya, demikian pula dengan 

masalah pengawasan tidak lepas dari adanya tujuan. 

Diantara tujuan itu, untuk apa Pak? 

Tujuan dilaksanakannya pengawasan untuk meberikan pembinaan baik 

profesioanl, kompetensi, personal maupun sosialnya untuk guru dan juga 

kepala sekolah sehingga kinerjanya sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Apakah Bapak juga menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan?  

Ada tertulis, pedoman pelaksana suatu pekerjaan sangat penting sebagai 

kendali kegiatan termasuk kepengawasan. 

Bagaimanakah Bapak menentukan jenis pembinaan yang akan 

dilaksanakan? 

Pada dasarnya pembinaan ada tiga jenis, yaitu : Pembinaan Profesi, 

Pembinaan Mental, dan Pembinaan Kemasyarakatan.  

Apakah Bapak menentukan anggaran untuk pelaksanaan pengawasan? 

Tidak, karena tidak ada sumber dananya. 

Baik Pak, untuk sementara perbincangan ini saya rasa cukup, waktu juga 

sudah menjelang magrib. Saya menyampaikan terima kasih. 

Ya kalau Pak Warun merasa cukup, silakan.  

Kalau kali lain saya melanjutkannya, saya berharap Bapak tidak 

keberatan. 

Oh, tidak. Saya siap membantu. 

Saya mohon pamit, asssalamu ‘alaikum. 

Wa ‘alaikum salam. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 06 

 

Kode :  DW. KCD/02  

Waktu  :  20 Juni 2007 

Sumber  :  Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan     

     Banjarharja (Drs. Edi Harjono, MM) 

Lokasi  :  Kantor Cabang Dinas P dan K Kecamatan        

    Banjarharja                               

   Pengantar  : Hari ini saya sudah kontak dengan Pak Edi 

Harjono bahwa saya ingin melanjutkan 

wawancara , beliau menyatakan 

kesediaannya , namun hari ini pula beliau 

ada rapat di Kantor Dinas P dan K 

Kabupaten, sehingga saya diberi waktu 

siang nanti sekitar pukul 13.00. Pada waktu 

yang telah ditentukan, saya pun datang ke 

kantor Dinas  P dan K Kecamatan 

Banjarharja. Rupanya Pak Kepala Cabang 

belum datang dari Brebes, saya pun 

menunggu beberapa waktu. Tidak lama 

kemudian alhamdulillah beliau datang, tapi 

saya tidak segera menemuinya. Setelah 

kira-kira beliau selesai istirahat barulah 

saya masuk ke ruang Pak Edi Harjono. 

 

No. Transkip Wawancara 

1. T 

J 

2. T 

 

Assalamu alaikum Pak? 

Wa alaikum salam mangga Pak Warun. 

Maaf Pak saya mengganggu, barang kali Bapak masih lelah baru dari 

Brebes. 
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J 

 

3. T 

J 

4. T 

 

J 

 

5. T 

J 

 

 

 

 

6. T 

 

J 

 

7. T 

 

J 

 

 

 

8. T 

 

J 

 

 

 

 

Ya biasa, akhir tahun banyak yang harus dilaporkan ke kabupaten, 

gimana Pak? 

Ini Pak, saya mau melanjutkan wawancara yang terdahulu. 

Oh itu, silakan ga pa pa. 

Baik Pak. Apakah sebelum melaksanakan pengawasan pengawas 

menyampaiakn rencana pengawasan Pak? 

Ya, rencana pengawasan disampaikan berupa jadwal kunjungan atau 

supervisi. 

Apakah pelaksanaan kepengawasan dilaksanakan secara rutin Pak? 

Pelaksanaan pengawasan ada yang dilaksanakan secara rutin ada juga 

yang sifatnya insidental, kalau yang rutin seperti pada awal tahun saat 

penerimaan murid baru kemudian tengah semester, akhir semester dan 

akhir tahun, selebihnya pengawas melakukan pengawasan bergantung 

kondisional sekolah tertentu. 

Apakah dalam pelaksanaan pengawasan, pengawas selalu berkordinasi 

dengan Kepala Cabang? 

Kalau yang sifatnya sudah rutin itu tidak, tetapi yang bersifat khusus atau 

kasuistik itu kadang berkordinasi dengan Kepala Cabang. 

Bagaimana cara pengawas melaksanakan pembinaan terhadap kepala SD, 

Pak? 

Pembinaan pengawas terhadap kepala SD dilakukan dalam kunjungan 

langsung ke sekolah-sekolah dimana kepla SD itu berada, bisa juga 

pembinaan di tingkat Dabin mencakup beberapa kepala sekolah atau 

dalam rapat-rapat dinas  untuk tingkat kecamatan. 

Apakah setelah pengawas mengadakan pembinaan ada perubahan pada 

kinerja  dan profesional kepala sekolah Pak? 

Terus terang memang dengan pembinaan itu belum dapat mendongkrak 

secara maksimal kinerja dan profesional kepala sekolah, tapi jelas ada 

efek positif atau perubahan kinerja dan profesional kepala sekolah 

setelah mendapat pembinaan-pembinaan, supervisi yang intensif dari 

para pengawas dibandingkan jika tidak dilakukannya pembinaan dan 
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9. T 

 

J 

 

 

10.T 

J 

 

 

 

11.T 

 

J 

 

 

 

 

12.T 

J 

 

 

 

 

 

13.T 

 

 

 

 

 

pengawasan. 

Apakah pengawas mengadakan penilaian hasil kepengawasan yang 

mereka lakukan Pak? 

Ya tentu saja sebagai bahan kajian dari kerja mereka, para pengawas 

melakukan evaluasi dan penilaian, hasil dari proses pengawasan yang 

mereka lakukan baik terhadap guru maupun terhadap kepala sekolah. 

Apakah pegawas melaporkan hasil penilaian kepengawasan Pak? 

Ya, setelah pengawas melakukan penilaian mereka secara struktural 

melaporkannya ke Kasi SD di Dinas P dan K Kabupaten dan tentu saja 

saya selaku Kepala Cabang juga diberi laporan tentang hasil pengawasan 

itu. 

Apakah pengawas memanfaatkan hasil pengawasan untuk pembinaan 

profesional kepala SD, Pak? 

Ya, kalau pengawasan itu berkaitan dengan guru tentu hasil reveunya 

dimanfaatkan untuk pengembangan dan pemberdayaan guru, jika 

pengawasan yang dilakukan terhadap kepala sekolah maka hasilnya itu 

digunakan untuk pemberdayaan kepala sekolah itu sendiri baik dari segi 

kinerjanya maupun tingat keprofesionalannya. 

Hasil penilain itu, untuk pengawas sendiri bagaimana Pak? 

Untuk mereka sendiri hasil penilaian proses kepengawasan, mereka 

gunakan sebagai feed back bagi kinejra pengawas. Apaka kinerja mereka 

sudah maksimal atau belum dalam kepengawasan baik terhadap guru 

maupun  terhadap kepala sekolah. Diharapkan dengan adanya feed back 

itu pengawas akan memperbaiki kinerjanya di masa yang akan datang 

sehingga mutu pendidikan akan semakin meningkat. 

Wah Pak asyik sekali perbincangan kita, kalau saja kita banyak waktu 

mungkin akan lebih banyak lagi yang bisa kita bicarakan , namun Bapak 

juga barang kali mau istirahat, untuk itu saya akhiri saja wawancara ini. 

saya mendapat banyak hal yang berkaitan dengan kepengawasan yang 

tentu saja tidak saja bermanfaat bagi penelitian saya lebih dari itu untuk 

pibadi saya sendiri. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih 



173 
 

 

 

J 

 

 

 

 

14.T 

J 

15.T 

 

J 

Pak. 

Ya, hanya itu yang dapat saya paparkan tentang kondisi pengawas di 

Kecamatan Banjarharja, saya doakan semoga suatu waktu Pak Warun 

pun akan menjadi pengawas di Kecamatan Banjarharja atau bahkan 

menggantikan posisi saya sebagai Kepala Cabang Dinas P dan K 

Kecamata Banjarharja. 

Kalau itu masih jauh. Doa restunya saja Pak. 

Ya saya doakan semoga sukses,  S2nya cepat lulus cepat wisuda. 

Amin. Baik Pak, kalau begitu saya mohon pamit, sekali lagi terima kasih. 

Assaalamu ‘alaikum. 

Ya monggo.  Wa ‘alikum salam.   
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 07 

 

Kode :  DW. PS.5/01 

Waktu  :  21 Juni 2007 

Sumber  :  Pengawas TK/SD Dabin V (Kantir Sutrisno, S.Pd) 

Lokasi  :  Ruang  Pengawas  TK/SD  Cabang  Dinas  P dan K   

                   Kec.Banjarharja 

            Pengantar     :  Hari ini pukul 12.30 WIB  sepulangnya dari sekolah 

saya hendak menemui Pak Kantir Sutrisno, S.Pd. 

di Kantor Cabang Dinas P dan K. Sebelumnya 

beliau sudah menyatakan kesediaan untuk 

menemui saya. Karena sudah biasa saya langsung 

menuju ke ruang Pengawas TK/SD. Rupanya yang 

saya tujupun alhamdulillah ada, akhirnya saya 

langsung menemui Pak Kantir, dan kamipun 

langsung terlibat dialog.  

 

No. Transkip Wawancara 

1. T 

J 

2. T 

 

 

 

J 

3. T 

J 

4. T 

 

J 

Assalamu ‘alaikum, sehat Pak? 

Wa ‘alaikum salam, alhamdulillah sehat. Ada apa nih Pak Warun? 

Begini Pak, saya sedang melakukan penelitian untuk pembuatan tesis, 

saya mengangkat tentang kepengawasan, maka saya mohon kesediaan 

Bapak untuk memberi keterangan sekitar kepengawasan tersebut, 

bagaimana Pak? 

Oh gitu yah, sebatas yang kami tahu silakan saja. 

Baik Pak, kalau begitu saya akan memulainya. 

 Boleh, silakan. 

Apakah Bapak membuat rencana program kerja kepengawasan secara 

tertulis? 

Membuat, karena rencana program pengawas TK/SD se-kabupaten 
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5. T 

 

J 

 

6. T 

J 

 

7. T 

 

J 

 

 

 

8. T 

 

J 

 

 

 

9. T 

 

J 

 

 

 

10.T 

J 

11.T 

Brebes itu acuannya sama dan telah dibakukan oleh koordinator 

pengawas, tinggal dijabarkan oleh pengawas di daerah binaan masing-

masing tergantung situasi dan kondisi di daerah. 

Apakah dalam perencanaan pengawasan Bapak menentukan tujuan 

pengawasan? 

Ya menentukan, sebab tanpa tujuan itu pengawas datang ke SD akan sia-

sia. 

Apakah Bapak juga menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan?  

Pedomannya ada, bahkan lengkap termasuk blanko-blanko, perangkat 

untuk supervisi sudah disiapkan.  

Bagaimanakah Bapak menentukan jenis pembinaan yang akan 

dilaksanakan? 

Untuk menetukan jenis pembinaan terlebih dahulu mengidentifikasi 

masalah-masalahnya, baru menentukan jenis pembina yang diperlukan, 

bentuk pembinaannya bisa secara individu atau kelompok lewat KKG 

atau KKKS. 

Apakah fokus utama dalam pembinaan yang dilakukan pengawas 

terhadap kepala SD Pak? 

Fokus pengawas dalam melakukan pembinaan  yaitu memberikan 

arahan, bimbingan, perlindungan terhadap kepala sekolah dalam 

pelaksanaan tugasnya sehingga pada akhirnya diharapkan dapat 

meningkatkan mutu dan kinerja  kepala sekolah itu sendiri. 

Kalau ruang lingkup pembinaan kemampuan profesional kepala sekolah 

itu mencakup apa saja Pak? 

Lingkup pembinaan kemampuan profesional kepala sekolah itu secara 

garis besar meliputi peran kepala sekolah sebagai EMASLIM yaitu 

edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator dan 

motivator. 

Apakah Bapak menentukan anggaran untuk pelaksanaan pengawasan? 

Belum, hanya bersifat insidental, karena tidak ada alokasi dana khusus. 

Tak terasa cukup lama kita  berbincang-bincang, meskipun masih banyak 
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J 

12.T 

 

J 

13.T 

J 

yang ingin saya tanyakan tapi karena sudah siang sementara saya akhiri 

dulu Pak. 

Oh begitu, silakan kalau pak Warun menghendaki demikian. 

Kalau tidak keberatan kali lain kita lanjutkan perbincangan ini, bagimana 

Pak? 

Silakan saja tidak apa-apa, saya merasa senang. 

Baik Pak, saya pemisi. Asalamu ‘alaikum. 

Wa ‘alaikum salam. 
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APLIKASI HASIL OBSERVASI 01 

 

  Kode            : DOK/01 

      Waktu            : Jumat, 22 Juni 2007 

            Judul            : Rapat Dinas Kepala SD se-Kecamatan  Banjarharja                  

  Lokasi            : Aula PGRI Cabang Banjarharja   

Pengantar       : Agenda kegiatan akhir tahun di jajaran Dinas P dan 

K padat,besok pagi pembagian rapor semester dua. 

Tetapi  karena ada masalah yang harus segera 

disampaikan sehingga Kepala Cabang Dinas P dan 

K Kecamatan Banjarharja mengundang rapat 

meskipun pada hari Jumat. Rapat dihadiri oleh 

seluruh Kepala SD se-Kecamatan Banjarharja, 

tentu saja para pengawas TK/SD juga hadir 

lengkap. Rapat dimulai pukul 08.00 dan berakhir 

pada pukul 11.30 yang menyampaikan materi rapat 

adalah Kepala Cabang Dinas P dan K dan beberapa 

orang pengawas adapun agendanya seperti 

dibawah ini. 

 

No Rekontruksi  Kegiatan Tanggapan Peneliti 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Cabang Dinas P dan K 

Kecamatan Banjarharja menyampaikan 

informasi kedinasan, diantarnya: 

• Rekrutmen S1 residensial yang 

pembelajarannya pada waktu 

libur, syaratnya lulusan D2 

legal, usia maksimal 52 tahun, 

dan diseleksi. Adapun dananya 

dari APBN. 

• Kepala sekolah sangat 

antusias menerima 

informasi kedinasan 

terutama mengenai S1 

residensial dan retipel 

yng merupakan 

program baru. 

• Kepala Cabang Dinas 

mengingatkan tentang 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Program retipel untuk SD dan 

SMP yaitu pemberian bantuan 

kepada siswa yang putus 

sekolah agar aktif kembali ke 

sekolah. 

• Persiapan penerimaan murid 

baru agar dibuat formulir 

pendaftaran, dibentuk panitia, 

kuota tiap kelas maksimal 40 

siswa.  

• Kepala sekolah harus 

mempunyai jiwa wira usaha 

dalam hal pendidikan, ada jual 

beli program sekolah. 

• Kepala sekolah harus 

melakukan pembagian tugas 

secara merata terhadap guru dan 

tenaga pendidik lainnya 

termasuk keuangan dan 

administrasi. 

Pengawas Dabin V Pak Kantir Sutrisno, 

S.Pd. menyampaikan hal-hal: 

• Hasil TKD (Tes Kemampuan 

Dasar) Dabin V sudah selesai 

direkap dan yang paling bagus 

adalah SDN Cibendung 02, di 

bawah kepemimpinan Pak 

Warun, S.Pd. dengan rata-rata 

7,6. 

• Lomba-lomba mata pelajaran ke 

fungsi dan tugas kepala 

sekolah, dan kepala 

sekolah sendiri 

menyadari baik 

mengenai PSB, maupun 

manajemen, mereka 

semua sependapat dan 

berterima kasih 

mengenai hal itu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kepala Sekolah 

menanggapi positif 

pernyataan Pak Kantir 

tentang hasil TKD. 

• Untuk persiapan lomba 

rupanya PKG 

membentuk paniti 

tersendiri. 
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3 

tingkat kabupaten agar 

dikondisikan penyeleksiannya 

oleh PKG di tingkat kecamatan. 

Pengawas Dabin I Pak Sakmad, S.Pd 

melengkapi informasi sebagai berikut: 

• Kepala SD selaku manajer, awal 

tahun merencanakan dan akhir 

tahun mengevaluasi program. 

• RPS agar dibuat untuk jangka 

panjang, menengah dan pendek 

disertai dengan anggarannya.  

 

 

 

• Kepala Sekolah 

merespon dengan apa 

yang disampaikan Pak 

Sakmad dan mereka 

menyatakan akan 

menindaklanjuti tentang 

RPS. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 08 

 

Kode    :  DW. PS.1/02  

Waktu   :  25 Juni 2007 

Sumber   :  Pengawas TK/SD Dabin I (Sakmad, S.Pd.) 

                           Lokasi             :  Ruang Pengawas TK/SD Cabang Dinas P dan K   

                       Kec.Banjarharja 

           Pengantar  :  Kedatangan  saya  yang  kedua  kali  menemui     

Pak Sakmad, S.Pd. pada pukul 11.30 WIB, 

sesuai    dengan kesediaan beliau. Hari itu Pak 

Sakmad, S.Pd. baru mengkondisikan Kejar Paket 

B dengan stafnya, karena kebetulan beliau 

merangkap Penilik PLS. Seusai beliau istirahat 

selanjutnya  kami melakukan wawancara. 

 

No. Transkip Wawancara 

1. T 

 

J 

2. T 

 

J 

 

 

3.T 

J 

4. T 

 

J 

 

Maaf Pak, saya mengganggu aktifitas Bapak. Maksudnya akan 

melanjutkan wawancara berkaitan dengan penelitian saya. 

Oh, tidak apa-apa. Silakan pak Warun boleh melanjutkannya. 

Apakah sebelum melaksanakan pengawasan Bapak menyampaikan 

rencana pengawasan tersebut kepada Kepala SD? 

Sebelum melaksanakan pengawasan seringnya memang menyampikan 

rencana tersebut kepada kepala SD tetapi kadang ada juga yang tidak 

memberitahu terlebih dahulu karena sipatnya mendadak. 

Apakah Bapak menepati jadwal pengawasan yang telah ditentukan? 

Bisa ya, bisa juga tidak, tergantung situasi dan kondisi.  

Apakah dalam pelaksanaan pengawasan Bapak mengidentifikasi masalah 

yang ada di SD?  

Tentu saja, supaya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan tepat 

sasaran maka sebelumnya pengawas melakukan identifikasi masalah 
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5. T 

 

J 

 

 

6. T 

J 

 

7. T 

 

J 

 

 

8.T 

 

J 

 

 

 

9.T 

 

J 

 

 

10.T 

 

J 

11.T 

J 

yang ada di SD tersebut, apakah masalah pibadi, kedinasan, keluarga, 

tetang pembelajaran, atau manajemen.  

Bagaimanakah Bapak mengadakan penilaian terhadap kinerja kepala 

SD? 

Kami menilai kinerja Kepala SD berdasarkan instrumen yang ada 

terutama bidang EMASLIM (edukator, manajer, administrator, 

supervisor, leader, inovator dan motivator).   

Bagaimanakan Bapak melaksanakan pembinaan terhadap kepala SD?  

Melalui supervisi kepala SD dan dilaksanakan secara fleksibel artinya 

bisa dilksanakan secara terprogram bisa juga secara insidental   

Bagaimana lebih jelasnya Pak, yang dimaksud pembinaan secara 

terprogram dan insidental? 

Yang dimaksud terprogram dilaksanakan paling tidak setiap semester 2 

sampai 3 kali, tetapi kalau insidental bisa kapan saja ketika ada 

permasalahan yang perlu segera diselesaikan. 

Bagaimanakah Bapak memberi saran dan motivasi terhadap kepala SD 

dalam peningkatan profesional? 

Pengawas memberi saran terhadap kepala sekolah untuk melakukan 

pengembangan diri dan peningkatan mutu melalui pendidikan formal 

seperti menempuh S1 bagi yang belum atau melalui kegiatan ilmiah 

seperti seminar simposium, diskusi atau workshop. 

Dalam mengadakan pengawasan apakah Bapak melakukan koordinasi 

dengan pihak yang diperlukan?  

Ya, koordinasi itu penting. Yang berkaitan dengan pengawasan kadang 

kami melakukan koordinasi seperti dengan Kepala Desa, Komite Sekolah 

atau lainnya. 

Baik Pak. Untuk kali ini saya rasa perbincangan kita cukup, Bapak juga 

perlu istirahat. Kali lain mungkin saya masih akan kembali. 

Oh ya silakan, kapan saja saya siap. 

Terima kasih Pak. Assalamu ‘alaikum. 

Wa ‘alaikum salam. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 09 

 

Kode           :  DW. PS.2/02 

Waktu            :  27 Juni 2007 

Sumber               :  Pengawas TK/SD Dabin II (Toparmono, A.Ma.Pd.) 

            Lokasi  :  Ruang Pengawas TK/SD Cabang Dinas P dan K   

                   Kec.Banjarharja 

Pengantar            :  Untuk  yang   kedua   kalinya   saya  menemui  Pak    

  Toparmono.   Saya   tidak   terlalu   sulit  menemui   

   beliau.  Hari  itu  beliau   tidak    ke  SD   sehingga   

   mudah ditemui. Waktu menunjukan pukul 11.30   

   WIB, saya langsung menyapanya. 

 

No. Transkip Wawancara 

1. T 

J 

 

2. T 

 

J 

3. T 

 

J 

 

4. T 

J 

 

5. T 

 

J 

Assalamu ‘alaikum, lagi santai ya Pak? 

Wa ‘alaikum salam, ya, ini saya lagi sendirian teman-teman ada acara  

keluar. Gimana Pak Warun? 

Ya Pak, saya mau melanjutkan perbincangan kita yang lalu tentang 

pengawasan, bisa ya Pak? 

Ya, silakan.   

Apakah Bapak menyampaikan rencana pengawasan sebelum 

pelaksanaan? 

Pengawas tidak selalu harus menyampaikan rencana pengawasan kepada 

kepala sekolah. Pengawas bisa datang kapan saja jika dikehendaki.  

Apakah Bapak menepati jadwal pengawasan yang telah ditentukan? 

Tidak mesti, sebab kadang-kadang ada kegiatan lain yang tidak bisa 

ditinggalkan. 

Dalam pelaksanaan pengawasan, apakah  Bapak mengidentifikasi 

masalah yang ada di SD?  

Identifikasi masalah itulah yang penting dilakukan, sebagai bahan 
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6. T 

 

J 

 

 

 

 

7. T 

J 

 

 

8. T 

 

J 

 

9. T 

 

J 

 

 

10.T 

 

 

J 

11.T 

J 

 

pembinaan selanjutnya apa yang dibutuhkan oleh guru, kepala SD atau 

SD itu sendiri. 

Bagaimanakah Bapak mengadakan penilaian terhadap kinerja kepala 

SD? 

Pengawas melakukan penilaian terhadap kepala sekolah khususnya yang 

berkaitan dengan fungsi dan tugas kepala sekolah sebagai EMASLIM. 

Yang saya lakukan diantaranya melihat hasil kerja kepala SD tersebut 

baik kelengkapan administrasi, prestasi sekolah maupun  disiplin 

gurunya. 

Bagaimanakan Bapak melaksanakan pembinaan terhadap kepala SD?  

Ya, pembinaan bisa dilaksanakan berdasarkan program atau secara 

insidental bisa dilakukan secara individual atau berkelompok lewat 

kegiatan KKG atau KKKS. 

Apakah Bapak memberi saran dan motivasi terhadap kepala SD yang 

dibina? 

Ya, agar selalu terjadi perubahan yang positif dan perubahan yang lebih 

baik dari sebelumnya. 

Dalam mengadakan pengawasan apakah bapak melakukan koordinasi 

dengan pihak yang diperlukan?  

Ya, agar semua permasalahan dapat diselesaikan kadang kami 

melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang dibutuhkan 

terutama komite sekolah. 

Baik Pak, untuk kali ini keterangan yang Bapak berikan saya rasa cukup, 

tapi bila nanti masih ada yang ingin saya tanyakan, saya berharap Bapak 

tidak keberatan. 

Ya, tidak masalah. Silakan saja. 

Saya mohon pamit Pak, assalamu ‘alaikum. 

Wa ‘alaikum salam. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 10 

 

Kode :  DW. PS.3/02 

Waktu  :  28 Juni 2007 

      Sumber  :  Pengawas TK/SD Dabin III (Suherman, S.Pd.) 

Lokasi  :  Ruang Pengawas TK/SD Cabang Dinas P dan K   

                      Kec.Banjarharja 

         Pengantar           :  Hari ini pengawas sedang meeting di ruang 

Kepala Cabang Dinas, saya menunggu beberapa 

waktu. Tidak lama kemudian rupanya meeting 

telah usai. Begitu para pengawas keluar dari 

ruangan, saya langsung mendekati Pak Herman 

dan menanyakan kesediaan beliau untuk saya 

wawancarai, dan beliau menyatakan 

kesediaannya. Pak Herman mengajak saya ke 

ruang pengawas. 

 

No. Transkip Wawancara 

1. T 

J 

 

2. T 

J 

3. T 

 

J 

 

 

 

 

Maaf Pak, saya jadi mengganggu. Rupanya baru meeting ya Pak? 

Ya, biasa, ada sesuatu yang disampaikan Kepala Cabang hasil rapat dari 

Kabupaten, besok juga akan disampaikan pada rapat kepala sekolah. 

Oh ya Pak, apa Bapak tidak lelah jika saya wawancarai sekarang? 

Oh tidak, itu sudah biasa. Kalau mau wawancara sih silakan saja. 

Baik Pak, saya mulai saja.Apakah Bapak menyampaikan rencana 

pengawasan sebelum pelaksanaan? 

Di dalam pelaksanaan pengawasan, pengawas tidak menyampaikan 

rencana sebelumnya, karena teman-teman kepala sekolah beserta guru di 

SD sudah tahu dari kalender pendidikan. Jadi kapan di SD itu 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang terprogram pada kalender 

pendidikan, kami mengadakan monitoring apakah SD tersebut 
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4. T 

J 

 

 

5. T 

 

J 

 

 

 

 

 

6. T 

 

J 

 

 

 

 

 

 

 

7. T 

J 

 

 

 

 

8. T 

mengadakan kegiatan atau tidak. Pengawasan yang sifatnya umum 

tentunya ada informasi kunjungan. 

Apakah Bapak menepati jadwal pengawasan yang telah ditentukan? 

Pada umumnya ya, sebab merupakan tugas atau profesi kami, kecuali ada 

rapat koordinasi pengawas di kabupaten atau ada acara lainnya yang 

tidak terduga. 

Apakah dalam pelaksanaan pengawasan Bapak mengidentifikasi masalah 

yang ada di SD?  

Ya, tentu kami mengidentifikasi karena hal itu sebagai bahan kajian dan 

pembinaan, misalnya di suatu SD terjadi kasus, kepala sekolah atau 

gurunya kemudian dalam pelaksanaan tugas pengawasan hal-hal seperti 

itu harus dapat diklarifikasikan dengan yang bersangkutan, sumbernya 

harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga kami dapat melaksanakan 

pemecahan masalahnya. 

Bagaimanakah Bapak mengadakan penilaian terhadap kinerja kepala 

SD? 

Difokuskan pada EMASLIM, E (edukator) sebagai guru, M (manajer) 

bertugas mengelola, A (administrasi) pengelola manajemen pendidikan, 

S (supervisor) kepala sekolah bertugas mengelola dan pengendali 

kurikulum, maka kepala sekolah memiliki tanggung jawab mengadakan 

supervisi terhadap kinerja guru, L (leader) sebagai pemimpin, I 

(inovator) berarti memberikan pembaharuan, mengembangkan sekolah 

yang dipimpinnya, M (motivator) kepala sekolah harus dapat 

memberikan motivasi kepada guru. 

Bagaimanakan Bapak melaksanakan pembinaan terhadap kepala SD?  

Melalui forum KKKS yang berkaitan dengan tugas kepala sekolah dalam 

merespon harapan yang telah ditentukan pemerintah dalam 

melaksanakan kinerja dan prestasi pendidikan pada pendidikan 

personalia, perorangan aktivitas kerja yang menyangkut hal yang pribadi 

yang menjurus pada hal-hal yang bersifat pribadi. 

Apakah Bapak memberi saran dan motivasi terhadap kepala SD yang 
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J 

 

 

 

9. T 

 

J 

 

 

 

 

10.T 

 

J 

11.T 

J 

dibina? 

Ya, tentu seperti yang berkaitan dalam masalah tugas tentu saja kami beri 

motivasi dan pengarahan langkah-langkah yang mesti harus dilakukan 

dalam melaksanakan tugasnya. Untuk masalah pribadi, ya,  kami beri 

motivasi sesuai dengan masalah yang muncul itu. 

Dalam mengadakan pengawasan apakah Bapak melakukan koordinasi 

dengan pihak yang diperlukan?  

Jelas, karena keberhasilan kinerja kepala SD dan guru dalam 

meningkatkan layanan di bidang pendidikan tanpa dukungan pengurus 

komite sekolah dan kepala desa tidak mungkin tercapai secara baik. 

Maka  suatu waktu mesti kami melakukan koordinasi dengan pihak 

tersebut untuk penyelesaian masalah. 

Baik Pak, barangkali Bapak sudah lelah dan mau istirahat mungkin 

perbincangan kita cukupkan dulu, kali lain kita sambung lagi.   

Terserah Pak Warun, saya sih kalau mau berlanjut juga tidak apa-apa. 

Saya mohon pamit, terima kasih Pak. Assalamu ‘alaikum. 

Monggo, wa ‘alaikum salam. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 11 

Kode :  DW. PS.4/02 

Waktu  :  3 Juli 2007 

Sumber  :  Pengawas TK/SD Dabin IV (Sapei, S.Pd) 

Lokasi  :  Ruang Pengawas TK/SD Cabang Dinas P   

    dan K Kec.Banjarharja 

Pengantar  : Hari itu Pengawas ada acara rapat di 

Brebes, tapi sebelumnya saya sudah kontak 

ke Pak Sapei, S.Pd. dan beliau bersedia 

ditemui sepulang dari Brebes sekitar pukul 

12.30 WIB. Sayapun menunggu di Kantor 

Cabang Dinas. Alhamdulillah tidak terlalu 

lama saya menunggu Pak Pei pun datang. 

Saya tidak segera menemui beliau, 

memberi kesempatan agar  istirahat dulu di 

ruangnya. Setelah kurang lebih 10 menit 

barulah saya menemui beliau.  

No. Transkip Wawancara 

1. T 

J 

 

2. T 

J 

3. T 

J 

4. T 

 

J 

 

 

Baru pulang dari Brebes ya Pak? 

Ya, tadi ada rapat pengawas di Brebes tapi tidak terlalu lama, sehingga 

bisa kembali ke kantor menemui Pak Warun. 

Mohon maaf, saya mengganggu Bapak. 

Tidak apa-apa,  mau wawancara lagi ya Pak? 

Ya Pak, sekiranya Bapak tidak keberatan. 

Silakan, saya lagi santai kok. 

Baik Pak kita lanjutkan pembicaraan yang lalu. Apakah Bapak 

menyampaikan rencana pengawasan sebelum pelaksanaan? 

Ya, sebagaimana yang kita rencanakan ada pengawasan yang perlu kita 

sampaikan sebelumnya, ada juga yang secara mendadak yaitu 

pengawasan dengan cara spontanitas (tidak direncanakan). 
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5. T 

J 

 

6. T 

 

J 

 

 

7. T 

 

J 

 

 

8. T 

J 

 

9. T 

 

J 

 

 

 

10.T 

 

J 

 

11.T 

 

J 

12.T 

J 

Apakah Bapak menepati jadwal pengawasan yang telah ditentukan? 

Pada umumnya ya, tetapi kadang-kadang terlalu banyak pekerjaan yang 

harus diselesaikan, ya akhirnya tergantung situasi dan kondisi. 

Apakah dalam pelaksanaan pengawasan Bapak mengidentifikasi masalah 

yang ada di SD?  

Ya, identifikasi masalah itu penting, nantinya hasil identifikasi ini 

digunakan untuk mengklarifikasi suatu masalah yang ada pada sekolah 

sehingga masalah tersebut dapat segera diselesaikan. 

Bagaimanakah Bapak mengadakan penilaian terhadap kinerja kepala 

SD? 

Dalam hal penilaian terhadap kepala SD, kami datang langsung ke 

sekolah-sekolah sehingga tahu betul kondisi di lapangan bagaimana 

kinerja  kepala sekolah dalam memanaj sekolahnya tersebut. 

Bagaimanakan Bapak melaksanakan pembinaan terhadap kepala SD?  

Secara langsung ke KKG di Gugus, KKG di tingkat Dabin, bisa juga 

lewat KKKS dan secara perorangan kepada kepala sekolah itu sendiri.  

Apakah Bapak memberi saran dan motivasi terhadap kepala SD yang 

dibina? 

Ya, pertama saran, kalau saran ini tidak bisa dilaksanakan bisa berupa 

peringatan, dan jika peringatan ini juga tidak dilaksanakan maka terpaksa 

dengan sanksi administrasi, misalnya dengan DP3, atau melapor kepada 

atasan, ini pun bersifat kasuistik. 

Dalam mengadakan pengawasan apakah bapak melakukan koordinasi 

dengan pihak yang diperlukan?  

Ya, seperti kami mau membina guru,  kami berkoordinasi dulu dengan 

kepala sekolah, atau juga dengan komite. 

Baik Pak, saya rasa perbincangan kali ini cukup dulu. Bapak juga 

barangkali mau istirahat. Terima kasih. 

Oh begitu, silakan. 

Saya permisi Pak .Assalamu ‘alaikum. 

Wa ‘alaikum salam.  
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 12 

 

Kode                  :  DW. PS.5/02 

Waktu                :  5 Juli 2007 

      Sumber               :  Pengawas TK/SD Dabin V (Kantir S, S.Pd.) 

Lokasi  :  Ruang Pengawas TK/SD Cabang Dinas P    

    dan K Kec.Banjarharja 

Pengantar  :  Pagi itu saya tidak ke sekolah karena  

siswa SD libur sehingga bisa menemui Pak 

Kantir agak pagi. Pukul 09.00 WIB saya 

datang ke kantor Cabang dinas P dan K 

langsung ke ruang pengawas. Nampak 

beberapa pengawas sedang  berbincang-

bincang, saya masuk bersalaman dengan 

mereka dan selanjutnya  kamipun terlibat 

percakapan ringan. Saya menyampaikan 

maksud kedatangan hendak menemui Pak 

Kantir untuk melanjutkan wawancara 

sekitar penelitian. Sayapun dipersilakan.  

 

No. Transkip Wawancara 

1. T 

J 

2. T 

 

J 

3. T 

 

J 

 

Maaf Pak, jika saya mengganggu aktivitas  Bapak.  

Tidak apa-apa, gimana Pak Warun? 

Begini Pak, saya mau melanjutkan wawancara yang terdahulu, sekitar 

kepengawasan. Apa ada waktu Pak? 

Oh begitu, silakan saja. 

Baik Pak. Apakah Bapak menyampaikan rencana pengawasan sebelum 

pelaksanaan? 

Ya, setelah dibuat rencana harus disampaikan kepada kepala sekolah 

namun ada catatan anekdot yang memang rencana itu tidak perlu 
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4. T 

J 

 

5. T 

 

J 

 

 

 

 

 

 

6. T 

 

J 

 

 

7. T 

J 

 

 

8. T 

 

J 

 

9. T 

 

J 

 

 

disampaikan lebih dahulu. 

Apakah Bapak menepati jadwal pengawasan yang telah ditentukan? 

Secara umum ya, tetapi kadang jika ada rapat pengawas maka jadwal 

sewaktu-waktu dapat berubah.  

Apakah dalam pelaksanaan pengawasan Bapak mengidentifikasi masalah 

yang ada di SD? Bagaimana Bapak melakukannya?  

Ya, tentu saja identifikasi masalah itu sangat penting sebagai bahan 

pembinaan.  Identifikasi dapat dilakukan melalui pengamatan 

lingkungan, sekolah, bagaimana kepala sekolah itu peduli terhadap 

lingkungan terlebih masalah kedinasan sebagai tugas pokoknya itu 

sangat diperhatikan yang paling utama bahkan disarankan sekarang 

adalah bahwa administrasi itu adalah nomor dua yang diutamakan adalah 

proses pembelajaran. 

Bagaimanakah Bapak mengadakan penilaian terhadap kinerja kepala 

SD? 

Penilaian terhadap kepala sekolah dapat dilakukan melalui hasil kinerja 

berupa administrasi, tindakan langsung melalui interview/ percakapan 

pribadi. 

Bagaimanakan Bapak melaksanakan pembinaan terhadap kepala SD?  

Pembinaan terhadap kepala SD pelaksanaannya bisa secara langsung 

pada rapat kepala SD atau KKKS, bias juga dilakukan pembinaan secara 

individual.  

Apakah Bapak memberi saran dan motivasi terhadap kepala SD yang 

dibina? 

Ya, artinya kepala sekolah yang kerjanya belum betul diberi saran yang 

benar dan yang sudah bagus agar lebih ditingkatkan lagi. 

Dalam mengadakan pengawasan apakah Bapak melakukan koordinasi 

dengan pihak yang diperlukan ?  

Ya, sebelum melangkah pengawas berkoordinasi terlebih dahulu kepada 

atasan, minimal cerita/laporan dahulu, apalagi setiap pergi kita harus 

membawa surat perjalanan dinas. 
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10.T 

J 

 

 

 

 

11.T 

 

J 

12.T 

J 

Intensitas kunjungan pengawas selama  satu tahun  bagaimana Pak? 

Intensitas kunjungan pengawas dalam satu tahun yang rutin itu pada 

masa penerimaan siswa baru, kegiatan tengah semester, ulangan umum 

semester 1 dan 2 serta ujian akhir sekolah. Namun tidak menutup 

kemungkinan di luar waktu tersebut jika ada masalah yang perlu 

diselesaikan pengawas akan melakukan pembinaan secara insidental. 

Baik Pak, terima kasih Bapak sudah banyak memberi informasi, untuk 

sementara saya cukupkan dulu dan saya mohon pamit. 

Oh begitu, silakan kalau dirasa cukup. 

Assalamu ‘alaikum. 

Wa ‘alaikum salam. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 13 

 

Kode :  DW. PS.1/03  

Waktu  :  9 Juli 2007 

Sumber  :  Pengawas TK/SD Dabin I (Sakmad, S.Pd.) 

Lokasi  :  Ruang Pengawas TK/SD Cabang Dinas P   

    dan K Kec.Banjarharja   

Pengantar  :  Kurang lebih pukul 09.15 WIB saya datang 

ke Kantor Cabang Dinas P dak K 

Kecamatan, saya hendak menemui Pak 

Sakmad, S.Pd. Karena sudah biasa saya 

langsung masuk ke ruang Pengawas 

TK/SD. Pak Sakmad sedang duduk di 

mejanya saya langsung mendekat dan 

menyapanya.      

 

No. Transkip Wawancara 

1. T 

J 

2. T 

 

J 

3. T 

J 

 

 

4. T 

J 

 

 

Bosan ya Pak, ketemu saya terus? 

Tidak. Malah kan bagus kita bisa diskusi tentang masalah pendidikan. 

Betul, ini juga saya masih akan meminta  beberapa penjelasan dari Bapak 

sekitar  masalah pengawasan, bagaimana Pak? 

Ok, silakan dengan senang hati. 

Apakah data hasil pengawasan Bapak kumpulkan? 

Ya tentu saja, saya himpun untuk kemudian saya analisa yang nantinya 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan untuk pembinaan lebih 

lanjut. 

Bagaimanakah bapak melakukan analisa terhadap hasil pengawasan?  

Dari hasil supervisi ke sekolah-sekolah saya kelompokkan setiap 

permasalahan untuk mempermudah melakukan tindaklanjut. Apakah 

masalah kedinasan, pribadi, keluarga, manajemen atau lainnya.  
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5. T 

 

J 

6. T 

J 

 

 

7. T 

J 

 

 

8. T 

 

J 

 

 

9. T 

 

 

J 

 

10. T 

J 

Apakah setelah melakukan pengawasan terhadap Kepala Sekolah 

selanjutnya Bapak melakukan penilaian? 

Ya. Itu saya lakukan karena penting untuk kendali tugas pengawas. 

Bagaimanakah bapak menyusun penilaian hasil pengawasan?  

Penilaian hasil pengawasan saya lakukan dengan cara merekap hasil 

supervisi selanjutnya saya manfaatkan sebagai feedback bagi saya sendiri 

untuk perbaikan pelaksanaan pengawasan di masa mendatang.   

Kemanakah hasil penilaian pengawasan itu bapak laporkan? 

Hasil penilaian pelaksanaan pengawasan itu saya laporkan kepada 

Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan untuk selanjutnya di kirim ke 

Kasi SD Diknas di Kabupaten  

Bagaimanakah Bapak memanfaatkan hasil penilaian untuk pembinaan 

profesional kepala SD? 

Hasil rekaman yang kurang/kelemahan yang dijumpai sebagai bahan 

untuk pembinaan lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan 

peningkatan profesional Kepala SD. 

Baiklah Pak,saya sudah mendapat keterangan yang banyak sekitar 

pengawasan yang Bapak lakukan, untuk itu saya menyampaikan ucapan 

terima kasih. 

Oh, itu tidak seberapa. Besok juga kalau Pak Warun menjadi pengawas 

akan tahu lebih banyak tentang kondisi di lapangan. 

Begitu saja Pak saya mohon pamit, Assalamu ‘alaikum. 

Wa ‘alaikum salam. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 14 

 

Kode   :  DW. PS.2/03 

Waktu    :  11 Juli 2007 

Sumber         :  Pengawas TK/SD Dabin II (Toparmono, Ma.Pd.) 

          Lokasi  :  Ruang Pengawas TK/SD Cabang Dinas P dan K   

                      Kec.Banjarharja 

          Pengantar    : Hari ini kebetulan sekolah libur, sehingga saya 

bisa agak pagi menemui Pak Toparmono. Waktu 

itu jam menunjukan pukul 08.45 WIB. 

Sebelumnya saya sudah kontak untuk bertemu 

dengan beliau. Saya langsung menemuinya di 

ruang Pengawas TK/SD. Alhamdulillah beliau 

ada. 

 

No. Transkip Wawancara 

1. T 

 

J 

2. T 

 

J 

3. T 

J 

 

4. T 

J 

 

5. T 

J 

Assalamu ‘alaikum. Maaf Pak, pagi-pagi saya sudah datang 

mengganggu. 

Oh tidak, silakan saya tidak merasa terganggu. 

Baik Pak, saya masih ingin meminta keterangan dari Bapak melanjutkan 

yang kita bicarakan beberapa waktu lalu.  

Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. 

Apakah data hasil pengawasan Bapak kumpulkan? 

Ya, untuk bahan evaluasi bagi pengawas itu sendiri atau untuk 

kepentingan memenuhi laporan terhadap atasan pengawas. 

Bagaimanakah Bapak melakukan analisa terhadap hasil pengawasan?  

Analisa dilakukan dengan mengkaji perangkat administrasi yang ada, 

untuk kegiatan tindak lanjut. 

Bagaimanakah Bapak menyusun penilaian hasil pengawasan?  

Penilaian hasil pengawasan disusun sebagai bahan/materi program 
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6. T 

J 

 

 

7. T 

 

J 

 

8. T 

 

 

J 

 

9. T 

J 

berikutnya jika ada kekurangan agar yang akan datang bisa lebih baik 

lagi. 

Kemanakah hasil penilaian pengawasan itu Bapak laporkan? 

Pertama disampaikan kepada Kepala Cabang Dins P dan K Kecamatan 

selanjutnya dilaporkan kepada Dinas P dan K Kabupaten melalui laporan 

rutin bulanan pengawas. 

Bagaimanakah Bapak memanfaatkan hasil penilaian untuk pembinaan 

profesional kepala SD? 

Hasil penilaian dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembinaan lebih 

lanjut kepada kepala sekolah terutama mengenai  EMASLIM. 

Bapak sudah banyak memberi penjelasan yang sangat berarti bagi 

penelitian saya, untuk itu saya menyampaikan terima kasih. Dan saya 

mohon diri. 

Ya, mungkin  itu tidak seberapa sebab kondisi di lapangan akan selalu 

banyak perubahan seiring dengan berjalannya waktu. 

Baik Pak, sekali lagi terima kasih. Assalamu ‘alaikum. 

Wa ‘alaikum salam.  
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 15 

 

 Kode                   :  DW. PS.3/03 

 Waktu   :  12 Juli 2007 

    Sumber                :  Pengawas TK/SD Dabin III (Suherman, S.Pd.) 

       Lokasi   :  Ruang  Pengawas   TK/SD   Cabang  Dinas  P    

    dan  K Kec.Banjarharja   

    Pengantar        :  Hari ini sekolah masih libur, pagi-pagi saya 

sudah siap-siap akan menemui Pak 

Suherman,S.Pd. untuk melanjutkan 

wawancara yang ke-tiga. Saya langsung ke 

ruang pengawas rupanya Pak Herman belum 

hadir, sayapun menunggu beberapa saat. 

Tidak lama kemudian Pak Herman datang, 

setelah beliau masuk dan duduk di kursinya  

sayapun menghampirinya. 

 

No. Transkip Wawancara 

1. T 

J 

2. T 

J 

 

3. T 

 

J 

4. T 

J 

5. T 

J 

Assalamu ‘alaikum Pak. 

Wa ‘alaikum salam. Gimana Pak Warun? 

Maaf Pak, saya mengganggu lagi. Apa hari ini Bapak tidak ada acara? 

Hari ini sekolah kan masih libur, saya tidak ke lapangan, sepertinya saya 

juga tidak ada rencana keluar hanya di kanto saja. 

Kalau begita saya mau melanjutkan perbincangan kita yang lalu, apa 

Bapak tidak keberatan? 

Tidak, selagi sehat saya siap membantu Pak Warun. 

Ini Pak, masih tentang kepengawasan. 

Ya, silakan. 

Apakah data hasil pengawasan yang Bapak lakukan dikumpulkan? 

Ya, sebagai bahan laporan kegiatan monitoring dan kajian hasil 
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6. T 

J 

 

7. T 

J 

 

8. T 

J 

 

9. T 

 

J 

 

 

10.T 

 

 

J 

 

11.T 

J 

 

12.T 

J 

 

pengawasan kinerja kepala SD dan guru. 

Bagaimanakah Bapak melakukan analisa terhadap hasil pengawasan?  

Analisa hasil pengawasan mengacu kepada hasil kegiatan dan kinerja 

kepala SD dan guru serta  faktor pendukungnya. 

Bagaimanakah Bapak menyusun penilaian hasil pengawasan?  

Penilaian hasil pengawasan mengacu kepada indikator penilaian kegiatan 

dan Prosedur Operasional Standar (POS). 

Kemanakah hasil penilaian pengawasan itu Bapak laporkan? 

Hasil pengawasan dilaporkan kepada Dinas P dan K kabupaten lewat 

Kasi Pendidikan TK/SD. 

Bagaimanakah Bapak memanfaatkan hasil penilaian untuk pembinaan 

profesional kepala SD? 

Hasil penilaian dimanfaatkan sebagai bahan pembinaan kepala SD dan 

guru. Dan diharapkan dapat meningkatkan langkah-langkah kerja dan 

upaya meningkatkan prestasi. 

Baik Pak, saya sudah mendapat penjelasan yang banyak dari Bapak 

tentang pengawasan dan itu sangat berarti bagi saya, saya menghaturkan 

banyak terima kasih. 

Wah itu sudah biasa dan memang itulah tugas kami sebagai pengawas 

TK/SD dengan suka dan dukanya. 

Saya rasa cukup Pak, dan saya mohon pamit. 

Ya, kalau sudah cukup silakan. Saya doakan semoga Pak Warun cepet 

wisuda. 

Amin, Assalamu ‘alaikum Pak. 

Wa ‘alaikum salam. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 16 

 

Kode :  DW. PS.4/03 

Waktu  :  16 Juli 2007 

Sumber  :  Pengawas TK/SD Dabin IV (Sapei, S.Pd) 

Lokasi  :  Ruang Pengawas TK/SD Cabang Dinas P   

     dan K Kec.Banjarharja 

Pengantar  :  Pukul 11.15 WIB saya datang ke Kantor 

Cabang Dinas P dan K hendak menemui 

Pak Sapei, S.Pd., sebelumnya saya 

menanyakan pada Staf Cabang Dinas 

tentang keberadaan Pak Sapei, saya 

dipersilakan mencari sendiri di ruang 

Pengawas TK/SD. Tampak di ruang itu 

para pengawas sedang berbincang-bincang, 

termasuk Pak Sapei. Rupanya beliau baru 

datang entah dari mana, dan sayapun 

menghampirinya. 

 

No. Transkip Wawancara 

1. T 

J 

2. T 

J 

 

3. T 

 

J 

4. T 

J 

Assalamu ‘alaikum. 

Wa ‘alaikum salam. 

Lagi santai ya Pak? 

Ini tadi saya barusan dari SD, Gimana Pak Warun dah selesai 

penelitiannya? 

BelumPak, ada beberapa lagi yang masih saya cari informasinya, 

termasuk dari Bapak. 

Oh gitu, kalau saya sih tidak masalah silakan saja dengan senang hati. 

Ini Pak, melanjutkan yang lalu. 

Mangga. 
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5. T 

J 

 

6. T 

J 

 

7. T 

J 

 

8. T 

J 

 

9. T 

 

J 

 

 

10.T 

 

 

J 

 

 

11.T 

J 

12.T 

J 

Apakah data hasil pengawasan yang Bapak lakukan dikumpulkan? 

Ya, hasil pengawasan dikumpulkan berupa buku sebagai bahan penilaian 

tiap buku berisi satu sekolah untuk mempermudah menganalisnya. 

Bagaimanakah Bapak melakukan analisa terhadap hasil pengawasan?  

Ya, hasil supervisi ke sekolah-sekolah itulah yang dianalisis baik 

mengenai permasalahan, solusi, termasuk bukti fisik adminisrasinya. 

Bagaimanakah Bapak menyusun penilaian hasil pengawasan?  

Penilaian disusun dengan cara merekap hasil supervisi yang sudah 

dilakukan ke tiap sekolah-sekolah. 

Kemanakah hasil penilaian pengawasan itu Bapak laporkan? 

Hasil penilaian itu dikirim untuk Kasi SD dan diketahui oleh Kepala 

Cabang Dinas P dan K Kecamatan. 

Bagaimanakah Bapak memanfaatkan hasil penilaian untuk pembinaan 

profesional kepala SD? 

Setiap kelemahan tugas baik guru maupun kepala sekolah kami catat 

kemudian kami sampaikan di KKG dan KKKS sebagai bahan pembinaan 

sehingga ada perbaikan pada masa-masa selanjutnya. 

Oh ya Pak,  saya sudah mendapat banyak penjelasan dari Bapak yang 

sangat bermanfaat bagi penelitian saya, untuk itu saya menyampaiakan 

ucapan terima kasih. 

Oh itu sih sudah seharusnya, kita saling membantu apalagi tentang 

pengawasan, suatu waktu Pak Warun jadi pengawas sudah tahu 

bagaimana kerjanya seorang pengawas itu. 

Ya Pak, sekali lagi terima kasih dan saya mohon pamit. 

Silakan. 

Assalamu ‘alaikum. 

 Wa ‘alaikum salam.  
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 17 

 

Kode              :  DW. PS.5/03 

Waktu    :  17 Juli 2007 

   Sumber              :  Pengawas TK/SD Dabin V (Kantir Sutrisno, S.Pd) 

         Lokasi                :  Ruang Pengawas TK/SD Cabang Dinas P dan K   

                     Kec.Banjarharja 

         Pengantar        :  Pukul 11.00 WIB saya datang ke Kantor Cabang 

Dinas P dan K hendak menemui Pak Kantir, 

namun beliau tidak ada di tempat. Kata 

karyawan, “Pak Kantir sedang ke SD”. Sayapun 

menunggu. Tidak lama kemudian alhamdulillah 

Pak Kantir datang, saya menyongsong beliau. 

Saya sampaikan maksud kedatangan saya dan 

Pak Kantir tidak keberatan untuk menerima saya. 

Akhirnya kamipun terlibat perbincangan. 

 

No. Transkip Wawancara 

1. T 

J 

2. T 

J 

3. T 

 

J 

4. T 

J 

5. T 

J 

 

Assalamu ‘alaikum. 

Wa ‘alaikum salam. 

Bosan ya Pak ketemu saya?  

Ah ya tidak, malah senang bisa tukar pikiran. 

Itu loh Pak, saya mau melanjutkan perbincangan kita tentang 

kepengawasan, bagaimana Pak? 

Oh tidak masalah dengan senang hati, kebetulan saya sudah agak rileks. 

Baik pak, kita mulai saja. 

Silakan. 

Apakah data hasil pengawasan yang Bapak lakukan dikumpulkan? 

Ya, dikumpulkan karena selain sebagai bahan pembinaan juga ada 

manfaatnya sebagai bukti fisik untuk mengajukan kenaikan pangkat bagi 
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6. T 

J 

 

 

7. T 

J 

 

8. T 

J 

 

 

 

9. T 

 

J 

 

 

10.T 

 

J 

 

 

 

 

 

11.T 

 

 

 

 

pengawas. 

Bagaimanakah Bapak melakukan analisa terhadap hasil pengawasan?  

Menganalisa hasil pengawasan dengan cara mengidentifikasi hasil 

pengawasan itu sendiri secara cermat dan terarah, masalah dipilah-pilah 

berdasarkan bobot dan keluasannya serta kemungkinan solusinya. 

Bagaimanakah Bapak menyusun penilaian hasil pengawasan?  

Penilaian dilakukan dengan cara mengelompokkan masalah, baik yang 

sudah sempurna atau yang belum untuk ditindak lanjuti.  

Kemanakah hasil penilaian pengawasan itu Bapak laporkan? 

Secara vertikal kedinasan dilaporkan kepada atasan seperti kepada 

Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan dan ke Kasi Diknas di 

Kabupaten. Secara horisontal dilaporkan kepada KKPS (Kelompok Kerja 

Pengawas Sekolah). 

Bagaimanakah Bapak memanfaatkan hasil penilaian untuk pembinaan 

profesional kepala SD? 

Memprioritaskan masalah yang mayoritas belum dikuasai oleh kepala 

sekolah. Terutama tanggung jawabnya selaku kepala sebagaimana 

EMASLIM nya. 

Apakah selama pelaksanaan pengawasan ada kendala yang Bapak 

rasakan? Kalau ada apa saja kendala tersebut Pak? 

Ya jelas ada, ditinjau dari aspek kepala sekolah diantaranya faktor 

sumber daya kepala sekolah, wawasan kepala sekolah, ditinjau dari segi 

pengawas kurangseimbangnya jumlah pengawas berbanding dengan 

jumlah SD yang menjadi binaannya, juga faktor sumber dana, dan yang 

tidak kalah pentingnya adalah faktor sistem atau peraturan yang berlaku 

yang berkaitan dengan kepengawasan.  

Wah, kita keasikan tenggelam dalam dialog ini, tak terasa waktu sudah 

siang Bapak juga barangkali mau istirahat, untuk itu saya akhiri saja 

perbincangan ini. Atas waktu, perhatian dan partisipasi Bapak dalam 

wawancara selama ini saya menghaturkan terima kasih yang tak 

terhingga, tentu saja banyak manfaat yang saya rasakan. 
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J 

 

 

12.T 

 

J 

 

Kalau pak Warun merasa cukup dengan keterangan yang saya berikan ya 

sukurlah, saya mendoakan semoga Pak Warun cepat lulus dan sukses 

meraih masa depan. 

Terima kasih atas doanya Pak, amin. Saya mohon pamit. Assalamu 

‘alaikum. 

Mangga, wa ‘alaikum salam. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 18 

 

Kode :  DW. KS.1/01  

Waktu  :  18 Juli 2007 

Sumber  :  Kepala SDN Cikakak 01 (Karyo) 

Lokasi  :  Ruang Kepala SDN Cikakak 01                                 

   Pengantar  :  Pak Karyo seorang Kepala SD yang paling 

senior di Dabin V. Sehari sebelumnya saya 

sudah titip pesan kepada teman guru SDN 

Cikakak 01 kalau saya mau menemui 

beliau. Rupanya beliau hari ini ada, dan 

saya langsung dipersilakan masuk ke 

kantornya. 

 

No. Transkip Wawancara 

1. T 

 

J 

2. T 

J 

3. T 

 

J 

 

4. T 

J 

5. T 

 

J 

 

Maaf saya mengganggu Pak, mau tanya tentang pengawasan yang 

dilakukan Pengawas TK/SD Dabin V terutama di SD Cikakak 01. 

Boleh, silakan tidak apa-apa. 

Siapa pengawas TK/SD di wilayah Dabin Bapak?  

Bapak Kantir Sutrisno, S.Pd.  

Bagaimana pribadi Pak Kantir Sutrisno, S.Pd sebagai seorang pengawas 

TK/SD di Dabin Bapak? 

Ya, beliau itu memang orangnya sudah termasuk cukup usia tetapi 

kelihatannya masih enerjik, disiplin dan terbuka. 

Apakah pengawas menyusun rencana program kerja kepengawasan? 

Ya, sepertinya beliau menyusun program kerja Pak. 

Apakah Bapak diajak berdiskusi untuk menentukan jenis pembinaan 

kepala SD?  

Kadang diajak berdiskusi untuk menentukan pembinaan yang perlu 

adanya solusi, kadang tidak jika pembinaan itu bersifat umum. 
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6. T 

J 

7. T 

J 

8. T 

 

J 

 

9. T 

J 

 

10.T 

J 

11.T 

J 

12.T 

 

J 

13.T 

J 

 

14.T 

 

J 

 

 

15.T 

J 

Apakah pengawas menyampaikan rencana pengawasan? 

Rencana pengawasan tidak selalu disampaikan. 

Apakah pengawas menepati jadwal pengawasan yang telah dibuat? 

Umumnya menepati, jika tidak digantikan waktu lain. 

Apakah dalam pengawasan pengawas mengidentifikasi masalah yang ada 

di SD?  

Ya,Pengawas mengidentifikasi masalah yang ada di SD, baik masalah 

pembelajaran atau masalah lainnya. 

Bagaimanakah kinerja kepala SD dinilai oleh pengawas ? 

Kinerja kepala SD dinilai dilihat dalam hal EMASLIM, bisa juga dinilai 

administrasi sekolahnya.  

Bagaimanakah teknik pembinaan terhadap kepala SD oleh pengawas?  

Pelaksanaan pembinaan bisa individu bisa juga kelompok dalam KKKS. 

Apakah pengawas memberikan saran dan motivasi kepada kepala SD ?  

Ya, Pengawas memberikan saran dan motivasi bagi kepala SD. 

Apakah pengawas mengadakan koordinasi dalam pelaksanaan 

pengawasan ?  

Saya tidak tahu hal itu, tapi bisa jadi, paling tidak dengan kepala desa. 

Apakah pengawas mengumpulkan data hasil pengawasan ? 

Ya, biasanya setelah supervisi ada data yang diminta dan dikumpulkan 

oleh pengawas. 

Apakah pengawas memanfaatkan hasil penilaian untuk pembinaan 

profesional kepala SD? 

Ya, paling tidak pada akhir supervisi pengawas memberi stresing 

terhadap kepala SD tentang langkah-langkah yang harus dilakukan ke 

depan. 

Baiklah pak saya rasa cukup, terimakasih. 

Ya, sama-sama semoga sukses. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 19 

 

Kode :  DW. KS.2/01  

Waktu  :  19 Juli 2007 

Sumber  :  Kepala SDN Cikakak 02 (Drs. Tusdi) 

Lokasi  :  Ruang Guru SDN Cikakak 02                                 

   Pengantar  :  Seusai dari SDN Cikakak 01 kemarin saya 

mampir ke SDN Cikakak 02 menemui Pak 

Tusdi, Kepala SDN Cikakak 02. Saya 

sampaikan bahwa besok saya ingin minta 

waktunya untuk sedikit wawancara tentang  

penelitian saya. Beliau menyatakan 

bersedia. Hari ini saya menemui Drs. 

Tusdi, Kepala SDN Cikakak 02  yang baru 

saja diangkat kepala SD, beliau masih 

muda dan enerjik. Saya disambut dengan 

cukup ramah. 

 

No. Transkip Wawancara 

1. T 

J 

2. T 

 

 

J 

3. T 

J 

4. T 

 

J 

Apa kabar Pak, sehat? Betah di Cikakak? 

Lumayan, yah kita harus siap ditugaskan di mana saja. 

Oh ya Pak, saya bermaksud meminta informasi sekitar kepengawasan 

yang dilakukan Pengawas TK/SD Dabin V terutama di SD Cikakak 02, 

bagaimana Pak? 

 Tidak masalah, silakan dengan senang hati. 

Siapa pengawas TK/SD di wilayah Dabin Bapak?  

Bapak Kantir Sutrisno, S.Pd.  

Bagaimana pribadi Pak Kantir Sutrisno, S.Pd sebagai seorang pengawas 

TK/SD di Dabin Bapak? 

Ya, beliau itu memang orangnya baik, ramah, murah senyum dan 
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5. T 

J 

6. T 

 

J 

 

7. T 

J 

8. T 

J 

 

9. T 

 

J 

10.T 

J 

 

11.T 

J 

 

12.T 

J 

13.T 

 

J 

14.T 

J 

 

15.T 

 

menyenangkan. 

Apakah pengawas menyusun rencana program kerja kepengawasan? 

Ya, saya lihat  beliau menyusun program kerja. 

Apakah Bapak diajak berdiskusi untuk menentukan jenis pembinaan 

kepala SD?  

Saya masih baru di sini, jadi belum begitu sering disupervisi, tapi kadang 

diajak berdiskusi untuk suatu masalah tertentu. 

Apakah pengawas menyampaikan rencana pengawasan? 

Tidak, rencana pengawasan tidak disampaikan. 

Apakah pengawas menepati jadwal pengawasan yang telah dibuat? 

Umumnya menepati, terutama pada awal tahun, waktu semesteran dan 

akhir tahun. 

Apakah dalam pengawasan pengawas mengidentifikasi masalah yang ada 

di SD?  

Ya, Pengawas mengidentifikasi masalah yang ada di SD. 

Bagaimanakah kinerja kepala SD dinilai oleh pengawas ? 

Kinerja kepala SD dinilai dengan cara dilihat kelengkapan 

administrasinya, daftar hadirnya disiplin gurunya, aktifitas muridnya.  

Bagaimanakah teknik pembinaan terhadap kepala SD oleh pengawas?  

Pelaksanaan pembinaan kadang secara individu kadang juga 

berkelompok. 

Apakah pengawas memberikan saran dan motivasi kepada kepala SD ?  

Ya, Pengawas memberikan saran dan motivasi bagi kepala SD. 

Apakah pengawas mengadakan koordinasi dalam pelaksanaan 

pengawasan ?  

Mungkin ya, terutama kalau ada masalah yang melibatkan pihak lain. 

Apakah pengawas mengumpulkan data hasil pengawasan ? 

Ya, setelah pelaksanaan supervisi biasanya kami diminta untuk mengisi 

data dan dikumpulkan oleh pengawas. 

Apakah pengawas memanfaatkan hasil penilaian untuk pembinaan 

profesional kepala SD? 
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J 

 

 

16.T 

 

J 

Setelah melakukan pengawasan akhirnya pengawas mengumpulkan 

kepala sekolah dan guru  memberikan arahan guna perbaikan  kondisi di 

SD. 

Pak Tusdi saya rasa cukup perbincangan kita kali ini saya mengucapkan  

terimakasih. 

Kalau begitu sama-sama, monggo selamat bersibuksibuk. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 20 

 

Kode :  DW. KS.3/01  

Waktu  :  21 Juli 2007 

Sumber  :  Kepala SDN Cikakak 03 (Siti Hasanah) 

Lokasi  :  Ruang Kepala SDN Cikakak 03                                 

   Pengantar  :  Kepala SDN Cikakak 03 seorang 

perempuan beliau adalah Ibu Siti Hasanah. 

Usia beliau sudah cukup sepuh namun 

masih nampak enerjik. Saya datang ke 

SDN Cikakak 03 pukul 11.00 WIB 

kebetulan saat itu sedang istirahat. Saya 

dipersilkan  masuk ke ruang guru dan 

duduk terpisah di dekat meja kepala 

sekolah. Selanjutnya kamipun terlibat 

dialog. 

 

No. Transkip Wawancara 

1. T 

 

 

J 

2. T 

J 

3. T 

 

J 

 

 

4. T 

Apa kabar Bu? Maaf saya mengganggu aktivitas Ibu Maksudnya saya 

mau tanya tentang pengawasan yang dilakukan Pengawas TK/SD Dabin 

V terutama di SD Cikakak 03, bagaimana Bu? 

Boleh, silakan dengan senang hati.  

Baik Bu, siapa pengawas TK/SD di wilayah Dabin V ini Bu?  

Pengawasnya adalah Bapak Kantir Sutrisno, S.Pd.  

Bagaimana sosok pribadi Pak Kantir Sutrisno, S.Pd sebagai seorang 

pengawas TK/SD di Dabin V, Bu? 

Beliau itu memang orangnya sudah termasuk cukup usia tetapi 

kelihatannya masih semangat, beliau orangnya ulet,  disiplin dan terbuka 

juga penyabar. 

Apakah pengawas menyusun rencana program kerja kepengawasan? 
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J 

 

5. T 

 

J 

 

 

6. T 

J 

 

 

7. T 

J 

8. T 

 

J 

 

9. T 

J 

 

 

 

10.T 

J 

 

11.T 

J 

12.T 

 

J 

 

Ya, pengawas menyusun program kerja pengawas sebagai acuan beliau 

dalam melaksanakan pekerjaannya.  

Apakah Ibu diajak berdiskusi untuk menentukan jenis pembinaan kepala 

SD?  

Untuk menentukan jenis pembinaan saya tidak selalu diajak berdiskusi, 

pengawas sendiri yang menentukannya bergantung kondisi yang akan 

dibina. 

Apakah pengawas menyampaikan rencana pengawasan? 

Rencana pengawasan tidak selalu disampaikan sebab kehadiran 

pengawas ke sekolah kapan saja beliau mau, sudah menjadi 

kewajibannya. 

Apakah pengawas menepati jadwal pengawasan yang telah dibuat? 

Seringnya  menepati, jika tidak kadang digantikan waktu lain. 

Apakah dalam pengawasan pengawas mengidentifikasi masalah yang ada 

di SD?  

Ya,Pengawas mengidentifikasi masalah yang ada di SD, baik masalah 

fisik, pembelajaran atau masalah lainnya. 

Bagaimanakah kinerja kepala SD dinilai oleh pengawas ? 

Kinerja kepala SD menggunakan perangkat penilaian yang sudah 

disediakan, kepala sekolah tinggal mengisinya dan pengawas yang 

menilainya,disamping itu tentu pengawas punya penilaian tesendiri 

tentang pribadi kepala SD.  

Bagaimanakah teknik pembinaan terhadap kepala SD oleh pengawas?  

Pelaksanaan pembinaan pengawas terhadap kepala SD kadang secara 

individu kadang juga secara berkelompok dalam rapat Gugus atau Dabin. 

Apakah pengawas memberikan saran dan motivasi kepada kepala SD ?  

Ya, Pengawas memberikan saran dan motivasi kepada  kepala SD. 

Apakah pengawas mengadakan koordinasi dalam pelaksanaan 

pengawasan ?  

Mengenai hal itu saya tidak tahu, tapi paling tidak dengan kepala desa 

atau komite sekolah sih untuk kepentingan tertentu sepertinya sering 
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13.T 

J 

 

14.T 

 

J 

 

 

15.T 

 

J 

16.T 

J 

dilakukan.    

Apakah pengawas mengumpulkan data hasil pengawasan ? 

Ya, biasanya setelah supervisi, pengawas meminta dan mengumpulkan 

data yang telah diisi oleh kepala sekolah. 

Apakah pengawas memanfaatkan hasil penilaian untuk pembinaan 

profesional kepala SD? 

Paling tidak, biasanya pada akhir supervisi pengawas memberi 

penekanan terhadap kepala SD tentang langkah-langkah yang harus 

dilakukan untuk perbaikan bagi kinerja kepala SD itu sendiri. 

Baik Bu, tidak terasa waktu sudah cukup siang, saya rasa cukup dan  

terimakasih atas penjelasan yang Ibu berikan. 

Ya, sama-sama. 

Saya mohon pamit. Assalamu ‘alaikum. 

Wa ‘alaikum salam. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 21 

 

Kode              :  DW. KS.4/01  

Waktu            :  24 Juli 2007 

Sumber          :  Kepala SDN Cikakak 05 (Sugiyarto, A.Ma.Pd) 

Lokasi            :  Ruang Guru SDN Cikakak 05                                 

         Pengantar    :  SDN Cikakak 05 berada di tengah desa di 

sekitar pemukiman penduduk, berbeda dengan 

SD Cikakak lainnya, muridnya paling banyak 

karena wilayahnyapun cukup luas. Kepala 

SDnya Pak Sugiyarto, A.Ma.Pd. Beliau 

orangnya agak nyentrik karena senantiasa 

berpenampilan rambut agak panjang. Hari ini 

saya menemui beliau. Alhamdulillah Pak 

Giarto begitu panggilan akrabnya berada di 

tempat sehingga saya bisa langsung 

mewawancarainya. 

 

No. Transkip Wawancara 

1. T 

J 

 

2. T 

 

 

J 

3. T 

 

J 

4. T 

Assalamu ‘alaikum. Apa kabar Pak, sehat?  

Wa ‘alaikum salam. Alhamdulillah. Ada apa nih Pak Warun janur 

gunung? 

Ya Pak, sengaja saya menemui Pak Giarto bermaksud meminta informasi 

sekitar kepengawasan yang dilakukan Pengawas TK/SD di Dabin V 

terutama di SD Cikakak 05, bagaimana Pak? 

 Silakan Pak, jika ada yang bisa saya bantu. 

Baik Pak, kita mulai saja. Siapa pengawas TK/SD di wilayah Dabin 

Bapak?  

Pengawas Dabin V adalah Bapak Kantir Sutrisno, S.Pd.  

Bagaimana pribadi Pak Kantir Sutrisno, S.Pd sebagai seorang pengawas 
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J 

 

5. T 

J 

6. T 

 

J 

 

7. T 

J 

 

8. T 

J 

 

9. T 

 

J 

 

10.T 

J 

 

 

11.T 

J 

 

12.T 

J 

 

13.T 

 

TK/SD di Dabin Bapak? 

Pak Kantir itu orangnya baik, ramah, murah senyum dan penampilannya 

rapi.  

Apakah pengawas menyusun rencana program kerja kepengawasan? 

Sepertinya beliau menyusun program kerja. 

Apakah Bapak diajak berdiskusi untuk menentukan jenis pembinaan 

kepala SD?  

Tentang jenis pembinaan, terserah pengawas itu sendiri. Jadi kepala 

sekolah tidak diajak berdikusi untuk menentukannya. 

Apakah pengawas menyampaikan rencana pengawasan? 

Rencana pengawasan kadang disampaikan kadang juga tidak tergantung 

situasi dan kondisi yang ada. 

Apakah pengawas menepati jadwal pengawasan yang telah dibuat? 

Umumnya menepati, terutama pada awal tahun, waktu semesteran dan 

akhir tahun, pasti pengawas hadir selebihnya kondisional. 

Apakah dalam pengawasan pengawas mengidentifikasi masalah yang ada 

di SD?  

Ya, Pengawas mengidentifikasi masalah yang ada di SD untuk bahan 

mencarikan solusinya. 

Bagaimanakah kinerja kepala SD dinilai oleh pengawas ? 

Kinerja kepala SD dinilai dengan cara dikunjungi oleh pengawas, dilihat 

kelengkapan administrasinya, daftar hadirnya, disiplin gurunya, aktifitas 

muridnya juga prestasi sekolah tersebut 

Bagaimanakah teknik pembinaan terhadap kepala SD oleh pengawas?  

Pelaksanaan pembinaan kadang secara individu kadang juga 

berkelompok. 

Apakah pengawas memberikan saran dan motivasi kepada kepala SD ?  

Ya, Pengawas memberikan saran dan motivasi untuk peningkatan  

kinerja kepala SD dan pengelolaan sekolah. 

Apakah pengawas mengadakan koordinasi dalam pelaksanaan 

pengawasan ?  
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J 

14.T 

J 

 

15.T 

 

J 

 

16.T 

 

 

J 

Koordinasi ya, terutama kalau ada masalah yang melibatkan pihak lain. 

Apakah pengawas mengumpulkan data hasil pengawasan ? 

Setelah pelaksanaan supervisi biasanya kami diminta untuk mengisi data 

dan dikumpulkan oleh pengawas, kadang kami diberi arsipnya. 

Apakah pengawas memanfaatkan hasil penilaian untuk pembinaan 

profesional kepala SD? 

Setelah melakukan pengawasan biasanya pengawas mengumpulkan 

kepala sekolah dan guru  memberikan arahan sebagai bahan evaluasi. 

Pak Giarto saya sudah mendapat banyak keterangan, saya rasa cukup 

perbincangan kita kali ini. Saya mengucapkan  terimakasih. Assalamu 

‘alaikum. 

Sama-sama. Wa ‘alaikum salam. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 22 

 

Kode :  DW. KS.5/01  

Waktu  :  26 Juli 2007 

Sumber  :  Kepala SDN Pende  01 (Hj. Ewi Tjartewi) 

Lokasi  :  Ruang guru SDN Pende 01                                 

   Pengantar  :  Saya datang ke SDN Pende 01 sekitar 

pukul 10.15 WIB, hari itu kebetulan kepala 

SDN Pende 01 Hj. Ewi Tjartewi berada di 

sekolah sehingga saya langsung menemui 

beliau di ruang guru. Setelah berbasa-basi 

sebentar kamipun memulai wawancara. 

 

No. Transkip Wawancara 

1. T 

J 

2. T 

 

 

J 

3. T 

J 

4. T 

 

J 

 

 

5. T 

J 

 

Assalamu ‘alaikum. Maaf Bu, barangkali saya mengganggu kegiatan Ibu. 

Wa ‘alaikum salam. Tidak apa-apa, silakan. Ada apa nih Pak Warun? 

 Maksudnya saya ke sini mau mencari informasi dari Ibu tentang 

pengawasan yang dilakukan Pengawas TK/SD Dabin V terutama di SD 

Pende 01, apa Ibu tidak keberatan? 

Tidak, silakan saja barang kali saya bisa bantu.  

Baik Bu, siapa pengawas TK/SD di wilayah Dabin V ini Bu?  

Pengawasnya adalah Bapak Kantir Sutrisno, S.Pd.  

Bagaimana sosok pribadi Pak Kantir Sutrisno, S.Pd sebagai seorang 

pengawas TK/SD di Dabin V, Bu? 

Sebagai seorang pengawas Pak Kantir orangnya cukup disiplin meskipun 

sudah termasuk cukup usia tetapi kelihatannya masih semangat, beliau 

orangnya ulet,  dan terbuka juga penyabar. 

Apakah pengawas menyusun rencana program kerja kepengawasan? 

Sepertinya pengawas menyusun program kerja sebagai acuan beliau 

dalam melaksanakan pekerjaannya.  
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6. T 

 

J 

 

7. T 

J 

 

 

8. T 

J 

 

9. T 

 

J 

 

 

10.T 

J 

 

 

11.T 

J 

 

12.T 

J 

 

13.T 

 

J 

 

14.T 

Apakah Ibu diajak berdiskusi untuk menentukan jenis pembinaan kepala 

SD?  

Dalam menentukan jenis pembinaan saya tidak diajak berdiskusi, 

pengawas sendiri yang menentukan jenis pembinaannya.  

Apakah pengawas menyampaikan rencana pengawasan? 

Pengawas tidak selalu menyampaikan Rencana pengawasan sebab sudah 

menjadi kewajiban pengawas untuk datang ke sekolah dalam rangka 

pembinaan. 

Apakah pengawas menepati jadwal pengawasan yang telah dibuat? 

Seringnya  menepati, jika tidak menepati pengawas menggantikan 

dengan kunjungan pada waktu lain. 

Apakah dalam pengawasan pengawas mengidentifikasi masalah yang ada 

di SD?  

Pengawas mengidentifikasi masalah yang ada di SD, baik masalah fisik, 

pembelajaran atau masalah lainnya, untuk catatan pengawas dalam 

pembinaan. 

Bagaimanakah kinerja kepala SD dinilai oleh pengawas ? 

Kinerja kepala SD dinilai oleh pengawas dengan menggunakan 

perangkat penilaian yang sudah disediakan, kepala sekolah tinggal 

mengisinya.  

Bagaimanakah teknik pembinaan terhadap kepala SD oleh pengawas?  

Dalam hal Pelaksanaan pembinaan pengawas terhadap kepala SD kadang 

secara individu kadang juga secara berkelompoklwat K3S. 

Apakah pengawas memberikan saran dan motivasi kepada kepala SD ?  

Ya, Pengawas memberikan saran dan motivasi kepada  kepala SD untuk 

perbaikan kinerja kepala SD itu sendiri. 

Apakah pengawas mengadakan koordinasi dalam pelaksanaan 

pengawasan ?  

Sepertinya pengawas mengadakan koordinasi dengan pihak tertentu 

paling tidak dengan kepala desa atau komite sekolah.    

Apakah pengawas mengumpulkan data hasil pengawasan ? 
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J 

 

15.T 

 

J 

 

16.T 

 

J 

17.T 

J 

Hasil pengawasan yang berupa data-data setelah supervisi biasanya 

diminta dan dikumpulkan oleh pengawas.  

Apakah pengawas memanfaatkan hasil penilaian untuk pembinaan 

profesional kepala SD? 

Hasil penilaian, pengawas memberi evaluasi  terhadap kepala SD dan 

stresing untuk perbaikan bagi kinerja kepala SD itu sendiri. 

Oh ya Bu, saya rasa penjelasan dari Ibu cukup, terimakasih dan mohon 

maaf. 

Ya, sama-sama. 

Baiklah, saya permisi. Assalamu ‘alaikum. 

Wa ‘alaikum salam. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 23 

 

Kode :  DW. KS.6/01  

Waktu  :  28 Juli 2007 

Sumber  :  Kepala SDN Pende 02 (Cuisah, S.Pd) 

Lokasi  :  Ruang Kepala SDN Pende 02                                 

   Pengantar  :  Kepala SDN Pende 02 seorang perempuan 

masih cukup muda, beliau adalah Ibu 

Cuisah, S.Pd. Beliau belum lama diangkat 

menjadi kepala SD sehingga idealismenya 

sangat nampak. Hari ini pukul 11.00 WIB  

saya menemuinya. Kebetulan beliau ada di 

sekolah saya dipersilakan masuk ke ruang 

Kepala SD. Selanjutnya kami mengadakan 

dialog.  

 

No. Transkip Wawancara 

1. T 

J 

2. T 

 

J 

3. T 

J 

4. T 

 

J 

 

 

5. T 

Maaf saya mengganggu aktivitas Ibu. Apa kabar Bu?  

Baik. Ada apa nih Pak Warun? 

Ini Bu, maksudnya saya mau tanya tentang pengawasan yang dilakukan 

Pengawas TK/SD Dabin V, untuk kepentingan penelitian saya. 

Oh itu, silakan dengan senang hati.  

Kalau begitu baik Bu, siapa pengawas TK/SD di wilayah Dabin V ini?  

Pengawasnya adalah Bapak Kantir Sutrisno, S.Pd.  

Bagaimana sosok pribadi Pak Kantir Sutrisno, S.Pd sebagai seorang 

pengawas TK/SD di Dabin V, Bu? 

Beliau orangnya memang sudah cukup usia, tetapi kelihatannya masih 

semangat, beliau orangnya disiplin, terbuka juga penyabar serta 

bertanggung jawab. 

Apakah pengawas menyusun rencana program kerja kepengawasan? 
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J 

 

6. T 

 

J 

 

7. T 

J 

 

8. T 

J 

9. T 

 

J 

 

10.T 

J 

11.T 

J 

 

 

12.T 

J 

13.T 

 

J 

 

 

14.T 

J 

 

Ya, pengawas menyusun program kerja pengawas sebagai acuan beliau 

dalam melaksanakan tugasnya.  

Apakah Ibu diajak berdiskusi untuk menentukan jenis pembinaan kepala 

SD?  

 Saya  tidak selalu diajak berdiskusi dalam menentukan jenis pembinaan, 

pengawas sendiri yang menentukannya. 

 Apakah pengawas menyampaikan rencana pengawasan? 

Rencana pengawasan tidak selalu disampaikan oleh pengawas sebab 

pengawas hadir  ke sekolah kapanpun terserah pengawas itu sendiri. 

Apakah pengawas menepati jadwal pengawasan yang telah dibuat? 

Ya, seringnya  menepati. Tapi jika tidak, digantikan waktu lain. 

Apakah dalam pengawasan pengawas mengidentifikasi masalah yang ada 

di SD?  

Ya, Pengawas mengidentifikasi masalah yang ada di SD, baik masalah 

guru, kepala sekolah, kurikulum atau tentang fisik bangunan. 

Bagaimanakah kinerja kepala SD dinilai oleh pengawas ? 

Dengan menggunakan blanko penilaian yang dibawa pengawas sendiri.  

Bagaimanakah teknik pembinaan terhadap kepala SD oleh pengawas?  

Teknik  pembinaan yang dilakukan pengawas terhadap kepala SD bisa  

secara perorangan, bisa juga secara berkelompok dalam rapat-rapat 

kepala SD. 

Apakah pengawas memberikan saran dan motivasi kepada kepala SD ?  

Ya, Pengawas memberikan saran dan motivasi kepada  kepala SD. 

Apakah pengawas mengadakan koordinasi dalam pelaksanaan 

pengawasan ?  

Untuk hal ini saya kurang paham, tapi sepertinya untuk kepentingan 

tertentu paling tidak pengawas  berkoordinasi dengan kepala desa atau 

komite sekolah.  

Apakah pengawas mengumpulkan data hasil pengawasan ? 

Hasil pengawasan biasanya diminta dan dikumpulkan oleh pengawas 

baik data yang telah diisi oleh kepala sekolah ataupun blanko lainnya. 
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15.T 

 

J 

 

 

 

16.T 

 

J 

17.T 

J 

Apakah pengawas memanfaatkan hasil penilaian untuk pembinaan 

profesional kepala SD? 

Pada akhir supervisi  biasanya pengawas memberi penekanan terhadap 

kepala SD tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk 

perbaikan bagi kinerja kepala SD itu sendiri dan kemajuan SD di masa 

mendatang. 

Tidak  terasa waktu sudah cukup siang, saya rasa cukup dan  terimakasih 

atas penjelasan yang Ibu berikan. Saya mohon diri.  

Ya, sama-sama. Silakan. 

Assalamu ‘alaikum. 

Wa ‘alaikum salam. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 24 

 

Kode                :  DW. KS.7/01  

Waktu              :  30 Juli 2007 

Sumber            :  Kepala SDN Dukuhjeruk 01 (Yati Yuliawati) 

Lokasi             :  Ruang Guru SDN Dukuhjeruk 01                                 

      Pengantar   : Pukul 10.10 WIB saya datang ke SDN 

Dukuhjeruk 01, saya langsung diterima oleh 

kepala SD yang kebetulan ada di lokasi. 

Kepala SDN Dukuhjeruk 01 seorang 

perempuan beliau adalah Ibu Yati Yuliawati. 

Beliau sudah cukup usia tapi  masih nampak 

bersemangat. Saya dipersilakan masuk di 

ruang guru . Akhirnya kami terlibat 

perbincangan.  

 

No. Transkip Wawancara 

1. T 

J 

2. T 

 

 

J 

3. T 

J 

4. T 

 

J 

 

5. T 

Apa kabar Bu? Maaf saya mengganggu aktivitas Ibu. 

Tidak apa-apa silakan, dingaren Pak Warun ada apa yah? 

 Maksudnya saya mau tanya tentang pengawasan yang dilakukan 

Pengawas TK/SD Dabin V terutama di SD Dukuhjeruk 01, bagaimana 

Bu? 

Mangga, barangkali saya bisa menjawab. 

Baik Bu, siapa pengawas TK/SD di wilayah Dabin V?  

Pengawasnya Bapak Kantir Sutrisno, S.Pd.  

Bagaimana sosok pribadi Pak Kantir Sutrisno, S.Pd sebagai seorang 

pengawas TK/SD di Dabin V, Bu? 

Pak Kantir itu orangnya  sabar, semangat kerjanya tinggi, ulet,  disiplin 

dan terbuka, dan murah senyum. 

Apakah pengawas menyusun rencana program kerja kepengawasan? 
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J 

 

6. T 

 

J 

 

7. T 

J 

 

8. T 

J 

 

9. T 

 

J 

 

 

10.T 

J 

 

 

11.T 

J 

 

12.T 

J 

13.T 

 

J 

 

14.T 

Ya, pengawas menyusun program kerja pengawas, seperti juga kepala 

sekolah.  

Apakah Ibu diajak berdiskusi untuk menentukan jenis pembinaan kepala 

SD?  

Dalam hal menentukan jenis pembinaan kepala sekolah tidak diajak 

diskusi, pengawas sendiri lah yang menentukannya. 

Apakah pengawas menyampaikan rencana pengawasan? 

Rencana pengawasan tidak selalu disampaikan, pengawas kadang  datang 

ke sekolah tanpa pemberitahuan dulu. 

Apakah pengawas menepati jadwal pengawasan yang telah dibuat? 

Seringnya  menepati, terutama setiap awal tahun, semesteran dan akhir 

tahun. 

Apakah dalam pengawasan pengawas mengidentifikasi masalah yang ada 

di SD?  

Ya, pengawas mengidentifikasi masalah yang ada di SD, baik masalah 

kondisi bangunan, masalah pembelajaran atau masalah guru maupun 

kepala sekolah. 

Bagaimanakah kinerja kepala SD dinilai oleh pengawas ? 

Kinerja kepala SD dinilai oleh pengawas dengan menggunakan 

perangkat penilaian yang sudah  baku, disamping itu tentu pengawas 

punya penilaian tersendiri di luar yang sudah tertulis.  

Bagaimanakah teknik pembinaan terhadap kepala SD oleh pengawas?  

Pengawas melakukan pembinaan terhadap kepala SD dengan cara 

pendekatan individual atau kelompok bergantung permasalahannya. 

Apakah pengawas memberikan saran dan motivasi kepada kepala SD ?  

Ya, Pengawas sering memberikan saran dan motivasi kepada  kepala SD. 

Apakah pengawas mengadakan koordinasi dalam pelaksanaan 

pengawasan ?  

Dalam pelaksanaan pengawasan sepertinya pengawas melakukan 

koordinasi dengan dinas terkait atau lintas instansi.    

Apakah pengawas mengumpulkan data hasil pengawasan ? 
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J 

 

15.T 

 

J 

 

 

 

16.T 

 

J 

17.T 

J 

Hasil pengawasan yang berupa data, biasanya diminta oleh  pengawas 

dan dikumpulkan serta dimintakan tanda tangan kepala sekolah. 

Apakah pengawas memanfaatkan hasil penilaian untuk pembinaan 

profesional kepala SD? 

Biasanya pada akhir supervisi pengawas memberi penekanan terhadap 

kepala SD tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk 

perbaikan bagi kinerja kepala SD itu sendiri sebagai hasil evaluasi 

kepengawasan. 

Baik Bu, sudah cukup lama kita berbincang-bincang, saya rasa cukup 

dan  terimakasih atas penjelasan yang Ibu berikan. 

Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. 

Saya mohon pamit. Assalamu ‘alaikum. 

Mangga. Wa ‘alaikum salam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 
 

 

APLIKASI HASIL OBSERVASI 02 

  Kode  : DOK/02 

      Waktu  : Selasa, 31 Juli 2007 

 Judul  : Pembinaan Kepala SD oleh Pengawas Dabin V   

  pada KKKS       

  Lokasi  : SDN Cikakak 02   

Pengantar        : Dabin  adalah   perpanjangan   tangan   dinas  yang    

berada    di   wilayah-wilayah,    fungsinya    untuk    

mengkafer   kegiatan - kegiatan    yang   mencakup    

beberapa    SD      dan      Gugus     biak     masalah                             

kedinasan, kemuridan termasuk KKG  dan  KKKS. 

Kegiatan kali ini merupakan pertemuan pertama 

setelah sekolah libur selama dua minggu. Rapat 

dimulai pukul 09.00 dan diakhiri pukul 12.30. 

Agenda utamamanya adalah pembinaan dari 

pengawas TK/SD terhadap kepala sekolah dalam 

hal kegiatan yang perlu dikondisikan pada awal 

tahun pelajaran. Sedangkan dari ketua Dabin 

menyampaikan beberapa agenda kegiatan yang 

perlu dipersiapkan di tingkat Dabin baik KKG 

maupun lomba-lomba untuk ke tingkat kecamatan. 

No Rekontruksi  Kegiatan Tanggapan Peneliti 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ketua Dabin V, Pak Supriyanto 

menyampaikan beberapa hal yang 

sifatnya informatif antara lain: 

• Untuk kegiatan KKG di tingkat 

Gugus, ketua Gugus SD Inti 

agar membuat jadwal kegiatan 

sehingga minggu depan sudah 

bisa memulai kegitan KKG. 

• Kepala sekolah 

memahami apa ang 

disampaikan oleh ketua 

Dabin. 

• Tidak lanjutnya ketua 

Gugus SD inti 

menyusun jadwal 

kegiatan untuk KKG 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• KKKS juga hendaknya 

membuat program kerja untuk 

tahun 2007, sebagai acauannya 

adalah program kerja KKKS 

tingkat kecamatan dan program 

KKKS tahun lalu. 

• Bulan Agustus 2007 akan 

diadakan lomba gerak jalan 

untuk guru se-kecamatan 

Banjarharja untuk itu Dabin V 

harus mempersiapkan segala 

sesuatunya, termasuk 

anggarannya. Nanti agar kita 

bahas bersama-sama pada acara 

lain-lain.  

Pengawas Dabin V, Pak Kantir 

Sutrisno, S.Pd memberikan pembinaan  

tentang hal-hal yang perlu dikondisikan 

pada awal tahun oleh kepala sekolah, 

diantaranya: 

• Dabin agar memberdayakan 

KKG dan KKKS sebagai wadah 

pembinaan profesi guru dan 

kepala sekolah. Jika 15 kali 

kegiatan atau pertemuan 

masing-masing 2 jam dapat 

diajukan untuk mendapat 

sertifikat. 

• Pada awal tahun sekolah harus 

membuat kurikulum. Sekarang 

dan KKKS. 

• Untuk persiapan lomba 

gerak jalan, pada acara 

lain-ain kepala sekolah 

sepakat menentukan 

anggaran lomba, peserta 

lomba dan waktu 

latihannya. 

 

 

 

 

 

 

 

• Kepala sekolah 

menyimak penjelasan 

pengawas dengan penuh 

antusias. Ada beberapa 

kepala sekolah yang 

mempertanyakan sekitar 

perangkat yang perlu 

dipersiapkan dalam  

penyusunan KTSP itu 

apa saja, dan dijawab 

dengan lengkap oleh 

pengawas. Kepala 

sekolah merasa cukup  

jelas dan mereka siap 

untuk menyusun KTSP 
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kurikulum yang digunakan 

adalah KTSP Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan, 

dibuat rangkap 3 untuk dikirim 

kepada Kepala Cabang Dinas P 

dan K, Pengawas dan untuk SD 

itu sendiri. Untuk pembuatan 

KTSP dengan perangkatnya itu 

SD boleh menganggarkan 

sejumlah dana dalam RAPBS, 

bahkan sampai 1 jutapun  tidak 

masalah. 

• Dalam perangkat KTSP ada 

yang namanya KKM Kriteria 

Ketuntasan Minimal. Sekolah 

harus menetukan sendiri berapa 

besaran KKM untuk tiap 

kelasnya, bahkan untuk tiap 

mata pelajaran dan harus 

didiskusikan di sekolah masing-

masing. Adapun kriteria KKM 

itu mencakup aspek 

kompleksitas, daya dukung dan 

intak siswa. 

• Dalam pengelolaan 

pembelajaran di kelas guru 

ditekankan agar menggunkan 

pendekatan PAKEM yaitu 

pembelajaran yang aktif kreatif 

efektif dan menyenangkan. 

dengan kelengkapannya 

bersama guru-guru di 

sekolah masing-masing. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 25 

 

Kode :  DW. KS.8/01  

Waktu  :  2 Agustus 2007 

Sumber  :  Kepala SDN Dukuh Jeruk  02 (Casro) 

Lokasi  :  Ruang Guru SDN Dukuh Jeruk 02                                 

   Pengantar  :  SDN Dukuhjeruk 02 adalah salah satu SD 

Inti di Dabin V kepala SDnya Pak Casro. 

Beliau orangnya low profile namun 

kepemimpinnnya cukup bagus. Saya tidak 

kesulitan menemui beliau sebab 

sebelumnya saya sudah kontak untuk 

ketemu  beliau hari ini. Ketika Pada pukul 

10.30 WIB saya tiba di SD Dukuhjeruk 02 

Pak Casro sedang ada di ruang guru dan 

menyongsong kedatangan saya.  

 

No. Transkip Wawancara 

1. T 

J 

 

2. T 

 

J 

3. T 

J 

4. T 

 

J 

 

Assalamu ‘alaikum. Apa kabar Pak, sehat?  

Wa ‘alaikum salam. Alhamdulillah sehat. Gimana nih Pak Warun ada 

yang bisa saya Bantu? 

Ya Pak, saya bermaksud meminta informasi sekitar kepengawasan yang 

dilakukan Pengawas TK/SD di Dabin V, bagaimana Pak? 

 Ya, kalau saya bisa akan saya lakukan dengan senang hati. 

Baik Pak. Siapa pengawas TK/SD di wilayah Dabin V Pak?  

Bapak Kantir Sutrisno, S.Pd.  

Bagaimana pribadi Pak Kantir Sutrisno, S.Pd sebagai seorang pengawas 

TK/SD di Dabin Bapak? 

Beliau orangnya baik, penyabar, ramah, murah senyum dan 

menyenangkan. Sepertinya beliau tipe orang pekerja keras. 
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5. T 

J 

6. T 

 

J 

 

7. T 

J 

 

8. T 

J 

 

 

9. T 

 

J 

 

10.T 

J 

 

11.T 

J 

 

 

12.T 

J 

 

13.T 

 

J 

 

Apakah pengawas menyusun rencana program kerja kepengawasan? 

Ya, pengawas menyusun program kerja pengawasan untuk satu tahun. 

Apakah Bapak diajak berdiskusi untuk menentukan jenis pembinaan 

kepala SD?  

Saya tidak diajak berdiskusi dalam menentukan jenis pembinaan, 

terserah pengawasnya saja dalam menentukannya. 

Apakah pengawas menyampaikan rencana pengawasan? 

Rencana pengawasan tidak disampaikan oleh pengawas kepada kepala 

sekolah. 

Apakah pengawas menepati jadwal pengawasan yang telah dibuat? 

Umumnya menepati, terutama pada awal tahun, waktu semesteran dan 

akhir tahun. Di luar itu pengawas masih secara insidental berkunjung ke 

sekolah. 

Apakah dalam pengawasan pengawas mengidentifikasi masalah yang ada 

di SD?  

Ya, Pengawas mengidentifikasi masalah yang ada di SD baik masalah 

teknis maupon non teknis pendidikan baik fisik maupun non fisik. 

Bagaimanakah kinerja kepala SD dinilai oleh pengawas ? 

Pengawas menilai kinerja kepala SD dengan cara melihat kelengkapan 

administrasi sekolah, kedisiplinan pegawai, prestasi muridnya.  

Bagaimanakah teknik pembinaan terhadap kepala SD oleh pengawas?  

Teknik pembinaan terhadap kepala sekolah yang dilakukan pengawas 

kadang secara perorangan kadang  juga berkelompok dalam kegiatan 

KKKS. 

Apakah pengawas memberikan saran dan motivasi kepada kepala SD ?  

Ya, Pengawas memberikan saran dan motivasi bagi kepala SD dalam 

pelaksanaan tugasnya agar lebih baik. 

Apakah pengawas mengadakan koordinasi dalam pelaksanaan 

pengawasan ?  

Dalam pelaksanaan pengawasan kadang pengawas mengadakan 

koordinasi dengan pihak-pihak tertentu misalnya dengan kepala desa, 
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14.T 

J 

 

 

15.T 

 

J 

 

 

16.T 

 

J 

ketua komite sekolah atau pihak lain yang berkaitan dengan pendidikan. 

Apakah pengawas mengumpulkan data hasil pengawasan ? 

Ya, setelah pelaksanaan supervisi biasanya kami diminta untuk mengisi 

data dan dikumpulkan oleh pengawas, kami juga dimintakan tanda 

tangan. 

Apakah pengawas memanfaatkan hasil penilaian untuk pembinaan 

profesional kepala SD? 

Setelah melakukan pengawasan, pengawas mengumpulkan kepala 

sekolah dan guru  memberikan arahan guna perbaikan  SD di masa yang 

akan datang. 

Pak Casro, saya rasa perbincangan kita kali cukup. Saya mengucapkan  

terimakasih sekaligus mohon pamit. 

Kalau begitu sama-sama, mangga semoga Pak Warun sukses. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 26 

 

Kode               :  DW. KS.9/01  

Waktu             :  4 Agustus 2007 

Sumber           :  Kepala SDN Dukuh Jeruk 03 (Karim, A.Ma.Pd) 

Lokasi             :  Kantor Cabang Dinas P dan Kecamatan                                 

      Pengantar    : Kalau kepala SD yang lain diwawancarai di 

sekolah masing-masing, secara kebetulan Pak 

Karim sedang ada tugas di kantor cabang 

Dinas P dan K Kecamatan, sehingga 

wawancarapun dilakukan di sana. Waktu itu 

Pukul 11.15 WIB saya memulai perbincangan 

dengan beliau. 

 

No. Transkip Wawancara 

1. T 

J 

2. T 

 

J 

3. T 

J 

4. T 

 

J 

 

 

5. T 

J 

 

Lagi sibuk ya Pak, Maaf saya mengganggu. 

Tidak, biasa saja. Ada apa pak Warun? 

Ini Pak, saya mau tanya tentang pengawasan yang dilakukan Pengawas 

TK/SD di Dabin V terutama SD Dukuhjeruk 03, bagaimana Pak? 

Boleh, silakan tidak apa-apa. 

Ya Pak, siapa pengawas TK/SD di wilayah Dabin Bapak?  

Bapak Kantir Sutrisno, S.Pd.  

Bagaimana pribadi Pak Kantir Sutrisno, S.Pd sebagai seorang pengawas 

TK/SD di Dabin Bapak? 

Pak Kantir itu  orangnya memang sudah termasuk cukup usia tetapi 

kelihatannya masih enerjik, disiplin dan penyabar juga konsen terhadap 

pekerjaan. 

Apakah pengawas menyusun rencana program kerja kepengawasan? 

Ya, pengawas tentu menyusun program kerja sebagai acuan dalam 

pelaksanaan kerjanya. 



230 
 

 

6. T 

 

J 

 

7. T 

J 

 

 

8. T 

J 

 

9. T 

 

J 

 

 

10.T 

J 

 

11.T 

J 

 

 

12.T 

J 

 

13.T 

 

J 

 

 

Apakah Bapak diajak berdiskusi untuk menentukan jenis pembinaan 

kepala SD?  

Dalam hal pembinaan kami tidak diajak berdiskusi, pengawas sendiri 

yang menentukannya berdasarkan kondisional yang ada di SD tersebut. 

Apakah pengawas menyampaikan rencana pengawasan? 

Rencana pengawasan yang dibuat pengawas tidak selalu disampaikan ke 

pihak sekolah seringnya pengawasan itu dilakukan secara mendadak 

kecuali yang sudah rutin seperti pada saat awal tahun, UUS atau UAS. 

Apakah pengawas menepati jadwal pengawasan yang telah dibuat? 

Umumnya menepati, jika tidak menepati biasanya pengawas 

menggantikan pada waktu yang lain. 

Apakah dalam pengawasan pengawas mengidentifikasi masalah yang ada 

di SD?  

Identifikasi masalah di sekolah sering dilakukan pengawas terutama pada 

saat supervisi. Baik itu masalah kemuridan, kurikulum maupun tenaga 

pengajar termasuk kepala sekolahnya. 

Bagaimanakah kinerja kepala SD dinilai oleh pengawas ? 

Kinerja kepala SD dinilai dalam hal EMASLIM, bisa juga dinilai 

administrasi sekolahnya, prestasi siwanya, keharmonisan gurunya dll. 

Bagaimanakah teknik pembinaan terhadap kepala SD oleh pengawas?  

Pembinaan terhadap kepala sekolah biasanya dilakukan oleh pengawas 

dalam bentuk pendekatan personal atau individu bisa juga pendekatan 

kelompok dalam kegiatan rapat kepala sekolah atau KKKS. 

Apakah pengawas memberikan saran dan motivasi kepada kepala SD ?  

Jelas, pengawas memberikan saran dan motivasi bagi kepala SD untuk 

meningkatkan kinerja dan profesional kepala sekolah itu sendiri. 

Apakah pengawas mengadakan koordinasi dalam pelaksanaan 

pengawasan ?  

Untuk  hal itu saya tidak tahu persis, tapi tentu untuk mendapatkan 

kelengkapan informasi dan data  mestinya pengawas mengadakan 

koordinasi dengan pihak-pihak yang dibutuhkan dan berkaitan dengan 
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14.T 

J 

 

15.T 

 

J 

 

16.T 

 

J 

bidang tugasnya. 

Apakah pengawas mengumpulkan data hasil pengawasan ? 

Data hasil pengawasan biasanya diminta dan dikumpulkan oleh 

pengawas. 

Apakah pengawas memanfaatkan hasil penilaian untuk pembinaan 

profesional kepala SD? 

Tentu, hal ini digunakan oleh pengawas sebagai bahan kajian bagi 

peningkatan profesional hususnya kepala sekolah. 

Baiklah, penjelasan Bapak saya rasa cukup, terimakasih dan mohon 

maaf. 

Ya, sama-sama.semoga bermanfaat. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 27 

 

Kode :  DW. KS.10/01  

Waktu  :  6 Agustus 2007 

Sumber  :  Kepala SDN Karang Maja (Sardiyanto) 

Lokasi  :  Ruang Kepala SDN Karang Maja                                 

   Pengantar  :  Pak Sardiyanto salah seorang kepala 

sekolah yang senior di Dabin V, meskipun 

dari segi usia sudah tidak muda lagi, 

namun kinerjanya masih cukup bagus, 

sangat enerjik, masih idealis dan vokal. 

Untuk ketemu beliau sebelumnya saya 

kontak dulu dan hari ini beliau ada 

sehingga dapat menemui tanpa kesulitan. 

 

No. Transkip Wawancara 

1. T 

J 

2. T 

 

 

J 

3. T 

J 

4. T 

 

J 

 

5. T 

J 

Assalamu ‘alaikum Pak. Maaf saya mengganggu. 

Wa ‘alaikum salam. Monggo Pak Warun lagi sibuk rupanya ya? 

Ya Pak, berkaitan dengan tugas studi, saya bermaksud meminta 

informasi sekitar kepengawasan yang dilakukan Pengawas TK/SD di 

Dabin V terutama di SD Karangmaja, bagaimana Pak? 

 Tidak masalah, silakan dengan senang hati. 

Siapa pengawas TK/SD di wilayah Dabin Bapak?  

Bapak Kantir Sutrisno, S.Pd.  

Bagaimana pribadi Pak Kantir Sutrisno, S.Pd sebagai seorang pengawas 

TK/SD di Dabin Bapak? 

Beliau orangnya baik, ramah, murah senyum dan menyenangkan. 

Semangat kerjanya, disiplinnya tinggi sangat komunikatif. 

Apakah pengawas menyusun rencana program kerja kepengawasan? 

Yang saya tahu sepertinya begitu, beliau menyusun program kerja 
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6. T 

 

J 

 

 

7. T 

J 

 

 

8. T 

J 

 

 

9. T 

 

J 

 

 

10.T 

J 

 

 

11.T 

J 

 

 

12.T 

J 

13.T 

 

kepengawasan. 

Apakah Bapak diajak berdiskusi untuk menentukan jenis pembinaan 

kepala SD? 

Penentuan jenis pembinaan terserah pengawas itu sendiri, kepala SD 

tidak harus diajak diskusi oleh pengawas berkaitan dengan jenis 

pembinaan.  

Apakah pengawas menyampaikan rencana pengawasan? 

Rencana pengawasan tidak selalu disampaikan, kadang pengawas datang 

tanpa pemberitahuan, dan itu tidak salah karena memang sudah menjadi 

tugas beliau. 

Apakah pengawas menepati jadwal pengawasan yang telah dibuat? 

Umumnya menepati, terutama pada awal tahun, waktu semesteran dan 

akhir tahun, selebihnya tergantung situasi tertentu dan kehendak 

pengawas itu sendiri. 

Apakah dalam pengawasan pengawas mengidentifikasi masalah yang ada 

di SD?  

Ya, Pengawas mengidentifikasi masalah yang ada di SD baik masalah 

kepegawaian, kemuridan, sarana dan prasarana ataupun masalah pribadi 

guru dan kepala sekolah.  

Bagaimanakah kinerja kepala SD dinilai oleh pengawas ? 

Pengawas menilai kinerja kepala SD dapat secara langsung meninjau SD 

dimana kepala sekolah itu berada, menganalisa menejerialnya, 

humasnya, administrasinya termasuk pertisipasi masyarakatnya.  

Bagaimanakah teknik pembinaan terhadap kepala SD oleh pengawas?  

Teknik  pembinaan pengawas terhadap kepala sekolah kadang dilakukan 

secara individu kadang juga dilakukan secara berkelompok, bergantung 

sikonnya. 

Apakah pengawas memberikan saran dan motivasi kepada kepala SD ?  

Ya tentu saja, pengawas memberikan saran dan motivasi bagi kepala SD. 

Apakah pengawas mengadakan koordinasi dalam pelaksanaan 

pengawasan ?  
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J 

14.T 

J 

 

15.T 

 

J 

 

 

16.T 

 

J 

Barangkali  ya, terutama kalau ada masalah yang melibatkan pihak lain. 

Apakah pengawas mengumpulkan data hasil pengawasan ? 

Data hasil pengawasan setelah diisi dan ditandatangani biasanya  diminta 

dan dikumpulkan oleh pengawas. 

Apakah pengawas memanfaatkan hasil penilaian untuk pembinaan 

profesional kepala SD? 

Hasil penilaian dari pengawasan di SD biasanya oleh pengawas 

digunakan untuk refleksi diri baik untuk kepala SD maupun pengawas itu 

sendiri. 

Baik Pak, tak terasa waktu sudah siang. Perbincangan kita kali ini saya 

rasa cukup, terimakasih. Sekalian saya mohon pamit. 

Kalau begitu sama-sama, silakan. Selamat berjuang untuk pendidikan. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 28 

 

Kode :  DW. KS.11/01  

Waktu  :  7 Agustus 2007 

Sumber  :  Kepala SDN Cibendung  01 (Supriyanto) 

Lokasi  :  Kantor KPRI RUKUN Banjarharja                                 

   Pengantar  :  Pak Pri begitu panggilannya adalah ketua 

Dabin V yang kebetulan menjadi pengurus 

KPRI (Koperasi Pegawai Republkik 

Indonesia) bersama saya sehingga sering 

bertemu. Hari ini seusai rapat Koperasi 

saya minta kesediaan Pak Pri untuk 

berdialog berkaitan dengan penelitian saya 

dan alhamdulillah beliau tidak keberatan.  

 

No. Transkip Wawancara 

1. T 

 

 

J 

 

2. T 

 

J 

3. T 

 

J 

 

 

4. T 

Meskipun masih agak lelah, saya mohon Pak Pri tidak keberatan untuk 

saya wawancarai berkaitan dengan penelitian saya tentang pengawasan 

yang dilakukan Pengawas TK/SD di Dabin V, bagaimana Pak? 

Ya, kalau untuk Pak Warun selagi saya mampu tidak masalah, silakan 

saja. 

Baik Pak, kita mulai saja, siapa pengawas TK/SD di wilayah Dabin 

Bapak?  

Pengawasnya Bapak Kantir Sutrisno, S.Pd. beliau orang Banjarharja asli. 

Bagaimana pribadi Pak Kantir Sutrisno, S.Pd sebagai seorang pengawas 

TK/SD menurut Bapak? 

Orangnya sih memang sudah termasuk cukup usia, tetapi beliau masih 

kelihatan enerjik, disiplin dan bertanggung jawab, sifatnya terbuka dan 

bersahaja. 

Apakah pengawas menyusun rencana program kerja kepengawasan? 
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J 

5. T 

 

J 

 

 

6. T 

J 

 

 

7. T 

J 

 

 

8. T 

 

J 

 

 

 

9. T 

J 

 

10.T 

J 

 

 

 

11.T 

J 

 

Ya, sepertinya beliau menyusun program kerja sejenis prota dan promes. 

Apakah Bapak diajak berdiskusi untuk menentukan jenis pembinaan 

kepala SD?  

Kadang diajak berdiskusi, apalagi untuk menentukan pembinaan yang 

perlu adanya penyelesaian terutama yang ruang lingkupnya tingkat 

Dabin. 

Apakah pengawas menyampaikan rencana pengawasan? 

Rencana pengawasan tidak selalu disampaikan, kecuali yang 

membutuhkan kehadiran seluruh komponen sekolah kadang ada 

pemberitahuan awal. 

Apakah pengawas menepati jadwal pengawasan yang telah dibuat? 

Umumnya menepati, jika tidak digantikan waktu lain. Tapi kalau yang 

sudah rutin biasanya pengawas mesti hadir seperti pada KKG Dabin 

misalnya. 

Apakah dalam pengawasan pengawas mengidentifikasi masalah yang ada 

di SD?  

Ya,Pengawas mengidentifikasi masalah yang ada di SD, terutama 

masalah-masalah yang sudah parah yang membutuhkan tindak lanjut 

dengan segera seperti disiplin pegawai, perangkat kurikulum dan tindak 

kriminal kalau ada.  

Bagaimanakah kinerja kepala SD dinilai oleh pengawas ? 

Kinerja kepala SD dinilai oleh pengawas terutama dalam hal EMASLIM 

yaitu edukator, manajer, administrator, leader, inovator, dan motivator.  

Bagaimanakah teknik pembinaan terhadap kepala SD oleh pengawas?  

Teknik pelaksanaan pembinaan terhadap kepala SD seringnya dilakukan 

oleh pengawas secara berkelompok lewat kegiatan KKKS tetapi bisa 

juga dilakukan secara individual jika memang masalahnya hanya 

menyangkut pribadi seseorang. 

Apakah pengawas memberikan saran dan motivasi kepada kepala SD ?  

Ya, Pengawas memberikan saran dan motivasi bagi kepala SD untuk 

membangkitkan etos kerja dan prestasi kepala sekolah. 
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12.T 

 

J 

 

 

13.T 

J 

 

14.T 

 

J 

 

 

15.T 

J 

Apakah pengawas mengadakan koordinasi dalam pelaksanaan 

pengawasan ?  

Mengenai hal itu saya kira pengawas tentu melakukannya misal saja 

dengan Kepala Cabang Dinas P dan K, Kepala Desa atau Komite sekolah 

dan pihak lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya. 

Apakah pengawas mengumpulkan data hasil pengawasan ? 

Biasanya ya, setelah supervisi pengawas meminta kepala sekolah untuk 

mengisi data dan menandatanganinya. 

Apakah pengawas memanfaatkan hasil penilaian untuk pembinaan 

profesional kepala SD? 

Dari hasil penilaian itu paling tidak oleh pengawas dijadikan bahan 

kajian untuk refleksi diri dan stresing terhadap peningkatan kinerja 

kepala SD. 

Baiklah Pak, saya rasa perbincangan kita cukup. Terimakasih. 

Ya, sama-sama. Semoga Pak Warun sukses. 
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APLIKASI HASIL STUDI DOKUMENTASI   

 Kode    : DD/01/07 

 Waktu    : 25 Juli 2007 

 Materi    : Adminstrasi Pengawasan TK/SD 

 Data/Informasi yang digali : 1. Data Progam Kerja Pengawas 

2. Administrasi Supervisi dan Pembinaan   

    Pengawas       

3. Administrasi Hasil Supervisi  

       4. Data Potensi Daerah Binaan V    

Pengantar  : Untuk    melengkapi   data   penelitian   dan     

  Sebagai   bahan     kajian,  saya   meminjam 

  buku-buku   administrasi  pengawas TK/SD                             

  yang   ada,   seperi   program    kerja,   hasil  

  supervisi      dan    pembinaan    serta    data  

  potensi     Daerah     Binaan.    

  Adapun   selengkapnya   seperti    terlampir  

  pada  bagian  akhir  tesis  ini.  

Reduksi, simpulan dan verifikasi: 

• Pengawas membuat program kerja meliputi: 

program kerja tahunan 

program kerja semester ganjil, dan  

program kerja semester genap. 

• Pengawas mengadministrasi pelaksanaan supervisi dan pembinaan 

terhadap guru maupun kepala sekolah, termasuk bagan dan 

jadwalnya. 

• Pengawas mempunyai data potensi Daerah Binaan masing-masing, 

seperti keadaan muid 

      alat inventaris 

                        keadaan guru 

      keadaan pegawai, dan  

 kepala sekolahnya. 
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 Lampiran 3 

 

PEDOMAN  WAWANCARA  

 

No. Pertanyaan 

   1.  

 

   2. 

 

   3. 

   4. 

 

  5. 

 

  6. 

 

 7. 

 

 8. 

 

 9. 

 

10. 

 

11 

 

12 

 

 

 

Apakah rencana dan program kerja pengawas TK/SD untuk membina 

kemampuan profesional kepala sekolah? 

Apakah tujuan yang ingin dicapai dalam pengawasan dan pembinaan 

terhadap kepala sekolah? 

Bagaimana rencana teknis pelaksanaan pengawasan dilakukan? 

Adakah alokasi anggaran dalam kegiatan pengawasan ? Dari mana 

sumbernya? Bagaimana  pertanggungjawabannya? 

Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap kepala 

sekolah dilakukan? 

Apa sajakah ruang lingkup pengawasan dan pembinaan terhadap kepala 

sekolah itu? 

Apakah yang menjadi skala prioritas pengawasan dalam pembinaan 

kemampuan profesional kepala sekolah? 

Berapakah frekwensi pengawasan dan pembinaan dalam satu tahun? Apa 

sajakah bentuk dan topik pembinaannya? 

Adakah tindak lanjut yang harus dilakukan kepala sekolah setelah 

diadakan pengawasan dan pembinaan oleh pengawas TK/SD? 

Adakah kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan 

pengawas TK/SD? 

Apakah pengawas TK/SD melakukan evaluasi hasil  pelaksanaan 

pengawasan? Bagaimanakah teknis evaluasi tersebut? 

Apakah hasil evaluasi dimanfaatkan sebagai feedback bagi kepala 

sekolah dan pengawasa itu sendiri? 
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7. T 

J 

 

 

8. T 

 

J 

 

 

 

9. T 

J 

 

10.T 

J 

 

 

 

11.T 

J 

 

12.T 

 

J 

 

 

13.T 

J 

 

14.T 
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J 

 

 

15.T 

J 
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Lampiran 4 

 

FORMAT-FORMAT PENCARIAN DATA 

 

1. APLIKASI HASIL WAWANCARA  

Kode : … 

Waktu  : … 

Sumber  : … 

Lokasi  : …                             

Pengantar  : … 

 

No. Transkip Wawancara 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 
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6. T 

J 

 

 

7. T 

J 

 

 

8. T 

 

J 

 

 

 

9. T 

J 

 

10.T 

J 

 

 

 

11.T 

J 

 

12.T 

 

J 
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13.T 

J 

 

14.T 

 

J 

 

 

15.T 

J 
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2. APLIKASI HASIL OBSERVASI  

 

Kode            : … 

Waktu            : … 

           Judul            : …              

Lokasi            : … 

Pengantar       : … 

 

No Rekontruksi  Kegiatan Tanggapan Peneliti 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… … 
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3. APLIKASI HASIL STUDI DOKUMENTASI   

 

Kode     : … 

Waktu     : … 

Materi     : … 

Data/Informasi yang digali  : … 

       … 

       … 

Pengantar    : … 

       … 

       … 

Reduksi, simpulan dan verifikasi : … 

       … 

       … 
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PROGRAM KERJA 

PENGAWAS SEKOLAH TK / SD / SDLB 

TAHUN 2005 / 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEAM PENYUSUN : 

1. KANTIR SUTRISNO, S.Pd NIP.  130291233 

2. SAPEI, S.Pd      NIP.  130359865 

3. SUHERMAN, S.Pd     NIP.  130356488 

4. SAKMAD, SD.Pd  NIP.  130573056 

5. TOPARMONO, A.Ma.Pd NIP.   

 

 

 

 

CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KECAMATAN BANJARHARJA KABUPATEN BREBES 

2005 
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PERSETUJUAN 
Program kerja pengawas TK / SD / SDLB ini telah mendapat persetujuan 
koordinator pengawas TK / SD / SDLB Dinas P dan K Kabupaten Brebes.  
Dengan Catatan :  
 
………………………………………………………………………………………
…. 
………………………………………………………………………………………
…. 
………………………………………………………………………………………
…. 
………………………………………………………………………………………
…. 
………………………………………………………………………………………
…. 
………………………………………………………………………………………
…. 
………………………………………………………………………………………
…. 
………………………………………………………………………………………
…. 
………………………………………………………………………………………
…. 
………………………………………………………………………………………
…. 
………………………………………………………………………………………
…. 
………………………………………………………………………………………
…. 
………………………………………………………………………………………
….      Disetujui di  :  ………………. 

Pada tanggal :  ………………. 
 
Koordinator Pengawas TK / SD / 
SDLB 
Kabupaten Brebes 
 
ATMO SUPARNO, S.Pd. 
NIP. 
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KATA PENGANTAR 
 

Alhamdulillahirobbil ‘Alamin puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT 

karena dengan rahmat dan hidayah-Nya ”Program Kerja Pengawas TK / SD / 

SDLB”  Cabang Dinas P dan K Kecamatan Banjarharja tahun ajaran 2005/ 2006 

dapat kami susun walaupun dalam bentuk dan isi yang sangat sederhana. 

 

Kita ketahui bersama bahwa program kerja pengawas merupakan tugas yang 

harus segera disusun dalam rangka terprogramnya kerja pengawas dalam satu 

tahun pelajaran sehingga prinsip efektifitas dan efisiensi kerja dapat terlaksana. 

Dan pada akhirnya dapat menciptakan pengawasan sebagai salah satu faktor 

penting tercapainya mutu pendidikan berstandar nasional. 

 

Disamping itu pula program kerja pengawas akan mempermudah pengawas 

sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana teknis 

pendidikan karena arah dan tujuan pengawasan telah terprogram dengan baik. 

 

Terwujudnya program kerja pengawasan ini tidak lain berkat kerja sama diantara 

pengawas yang ada dan bantuan daya dukungan dari semua pihak sehingga tidak 

berlebihan kalau kami sampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah 

membantu tersusunnya program ini. 

 

Dengan berpegang pada peribahasa “Tiada Gading yang Tak Retak” maka kami 

dari semua pihak demi perbaikan dan kemajuan yang akan datang. Besar harapan 

kami semoga program kerja pengawas ini dapat diterima sebagai salah satu 

wahana dan media dalam usahanya meningkatkan mutu pendidikan sekolah 

khususnya TK/SD/SDLB pada Cabang Dinas P dan K Kecamata Banjarharja. 

 

Banjarharja,    Agustus 2005 

Team Pennyusun 
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TEAM PENYUSUN 
 

Program Kerja Pengawas ini disusun bersama oleh :  

 

1.  KANTIR SUTRISNO, S.Pd (    ) 

      NIP. 130291233 

 

2.  SAPEI, S.Pd   (    ) 

      NIP. 130359865 

 

3.  SUHERMAN, S.Pd  (    ) 

      NIP. 130356488 

 

4.  SAKMAD, S.Pd   (    ) 

      NIP. 130573056 

 

 5. TOPARMONO, A.Ma.Pd  (    ) 

      NIP. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. DASAR  

 

1.2. VISI DAN MISI  

1. Visi Pengawas Pendidikan  

Terwujudnya sistem pengawasan pendidikan yang mampu 

mendorong penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang efisien 

dan efektif serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme 

sehingga dapat mendorong pendidikan yang bermutu, merata dan dapat 

dipertanggung jawabkan. 

 

2. Misi Pengawasan Pendidikan  

a. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan akuntabilitas. 

b. Pembinaan tenaga kependidikan menuju efektifitas kerja. 

c. Mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. 

d. Melakukan koordinasi antar instansi dan lintas sektoral. 

e. Meningkatkan profesionalisme pengawasan. 

f. Menegakkan etika dan penyelenggaraan, pengelolaan dan 

pelaksanaan pendidikan. 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN  

1. Maksud 

Disusunnya program kerja pengawas sekolah ini bermaksud 

sebagai bahan acuan bagi pengawas TK/SD/SDLB dalam menyusun 

program monitoring dan supervisi di sekolah yang menjadi tugasnya. 

 

2. Tujuan  

Program kerja pengawas sekolah ini mempunyai tujuan :  
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a. Memrogramkan waktu pelaksanaan kegiatan pengawas sekolah 

dalam pembinaan sekolah. 

b. Memperkirakan waktu pelaksanaan kegiatan agar dapat diperoleh 

hasil optimal sesuai yang diharapkan. 

c. Mempermudah pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya sebagai pelaksana teknis pendidikan. 

d. Sebagai sarana pembinaan profesionalisme pengawas sekolah. 

e. Sebagai wahana dan media menumbuhkembangkan semangat dan 

kerja pengawas sekolah. 

 

1.4. RUANG LINGKUP  

Program kerja pengawas sekolah adalah perencanaan kegiatan 

pengawas sekolah yang meliputi program pembinaan dan penilaian terhadap 

teknis administrasi pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan.  

Ruang lingkup program ini meliputi : 

1. Program Tahunan  

Program taruma ini akan dijadikan acuan dalam menyusun program 

semester dan program supervisi di sekolah binaan. 

 

2. Program Semester  

Program semester merupakan program pengawas sekolah yang disusun 

oleh setiap pengawas untuk semua sekolah binaannya dalam jangka 

waktu satu semester. Dimana program ini akan dijadikan acuan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan penilaian dan pembinaan 

teknis administrasi di sekolah binaan sehingga pada akhir semester 

tercermin hasil yang diharapkan. 

  

3. Program Supervisi 

Program supervisi merupakan jadwal kegiatan supervisi dalam bidang 

teknis dan administrasi yang harus dilaksanakan oleh pengawas sekolah 
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untuk setiap semester yang meliputi semua sekolah binaan dalam rangka 

peningkatan mutu pendidikan. 
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PROGRAM TAHUNAN PENGAWAS TK/SD 

TAHUN PELAJARAN 2005 / 2006 

 

KOMPONEN TUJUAN SASARAN KEGIATAN TARGET WAKTU DUKUNGAN 
DANA 

 
Penerimaan 
Siswa Baru 
(PSB) 

 
Sekolah dapat melaksanakan PSB dengan 
tertib dan aman sesuai juklak  

 
Kepala Sekolah 
SD/TK 

 
a. Membantu Dinas Pendidikan dan 

UPTD SD mengadakan pendataan 
peserta PSB 

b. Membina kepanitiaan PSB 
c. Monitoring pelaksanaan PSB 
d. Mengamankan seleksi dan 

pengumuman PSB 

 
100% sekolah 

 
Juli 2005  

 
Dinas Pendidikan 
Kab. Brebes 

 
Program Sekolah

 
Sekolah memiliki  program jangka 
panjang (7 tahun), jangka menengah (4 
tahun), dan program tahunan serta memuat 
VISI dan MISI yang proportional dengan 
kondisi sekolah  
 

 
Kepala Sekolah  
SD/TK 

 
a. Membimbing kepala sekolah dalam 

menyusun Program Sekolah  
b. Mengadakan supervisi pelaksanaan 

program  
c. Menilai hasil pelaksanaan program 

 
100% Kepala 
Sekolah  

 
Juli 2005  
Setiap bulan  

 
Dinas Pendidikan 
Kab. Brebes 
 
 
 

 
Program Kepala 
Sekolah  
 
 
 
 
Program Guru  

 
Kepala sekolah memiliki program 
EMASLIM 
 
 
 
 
Guru memiliki program pengajaran 
kurikuler, ekstrakurikuler, bimbingan dan 
penyuluhan 

 
Kepala Sekolah  
SD/TK 
 
 
 
 
Guru kelas 
Guru mapel  
Pembina ekstraku–

 
a. Membimbing kepala sekolah dalam 

menyusun program sekolah  
b. Mengadakan supervisi pelaksanaan 

program 
c. Menilai hasil pelaksanaan program 

 
a. Membimbing guru dalam menyusun 

program kurikuler, ko kurikuler, 
ekstrakurikuler, BK 

 
100% kepala 
sekolah  
 
 
 
 
90% guru  

 
Juli 2005 
Setiap bulan  
 
 
 
 
Juli 2005 
Setiap bulan  
 

 
Dinas Pendidikan 
Kab. Brebes 
 
 
 
 
Dinas Pendidikan 
Kab. Brebes 
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rikuler  b. Mengadakan supervisi pelaksanaan 
program 

c. Menilai hasil pelaksanaan program 
 
 

 
Sumber Daya 
Sarana/ 
Prasarana 

 
Sekolah dapat memberdayakan :  
a. Perpustakaan  
b. Ruang UKS 
c. Ruang komputer  
d. Ruang mushola 
e. Parage SEQIP/Kit IPA 

 
Kepala sekolah 
SD/TK 

 
a. Diskusi dalam KKKS tentang 

pengadaan dan pemanfaatan sarana / 
prasarana sekolah  

b. Studi banding ke sekolah yang 
memiliki sarana / prasarana memadai  

c. Mengadakan seleksi dan penilaian 
lomba perpustakaan dan dokter kecil 

 
70% sekolah  
Memiliki dan 
memanfaatkan 
sarana / 
prasarana 
Terpilih 
sekolah 
Agustus 2005 
dengan 
perpustakaan 
dan dokter 
kecil terbaik 
 

 
Agustus 2005 
 
 
 
 
Agustus 2005 

 
Dinas Pendidikan 
Kab. Brebes 
 
 
 
Dinas Pendidikan 
Kab. Brebes 

 
Sumber daya 
manusia  

 
a. Kinerjanya sesuai acuan akreditasi MB 

dan MBS. 
b. Guru mampu menelaah sumber belajar 

dan sumber kesulitan belajar melalui 
diskusi dalam KKG 

c. Sosialisasi KBK 

 
Kepala sekolah  
dan guru SD/TK 

 
a. Laporan tahunan, inventaris barang, 

dan laporan. 
- Laporan lainnya serta sistem 
administrasi sekolah yang baik 

b. Membahas sumber belajar dan sumber 
kesulitan belajar 

c. Memberi arahan kepada pengurus 
KKKS dan KKG tentang desain 
pertemuan dan KKC yang efektif 

d. Melaksanakan sosialisasi KBK dengan 
tindak lanjut membahas silabus, 
rencana pengajaran, batasan harian dan 
penilaian 

 
Akreditasi dan 
ME 70% 
sistem 
administrasi 
baik 
100% laporan 
sekolah tepat 
waktu KKKS 
dan KKG  
Memiliki 
program yang 
operasional  
100% KBK 
tersosialisasi 

 
Sept. 2005  
 
 
 
 
Setiap bulan  
 
 
 
Agustus 2005 
 
 
Agustus 2005 
 

 
PKG 
 
 
Dabin  
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Sumber daya 
lingkungan  

 
Sekolah dapat menciptakan 7K lingkungan
sekolahan  
 

 
Kepala sekolah 
SD/TK 

 
a. Memberikan saran tentang lingkungan 

sekolah yang kondusif untuk KBM 
b. Mengadakan seleksi dan penilaian 

lomba sekolah sehat  

 
Terciptanya 
lingkungan 
sekolah yang 
kondusif 
untuk KBM  
Terpilih 
sekolah sehat 
  

 
Oktober 2005

 
Dinas Pendidikan 
Kab. Brebes 

 
Akreditasi 
sekolah dan ME 

 
Sekolah terakreditasi dan kepala sekolah 
telah di ME 4 tahunan  
 

 
Kepala sekolah 
SD/TK 

 
a. Membantu dinas pendidikan, BAS dan 

UPTD SD untuk pendataan status 
sekolah  

b. Membina kepala sekolah melengkapi 
persyaratan akreditasi dan ME 

c. Melaksanakan dan melaporkan hasil 
akreditasi dan ME 

 
80% sekolah 
terakreditasi 
dan kepala 
sekolah telah 
di ME 4 tahun

 
November 
2005  

 
Dinas Pendidikan 
Kab. Brebes 

 
KBM 

 
a. KBM di sekolah menggunakan 

pendekatan PAKEM 
b. KBM dan administrasi guru termasuk 

kategori baik 

 
Guru SD/TK 

 
a. Mengadakan supervisi pelaksanaan 

KBM dengan pendekatan klinis 
b. Mengadakan supervisi administrasi dan 

KBM untuk usulan PAK 

 
75% guru  
 
10% guru 
yang 
mengajukan 
PAK 
 

 
Oktober 2005 
 
Mei 2005  

 
Dinas Pendidikan 
Kab. Brebes 

 
Hasil Belajar  

 
a. Kepala sekolah memiliki program 

ulangan harian, TKD, ulangan umum, 
rekapitulasi daya serap, ketuntasan 
belajar, dan administrasi penilaian 
lainnya. 

 

 
Kepala sekolah  
dan guru SD?TK 

 
a. Mengadakan uji petik hasil belajar 

siswa 
b. Mengadakan supervisi pelaksanaan 

penilaian ulangan harian, ulangan 
umum, dan TKD 

 
75% kepala 
sekolah dan 
Guru  

 
Desember 
2005  
Januari 2006 
Juni 2006  

 
Dinas Pendidikan 
Kab. Brebes 
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Ujian Sekolah  

 
Sekolah dapat melaksanakan ujian sekolah 
dengan tertib dan aman 
 

 
Kepala sekolah 
SD/TK 

 
a. Membantu pendataan peserta ujian 

sekolah  
b. Mengadakan pembinaan teknis 

penyelenggaraan ujian sekolah  
c. Mengamankan penyusunan dan 

penggandaan soal ujian sekolah  
d. Monitoring pelaksanaan ujian sekolah 
e. Mengamankan pelaksanaan koreksi 

dan pengumuman hasil ujian sekolah  
f. Mengamankan pembagian dan penulisa 

STL 
 

 
100% kepala 
sekolah  

 
Mei 2006 
Juni 2006  

 
Dinas Pendidikan 
Kab. Brebes 

 
Penunjang KBM 

 
Sekolah siap mengikuti kegiatan lomba  

 
Kepala sekolah 
guru dan 
pembimbing 
ekstrakurikuler  

 
a. Mengadakan seleksi dan pembinaan 

kegiatan persiapan lomba akademis 
dan non akademis 
 

 
90% sekolah 
mengikuti 
lomba  
Terpilihnya 
juara I, II, III 
tiap mata 
lomba 
 

 
Juli 2005 
Sept. 2005  

 
Dinas Pendidikan 
Kab. Brebes 

 
Rapat kerja  

 
Sekolah dapat melaksanakan rapat kerja 
setiap tahun pelajaran  
 

 
Semua personil 
sekolah dan komite 
sekolah  
 

 
Memberikan pembinaan tentang 
manajemen sekolah dan pendidikan ke 
masa depan  

 
80% sekolah 
melaksanakan 
rapat kerja  
 

 
Juli 2006  

 
Dinas Pendidikan 
Kab. Brebes 

 
Pengawas TK / SD / SDLB 

Dabin V  Banjarharja 
 

Kantir Sutrisno, S.Pd 
NIP. 130291233 
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BAB III 

PROGRAM SEMESTER PENGAWAS TK/SD 
SEMESTER I (SATU) 

TAHUN PELAJARAN 2005 / 2006 
 
 

NO KEGIATAN SUBSTANSI 

JADWAL KEGIATAN PENDEKATAN 
METODE 

ALAT PENGUMPUL 
DATA/ANALISIS 

SEKOLAH
BINAAN JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

                                    
1. Melaksanakan  a. Memantau dan membimbing    v v v                          Observasi  Instrumen pemantauan   
 Pembinaan di      Pelaksanaan penerimaan siswa baru                               Wawancara  Pelaksanaan PSB  
 Sekolah lain  b. Membimbing pelaksanaan pengelo-      v v V                       Studi  Instrumen supervisi   
 KMB     Laan sekolah                                Dokumen  Pengelolaan sekolah   
  c.  Memberikan saran penyelesaian    v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v V  Laporan khusus  
      Kasus di sekolah                                   
  d.  Mengadakan seleksi dan pembinaan                                  
      lomba akademin dan non akademis v v v v v v v v v v v v v v V                Observasi Intrumen pemantauan   
  e.  Memantau pesantren kilat                 v v v v V           praktek   
                                    
                                    
2. Mengumpulkan  Mengumpulkan dan mengolah data       v v v v v                     Observasi  Format data sumber  
 Dan mengolah  sumber daya pendidikan, KBM, dan                                Wawancara Daya pendidikan, KBM,  
 Data pendidikan, Lingkungan sekolah yang berpengaruh                               Studi  Lingkungan dan sarana /  
 KBM, dan lingku- Terhadap perkembangan dan hasil                                Dokumen Pra sarana  
 Ngan sekolah  belajar siswa                                Instrumen pengamatan   
  a. Data kepala sekolah, guru, siswa                                Kelas, dan lainnya yang   
  b. KBM guru                                Sesuai  
  c. Administrasi kurikulim                                 Analisis sederhana secara  
  d. Administrasi sekolah dan k elas                                Kualitatif dan kuantitatif  
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  e. Buku pelajaran pokok dan                                   
      Penunjang                                  
  f.  Sarana / Pra sarana                                   
  g.  Perpustakaan                                   
  h.  Pelaksanaan 7 K                                  
                                    
3. Melaksanakan  a. Memberikan arahan kepada kepala      v v v v v                     Wawancara Instrumen supervisi  
 Bimbingan kepada    Sekolah dalam menyusun program                                Studi  Administrasi kepala   
 Kepala sekolah     Jangka panjang, menengah, dan                                Dokumen  Sekolah  
     program tahunan                                  
  b. Memberikan arahan kepada sekolah            v v v v v                Wawancara Instrumen supervisi  
     dalam mengadakan dan memanfaatkan                               Observasi  Administrasi kepala   
     Sarana/pra sarana sekolah                               Studi  Sekolah  
  c. Memberi arahan kepala sekolah dalam      v v v v v      v v v v v           Dokumen    
     Menyusun RAPBS, pengisian format                                  
     laporan                                   
  d. Membantu kepala sekolah dalam me-                v v v v v v v v v v         
     lengkapi persyaratan akreditasi dan                                   
     ME                                  
                                    
4. Melaksanakan a. Memberikan arahan kepada guru            v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v Observasi Instrumen supervisi  
 Bimbingan kepada    tentang administrasi dan KBM                               Wawancara  Akademik   
 guru  b. Memberikan saran pengelolaan kom-                               Studi    
     puter, SEQIP, dan alat peraga lainnya                               Dokumen   
  c. Membina pelaksanaan pemeliharaan                               Diskusi  Instrumen supervisi 7K  
     lingkungan sekolah                                Simulasi    
  d. Supervisi administrasi dan KBM bagi                v v v v v              
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     guru yang mengajukan PAK                                   
                                    
                                    
5. Menilai hasil  a. Menyusun soal berdasarkan kisi-kisi                     v v v v v v v v v v Praktek  Kisi-kisi  
 Belajar siswa dan  b. Melaksanakan penilaian                                 Format analisis hasil   
 Kemampuan guru  c. Menganalisa dan menindaklanjuti                                 Penilaian   
     hasil penilaian                                   
                                    
                                    
6. Menganalisa hasil  Menganalisa secara komprehensif hasil                       v v v v v    Studi  Format analisa belajar   
 belajar siswa, guru, belajar siswa, guru dan sumber daya                                Dokumen Siswa  
 sumber daya pendidikan yang mempengaruhinya                               Praktek  Analisa komprehensif  
 pendidikan                                 kuantitas dan kualitas  
                                    
                                    
7. Menyusun laporan Laporan semesteran hasil pengawasan                                Praktek  Laporan hasil pengawasan  
 dan evaluasi hasil  setiap sekolah untuk semua sekolah                                 sekolah   
 pengawasan binaannya                                  
                                    
                                    

Pengawas TK/SD/SDLB 
Dabin V Banjarharja 

 
 
 
 

Kantir Sutrisno, S.Pd 
NIP. 130291233 
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SEMESTER II (DUA) 
TAHUN PELAJARAN 2005 / 2006 

 
 
 
 

NO KEGIATAN SUBSTANSI 

JADWAL KEGIATAN PENDEKATAN 
METODE 

ALAT PENGUMPUL 
DATA/ANALISIS 

SEKOLAH 
BINAAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

                                    
                                  
1. Mengumpulkan  Mengumpulkan dan mengolah data       v v v v v                     Observasi  Format data sumber daya  
 dan mengolah  sumber daya pendidikan, KBM, dan                                Wawancara  pendidikan, KBM, lingku-  
 data sumber daya lingkungan sekolah yang berpengaruh                               Studi  ngan dan sarana/pra sarana  
 pendidikan, KBM, terhadap perkembangan dan hasil                                Dokumen  Instrumen pengamatan  
 dan lingkungan  belajar siswa                                Kelas dan lainnya yang   
 sekolah a. Data kepala sekolah, guru, siswa                                Sesuai  
  b. KBM Guru                                  
  c. Administrasi kurikulum                                 
  d. Administrasi sekolah dan kelas                                Analisis sederhana secara   
  e. Buku pelajaran pokok dan penunjang                                kualitatif dan kuantiotatif   
  f. Sarana / pra sarana                                 
  g. perpustakaan                                  
  h. pelaksanaan 7K                                 
                                   
                                   
                                   
2. Melaksanakan  a. Memberi arahan dan bimbingan  v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v Observasi  Instrumen supervisi   
 bimbingan kepada    pembuatan proposal, laporan dan LPJ                               Wawancara Administrasi kepala   
 kepala sekolah b. Memberi arahan dan bimbingan                                Studi  Sekolah   
     administrasi kepala sekolah                               dokumen  
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3. Melaksanakan  a. Memberikan arahan kepada guru dan           v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v Observasi  Instrumen supervisi  
 bimbingan kepala    tentang administrasi dan KBM                               Wawancara akademik  
 guru b. Memberikan saran pengelolaan                                Studi    
     komputer, SEQIP dan alat peraga                               dokumen   
     lainnya                               Diskusi  Instrumen supervisi 7K  
  c. Membina pelaksana pemeliharaan                                Simulasi   
     lingkungan sekolah                                   
  d. Supervisi administrasi dan KBM                 v v v v v              
     bagi guru yang mengajukan PAK                                  
                                    
                                    
4. Menilai hasil  a. Menyusun soal berdasarkan kisi-kisi                     v v v v v v v v v V Praktek  Kisi-kisi  
 belajar siswa dan  b. Melaksanakan penilaian                                Format analisis hasil  
 kemampuan guru c. Menganalisa dan menindaklanjuti                                Penilaian  
     hasil penilaian                                   
                                    
                                    
5. Melaksanakan  a. Memantau dan membimbing pelaksa-                          v v v v V Observasi  Instrumen supervisi   
 Pembinaan di     naan  Tes Kemampuan Dasar                                Wawancara   
 Sekolah selain  b. Memantau dan membimbing pelaksa-                               Studi    
 KBM    naan Ulangan Umum Semester                                dokumen   
  c. Memantau dan membimbing pelaksa-                                  
     naan Ujian Sekolah 1                                  
  d. Memantau dan membimbing pelaksa-                                  
     naan Kegiatan Tengah Semester                                   
  e. Memantau dan membimbing pelaksa-                                  
     naan kenaikan kelas dan kelulusan                                  
  f. Memantau dan membimbing pelaksa-                                  
     naan penulisan STL/Ijazah                                  
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6. Menganalisa hasil Menganalisa secara komprehensif hasil                       v v v v v    Studi  Format analisis belajar   
 belajar siswa, guru belajar siswa, guru dan sumber daya                                Dokumen  Siswa  
 sumber daya  pendidikan yang mempengaruhinya                               Praktek  Analisis komprehensif  
 pendidikan                                 Kuantitas dan kualitas  
                                    
                                    
                                    
                                    
7. Menyusun  Laporan semesteran hasil pengawasan                           v v v v v Praktek  Laporan hasil pengawasan  
 Laporan dan  setiap sekolah untuk semua sekolah                                 Sekolah   
 evaluasi hasil  binaannya                                  
 pengawasan                                   
                                    
                                    
                                    

 
 

Mengetahui 
Koordinator Kabupaten Brebes 

 
 
 
 
 

ATMO SUPARNO 
                     NIP.   

 Pengawas TK/SD/SDLB 
Dabin V Banjarharja  
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