
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Guru merupakan salah satu tenaga kependidikan yang dituntut 

keprofesionalannya dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Menurut 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 

menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, dasar, dan menengah. Agar guru menjadi pendidik yang profesional 

maka dibutuhkan kompetensi sehingga tugas utama guru dapat tercapai. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, empat jenis kompetensi yang harus dimiliki guru yaitu 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi 

dapat diperoleh melalui jalur pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri 

dengan memanfaatkan sumber belajar. Seiring dengan berkembangnya jaman, 

kompetensi yang telah diperoleh guru harus terus dikembangkan untuk 

menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada pendidikan. Cara untuk 

mengembangkan kompetensi adalah dengan melalui pelatihan, praktik, kerja 

kelompok dan belajar mandiri. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui mutu 

profesionalisme dan kompetensi guru adalah dengan melalui kegian 
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supervisi. Kaitannya dengan supervisi, Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional Tahun 2003 (Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003) yang 

dituangkan dalam Bab XI tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pasal 

39 ayat 1 menyatakan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan 

tugas administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan 

teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga 

kependidikan yang dimaksud yaitu bisa guru, kepala sekolah, pengawas, dan 

pihak dinas pendidikan. Namun pihak yang secara khusus untuk menilai guru 

adalah pengawas sekolah. Pengawas sekolah dalam melaksanakan tugasnya 

sangat terkait erat dengan monitoring, evaluasi, dan supervisi. Monitoring 

dilakukan oleh atasan dalam melakukan pemantauan terhadap lapangan untuk 

melihat dan memastikan keberhasilan kegiatan dengan melihat hambatan dan 

menemukan solusi untuk menangani hambatan yang ada. Evaluasi 

menekankan pada aspek hasil yang dicapai setelah kegiatan selesai 

dilaksanakan. Biasanya hasil monitoring menjadi informasi yang digunakan 

sebagai bahan evaluasi. Sedangkan supervisi dilakukan pengawas untuk 

membina para guru dan pegawai sekolah untuk melakukan pekerjaan secara 

efektif. 

Supervisi yang dilakukan oleh pengawas tentu dilaksanakan sesuai 

dengan tugasnya yaitu menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan 

yang menjadi tanggung jawab pengawas. Hadirnya pengawas dalam dunia 

pendidikan berfungsi sebagai orang yang memperbaiki dan orang yang 

meningkatkan kualitas pendidikan. Kepengawasan sangat berpengaruh 
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terhadap kualitas kepala sekolah dan guru, karena semakin sering pengawas 

melaksanakan supervisi dengan kepala sekolah dan guru maka kualitas 

pembelajaran semakin sering dapat ditingkatkan. Akan tetapi pada 

kenyataannya intensitas pengawas dalam melakukan kepengawasan belum 

sepenuhnya maksimal. Hal tersebut dikarenakan jumlah pengawas yang 

terbatas, cakupan sekolah yang banyak, dan waktu kerja pengawas yang tidak 

hanya bekerja di sekolah, akan tetapi juga di UPK (Unit Pendidikan 

Kecamatan) dan juga di dinas pendidikan. 

Hambatan yang ditemui pengawas menjadikan kegiatan supervisi tidak 

sering dilakukan. Padahal kepala sekolah dan guru sangat membutuhkan 

peran pengawas dalam meningkatkan mutu sekolah. Hubungan yang 

harmonis antara pengawas dengan kepala sekolah sangat dibutuhkan agar 

tercipta rasa kekeluargaan yang baik. Rasa kekeluargaan yang baik antara 

pengawas dan kepala sekolah akan menjadikan pengawas dan kepala sekolah 

dapat berkolaborasi dengan baik untuk melakukan supervisi kepada guru. 

Rasa kekeluargaan tersebut juga akan menjadikan guru tidak merasa tertekan 

dengan kegiatan supervisi. Koordinasi yang baik itulah yang harus 

diperhatikan oleh pengawas dan kepala sekolah sehingga pengawas, kepala 

sekolah dan guru dapat berkolaborasi dengan baik dan tidak menimbulkan 

salah paham terkait dengan supervisi yang dilakukan. 

Adanya hambatan yang dialami pengawas berpengaruh terhadap 

hubungan kerja antara pengawas, kepala sekolah dan guru. Kaitannya dalam 

hal ini, kepala sekolah merupakan perantara antara pengawas dengan guru 
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karena sebelum melakukan supervisi, pengawas berkoordinasi terlebih dahulu 

dengan kepala sekolah. Kepala sekolah juga merupakan pihak yang 

berkontribusi terhadap mutu guru dan mutu pembelajaran karena kepala 

sekolah adalah pimpinan sekolah yang berperan terhadap penyediaan kualitas 

guru yang baik sehingga sangat erat kaitannya dengan kompetensi yang 

dimiliki oleh guru. Agar dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh 

guru, kepala sekolah tidak hanya bekerja sendiri. Kepala sekolah juga 

membutuhkan peran pengawas karena pada dasarnya pengawas bertugas 

untuk melakukan supervisi terhadap guru, sehingga hasil dari supervisi guru 

dapat menambah informasi untuk kepala sekolah dalam memberi saran 

terutama untuk guru agar dapat meningkatkan kompetensi pedagogik. 

Adanya permasalahan di atas menjadikan peneliti mengangkat masalah 

tersebut sebagai bahan skripsi dengan judul “Peran Pengawas dalam 

Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Ditinjau dari Sudut Pandang Kepala 

Sekolah Dasar di Kecamatan Rawalo.”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

diajukan pada penelitian ini adalah bagaimana peran pengawas dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik ditinjau dari sudut pandang kepala 

sekolah dasar di Kecamatan Rawalo? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan 

pengawas dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru ditinjau dari 

sudut pandang kepala sekolah dasar di Kecamatan Rawalo. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberi manfaat 

yang positif baik secara teoritis maupun praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

Untuk pengembangan keilmuan dalam bidang supervisi pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Guru 

Meningkatkan kemampuan guru dalam kompetensi pedagogik 

sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. 

b. Manfaat bagi Kepala Sekolah 

Meeningkatkan kualitas sekolah dengan adanya guru yang 

berkompeten dalam bidang pedagogik khususnya. 

c. Manfaat bagi Pengawas 

Meningkatkan kinerja pengawas dalam berkolaborasi dengan kepala 

sekolah dan membantu guru dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogik. 

d. Manfaat bagi Peneliti 

Menjadi sumber belajar agar kedepannya setelah menjadi guru dapat 

memiliki dan menerapkan kompetensi pedagogik dengan baik. 
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