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Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt., dengan 

nikmat rahmat, hidayat dan inayah-Nya yang senantiasa 

melimpah sehingga upaya ilmiah dalam bentuk buku dengan 

judul “Supervisi Pendidikan,” dapat tersusun dengan baik 

sebagaimana yang ada di hadapan pembaca. Alhamdulillah, 

meskipun banyak mengalami hambatan dan kesulitan, namun 

dengan semangat dan dorongan yang kuat, akhirnya naskah 

sederhana ini dapat terselesaikan dan terbit. Tak lupa Salam dan 

salawat kepada Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi 

umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna, dan 

menjadi reference spiritualitas dalam mengemban misi khalifah. 

Buku ini merupakan salah satu obsesi penulis. Dalam karya 

ini penulis memaparkan dan memecahkan beberapa hal yang 

berkaitan dengan problematika supervisi dalam pendidikan. 

Meskipun ada banyak kekurangan dalam penulisan karya ini, 

namun semoga buku ini dapat menjadi salah satu referensi bacaan 

yang baik bagi mahasiswa maupun dosen dalam melaksanakan 
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perkuliahan yang aktif dan efektif pada jurusan ilmu pendidikan. 

Mempertajam, mengembangkan dan meningkatkan kualitas 

keilmuan dalam bidang ilmu pendidikan, khususnya pendidikan 

agama Islam di Indonesia.  

Mudah-mudahan kehadiran buku ini bermanfaat bagi semua 

pembacanya dan mendapatkan ridha Allah. Tiada niatan selain 

agar karya ini dapat menambah wawasan bagi pembaca. Amin. 

Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu atas segala 

bantuan yang telah diberikan, khususnya kepada Penerbit yang 

telah memberikan bantuan hingga buku ini dapat diterbitkan. 

Dengan kerendahan hati, pandangan-pandangan dan saran-

saran dari berbagai pihak saya nantikan demi kesempurnaan buku 

ini. Amin. 

 

 

Makassar, Akhir Oktober 2016 

Dr. Rosmiaty Azis, M.Pd.I. 
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Bidang Garapan dan Fungsi Pokok 

Administrasi Pendidikan 


A. Bidang Garapan Administrasi Pendidikan

Dengan melihat unsur-unsur pokok dalam administrasi, jelas

bahwa bidang-bidang yang tercakup di dalam proses kegiatan 

administrasi pendidikan itu luas. Adanya unsur kelompk manusia 

melahirkan timbulnya administrasi personel yang antara lain 

menyangkut masalah bagaimana memilih, mengagkat, 

menempatkan membimbing dan mengawasi semua personelyang 

terlibat di dalam kegiatan administrasi dalam rangka pencapaian 

tujuan pendidikan.1  

Menurut Sondang P. Siagian, administrasi adalah keseluruhan 

proses pelaksanaan daripada keputusan yang telah diambil dan 

pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang 

manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.2 

1 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2012), h. 9. 
2 Sondang P. Siagian, Administrasi Pendidikan (Jakarta: PT. Gunung Agung, 

1994), h. 2. 
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Kegiatan administrasi juga merupakan usaha pengendalian 

rangkaian kegiatan kependidikan yang terarah pada pencapaian 

tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh kelompok kerja sama 

yang menyelenggarakan usaha kependidikan.3 

Dalam hal ini tercakup pula masalah kepemimpinan 

bagaimana sikap dan sifat seorang pemimpin yang dikehendaki di 

dalam pendidikan, tipe-tipe kepemimpinan mana yang sesuai, 

syarat-syarat apa yang diperlukan sebagai seorang pemimpin 

pendidikan yang baik dan sebagainya. Setiap kegiatan dalam 

proses administrasi pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Tujuan pendidikan tergambarkan di dalam 

kurikulum sekolah masing-masing. Adanya unsur tujuan ini 

menimbulkan perlunya pengadministrasin pelaksanaan 

kurikulum yang menjadi tugas dan tanggung jawab kepala 

sekolah bersama guru-guru dan pegawai sekolah lainnya. 

Dengan adanya unsur dan fungsi tersebut menunjukkan 

perlunya pengorganisasian yang baik dan teratur. Oleh karena itu, 

dalam bagian ini akan mebabarkan mengenai bidang-bidang 

garapan administrasi pendidikan yang akan diuraikan sebagai 

berikut.4 

1. Administrasi Tata Laksana Sekolah  

Hal ini meliputi: 

a. Organisasi dan struktur pegawai tata usaha 

b. Otorosasi dan anggaran belanja keuangan sekolah 

c. Masalah kepegawaian dan kesejahteraan personel sekolah 

d. Masalah perlengkapan dan perbekalan 

e. Keuangan dan pembukuannya  

f. Korespondensi/surat-menyurat  

g. Laporan-laporan 

h. Masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, dan 

pemberhentian pegawai 

i. Pengisian buku pokok, klaper, rapor dan sebagainya. 5 

                                                     
3 Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), 

h. 8. 
4 Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan (Bandung Alfabeta, 2011), h. 10. 
5 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 10. 
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2. Bidang personalia guru  

Hal ini mencakup: 

a. Pengangkatan dan penempatan guru 

b. Organisasi personel guru 

c. Masalah kepegawaian 

d. Masalah konduite dan evaluasi kemajuan guru 

e. Refreshing dan upgrade guru-guru. 6 

3. Administrasi peserta didik 

Hal ini mencakup: 

a. Usaha membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru 

dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-

masing sebaik-baiknya. 

b. Usaha mengembangkan mencari dan menggunakan metode-

metode baru dalam mengajar dan belajar yang lebih baik. 

c. Mengusahakan dan mengembangkan kerja sama yang baik 

antara guru, peserta didik dan tata usaha sekolah 

d. Mengusahakan cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan 

pengajaran 

e. Usaha mempertinggi mutu dan pengalaman guru-guru. 7 

4. Pelaksanaan dan pembinaan kurikulum 

a. Mempedomani dan merealisasikan apa yang tercantum di 

dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha 

mencapai dasar-dasar dan pengajaran 

b. Menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum beserta 

materi-materi, sumber-sumber, dan metode pelaksanaan 

disesuaikan dengan pembaruan pendidikan dan pengajaran 

serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekolah. 

c. Kurikulum bukanlah merupakan sesuatu yang harus diikuti 

begitu saja dengan mutlak tanpa perubahan dan 

penyimpangan sedikit pun. Kurikulum lebih merupakan 

pedoman bagi para guru dalam menjalankan tugasnya. 8 

                                                     
6 H. M. Daryanto, Administrasi Pendidikan (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1998), h. 

25. 
7 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 11. 
8 Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan), h. 12. 
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Dalam mempergunakan kurikulum, guru disamping 

menuruti dan mengikuti apa yang tercantum di dalamnya berhak 

dan berkewajiban pula memilih dan menambah materi-materi, 

sumber-sumber, ataupun metode-metode pelaksanaan yang lebih 

sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat lingkungan 

sekolah dan membuang serta mengurangi apa yang dianggapnya 

sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan kebutuhan 

masyarakat dan negara pada umumnnya.itulah sebab pelaksanaan 

kurikulum perlu mendapat perhatian dan pembinaan kurikulum 

harus diusahakan dan dijalankan. 

5. Pendirian dan perencanaan bangunan sekolah 

Para guru dan kepala sekolah harus memahami pengetahuan 

mengenai perencanaan dan pendirian sekolah seperti: 

a. Cara memilih letak dan menentukan luas tanah yang 

dibutuhkan 

b. Mengusahakan, merencanakan dan menggunakan biaya 

pendirian gedung sekolah 

c. Menentukan jumlah dan luas ruangan kelas, kantor, gedung, 

asrama, lapangan olahraga, podium, kebun sekolah serta 

komposisinya satu sama lainnya. 

d. Cra-cara penggunaan gedung sekolah dan fasilitas-fasilitas lain 

yang efektif dan produktif serta pemeliharaannya secara 

continue 

e. Alat-alat perlengkapan sekolah dan alat pelajaran yang 

dibutuhkan. 9 

6. Hubungan sekolah dengan masyrakat 

Hal ini mencakup hubungan sekolah dengan sekolah lain, 

hubunga sekolah dengan pemerintah setempat, hubunga sekolah 

dengan instansi-instansi dan jawatan-jawatan lainnya dan 

hubungan sekolah dengan masyarakat umumnnya. Hendaknya 

semua hubunga ini merupakan hubunga kerja sama yang bersifat 

pedagogis, sosiologis, dan produktif yang dapat mendatangkan 

keuntungan dan perbaikan serta kemajuan bagi kedua belah 

                                                     
9 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 12. 
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pihak. 

Dari apa yang telah diuraikan tersebut di atas bidang-bidang 

yang tercakup dalam administrasi pendidikan dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Administrasi material, yaitu kegiatan administrasi yang 

menyangkut bidang-bidang materi seperti ketatausahaan 

sekolah, administrasi keuangan, gedung dan alat-alat 

perlengkapan sekolah. 

b. Administrasi personel, mencakup di dalamnya administrasi 

personel guru dan pegawai sekolah dan juga administrasi 

murid. Dalam hal ini masalah kepemimpinan dan supervisi 

atau kepegawaian memegang peranan yang sangat penting. 

c. Administrasi kurikulum yang mecakup di dalamnnya 

penyusunan kurikulum, pembinaan kurikulum, pelaksanaan 

kurikulum seperti pembagian tugas mengajar pada guru, 

penyususnan silabus atau rencana pengjaran tahunan, 

persiapan harian dan mingguan dan sebagainya.10 

 

B. Fungsi-fungsi Pokok Administrasi Pendidikan 

1. Perencanaan (Planning) 

Setiap program memerlukan perencanaan terlebih dahulu 

sebelum dilaksanakan. Perencanaan adalah suatu cara 

menghampiri masalah-masalah. Dalam penghampiran masalah ini 

siperencana berbuat merumuskan apa saja yang harus dikerjakan 

dan bagaimaa mengerjakannya. Perencanaan merupakan salah 

satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan administrasi. Tanpa 

perencanaan pelakasanaan suatu kegiatan akan mengalami 

kesulitan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan. Perencanaan merupakan kegiatan yang harus 

dilakukan pada permulaan dan selama kegiatan administrasi itu 

berlangsung. Perencanaan adalah aktivitas memikirkan dan 

memilih rangkaian tindakan-tindakan yang ditertuju pada 

tercapainya maksud dan tujuan pendidikan. 11 

Langkah-langkah dalam perencanaan meliputi hal-hal sebagai 
                                                     

10 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 13. 
11 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 16. 
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berikut: 

a. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai 

b. Meneliti masalah-masalah atau pekerjaan yang akan 

dilakukan 

c. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan 

d. Menentukan tahapan-tahapan atau rangkain tindakan. 

e. Merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan 

dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. 12 

Syarat-syarat perencanaan: 

1. Perencanaan harus didasarkan atas tujuan yang jelas 

2. Bersifat sederhana, realitas dan praktis 

3. Terinci, memuat segala uraian serta klasifikasi kegiatan dan 

rangkaian tidakan sehingga mudah dipedomani dan 

dijalankan. 

4. Memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan denga 

kebutuhan serta kondisi dan situasi sewaktu-waktu. 

5. Terdapat perimbangan antara bermacam-macam bidang yang 

akan digarap dalam perencanaan itu menurut irgensinya 

masing-masing. 

6. Diusahakan adanya penghematan tenaga, biaya dan waktu 

serta kemungkinan penguunaan sumber-sumber daya dan 

dana yang tersedia dengan sebaik-baiknya 

7. Diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadi adanya 

duplikasi pelaksanaan. 13 

 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan 

membentuk hubungan-hubungan kerja antara- orang-orang 

sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-

tujuanyang telah ditetapkan. Dalam pengorganisasian terdapat 

adanya pembagian tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab 

secara terinci menurut bidang-bidang dan bagian-bagian sehingga 

tercipta adanya hubungan-hubungan yang harmonis dan lancar 

                                                     
12 Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 13. 
13 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 13. 
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menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Pengorganisasian sebagai fungsi administrasi pendididikan 

menjadi tugas utama bagi para pemimpin pendidikan termasuk 

kepala sekolah.  

Organisasi yang baik hendaklah memiliki ciri-ciri atau sifat-

sifat sebagai berikut: 

a. Memiliki tujuan yang jelas 

b. Tiap anggota dapat memahami dan menerima tujuan mereka  

c. Adanya kesatuan arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan 

tindak dan kesatuan pikiran 

d. Adanya kesatuan perintahpara bawahan hanya mempunyai 

seorang atasan langsung daripadanya ia menerima perintah 

atau bimbingan dan kepada siapa ia harus mempertanggung 

jawabkan hasil pekerjaannnya. 

e. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing anggota 

f. Adanya pembagian tugas atau pekerjaaan yang sesuai 

kemampuan, keahlian dan bakat masing-masing sehingga 

dapat menimbulkan kerja sama yang harmonis. 

g. Adanya jaminan keamanan dalam bekerja anggota tidak 

merasa gelisah karena takut dipecat atau ditindak dengan 

sewenang-wenang 

h. Adanya gaji yang setimpal dengan pekerjaan. 14 

 

3. Pengordinasian (coordinating) 

Adanya bermacam-macam tugas/pekerjaan yang dilakukan 

oleh banyak orang memerlukan adanya koordinasi dari seorang 

pemimpin. Adanya koordinasiyang baik dapat menghindarkan 

kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat. Dengan adaya 

koordinasi yang baik semua bagian dan personel dapat bekerja 

sama menuju kesatu arah tujuan yang telah ditetapkan. 15 

 

4. Komunikasi 

Dalam melaksanakan suatu program pendidikan aktivitas 
                                                     

14 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 18. 
15 Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 14. 
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menyebarkan dan menyampaikan gagasan-gagasan dan maksud 

ke seluruh struktur organisasi sangat penting. Proses 

penyampaian atau komunikas ini meliputi lebih daripada sekedar 

menyalurkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan dan maksud 

secara lisan atau tertulis. Komunikasi dalam setiap bentuknya 

adalah suatu proses yang hendak mempengaruhi sikap dan 

perbuatan orang-orang dalam struktur orgaisasi. 

 

5. Supervisi 

Setiap pelaksanaan program pendidikan merupakan adanya 

pengawasan atau supervisi. Pengawasan bertanggung jawab 

tentang kefektifan program itu. Oleh karena itu, supervisi 

haruslah meneliti ada atau tidaknya kondisi-kondisi yang akan 

memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan. Jadi fungsu 

supervisi yang terpenting adalah menentukan kondisi-

kondisisyarat-syarat apakah yang diperlukan dan 

memenuhi/mengusahakan syarat-syarat yang diperlukan itu. Jadi 

jika disimpulkan maka supervisi sebagai fungsi administrasi 

pendidikan berarti aktivitas-aktivitas untuk menentukan kondisi-

kondisi/syarat-syarat yang esensial yang akan menjamin 

tercapainya tujuan pendidikan. 

 

6. Kepegawaian (Staffing) 

Sama halnya fungsi-fungsi administrasi pendidikan yang 

telah diuraikan terdahulu kepegawaian merupakan fungsu yang 

tidak kalah pentingnya. Agak berbeda dengan fungsi-fingsi 

administrasi yang telah dibicarakan dalam kepegawaian yang 

menjadi titik penekanan ialah pesonel itu sendiri. Aktivitas dalam 

kepegawaian yaitu menentukan, memilih, menempatkan dan 

membimbing personel. Selanjutnya yang perlu diperhatikan di 

dalam kegiatan kepegawaian adalah pemberian motivasi kepada 

para pegawai agar selalu giat bekerja. Kesejahteraan pegawai 

jasmani maupun rohani, intensif dan pengharagaan atas jasa-jasa 

mereka, bimbingan untuk dapat lebih maju, adanya kesempatan 

untuk meng-upgrade diri masalah pemberhentian dan pensiun 

pegawai. 
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7. Pembiayaan (budgeting) 

Ibarat bensi bagi sebuah mobil atau minyak bagi sebuah 

motor demikianlah pentingnya biaya dan pembiayaan bagi setiap 

organisasi. Itulah sebabnya maka maslah pembiayaan ini harus 

sudah mulai dipikirkan sejak pembuatan planning sampai dengan 

pelaksanaannya. Berapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

pembiayaan: 

a. Perencanaan tentang berapa biaya yang diperlukan 

b. Darimana dan bagaimana biaya itu dapat 

diperoleh/diusahakan 

c. Bagaimana penggunaannya 

d. Siapa yang melaksaakannya 

e. Bgaimana pembukuan dan pertanggungjawabannya 

f. Bagaimana pengawasannya 

g. Penilaian(evaluating). 16 

Evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah 

aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai dimana 

pelaksanaan yang akan dilakukan di dalam proses keseluruhan 

organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program 

yag telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. 

Setiap kegiatan, baik yang dilakukan oleh unsur pimpinan 

maupun oleh bawahanmemerlukan adanya evaluasi. Denga 

mengetahui kesalahan-kesalahan atau kekuranga serta kemacetan-

kemacetan yang diperoleh dari tindakan evaluasi itu, selanjutnya 

dapat diusahakan bagaimana cara memperbaikinya. 

Adapun ayat dan hadis yang terkait dengan hal tersebut 

yaitu: 

1. QS. al-An’am/6: 70. 

                             

                        

                              

                                                     
16 H.M Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 29. 
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Terjemahnya: 

Dan tinggalkan lah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai 

main-main dan senda gurau dan mereka Telah ditipu oleh kehidupan 

dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan Al-Quran itu agar masing-

masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, Karena perbuatannya 

sendiri. tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi 

syafa'at selain daripada Allah. dan jika ia menebus dengan segala macam 

tebusanpun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. mereka Itulah 

orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. bagi mereka 

(disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang 

pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. 17 

Adapun hadis yang menunjangnya yang artinya sebagai 

berikut: 

Dari Abdurrhman bin Syimasyah dari Aisyah ra. Berkata: 

saya mendenganr Rasulullah saw. bersabdah di rumahku ini: 

Wahai Allah, barang siapa yang diberi kekuasaan untuk 

mengurusi sesuatu dari urusan umatku kemudian ia mempersulit 

mereka maka sulitlah baginya. Dan barang siapa yang diberi 

kekuasaan untuk mengurusi sesuatu dari urusan umatku 

kemudian ia mempermudah maka mudahkanlah baginya. (H.R. 

Muslim) 

Berdasarkan uraian tafsir ayat dan hadis di atas ada beberapa 

hal bisa dipetik hikmahnya dan kemudian bisa diaktualisasikan 

dalamkehidupan sehari-hari. Implikasi dari ayat-ayat di atas 

sebenarnya sangat mirip denga apa yang terjadi sekarang namun 

di sini tidak akan dibahas ayat tersebut secara luas. Akan dibatasi 

pembahasannya sesuai dengan bidang terkait yaitu administrasi 

pendidikan. Dalam hal ini mengimplementasikan nilai-nilai yang 

terkandung dalam ayat tersebut pada konteks kepemimpinan. 

Dalam ilmu administrasi pendidikan, istilah kepemimpinan 

sudah tidak asing lagi didengar. Setiap lembaga atau organisasi 

                                                     
17 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Solo: Qomari, 2010), h. 

756. 
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harus mempunyai seorang pemimpin. Dan sudah menjadi kodrat 

manusia untuk menjadi khalifah dimuka bumi ini. Meski kita 

belum mampu memimpin orag laindalam suatu organisasi 

misalnya, minimal kita bisa memimpin untuk diri kita sendiri. 

Namun yang menjadi pertanyaan seorang pemimpin yang 

bagaimanakah yang patut dan layak untuk memimpin. 

Dalam QS al-An’am/6:70 dan hadis dijelaskan bahwa 

pemimpin yang baik harus sesuai dengan kemampuannya serta 

dapat menundukkan hawa nafsunya. Karena apabila seorang 

pemimpin mengambil keputusan sesuai dengan hawa nafsunya 

maka akan menyesatkan dirinya sendiri dan orang lain dari jalan 

Allah swt. Untuk itu selaku orang administrator pendidikan yag 

kelak akan mekjadi pemimpin di masa depan harus pandai-

pandai menundukkan hawa nafsunya demi kemaslahatan orag 

banyak. 

Dalam QS al-Baqarah/2: 129. Allah swt berfirman: 

                               

            

Terjemahnya: 

Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan 

mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan 

mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-

Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang 

Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. 18 

QS Lukman/31: 13 

                           

     

Terjemahnya: 

Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

                                                     
18 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,, h. 20. 
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mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar".19 

Adapun Hadis terkait yang artinya: 

Dari Ibn Umar ra. Dari Nabi saw. sesungguhnya beliau bersabdah: 

Seorang muslim wajib mendenganr dan taat terhadap perintah yang 

disukai maupun yang tidak disukainya kecuali bila diperintahkan 

mengerjakan kemaksiatan maka ia tidak wajib mendengar dan taat 

(Muttafaq alaihi).  

Hadis lain yang artinya: 

Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw. beliau bersabdah: ada tujuh 

golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari yag tiada 

naungan kecuali naungan-Nya yaitu pemimpin yang adil, pemuda 

yang senatiasa beribadah kepada Allah, sesorang yang hatinya 

senantiasa digantungkan dengan masjid, dua orang saling mencintai 

karena Allah yang keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. 

Seorang laki-laki yag ketika diajak (dirayu) oleh seorang wanita 

bangsawan yang cantik lalu ia menjawabsesungguhnya saya takut 

kepada Allah, seorang yang mengeluarkan sedekah sedang ia 

merahasiakannyasampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa 

yang diberikan oleh tangan kanannya dan seorang yang mengingat 

Allah ditempat yang sepih meneteskan air mata. (muttafaq alaihi). 

                                                     
19 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 412. 
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2 

Kepengawasan  

dalam Pendidikan 


A. Kepengawasan dalam Pendidikan

1. Arti pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja

dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian 

hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan 

tersebut. 

Mengawasi ialah proses dimana administrasi melihat apakah 

itu sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Jadi jika tidak 

sesuai dengan apa yang telah disepakati atau dikehendaki maka 

administrator mengadakan penyesuaian.20 

Dilihat dari proses tindakan pengawasan terdiri atas empat 

langkah universal yaitu: 

a. Menetapkan suatu kriteria atau standar pengukuran/penilaian

b. Mengukur/meilai perbuatan (performance) yang sedang atau

20 Oteng Sutisma, Administrasi Pendidikan (Bandung: Angkasa, 1983), h. 240. 
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sudah dilakukan 

c. Membandingkan perbuatan dengan standar yag telah 

ditetapkan 

d. Memperbaiki penyimpanan dari standar dengan tindakan 

pembetulan. 21 

Jadi pengawasan menyarankan adanya tujuan dan rencana. 

Tidak ada administrator jika tidak ada rencana yang dibuat. Sudah 

tentu semakin jelas, lengkap dan terkoordinasi rencana, maka 

semakin lengkap pengawasan administratif bisa dijalankan.  

 

2. Masalah Tanggung Jawab 

Manusia sebagai makhluk yag mempunyai unsur yang 

sempurna (jasmani dan rohani) yang Allah anugerahkan 

kepadanya untuk memakmurkan bumi ini, sebagaimana 

fungsinya di bumi ini debagai khalifah fil ard, sebagaimana dalam 

QS al-Baqarah/2: 30. 

                         

                                

      

Terjemahnya: 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) 

di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 

menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji 

Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: Sesungguhnya 

Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.22 

Tanggung jawab merupakan syarat utama dalam 

kepemimpinan. Tanpa memiliki tanggung jawab orang tidak 

dapat menjadi pemimpin. Dalam kehidupan sehari-hari tanggung 

                                                     
21 Oteng Sutisma, Administrasi Pendidikan, h. 240. 
22 Departemen Agama RI, Al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 6. 
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jawab sering salah diartikan orang. Banyak orang yag menyatakan 

tanggung jawab yang sebenarnya hanya berarti berani memberi 

jawab atas teguran perbuatan biarpun perbuatan itu salah atau 

tidak baik. 

Tanggung jawab adalah pengertian yang didalamnya 

mengandung norma-norma etika, sosial dan scientific yang berarti 

bahwa perbuatan yang bisa dipertanggung jawabkan itu adalah 

baik. Dapat disetujui orang-orang lain/masyarakat yang 

mengandung kebenaranyang bersifat umum. Pengertian tanggung 

jawab berisi pula di dalamnya keberanian mengambil resiko 

terhadap tantangan, hambatan atau rintangan yang mungkin akan 

menghalangi terhadap pekerjaan yang telah dianggap baik dan 

benar. Dengan kata lain tanggung jawab adalah kesanggupan 

untuk menjalankan suatu tugas kewajiban yang dipikulnya 

dengan sebaik-baiknya. 

Seorang pemimpin harus mempunyai rasa tanggung jawab 

terhadap kepemimpinannya. Dan di dalam memilih harus 

mempunyai kecakapan di bidangnya agar dia dapat 

melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jika kepemimpinan 

diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah 

kehancurannya akan timbul. Sebagaimana sabda nabi yang 

artinya: 

Jika amanah telah disia-siakan tunggu saja kehancuran terjadi 

ada seorang sahabat bertanya bagaimana maksud amanah disiai-

siakan? Nabi Menjawab Jika urusan diserahkan bukan kepada 

ahlinya maka tunggulah kehancuran itu. (H.R. Bukhari) 

Jadi seorang pemimpintidak boleh berhianat terhadap amaah 

yang telah dipikulnya, mestinya dia melaksanakan tugasnya 

dengan penuh tanggung jawab. Hal ini telah dijelaskan dalam QS 

al-Anfal/8: 27. 

                        

     

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
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Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui. 23 

Demikian pula dengan pemimpin pendidikan tentu saja 

tanggung jawab seorang pemimpin berbeda-beda tingkat dan 

luasnya. Seorang inspektur pendidikan sudah tentu memiliki 

tanggung jawab yanesar dan luas daripada kepala sekolah. Tugas 

kepala sekolah selaku pemimpin ialah membantu para guru 

mengembangkan kesanggupan-kesanggupan mereka secara 

maksimal dan menciptakan suasana hidup sekolah yang 

sehatyang mendorong guru-guru, pegawai, tata usaha, murid-

murid, dan orang tua murid untuk mempersatukan kehendak, 

pikiran, dan tindakan dalam kegiatan kerja sama yang efektif bagi 

tercapainya tujuan. 

Demikian pula tanggung jawab seorang guru dalam fungsi 

kependidikan tidak dapat dikatakan kecil sesungguhnya semua 

guru mempunyai daya kesanggupan yang besar daripada yang 

mereka pergunakan jika benar-benar dia diberikan kesempatan, 

bimbingan dan diberi jalan untuk mengembangkan kesanggupan 

itu. Untuk membuat murid-mirid belajar secara efektif guru harus 

mengoordinasi kelasnya untuk kegiatan belajar. 

 

3. Supervisi 

a. Pengertian supervisi 

Secara terminologis, supervisi dapat diartikan sebagai 

serangkaian usaha yang diberikan kepada guru terutama bantuan 

yang berwujud layanan profesional yang dilakukan oleh kepala 

sekolah dan pengawas serta supervisor lainnya untuk 

meningkatkan proses dan hasil belajar. 

Secara etimologis supervisi diartikan sebagai penyelidikan, 

pemeriksaan, penilik dan pengawas. Apa yang disebut sebagai 

supervisi pada kenyataanya disebut sebagai inspeksi. 24 

Banyak para pakar memberikan batasan supervisi sebagai 

bantuan kepada staf untuk mengembangkan situasi belajar yang 

                                                     
23 Departemen Agama RI, Al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 27. 
24 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, 1983), h. 27. 
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baik. Supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah 

yang tertuju pada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan 

personel sekoalh di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. 

Dengan kata lain supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang 

direncanakan untuk membatu para guru dan pegawai sekolah 

lainnya dalam melakukan pekerjaaan mereka secara efektif. 

Fungsi pengawasan/supervisi dalam pendidikan bukan hanya 

sekadar mengontrol apakah segala kegiatan yang telah 

direncanakan atau diprogramkan telah dilaksanakan denga baik 

atau belum, tapi lebih dari itu mencakup penentuan kondisi-

kondisi atau syarat-syarat personel maupun material yang yang 

diperlukan untuk terciptanya belajar-mengajar yang efektif. 

Dalam dunia pendidikan di indonesia belum begitu populer.Sejak 

zaman penjajahan Belanda hingga sekarang orang lebih mengenal 

istilah inspeksi daripada supervisi. 25 

Pengertian inspeksi sebagai warisan pendidikan Belanda itu 

cenderung kepada pengawasan yang bersifat otokratis. Sedangkan 

supervisi mengandung pengertian yang lebih demokratis. Dalam 

pelaksaannya supervisi bukan hanya mengawasi apakah para 

guru menjalankan tugas sebaik-baiknya  sesuai dengan instruksi 

atau ketentuan yang telah digariskan, tetapi juga berusaha 

bersama guru-guru bagaimaa cara dalam meningkatkan proses 

belajar-mengajar. Jadi di dalam pelaksanaan supervisi guru 

dianggap bukan hanya pelaksana pasif melainkan diperlakuakan 

sebagai parnert bekerja yang memiliki ide-ide, pendapata-

pendapat, pengalaman-pengalaman yang perlu didengar dan 

dihargai. 

 

b. Prinsip-prinsip supervisi 

1. Prinsip fundamental/basic 

Setiap pemikiran, sikap dan tindakan seorang supervisor 

harus berlandaskan sesuatu yang kokoh kuat serta dapat 

dipulangkan kepadanya. Bagi bangsa Indonesia pancasila sebagai 

palsafah negara Indonesia sehingga bagi supervisor pancasila 

                                                     
25 Departemen Agama RI, Al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 27. 
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adalah pronsip fundamental. 

2. Prinsip praktis 

Sesuai prinsip fundamental sebagai pedoman seseorang 

supervisor pendidikan Indonesia maka dalam pelaksanaan sehari-

hari mereka berpedoman pada prinsip positif dan negatif. 26 

a) Prinsip positif merupakan pedoman yang harus dilakukan 

oleh supervisor agar berhasil dalam pembinaannya. Supervisi 

harus kontruktif dan kreatif. Supervisi harus mampu 

membangun pendidikan dan pengajaran kearah yang lebih 

baik dengan mengembangkan aktivitas, daya kreasi dan 

inisiatif orang-orang yang disupervisinya. Supervisi harus 

dilakukan dengan hubungan profesional bukan berdasar 

kepada hubungan pribadi. Supervisi hendaklah dapat 

mengembangkan potensi bakat, dan kesanggupan untuk 

mencapai kemajuan. 

b) Prinsip negatif merupakan pedoman yang tidak boleh 

dilakukan oleh seorang supervisor dalampelaksanaan 

supervisi. Supervisi tidak boleh memaksakan kehendaknya 

kepada orang-orang yang disupervisi. Supervisi tidak boleh 

dilakukan berdasarkan hubungan kekeluargaan, pribadi, 

kekoncoan. 27 Hal ini sesuai dengan QS al-Maidah/5: 8. 

                     

                            

                

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku 

adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah 

                                                     
26 Hery Gunawan, Administrasi Sekolah (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 

h. 196. 
27 Hery Gunawan, Administrasi Sekolah, h. 196. 
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kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan. 28 

 

c. Tipe-tipe Kepengawasan 

1. Supervisi sebagai inspeksi 

Dalam administrasi dan kepemimpinan yag otokratis 

supervisi berarti inspeksi. 29 Dalam bentuk inspeksi ini supervisi 

semata-mata merupakan kegiatan menintripeksi pekerjaan-

pekerjaan guru dan bawaan serta  pelakunya itu disebut sebagai 

inspektor. Inspeksi bukanlah suatu pengawasan yang berusaha 

menolong guru untuk mengembag dan memperbaiki cara dan 

daya kerja sebagai pendidika dan pengajar. Inspeksi dijalankan 

terutama dimaksud untuk meneliti apakah guru atau bawahan 

menjalankan apayang telah diinstruksikan dan ditentukan oleh 

atasan atau tidak, sampai diamana guru dan bawahan 

menjalankan tugas yag telah diberikannya. Sehingga baik 

buruknya guru atau bawahan menjalankan tugas yang telah 

diberikannya. Sehingga baik buruknya guru atau bawahan 

ditentukan sampai dimana dia menjalankan tugasnya tersebut. 

2. Laissed Faire 

Kepengawasan yang bertipe laissed faire sesungguhnya 

merupakan kepengawasan yang sama sekali tidak bersifat 

konstruktif. Kepengawasan laissed faire membiarkan guru-guru 

atau bawahan bekerja sekehendaknya tanpa diberi petunjuk dan 

bimbingan. 

3. Coercive supervision 

Tipe pengawasan ini bersifat otoriter. Di dalam tindakan 

pengawasan si pengawas bersifat memaksakan segala sesuatu 

yang dianggapnya benar dan baik menurut pandangan sendiri. 

Dalam halini pendapat guru-guru dan bawahan tidak dihiraukan 

tipe ini pada hal tetentu berguna bagi guru yang baru mulai 

belajar dan mengajar. 

                                                     
28Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 86. 
29Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, 1983), h. 79. 
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4. Supervisi sebagai latihan bimbingan 

Tipe ini berdasarkan suatu landasan pendidikan itu proses 

pertumbuhan bimbingan. Juga berdasarkan pandangan bahwa 

orang yang diangkat sebagai guru pada umumnyatelah mendapat 

pendidikan pre-service di sekolah guru. 

5. Kepengawasan yang demokratis 

Dlam kepemimpinan yang demokratis kepengawasan bersifat 

demokratis pula. Supervisi merupakan kepemimpinan pendidikan 

secara kooperatif. Dalam tingkat ini supervisi bukan lagi suatu 

pekerjaan yang dipegang oleh seorang petugas, melainkan 

merupakan pekerjaan bersama yang dikoordinasikan. Tanggung 

jawab bukan dipegang sendirioleh supervisor melainkan kepada 

para anggota sesuai dengan tingkat keahlian dan kecakapannya 

masing-masing. 30 

 

d. Kepengawasan dan semangat 

Jika telah diakui kebenaran bahwa orang-orang dapat 

memberi sumbagan yang lebih bila mereka diikutsertakan dalam 

membangun tujuan-tujuan merencanakan prosedur-prosedur dan 

menilai hasil-hasil maka pemimpin atau supervisor haruslah 

membantu anggota-anggotanya menciptakan situasi dimaa 

mereka dapat ikut serta dalam kegiatan kerja sama itu dan tidak 

acuh tak acuh dengan yang lain. 

Semangat ialah suatu yang membuat orang-orang mengabdi 

kepada tugas pekerjaannya dimaa kepuasan bekerja dan 

hubungan kekeluargaan yang menyenangkan menjadi bagian 

darinya. Semangat ialah reaksi emosional dan mental dari 

seseorag terhadap pekerjaannya. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi semangat dan perlu 

mendapat perhatian dari pemimpin pendidikan yaitu: 

1. Adanya tingkat kehidupan yang layak 

2. Adanya perasaan terlindung, ketentraman dalam bekerja 

3. Adanya kondisi kerja yang menyenangkan 

4. Suasana dan rasa kekeluargaan 

                                                     
30Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, 1983), h. 79. 
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5. Perlakuan adil terhadap atasnya 

6. Pengakuan terhadap sumbangan dan jasa-jasa yag 

diperbuatnya 

7. Kesempatan berpartisipasi dan ikut serta dalam menentukan 

kebijakan 

8. Kesempatan untuk memiliki harga diri. 31 

 

e. Fungsi-fungsi supervisi 

Fungsi-fungsi supervisi yang penting untuk diketahui oleh 

pepmimpin pendidikan atau kepala sekolah yaitu: 

1. Dalam bidang kepemimpinan 

a. Menyusun rencana (planning) dan policy bersama 

b. Mengikutsertakan anggota kelompok dalam berbagai 

kegiatan 

c. Memberikan bantuan kepada anggota kelopok dalam 

memecahkan maslahnya 

d. Membangkitkan dan memupuk semangat kelompok 

e. Mengikut sertakan anggota kelompok dalam pengambilan 

keputusan 

f. Membagi-bagi dan mendelegasikan wewenang dan 

tanggung jawab kepada anggota kelompok sesuai dengan 

kecakapan masing-masing. 

2. Dalam hubungan kemanusiaan 

a. Memanfaatkan kekeliruan dan keselahan untuk dijadikan 

pelajaran dalam perbaikan selanjutnya 

b. Membantu mengatasi kekurangan dan kesulitan yang 

dihadapi oleh anggota kelompok 

c. Mengarahkan anggota kelompok untuk bersifat 

demokratis 

d. Memupuk untuk saling menghormati di antara sesame 

anggota kelompok. 32 

Dari uraian di atas agama juga menuntut intuk senantiasa 

memberikan arahan terhadap usaa yang kita perbuat agar 

                                                     
31Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, 1983), h. 86. 
32Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, 1983), h. 86. 
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perbuatan tersebutdapat memberikan manfaat bagi sesama 

bukankah agama adalah nasehat. Sabdah Nabi saw yang artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Musadda berkata telah 

menceritakan kepada kami Yahya dari Ismail berkata telah 

menceritakan kepada Qais bin abu Hasim dari Jabir bin Abdulla 

berkata: Aku telah memba’yat Rasulullah untuk menegakkan 

salat, menunakan zakat, dan menasehati kepada setiap muslim 

(HR. Bukhari). 

3. Dalam bidang pembinaan proses kelompok 

a. Memilih personel yang memiliki syarat-ayarat dan 

kecakapan dalam melaksanakan pekerjaan 

b. Meneptkan personel pada tempat dan tugas yang sesuai 

c. Menguasahakan susunan kerja dan meningkatkan daya 

kerja serta hasil maksimal.33 

4. Dalam bidang evaluasi 

a. Menguasai dan memahami tujuan pendidikan secara 

khusus 

b. Menguasai dan memiliki norma-norma atau ukuran yang 

digunakan dalam kriteria penilaian 

c. Menguasai teknik-teknik dalam pengumpulan data 

d. Menafsirkan dan menyimpulkan hasil-hasil penilaian 

sehingga mendapat gambaran-gambaran dalam 

mengadakan perbaikan. 34 

 

B. Jenis-jenis Supervisi 

1. Supervisi umum dan supervisi pengajaran 

Supervisi umum ialah supervisi yang dilakukan 

terhadapkegiatan-kegiatan yang secara tidak langsung 

berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran. Seperti 

pengelolaan banguna dan perlengkapan sekolah atau kantor-kator 

pendidikan, supervisi terhadap pengelolaan administrasi 

kantor,pengelolaan keungan. 35 

                                                     
33Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, 1983), h. 86. 
34Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, 1983), h. 86. 
35Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, 1983), h. 86. 
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Sedangkan supervisi pengajaran ialah kegiatan pengawasan 

yag ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi, baik personel 

maupun materil yang memungkinkan terciptanya situasi belajar-

mengajar yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan. 36 

 

2. Supervisi klinik 

Supervisi klinik merupakan bagian dari supervisi pengajaran. 

Dikatakan supervisi klinik karena prosedur pelaksnaannya lebih 

ditekankan terhadap mencari sebab-sebab atau kelemahan yang 

terjadi di dalam proses belajar-mengajar serta diusahakan 

bagaimaa cara dalam memperbaikinya. 

 

3. Pengawasan melekat dan pengawasan fungsional 

Istilah pengawasan melekat diturunkan dari bahsa asing built 

in controle yang berarti suatu pengawasan yang memang sudah 

sendirinya melekat menjadi tugas dan tanggung jawab dari 

pimpinan, baik pimpinan tingkat atas hingga yang paling bawah 

pada semua organisasi atau lembaga. 37 

Di dalam buku penjelasan mengenai pengawasan melekat 

yang dikeluarkan oleh inspektorat jenderal pendidikan dan 

kebudayaan pada bab 1 sebagai berikut: Pengawasan melekat 

adalah suatu kegiatan administrasi dan maajemen yang dilakukan 

oleh pimpinan suatu kerja untuk mencegah terjadinya salah urus 

dan meningkatkan efesiensi dan efektivitas yang sesuai dengan 

kebijakan menteri P dan K peraturan perundang-undangan dan 

rencana yang telah ditetapkan. 

Dengan kata lain semua pimpinan baik kepala sekolah harus 

bertanggung jawab atas pengawasan dan pelaksanaan semua 

tugas dan kewajiban yang masing-masing dibebankan kepada 

pimpinan di lingkungan unit kerja. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan fungsuonal 

ialah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang yang 

fungsu jabatannya sebagai pengawas. Sebagai contoh konkrit 

tentang pengawasan fungsional dapat dilihat di delapan inspektor 
                                                     

36 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, 1983), h. 86. 
37 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, 1983), h. 89. 
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yang masing-masing dipimpin oleh seorang inspektur: 

a. Inspektur kepegawaian 

b. Inspektur keuangan 

c. Inspektu perlengkapan 

d. Inspektur pendidikan dasar dan menengah 

e. Inspektur pendidikan tinggi 

f. Inspektur PLS, Pemuda dan Olahraga 

g. Inspektur kebudayaan 

h. Inspektur proyek pembangunan. 38 

Mengingat luasnya bidang garapan masing-masing 

inspektorat dan luasnya cakupan masing-masing maka setiap 

inspektur dibantu oleh beberapa inspektur pembantu menurut 

bidang dan wilayahnya masing-masing. Hal demikian inilah yang 

disebut sebagai pengawasan fungsional. Maka pengawasan yang 

dilakukan oleh para pembantu inspektur termasuk supervisi 

umum. Supervisi fungsional yang termasuk pengajaran pada 

umumnya dilakukan oleh Kanwil departemen P dan K yang ada 

di setiap provinsi. Seperti bidang pendidikan umum, bidang 

menengah kejuruan, bidang pendidikan guru dan tenaga teknis. 

Sedangkan pendidikan dasar, PLS, Olah raga, pendidikan 

masyarakat dan kebudayaan, pengawasan fungsional dilakukan 

menurut bidang masng-masing di tingkat kecamatan. 

 

C. Inservice Training dan upgrading 

1. Inservice training 

Inservice training dan upgrading merupakan salah satu fungsi 

kepengawasan yang sangat penting. Pembinaan dan perbaikan 

pendidikan tidak mungkin berhasil tanpa disertai dengan 

pembinaan dan perbaikan mutu pengetahuan serta cara kerja para 

pelaksananya yaitu guru-guru. 

Para calon guru diberikan pembinaan atau pelatihan untuk 

menambah pengalaman di dalam mengajar. Halini perlu 

dikakukan sebab guru-guru yang telah lulus dari sekolah 

keguruan sebagian belum mempunyai pengalaman yag baik 

                                                     
38 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, 1983), h. 93. 
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karena penetahuannya hanya bersifat teoritis. 

 

2. Upgrading 

Pengertian apgrading (penataran) sebenarnya tidak berbeda 

jauh dengan service training. Upgrading ialah suatu uasaha atau 

kegiatan yang bertujuan untuk meninggikan/meningkatakan 

tarapilmu pengetahuan dan kecakapan para pegawai, guru-guru, 

atau petugas pendidikan lainnya sehingga dengan demikian 

keahliannya bertambah luas dan mendalam. 
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3 

Organisasi Pendidikan 


A. Pengertian Organisasi

Organisasi adalah suatu unit satuan sosial yang

dokoordinasikan denga sadar yang  dari dua orang atau lebih 

yang berfungsi atas dasar yang relatif terus-menerus untuk 

mencapai suatu tujuan atau serangkaian tujuan bersama. 39  

Allah swt berfirman dalam QS al-S{aff/61: 4. 

     

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam 

barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang 

tersusun kokoh. 40 

Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani 

39 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Persfektif Islam, h. 78. 
40 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 462. 
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yang berarti alat.41 Pengertian organisasi telah banyak 

disampaikan para ahli tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan 

yang prinsip dan sebagai bahan perbandingan akan disampaikan 

pendapat sebagai berikut: 

1. Chester I. Barnard dalam bukunya “The Executive Functions” 

Organisasi adalah sistem kerja sama antara dua orang atau 

lebih. 

2. James D. Mooney 

Organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada 

bagian-bagian yang saling ketergatungan/berkaitan untuk 

membentu suatu yang bulat melalui kewenangan, koordinasi 

dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.42 

3. Dimock 

Organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui mana 

orang-orang yang di bawah pengarahan manajer mengejar 

tujuan bersama. Organisasi mempunyai istilah yang dapat 

diartikan sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional 

dan bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan di antara 

para anggota sehingga tujuan organisasi itu dapat tercapai 

secara efektif. Sedangkan organisasi itu sendiri diartikan 

sebagai kumpulan orang dengan sistem kerja sama untuk 

mencapai tujuan bersama. 

Sedangkan organisasi pendidikan membawa maksud satu 

gabungan atau kesatuan objektif mentabir, mengajar dan belajar. 

Tugas mentabir di sebuah sekolah diserahkan kepada guru besar 

dengan dibantu oleh penolong kanan guru mata pelajaran dan 

juga pekerja perkeranian. Maksudnya ialah manakalah tugas 

mengajar dipikuloleh guru di sekolah tersebut murid-murid pula 

mempunyai peranan belajar dan menerima tunjuk ajar dari guru. 

Gabungan komponen-komponen inilah menjadikan sekolah 

sebagai organisasi pendidikan. 43 

                                                     
41 Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 88. 
42 Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 88. 
43 Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 89. 
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B. Prinsip-Prinsip Organisasi 

Prinsip-prinsip organisasi menurut A.M. Williams yang 

mengemukakan pendapatnya dalam bukunya bahwa prinsip-

prinsip organisasi meliputi: 

1. Organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas 

Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin 

dicapai dengan demikian tidak mungkin suatu organisasi tanpa 

adanya tujuan. 

2. Prinsip skala hirarki 

Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang 

jelas dari pimpinan, pembantu pimpinan sampai pelaksana 

sehingga dapat mempertegas dalam pendelegasian dan 

pertanggung jawaban dan akan menunjang efektivitas jalannya 

organisasi secara keseluruhan. 

3. Prinsip kesatuan perintah 

Dalam hal ini seseorang hanya menerima perintah atau 

bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan. Sebagaiaman 

Rasulullah bersabdah yang artinya: 

Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah saw. mendengar 

dan taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik yang ia suka 

maupun yang ia tidak suka selama ia tidak diperintahkan 

melakukan kemaksiatan adapun jika ia diperintahkan melakukan 

maksiat maka tidak ada hak mendengar dan menaati (H. R 

Bukhari). 

4. Prinsip Pendelegasian Wewenang 

Seorang pemimpin mempunyai kemampuan terbatas dalam 

menjalankan pekerjaannya sehingga perlu dilakukan 

pendelegasian wewenang kepada bawahannya. 44 Maksudnya 

dalam sebuah organisasi hendaknya terdapat pembagian 

wewenang dan tugas sebagaimana yang terjadi dalamsebuah 

bangunan atau rumah ada yang bertugas menjadi tangga, ada 

yang bertugas menjadi tiang ada yang bertugas menjadi atap dan 

seterusnya. Dan dalam menerima delegasi wewenang dan 

                                                     
44 Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 89. 
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tanggung jawab hendaknya dilakukan dengan optimal dan 

sungguh-sungguh. Janganlah anggota suatu organisasi melakukan 

tugas dan wewenangnya dengan asal-asalan. 

5. Prinsip Pertanggung Jawaban 

Dalam menjalankan tugasnya setiap pegawai harus 

bertanggung jawab sepenihnya kepada atasannya. Sebagaiman 

firman Allah swt dalam Q.S al-Mukminun/23: 8-9. 

                           

      

Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) 

dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. 45 

Rasulullah saw bersabdah yang artinya: Dari Abdullah bin 

Masud ra. Berkata: Rasulullah saw bersabdah: Sepeninggalku 

nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak kamu sukai 

(sungguh akan terjadi sifat-sifat egisme yag kalian ingkar) Sahabat 

bertanya, Ya Rasulullah apa yang akan engkau perintahkan 

sekiranya itu terjadi kepada kami. Maka Nabi menjawab 

tunaikanlah hak dan kewajiban dan mohonlah kepada Allah atas 

hak-hak kamu miliki. (H.R.Bukhari). 46 

Dalam menerima tanggung jawab hendaknya dipelihara dan 

dilakukan dengan optimal dan sungguh-sungguh. Janganlah 

anggota satu orgaisasi melakukan tugas dan wewenagnya dengan 

tidak ada rasa tanggung jawabnya. 

6. Prinsip pembagian pekerjaan 

Suatu organisasi untuk mencapai tujuannya melakukan 

berbagai aktivitas atau kegiatan agar kegiatan tersebut dapat 

berjalan optimal maka dilakukan pembagian tugas/pekerjaan yag 

didasarkan kepada kemampuan dan keahlian masing-masing 

pegawai. 

                                                     
45 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 342. 
46 Fuad Abdul Baqi, al-Lu’lu wal Marjan (Bina Ilmu: Surabaya, 2003), h. 716. 



SUPERVISI PENDIDIKAN 

  31 

7. Prinsip rentang pengendalian 

Artinya bahwa jumlah bawahan atau staf yang harus 

dikendalikan oleh seorang atasan perlu dibatasi secara rasional. 

8. Prinsip Fungsional 

Bahwa seorang pegawai dalam suatu organisasi secara 

fungsional harus jelas tugas dan tanggung jawabnya 

wewenangnya, kegiatannya, hubungan kerja serta tanggung 

jawab dari pekerjaannya. 

9. Prinsip pemisahan 

Bahwa beban tugas pekerjaan seseorang tidak dapat 

dibebankan tanggung jawabnya kepada orang lain. 

10. Prinsip keseimbangan 

Keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan 

tujuan orgaisasi. Dalam hal ini penyususnan struktur organisasi 

harus sesuai denagn tujuan dari organisasi tersebut. 

11. Prinsip Fleksibilitas 

Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan 

perkembangan sesuai dengandinamika orgaisasi sendiri dan juga 

karena adanya pengaruh di luar organisasi sehingga organisasi 

mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuan. 

12. Prinsip kepemimpinan. 

Dalam organisasi apapun bentuknya diperlukan adanya 

kepemimpinan atau dengan kata lain organisasi mampu 

menjalankanaktivitasnya karena adanya proses kepemimpinan 

yang digerakkan oleh pemimpin organisasi tersebut. 47 

Ciri-ciri yang menyatakan bahwa seorang pemimpin efektif 

yaitu: 

a. Pengetahuan umum yang kuat 

b. Kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang 

c. Sifat inkuisitif 

d. Kemampuan analistik 

e. Daya ingat yang kuat 

                                                     
47 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 462. 
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f. Kapasitas integratif 

g. Keterampilan berkomunikasi secara efektif 

h. Keterampilan mendidik 

i. Memiliki rasionalitas yang tinggi 

j. Memiliki objektivitas yang baik 

k. Bersifat pragmatisme 

l. Memiliki kemampuan menentukan skala prioritas 

m. Kemampuan membedakan yang urgen dan yang tidak 

penting 

n. Rasa tepat waktu 

o. Memiliki rasa kohesi yang tinggi 

p. Memiliki naluri relevansi yang tinggi 

q. Mampu menjadi teladan  

r. Bersedia menjadi pendengar yang baik 

s. Memiliki adaptabilitas 

t. Memiliki fleksibilitas 

u. Ketegasan 

v. Keberanian 

w. Orientasi masa depan 

x. Memiliki sikap antisipatif 

 

C. Jenis-jenis Organisasi 

Menurt Ary H. Gunawan berdasar tingkat atau jenjang 

sekolah maka organisasi pendidikan formal di Indonesia tersusun 

dari tingkat bawah sampai atas yaitu TK, SD, SMP,SMA dan 

perguruan tinggi. 48 

Pengelompokkan jenis organisasi dapat dilakukan dengan 

menngunakan kriteria sebagai berikut: 

1. Berdasarkan jumlah orang yang memegang pucuk 

kepemimpinan 

a. Bentuk Tunggal yaitu pucuk pimpinan berada di tangan 

satu orang, semua kekuasaan dan tugas pekerjaan 

bersumber pada satu orang 

b. Bentuk Komisi yaitu pimpinan organisasi merupakan 

                                                     
48 Ary H. Gunawan, Administrasi Sekolah, h. 462. 
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suatu dewan yang terdiri dari beberapa orang, semua 

kekuasaan dan tanggung jawab dipikul oleh dewan 

sebagai satu kesatuan 

2. Berdasarkan lalu lintas kekuasaan  

a. Organisasi lini atau bentuk lurus, kekuasaan mengalir dari 

pucuk kepemimpinan organisasi langsung lurus kepada 

para pejabat yag memimpin unit dalamorganisasi 

b. Bentuk lini dari staff dalamorganisasi ini pucuk pimpinan 

dibantu oleh staff pimpinan ahli dengan tugas sebagai 

pembantu pucuk pimpinan dalam menjalankan roda 

organisasi 

c. Bentuk fungsional bentuk organisasi dalam dalam 

kegiatannya dibagi dalam fungsi-fungsi yang dipmpin oleh 

seorang ahli di bidangnya dengan hubungan kerja lebih 

bersifat horizontal. 49 

3. Berdasarkan sifat hubungan personal 

a. Organisasi formal, adalah organisasi yang diatur secara 

resmi seperti organisasi pemerintahan organisasi yang 

berbadan hukum 

b. Organisasi informal adalah organisasi yang terbentuk 

karena hubungan bersifat pribadi, antara lain kesamaan 

minat atau hobby. 

4. Berdasarkan tujuan 

a. Organisasi yang tujuannya mencapai tujuan 

b. Organisasi sosial 

5. Berdasarkan kehidupan dalam masyarakat 

a. Organisasi pendidikan 

b. Organisasi kesehatan 

c. Organisasi pertanian 

6. Berdasarkan fungsi dan tujuan yang dilayani 

a. Organisasi produksi 

b. Organisasi beorientasi pada politik 

                                                     
49 Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 91. 
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c. Organisasi yang bersifat integraytif 

d. Organisasi pemelihara 

7. Berdasarkan pihak yang memakai manfaat 

a. Mutual beneft organization, yaitu organisasi yang 

kemanfaatannya terutama dinikmati oleh anggotanya 

b. Service Organization, yaitu organisasi yang 

kemanfaatannya dinikmati oleh pelangga 

c. Bussines Organization, yaitu orgaisasi yang bergerak 

dalam dunia usaha 

d. Commonwealth organiztion,yaitu organisasi yang 

kemamnfaatannya terutama dinikmati oleh masyarakat 

umum. 50 

 

D. Bentuk-bentuk Organisasi 

1. Bentuk organisasi jalur 

 Bentuk yang menunjukkan adanya garis komando sentraldari 

atasan kepada bawahan seperti pada garis komando tentara 

2. Bentuk organisasi lini dan staff 

 Organisasi dimana puncak pimpinan mempunyai staff 

sebagai pemandu yang tidak memiliki kewenangan memberi 

komando staff. Staff tidak memiliki bawahan. 

3. Bentuk organisasi fungsional 

 Organisasi yang berdasarkan kepada keahlian. Sebagai 

wewenag dari puncak pimpinan dilimpahkan kepada satuan 

organisasi yang sesuai dengan fungsinya sebagai staff. Staff 

ini mempunyai kewenangan untuk memberi perintah kepada 

bawahan sebagai pelaksana sesuai dengan fungsi 

keahliannya.51 

 

E. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen 

dalam orgaisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya 

pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau 

                                                     
50 Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 93. 
51 Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 94. 
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kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan. 

Selain daripada itu struktur organisasi juga menunjukkan 

spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan 

penyampaian laporan. 52 

Menurut M. Ngalim Purwanto struktur organisasi dalam 

pendidikan ada dua macam yaitu: 

1. Struktur sentralisasi 

Struktur sentralisasi adalah struktur organisasi yang 

kekuasaan dan tanggung jawabnya dipusatkan pada suatu badan 

di pusat pemerintahan. Dalam sistem sentralisasi garis-garis 

kekuasaan dan tanggung jawab membentang tegak lurus dari atas 

ke bawah atau dari pimpinan atasan/pusat sampai kepada orang 

yang paling bawah. 53 

Segala sesuatu yang mengenai urusan pendidikan dari 

menentukan kebijakan dan perencanaan penentuan struktur dan 

syarat-syarat personel urusan kepegawaian sampai kepada 

penyelenggaraan ujian-ujian semuanya ditentukan dan ditetapkan 

oleh dan dari pusat. 

Sesuai dengan sistem sentralisasi dalam organisasi 

pendidikan ini, kepala sekolah dan guru dalam kekuasaan dan 

tanggung jawab serta dalam prosedur-prosedur pelaksanaan 

tugasnya sangat dibatasi oleh peraturan-peraturan dan instruksi-

instruksi dari pusat yang diterimanya melalui herarki atasannya. 

Segala kegiatan yang dilakukan sekolah haruslah sesuai dengan 

peraturan yang ada dan setidak-tidaknya mendapat izin terlebih 

dahulu dari pusat sebelum mereka berbuat yang menyimpang 

dari batasan-batasan yang berlaku. 

2. Sruktur desentralisasi 

Struktur desentralisasi adalah struktur organisasi yang 

kekuasaan dan tanggung jawabnya diberikan dari pemerintah 

pusat ke daerah sehingga penanganan sekolah terletak pada 

tangan penguasa daerah dengan struktur organisasi yang 

dijalankan secara desentralisasi kepala sekolah tidak semata-mata 

                                                     
52Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 89. 
53Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 129. 
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merupakan seorang guru kepala tapi seorang pemimpin 

profesional dengan tanggung jawan yamg sangat luas langsung 

terhadaphasil-hasil yang divapai oleh sekolahnya. Ia bertanggung 

jawab langsung terhadap pemerintah dan masyarakat setempat. 

Semua kegiatan sekoalh yag dijalankan mendapat pengawasan 

dan sosialm kontrol yang langsung dari pemerintah dan 

masyarakat setempat. Hal ini disebabkan karena kepala sekolah 

dan guru adalah petugas yang pendidik yang dipilih, diangkat 

dan diberhentikan oleh pemerintah daerah setempat. 54 

Menurut Ary H.Gunawan berdasarkan tingkat atau jenjang 

sekolah maka organisasi pendidikan formal di Indonesia tersusun 

dari tingkat bawah sampai atas yaitu TK, SD, SMP, SMA dan 

perguruan tinggi. 55 

 

                                                     
54Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 129. 
55Ary H. Gunawan, Administrasi Sekolah, h. 182. 
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4 

Organisasi Pendidikan Guru 

dan Profesionalisme 


A. Guru dan Profesionalisme

1. Pengertian profesi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia profesi adalah

bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian 

(keterampilan, kejujuran, dan sebagainya). Jadi dapat disimpulkan 

bahwa profesi adalah pekerjaan yang dijalankan oleh seseorang 

yang menintut adanya suatu keterampilan atau keahlian tertentu. 

Allah swt, berfirman dalam QS. al-Isra’/: 36. 

              

 

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 
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hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. 56 

Ciri-ciri profesi antara lain: 

1. Profesi memiliki fungsi dan signifikansi sosial bagi 

masyarakat 

2. Profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh 

melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup yang 

dilakukan oleh lembaga pendidikan yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 

3. Profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu 

4. Ada kode etik yang dijadikan sebagai satu pedoman perilaku 

anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap 

pelanggar kode etik tersebut. 

5. Sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan 

kepada masyarakat maka anggota profesi secara perorangan 

atau kelompok memperoleh imbalan finasial atau material. 57 

 

B. Profesional dan Profesionalisme 

Menurut para ahli profesionalisme menekankan kepada 

penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen 

beserta stratergi penerapannya. Maister mengemukakan bahwa 

profesionalisme buka bukan sekadar pengetahuan teknologi dan 

manajemen tetapi lebih merupakan sikap. 

Pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi 

bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki 

suatu tingkah laku yang dipersyaratkan. Sedangkan menurut 

Undan-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

pasal 1 ayat 4 profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang 

dilakuakn oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan 

kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran,kecakapan, 

yang memenuhi stansdar mutu atau norma tertentu serta 

memerlukan pendidikan peofesi. 58 

                                                     
56 Departemen Agama RI, Al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 285. 
57 Syaiful Sagala, AdministrasiPendidikan Kontemporer (Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 194-196. 
58 Ibrahim Bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar dari Sentralisasi 

Menuju Disentralisasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 32. 
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Profesional merupakan orang yag mempunyai profesi atau 

pekerjaan dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan 

suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah 

seseorang yang hidup dengan memperaktekkan suatu keahlian 

tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang 

menurut keahliannya sementara orang lain melakukan hal yang 

sama sebagai sekedar hiby untuk senang-senang atau untuk 

mengisi waktu luang. Jadi peorfesional menitikberatkan pada 

pelakunya. Ciri-ciri orang yang profesional ialah sebagai berikut: 

1. Orang yang tahu akan keahliannya 

2. Meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau 

kegiatannya itu 

3. Hidup dari pekerjaan itu 

4. Bangga akan pekerjaannya. 59 

Dengan ciri-ciri tersebut di atas maka kaum profesional 

adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perlaku yang 

berada di atas rata-rata. Di satu pihak ada tuntutan dan tantangan 

yang sangat berat tetapi di lain pihak ada suatu kejelasan 

mengenai pola perilaku uang baik dalam rangka kepentingan 

masyarakat. Seandainya semua bidang kehidupan dan bidang 

kegiatan menerapkan suatau standar profesional yang tinggi bisa 

diharapkan akan tercipta suatu kualitas masyarakat yang semakin 

baik. 60 

Allah swt berfirman dalam QS al-Alaq/96: 5. 

             

Terjemahnya: 

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 61 

Jika profesional itu ialah guru maka guru terswebut sudah 

seharusnya menciptakan masyarakat yang berkualitas melalui 

pendidikan pada generasi muda. Kita juga sering mengaitkan 

                                                     
59 Ibrahim Bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar dari Sentralisasi 

Menuju Disentralisasi, h. 35. 
60 Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum (Jakarta: 

Ciputat Press, 2003), h. 35. 
61 Departemen Agama RI, Al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 597. 
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antara profesi profesional dan profesionalisme. Apabilaprofesi itu 

pekerjaannya dan profesional ialah pelaku pekerjaan tersebut 

maka profesionalisme merupakan jembatan antara kedua hal 

tersebut. Profesionalisme lebih cenderung kepada sifat sipelaku 

terhadap pekerjaannya. Profesionalisme seseorang akan timbul 

apabila dia bekerja sesuai aturan dan kaidah yag berlaku. Jadi 

profesionalisme seseorang dapat dikatakan baik apabila dia 

bersifat sesuai aturan terhadap profesinya seperti mendahulukan 

kepentingan umum totalitas dalam bidangnya dan sebagainya. 

 

C. Profesi dan Profesionalisme Guru 

Berikut ini pengertian profesi guru menurut beberapa ahli 

antara lain: 

1. Menurut Dedi Supriadi profesi guru adalah suatu pelayanan 

atau jabatan yang menuntut keahlian tanggung jawab dan 

kesetiaan. 

2. Menurut Abin Syamasuddin profesi guru yaitu kemampuan 

yang tidak dimiliki orang pada umumnya yang tidak pernah 

mengikuti pendidikan keguruan tingkat tinggi. 

3. Menurut Galbreath prifesi guru adalah orang yang bekerja 

atas panggilan hati nurani. Dalam melaksanakan tugas 

pengabdian kepada masyarakat hendaknya didasari atas 

dorongan atau panggilan hati nurani. Sehingga guru akan 

merasa senang dalam melaksanakan tugas berat 

mencerdaskan anak didik. 

4. Menurut Dr. B.Kieser Jabatan guru dapat dikatakan sebuah 

profesi karena menjadi seorang guru dituntut suatu keahlian 

tertentu (mengajar,mengelola kelas, merancang pengajaran) 

dan dari pekerjaan ini seseorang dapat memiliki nafkah bagi 

kehidupan selanjutnya.62 

Profesi guru disebut sebagai profesi yang luhur. Dalam hal ini 

perlu disadari bahwa seorang guru dalam melaksanakan 

profesinya dituntut adanya budi luhur dan akhlak yang tinggi. 

Guru dalam keadaan darurat dianggap wajib juga membantu 

                                                     
62 Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, h. 195. 
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tanpa imbalan yang cocok. Atau dengan kata lain hakikat profesi 

luhur adalah pengabdian kemanusiaan. Profesi guru pastinya 

mempunyai suatu keahlian dan keterampilan seputar pendidikan 

entah itu bidang ilmu alanm, sosial, bahasa maupun olah raga. 

Saat memberikan pelajaran kepada peserta didik guru tersebut 

haruslah mementingkan kemajuan pendidikan peserta didiknya 

daripada dirinya sendiri. Karena hal itu merupakan kepentingan 

masyarakat bahkan menyangkut negara. Izin khusus yang 

diberikan kepada guru pun langsung dari pemerintah melewati 

dinas P dan K maupun lembaga swasta terkait apabila guru 

swasta. 63 

Hadis dari Anas bin Malik yang artinya: 

Dari Anas bin Malik beliau berkata Rasulullah saw apabila mengutus 

salah satu orang sahabanya untuk mengerjakan sebagian perintahnya 

selalu berpesan sampaikan berita gembira oleh kalian dan janganlah 

kalian mempersulit. 

Arifin mengemukakan guru Indonesia yang profesional 

dipersyaratkan mempunyai: 

1. Penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praktis 

pendidikan yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis bukan 

hanya merupakan konsep-konsep belaka. Pendidikan 

merupakan proses yang terjadi di lapangan dan bersifat 

ilmiah serta riset pendidikan hendaknya diarahkan pada 

praksis pendidikan masyarakat indonesia. 

2. Pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan, 

profesi guru merupakan profesi yang berkembang teru 

menerus dan berkesinambungan. 64 

Dengan adaya persyaratan profesionalisme guru ini perlu 

adanya paradigma baru untuk melahirkan profil guru Indonesia 

yang profesional diabad 21 yaitu; 

a. Memiliki kepripadian yang matang dan berkembang 

b. Penguasaan ilmu yang kuat 

                                                     
63 Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, h. 65. 
64 Moch Idoch, Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan 

(Jakarta: PT. Raya, 2003), h. 75. 
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c. Keterampilan untuk membangkitkan peserta didik kepada 

sains dan teknologi 

d. Pengembangan profesi secara berkesinambungan 

Persiapan pembelajaran menjadi suatu yang wajib dikerjakan 

dan pelaksanaan aplikasi dalam kelas berpijak kepada persiapan 

yang telah dibuat dengan menyesuaikan terhadap kondisi 

setempat atau kelas yang berbeda. Kepedulian untuk 

mengembangkan kemampuan afektif, emosional, sosial dan 

spritual peserta didik sesuatu yang vital untuk bisa melihat 

kelebihan atau keunggulan yang terdapat dalam diri anak. Peserta 

didik diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dan 

menemukan aktualisasi sehingga tumbuhrasa percaya diri. 

Berikut akan diuraikan tentang 2 tuntutan yang harus dipilih 

dan dilaksanakan guru dalam upaya mendewasakan anak didik. 

Tuntutan itu adalah antara lain: 

1. Mengembangkan visi anak didik tetang apa yang baik dan 

mengembangkan selft esten anak didik 

2. Mengembangkan potensi umum sehingga dapat bertingkah 

laku secara kritis terhadap pilihan-pilihan secara konkrit anak 

didik mampu mengambil keputusan untuk menentukan 

mana yang baik da mana yang tidak baik. 65 

Apabila seorang guru dalam kehidupan pekerjaannya menjdi 

poko tuntutan yang dipenuhi maka yang terjadi pada anak didik 

adalah suatu pengembangan konsep mausia terhadap apa yang 

baik dan bersifat eksklusif. Maksudnya adslah bahwa konsep 

manusia terhadap apa yang baik hanya dikembangkan dari sudut 

pandang yang sudah ada pada diri peserta didik sehingga tak 

terakomodir konsep baik secara universal. Komitmen guru dalam 

mengajar guna mencapai tujuan mengajar adalah guru harus 

memiliki loyalitas terhadap apa yang ditentukan oleh lenbaga. 

Selanjutnya akan mengatu guru KBM dan siswa supaya 

mengalami proses belajar mengajar yang berlangsung dengan baik 

dan supaya tidak terjadi penyalahgunaan jabatan. 

                                                     
65 Djam’an Satori, Profesi Keguruan (Universitas Terbuka: PT. Raya, 2003), h. 

235. 
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Namun demikian sekolah juga perlu memberikan kebebasan 

bagi guru untuk mengembangkan mewariskan kreativitas dalam 

merencanakan membuat dan mengawasi sesuatu proses yang 

baik. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat ikut bertanggung 

jawab dalam dalam proses anak didik. Masyarakat dapat 

memajukan saran, kritik, bagi lembaga atau sekolah. Sekolah 

boleh saja mempertimbangkan masukan dari masyarakat untuk 

mengembangkan pendidikan tetapi lembaga atau sekolah atau 

guru tidak boleh bertindak sesuai dengan kehendak masyarakat 

karena hal ini menyebabkan hilangnya profesionalitas guru dan 

otonomi lembaga (sekolah) atau guru. 

 

D. Peranan Guru dalam Proses Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran guru mempunyai tugas untuk 

mendorong dan memberi fasilitas belajar bagi murid-murid untuk 

mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk 

melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas untuk 

membantu prroses perkembangan anak. Penyampaian materi 

pelajaran hanyalah merupakan salah satu dari berbagaikegiatan 

dalam belajar sebagai suatu proses yang dinamis dalam segala 

fase dan perkembangan anak. 66 

Secara rinci tugas guru berpusat pada mendidik anak dengan 

titik berat memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan baik 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

1. Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman 

mengajar yang memadai 

2. Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, 

nilai dan penyesuaian diri. 67 

Hadis Abu Hurairah yang artinya: Dari Abu Hurairah ra. 

Berkata bahwa Nabi saw bersabdah jadilah pengajar dan 

janganlah menjadi orang yang kejam karena pengajar itu lebih 

baik daripada orang yang kejam (berbuat kekerasa). (HR. 

Bukharu). 

                                                     
66 Ary Gunawan, Administrasi Sekolah, h. 45. 
67 Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 45. 
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Demikianlah dalam proses pembelajaran guru bertanggung 

jawab akan keseluruhan perkembangan kepribadian murid. Ia 

harus mampu menciptkan proses pembelajaran yang sedemikian 

rupa sehingga dapat merangsang murid untuk brlajar secara aktif 

dan dinamis dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. 

Jadi interaksi guru dalam proses pembelajaran dengan siswa 

adalah sebagai interaksi etis universal yang mempunyai tanggung 

jawab moral dan tanggung jawab struktural sebagai guru dan abdi 

negara yang berusaha untuk mengubah pola pikir meningkatkan 

intelektualitas, memberikan stimulus dan mengajarkan etika 

kemanusiaan kepada para murid. 

Banyaknya kasus yangterjadi sekarang yang berkaitan dengan 

tindakan-tindakan sadis atau tawuran yang dilakukan oleh para 

siswa merupakan sebuah PR yang harus diselesaikan oleh para 

guru dan tentunya bekerja sama dengan orang tua murid. 

Oleh karena itu di sini para guru dituntut untuk bersikap 

profesional dalam mendidik anak. Dan langkah yang harus 

dilakukan adalah mendekati siswa dengan pendekatan emosional 

karena dengan begitu para guru bisa melayani dan berempati 

dengan kondisi internal psikologis guru. Dengan demikian akan 

mudah memberikan pelajaran etika dan ilmu pengetahuan kepada 

mereka. 
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5 

Pembiayaan 


A. Konsep Pembiayaan Pendidikan dan Produktivitas Lembaga

Konsep-konsep pendidikan diperlukan dalam mengkaji untuk

apa pendidikan itu dilaksanakan dan bentuk pendidikan yang 

bagaimana yang akan dilaksanakan memerlukan biaya. Berbicara 

mengenai bentuk pendidikan tentu tidak lepas dari persoalan 

proses pendidikan itu sendiri. Dalam kenyataannya ditemukan 

bahwa proses pendidikan di mata para ekonom sering diabaikan. 

Dengan anggapan bahwa cukup hanya mengkaji bahan-bahan 

masukan (input) dan hasil (autput) dengan anggapan ini terdapat 

kecenderungan bahwa proses pendidikan dipandang sebagai 

sesuatu yang disebut black box. Kenyataannya tidaklah demikian 

karena pendidikan itu mempunyai situasi yang menuntut 

pengkajian secara konsepsional pula. 68  

Berdasarkan pertimbangan ini terdapat beberapa kondep-

konsep ekonomi yang melandasi dalam dunia pendidikan 

68 Moch Idochi Anwar, Administrasi Pendidikan daln Manajemen Biaya 
Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 128-129. 
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terutama dalam pembahasan tentang konsep-konsep ekonomi 

yang melandasi pembiayaan pendidikan. 69 

 

1. Konsep-konsep dasar dalam pembiayaan pendidikan 

a. Konsep Supply-demond 

Konsep ini tidak dapat dilepaskan dari teori keseimbangan. 

Penerapan konsep ini dalam pembiyaan pendidikan terutama 

dalam hubungannya dengan mengkaji program-

programpendidikan terutama berkenaan dengan analisis 

kemungkinan adanya surpluses yang terlalu besar. Analiss 

mengenai supply terutama berkaitan erat dengan kemampuan 

penyediaan tenaga yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan 

melalui program-program tertentu. 70  

Berbicara mengenai produktivitas tidak lepas dari analisis 

fungsi produksi. Bila orang membicarakan masalah produktivitas 

ia akan mengaitkannya dengan masalah efesiensi dan efektivitas. 

Efesiensi merupakan suatu keadaan dimana output dibandingkan 

dengan inputnya sedangkan efektivitas berhubungan dengan 

kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Krena 

itu produktivitas dapat dejelaskan oleh perbandingan ouput dan 

input ataupun pencapaian suatu hasil.71 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

produktivitas dapat dilihat dari produktivitas individu, 

organisasi, ataupun partial serta produktivitas total. Produktivitas 

pendidikan menurut Engkoswara meliputi dua komponen utama 

yaitu: 

1. Prestasi 

a. Masukan yang merata 

b. Jumlah tamatan yang banyak 

c. Mutu tamatan yang luhur 

d. Relevansi tinggi 

                                                     
69 Moch Idochi Anwar, Administrasi Pendidikan daln Manajemen Biaya 

Pendidikan, h. 128-129. 
70 Moch Idochi Anwar, Administrasi Pendidikan daln Manajemen Biaya 

Pendidikan, h. 129. 
71 Moch Idochi Anwar, Administrasi Pendidikan daln Manajemen Biaya 

Pendidikan, h. 128-129. 
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2. Suasana 

a. Kegairahan belajar besar 

b. Semangat kerja tinggi 

c. Kepercayaan berbagai pihak 

Sedangkan kompnen ekonomi meliputi penyelenggaraan dan 

penghasilan. 72 

 

b. Konsep biaya untuk pengambilan keputusan 

Ketepatandalammenghitung biaya akan membantu ketepatan 

dalam pengembilan kepytysan sehingga kebijakan perusahaan 

atau sustu organisasi akan berjalan dengan baik dalam mencapai 

tujuan. Dengan menghitung biaya secara tepat dapat memberikan 

imformasi yang benar. Dengan demikian keputusan yang diambil 

akan tepat pula. 73 

Oleh karenaitu setiap kebutuhan organisasi baik personel 

maupun material semua memerlukan adanya biaya. Itulah 

sebanya masalah pembiyaan kini harus sudah mulai sejak 

pembuatan plenning sampai dengan pelaksanaan. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi 

pembiyaan itu adalah: 

1. Perencanaan tentang berapa biaya yang diperlukan 

2. Darimana dan bagaimana biaya itu dapat diperoleh 

3. Bagaimana penggunaannya 

4. Siapa yang akan melaksanakannya 

5. Bagaimana pemberlakuan dan pertanggung jawabannya 

6. Bagaiamana pengawasannya. 74 

Di samping itu perlu juga dibedakan menurut langsung 

tidaknya biaya itu dalam proses produksi. Biaya dalam 

pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. 

Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

keperluan pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan belajar peserta 

                                                     
72 Moch Idochi Anwar, Administrasi Pendidikan daln Manajemen Biaya 

Pendidikan, h. 128-129. 
73 Moch Idochi Anwar, Administrasi Pendidikan daln Manajemen Biaya 

Pendidikan, h. 128-129. 
74 Eka Priharin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 15. 
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didik. Berupa pemmelian alat-alat pembelajaran. Adapun konsep 

biaya untuk pengambilan keputusan terdiri dari: 

a. Pendidikan sebagai benda ekonomi 

Manusia dalam kehidupannya selalu berusaha memenuhi 

kebutuhannya baik yang terwujud sebagai kebutuhan jasmai 

ataupun kebutuhan rohani. Untuk memenuhi kebutuhannya 

manusia memerlukan alat pemenuhan kebutuhan yang berwujud 

barang atau jasa. Karenanya pendidikan merupakan alat pemuas 

kebutuhan manusia yag dapat disebut sebagai benda ekonomi. 75 

Maka pendidikan akan terdapat beberapa hal seperti: 

1. Demand (permintaan) dan needs (kebutuhan) 

2. Konsumen pendidikan 

3. Pendidikan sebagai pelayanan umum 

4. Beberapa pandangan tentang biaya pendidikan 

5. Faktor-faktor luar dan orang-orang yang berada di luar proses 

pendidikan yang menerima manfaat pendidikan. 

b. Pendidikan sebagai bentuk modalyang produktif 

Ketika orang mulai menyadari bahwa pendidikan sebenarnya 

merupakan kebutuhan primer manusia, ahli-ahli ekonomi mulai 

menganalisis dan mencoba mengaitkan dengan pembangunan 

ekonomi.T.W. Schultz misalnya melihat pendidikan merupakan 

insvestasi maka pendidikan meberikan pengaruh selanjutnya 

pada produktivitas suaru negara, sejalan dengan pandangan A. 

Von Thunen mencoba meganalisis biaya pendidikan sebagai 

bentuk modal yang produktif. Sebagai barang modal memiliki 

unuk produksi selanjutnya, maka biaya pendidikan perlu 

dihitung. 

c. Kategori Biaya Pendidikan 

Pembiayaan pendidikan bertitik tolak pada prinsi-prinsip 

ekonomi sehingga sebahagiaan besar analisis ekonomi baik mikro 

maupun makro dapat digunakan untuk menganalisis masalah-

masalah pendidikan. 76 
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Kategori biaya dalam pendidikan meliputi: 

1. Biaya lagsung dan tidak lagsung 

2. Privates cost dan social cost 

3. Monetary dan non monetary cost 

4. Metode-metode penetapan biaya pendidikan 

5. Hubungan biaya dan pelayanan pendidikan 

Dalam mempelajari perilaku mausia dalaminteraksiny 

dengan lingkungan dapat dikelompokkan pada tiga tingkatan 

yaitu: 

a. Pendekatan kognitif 

b. Pendekatan Reinforcement (penguatan) 

Adanya dorongan untuk melakukan sesuatu tindakan dapat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam individu sendiri 

seperti kebutuhan dan juga fakto dari luar individu. Faktor 

dari dalam membentuk motivasi sedangkan faktor dari luar 

membentuk reinsforcement. 

c. Pendekatan pribadi 

Pendekatan ini menunjukkan bahwa perilaku seseorang 

dikuasai oleh kepribadiannya. Freud telah menunjukkan 

bahwa hampir semua kegiatan mental tidak dapat diketahui 

dan tidak dapat didekati secara mudah bagi setiap individu. 

Konsepsi pendekatan kepribadian inimenjelaskan bahwa 

perilaku seseorang sebenarnya dipengaruhi oleh konflik antara id 

ego dan super ego yang dimiliki manusia. 77 

 

B. Pembiayaan Pendidikan 

1. Persoalan pokok pendidikan 

Sejak tahun 1970 an (awal pelita I) ada empat permasalahan 

pokok yang berkaitan dengan pendidikan kasional di indonesia 

yaitu: 

a. Permasalahan pendidikan yang berhubungan dengan 

pemerataan pendidikan 

b. Permasalahan pendidikan yang berhubungan dengan 
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relevansi pendidikan 

c. Permasalahan pendidikan yang berhubungan dengan mutu 

pendidikan 

d. Permasalahan pendidikan yang berhubungan dengan efisiensi 

dan efektivitas pendidikan. 78 

2. Kerangka dasar pengembangan tinggi dan kerangka 

pengembangan pendidikan tinggi jangka panjang. 

a. Peningkatan produktivitas 

b. Peningkatan daya tampung 

c. Pendayagunaan potensi penelitian dan pengembagan ilmu 

pengetahuan dan seni 

d. Peningkatan kepekaan sosial perguruan tinggi melalui 

pengabdian pada masyarakat 

e. Pemantapan pembinaan mahasiswa 

f. Peningkatan kemampuan untuk berkembang. 79 

3. Pembiayaan sebagai suatu sistem 

Upaya untuk memperbaiki dan mengembagkan sistem 

pendidikan tinggi melalui penerapan prinsip-prinsip sistem 

manajemen informatika dan planning programing anda budgeting 

system yang merupakan campur tangan terhadap sistem itu 

sendiri. 

4. Pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan tinggi tenaga 

kependidikan 

Khusus bagi Indonesia sebagai suatu negara yang sedag 

membangun dimana dituntut peran mausianya, masalah 

pembiayaan pada lembaga-lembaga pendidikan tenaga 

kependidikan seperti IKIP yang akan menghasilkan manusia-

manusia pembangunan mempunyai ciri permasalahan tertentu. 
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5. Dasar Falsafah Pembiayaan pendidikan 

a. Esensi perlunya pembiayaan pendidikan 

Dikemukakan bahwa mengkaji kedudukan untuk 

menemukan esensi kedudukannya, hal tersebut tidak dapat 

dilepas dari pembahasan mengenai hal-hal mendasar tentang 

kedudukan pendidikan dihubungkan dengan sektor-

sektorkehidupan manusia secara keseluruhan. 

b. Tujuan pendidikan sebagai pemberi arah sekaligus 

pembatasan terhadap pembiayaan pendidikan 

 Peningkatan mutu pendidikan menjadi tujuan yang 

diperioritaskan. Program-program, kegiatan-kegiatan, yang 

mengarah kepada tujuan peningkatan mutu pendidikan telah 

ditetapkan seperti peningkatan kualitas personel. Pendidikan 

fasilitas ataupun kurkulum, metode belajar dan lain 

sebagainya.Namun adanya beberapa keterbatasan dalam 

pencapaian tujuan pendidikan yang di antaranya adalah oleh 

persediaan dana. 80 

6. Dasar hukum pembiayaan pendidikan 

a. Landasan ideal pembiayaan pendidikan di Indonesia 

 Pembiayaan pendidikan untuk kegiatan-keguatan pendidikan 

harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam 

pancasila. 

b. Landasan Konstitusional  

 

C. Nilai Ekonomi Tenaga Kerja Terdidik 

A. Konsep efesiensi ekonomi, nilai ekonomi pendidikan dan 

ketenagakerjaan 

a. Efesiensi ekonomi pendidikan 

Efesiensi program pendidikan dalam dalam suatu sistem 

pasar tenaga kerja sempurna adalah kemampuan setiap lembaga 

pendidikan untuk melakukan self monitoring secra terus-menerus 

serta melaksanakan self-equilbrating procces terhadap sekolah-

sekolah atau program-program pendidikan lain seperti pelarihan 
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kerja sebagai pesaingnya. Efesiensi pendidikan berkaitan dengan 

pendayagunaan sumber-sumber daya pendidikan yang terbatas 

secara optimal sehingga memberikan dampak yang optimal dalam 

menghasil keluaran yang bermutu dan dibutuhkan oleh pasar 

kerja. 

b. Nilai ekonomi pendidikan 

Nilai ekonomi pendidikan secara singkat dapat dirumuskan 

setidak-tidaknya manfaatnya sama dengan jumlah nilai biaya 

yang telah dikorbakan selama dalam masa pendidikan. Bilaman 

seseorang telah menamatkan suatu program pendidikan, tetapi 

setelah bekerja sampai dengan pensiun tidak dapat 

mengembalikan ekumulasi nilai investasi yang pernah digunakan 

untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuannya maka nilai pasar dari segala kemampuannya 

relativ rendah. 81 

c. Ketenagakerjaan 

Rendahnya mutu pendidikan di negara-negara yang sedang 

berkembang dan telaah ekonomi pembangunan dianggap masalah 

yang turut mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan. Beberapa 

faktor yang menimbulkan masalah kerendahan mutu pendidikan 

di antaranya: 

1. Kurangnya biaya yang dapat disediakan untuk memberikan 

pendidikan yang sempurna 

2. Kurangnya buku-buku teks yang seuai dengan kepentingan 

dan keadaan mereka  

3. Kurangnya fasilitas dan gaji yang relatif rendah 

mempengaruhi gairah para pengajar untuk memberikan 

pelajaran kepada pelajar dan mahasiswa dengan sebaik-

baiknya. 

 

D. Pembiayaan pendidikan di Indonesia 

1. Setting Soiokultutral 

Kondisi geografik Indonesia menimbulkan permasalahan 
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biaya penganggaran pendidikan. Luasnya pengumpulan data 

sebagai dasar pengambilan keputusan-keputusan pendidikan 

Meningkatnya beban pengawasan atas personel,pemasukan 

buku test dan juklak persekolahan, pembayaran gaji para guru 

dan masalah sejenis. 82 

 

2. Sejarah pendidikan 

Kelompok-kelompok keagamaan merupakan plopor 

penyelenggara persekolahan di Indonesia dan mereka pun 

memiliki komitmen untuk membantu pendanaan pendidikan di 

persekolahan itu. pada pertengahan tahun1800an mulai 

diintrodusir sistem persekolahan umum yang disponsori oleh 

pemerintah kolonial Belanda dan mendayagunakan keuangan 

negara untuk membantu pendanaan persekolahan swasta. 

Komitmen pemerintah RI dicerminkan dalam UU pendidikan 

tahun 1950 untuk mengatur pendidikan dasar, menyediakan dana 

pendukung sekolah dasar dan memperluas kesempatan 

pendidikan lanjutann yang didanai oleh anggaran pemerintah. 

Upaya modernisasi tradisi pendidikan Islam dilakukan dengan 

cara mengintegrasikan ilmu-ilmu sekuler ke dalam kurikulum 

pendidikan Islam dalam bentuk institusi madrasah yang dikelolah 

oleh departemen agama. 

 

3. Gambaran studi 

a. Pentingnya pendanaan pendidikan. Pemerintah Indonesia 

bukan hanya mengontrol pendidikan di berbagai pulau tetapi 

juga merupakan sumber dana utama bagi seluruh jenis 

persekolahan. 

b. Ruang lingkup studi 

 Mencakup proses pendidikan di sekolah yang meliputi SD, 

SMP, SMA PT. 

c. Sumber data. Studi ini didukung oleh tiga sumber data yaitu 

1. Anggaran pemerintah pusat rutin, pembangunan, dan 

dana yang dihimpun atas inisiatif sekolah sendiri. Data 
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yang tersedia dari departemen pendidikan dan 

kebudayaan. 

2. Informasi kenangan untuk pendidikan depdagri, depkeu 

3. Informasi keuangan untuk pendidikan depag 

4. Pendidikan dan sistem penganggara 

Proses pembuatan anggaran pendidikan melibatkan 

penentuan pengeluaran maupun pendapatan yag berkaitan 

dengan keseluruhan operasi sekolah meliputi: 

a. Pengeluaran. Penentuan pengeluaran biaya endidikan 

melibatkan pertimbangan tentang tiap kategori anggaran 

belanja berikut: 

1. Pegawasan umum. Dalam kategori ini termasuk sumber-

sumber keuanganyag ditetapkan bagi pelaksanaan tugas-

tugas administratif dan manajerial 

2. Pengajaran. Kategori ini meliputi gaji guru dan 

pengeluaran bagi buku-buku pelajaran, alat-alat dan 

perlengkapan yang diperlukan dalam pengajaran 

3. Pelayanan bantuan. Pengeluatan yang bertalian dengan 

pelayanan-pelayanan kesehatan, bimbingan dan 

perpustakaan. 

4. Pemeliharaan gedung. Penggantian dan perbaikan 

perlengkapan, pemeliharaan gedung dan halaman sekolah. 

5. Operasi. Biaya telpon, air listrik, sewa gedung dan tanah, 

gaji personila pemeliharaan gedung. 

b. Pendapatan  

Sumber-sumber pendapatan juga harus dipertimbangkan 

dalam proses pembuatan anggaran belanja. Pendapatan sekolah 

biasaya diperoleh dari sumber-sumber keuangan pemerintah 

sendiri. Dan orang tua murid seperti sumbangan pembinaan 

pendidikan dan dari badan pembantu penyelenggara pendidikan. 

Pendapatan sekolah swasta diperoleh dari sumber-sumber sendiri, 

dari orang tua murid, dan bisa pula dari pemerintah dalambentuk 

subsidi kepada sekolah swasta. 83 
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E. Dalil Tentang Pembiayaan Pendidikan 

1. Al-Qur’an 

a. QS. al-Lil/92:5. 

          

Terjemahnya: 

Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan 

bertakwa.84 

b. QS.al-Baqarah/2: 195. 

                          

Terjemanhnya: 

Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-

lamanya, Karena kesalahan-kesalahan yang Telah diperbuat oleh tangan 

mereka (sendiri), dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang 

aniaya. 85 

2. Hadis 

a. HR. Bukhari yang artinya: Dari Ibnu Abbas bahwa beberapa 

sahabat Nabi saw. melewati sumber mata air dimana terdapat 

orang yang tersengat binatang berbisa lalu salah seorang yang 

bertempat tinggal sumber mata air tersebut datang dan 

berkata adakah di antara kalian seorang yang pandai 

menjampi? Karena ditempat tinggal dekat sumber mata air 

ada seseorang yeng tersengat binatang buas. Lalu salah 

seorang sahabat Nabi pergi ketempat tersebut dan 

membacakan al-Fatihah dengan upah seekor kambing. 

Ternyata orang yang tersbgat tadi sembuh maka sahabat 

tersebut membawa kambing itu kepada teman-temannya 

Namun teman-temannya tidak suka dengan hal itu, mereka 

berkata kamu mengambil upah atas kitabullah. Setelah 

mereka tiba di Madinah mereka berkata Wahai Rasulullah ia 

ini mengambil upah atas kitabullah. Maka Rasulullah 

bersabdah sesungguhnya upah yang paling berhak kalian 

                                                     
84Departemen AgamaRI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 601. 
85Departemen AgamaRI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 601. 



SUPERVISI PENDIDIKAN 

56   

ambil adalah upah karena mengajarkan kitabullah.  

b. HR. Tirmizi yang artinya: Sesungguhnya Abdullah bin Umar 

ra. Mengabarkan bahwa Rasulullah saw. bersabdah sorang 

muslim adalah saudara dengan muslim yang dia tidak 

menganiayah dan menyerah saudarnya. Barang siapa 

memenuhi kebutuhan saudarnya Allah akan memenuhi 

kebutuhannya. Barang siapa melepaskan seorang muslim dari 

satu kesusahan dari satu kesusahan yakni kesusahan dunia 

niscaya Allah akan melepaskan dia dari kesusahan hari 

kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim 

niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat dan 

Allah selamanya menolong hambanya selama hamba 

menolong saudaranya.  
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6 

Pengembangan Mutu dan 

Manajemen Pendidikan 


A. Mutu Pendidikan

Scara subtantif meutu mengandung sifat taraf. Sifat adalah

sesuatu yang menerangkan keadaan sedangkan taraf 

menunjukkan kedudukan dalam skala.86 

Keragaman cara pandang menenai sifat dan taraf itu 

memungkinkan perbedaan pendekatan terhadap mutu 

pendidikan. 

Dari sudut prosesnya mutu pendidikan merujuk kepada 

kegiatan penanganan informasi masukan-masukan melalui 

subsistem pemrosesan menjadi keluaran dan hasil yang berasal 

dari masukan dan tindakan berikutnya melalui umpan balik dan 

evaluasi keluaran. Konsep proses tersebut didasarkan ata asumsi 

bahwa pendidikan sebagai sistem terbuka mengandung subsisten 

86Sanusi, Studi Penembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan 
(Bandung: Bumi Aksara, 1995), h. 16. 
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masukan, keluaran, dan umpan balik secara internal dan 

eksternal. Berdasarkan pemahaman demikian makamutu proses 

pendidikan menunjukkan kebermutuan subsistem dalam sistem 

proses yang melipiuti tindakan kerja, komunikasi dan 

monitoring.87 

Subsistem tindakan kerja adalah komponen organisasi yang 

menentukan ukuran kemampuan sistem dalam melaksanakan apa 

yang seharusnya dipekerjakan. Subsistem komunikasi berfungsi 

dan memberikan informasi yang memadai mengenai seluruh 

tahapan sistem dan subsistem. Ditelaah dari sudut kinerja 

sistemnya mutu proses pendidikan dapat diukur dengan 

indikator-indikator yaitu efesiensi produktivitas, relevansi, 

akuntabilitas, organisasi kesehatan, dan semangat berinovasi. 

Efesiensi berkaitan dengan optimalisasi pendayagunaan 

sumber pendidikan yang terbatas untuk mencapai keluaran yang 

berkualitas. Suatu proses pendidikan yang efesien ialah mampu 

menciptakan keseimbangan antara sumber yang dibutuhkan 

dengan yang tersedia guna mengurangi hambatan-hambatan 

dalam mencapai tujuan pendidikan. 

Secara operasional efesiensi dikelompokkan ke dalam dua 

jenis yaitu efesiensi internal dan efesiensi eksternal. Efesiensi 

internal merujuk pada kemampuan menghasilkan keluaran yang 

diharapkan pada tingkat masukan tertentu sedangkan efesiensi 

eksternal menunjukkan hubungan antara keluaran pendidikan 

dengan tujuan masyarakat yang lebih luas. 88 

Efektivutas pendidikan menggambarkan tingkat kesesuaian 

antara jumlah keluaran dengan jumlah yang ditargetkan. 

Sementara produktivitas pendidikan meruoakan ukuran 

mengenai tingkat daya hasil suatu program dalam suatu waktu 

tertentu. 

Dalam hadis Rasulullah saw. yang artinya; 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin sinam telah 

mencerikatakan kepada kami fulaih bin Sulaiman telah, menceritakan 

kepada kami dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabdah jika 
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amanat telah disia-siakan tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang 

sahabat bertanya bagaimana maksud amanah disa-siakan, Nabi 

menjawab jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya maka tunggulah 

kehancuran itu. 

Adapun indikator tersebut yaitu kesehatan orgaisasi pada 

dasarnya menunjukkan sikap kepuasan, kekuatan motivasi dan 

derajat keterlibatan staf dan anggota dalam pengambilan 

keputusan. 

Indikator semangant bermotivasi berkaitan kepekaan dan 

tanggapan perubahan perkembangan dan tantangan yang terjadi 

di lingkungannya serta kemampuan dan kemauan untuk 

melakukan penyelesaian penyempurnaan dan pembaruan. 

Untuk skala pendidikan menengah gambaran empirik 

mengenai mutu proses pendidikan tersirat pula misalnya dari 

survei yang dilakukan terhadap 36 SMU yang bermutu di Jawa 

Barat. 

Menurut survei ini SMU Negeri dan Swasta yang bermutu 

memiliki 10 karakteristik 4 di antaranya: 

1. Tersedia beragam ekstrakurikuler untuk penyaluran minat 

siswa 

2. Tersedia program pengayaan dan remidial untuk siswa 

3. Pelayanan bimbingan dan konseling untuk siswa berfungsi 

dengan baik 

4. Para siswa rajin mengikuti berbagai macam lomba kegiatan 

kreatif lainnya di luar sekolah. 89 

Pada tingkat yang lebih teknik operasional mutu proses 

pendidikan dapat ditelaah dengan indikator keberhasilan sekolah 

sebagaimana diperinci dalamdukomen tersebut dimuatdalam 8 

komponen keberhasilan sekolah, yaitu:  

1. Ketercapaian tujuan pendidikan 

2. Organisasi dan manajemen 

3. Tenaga kependidikan 

4. Kegiatan belajar mengajar 
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5. Lingkungan sekolah  

6. Pengembangan sarana dan prasarana 

7. Kesiswaan 

8. Hubungan kerja sama sekolah 

Berdasarkan tujuan mutu pendidikan dari segi proses dan 

hasil kebermutuhan pendidikan dapat dideteksi dari ciri-ciri 

kompetensi, relevansi, fleksibinitas, efisiensi berdaya hasil, 

kredibilats dan securuty. 

 

B. Manajemen Mutu Pendidikan 

Sebagaimana yang terjadi pada dunia produksi kepedulian 

akan mutu produksi pendidikan didorong oleh persoalan dasar 

bagaimana mengintergrasikan semua fungsi dan proses dalam 

suatu organisasi agar mencapai mutu yang berkelanjutan. 

Konsep manajemen mutu terpadu memiliki pola pikir bersifat 

faturistik sistematik. Futuristic karena berwawasan ke depan. 

Sedangkan sistematik karena ia menekankan efektivitas system 

daripada jumlah keluaran. 

Lembaga pendidikan seperti organisasi sekolah merupakan 

kerangka kelembagaan dimana administrasi pendidikan dapat 

berperan dalam mengelola orgaisasi untuk mencapai tujuan yag 

telah ditetapkan. Dilihat dari tingkatan-tingkatan suatu organisasi 

dalam hal ini sekolah administrasi sekolah dapat dilihat dalam 

tiga tinkatan, yaitu: 

1. Tingkatan institusi (Intitutional level) 

2. Tingkatan Manajerial (Managerial level) 

3. Tongkatan teknis (Technical level) 

Tingkatan institusi berkaitan dengan hubungan antara 

lembaga pendidikan dengan lingkungan eksternal, tingkatan 

manajerial berkaitan dengan kepemimpinan dan organisasi 

lenbaga dan tingkatan teknis berkaitan dengan proses 

pembelajaran. Dengan demikian manajemen pendidikan dalam 

konteks kelembagaan pendidikan mempunyai cakupan yang luas 

disamping itu bidang-bidang yang harus ditanganinya juga cukup 

banyak dan kompleks dari mulai sumber daya fisik keuangan  dan 
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manusia yag terlibat dalam kegiatan proses pendidikan di sekolah. 

a. Manajemen berbasis sekolah 

Istilah manajemen berbasis sekolah berasal dari tiga kata 

yakni manajemen, berbasis dan sekolah atau merupakan 

terjemahan dari school basic management. Istilah ini pertama kali 

muncul diamerika serikat ketika masyarakat mulai 

mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan 

perkembangan masyarakat setempat.MBS merupakan paradigma 

baru pendidikan yang memberikan otonomi diberikan sekolah 

dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi 

diberikan agar sekolah lebih leluasa mengelola sumber daya dan 

sumber dana dengan mengalokasikan sesuai proritas 

kebutuhannya. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka 

lebih memahami, membatu dan mengontrol pengelolaan 

pendidikan tersebut. 90 

Manajemen berbasis sekolah adalah pengkoorninasian dan 

perasian sumber daya yang dilakukan secara otomatis oleh 

sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai 

tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional dengan 

melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan 

sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan.  

b. Pengembangan kurikulum dalam manajemen mutu 

pendidikan 

Pengembangan kurikulum adalah upaya peningkatan mutu 

kurikulum secara berkelanjutan demi mencegah ketidaksepanan 

dan ketidaketerkaitan antara layan pendidikan dengan kebutuhan 

dan harapan masyarakat dengan hasil pendidikan. Dari 

pemahaman itulah maka konsep pengembangan kuriklum akan 

meliputi dimensi standarniasasi mutu kurikulum pengembangan 

mutu kurikulum pelaksanaan mutu kurikulum di lapangan dan 

evaluasi kurikurukulum sabagai balikan ke arah perbaikan bagi 

maajemen jasa kurikulum. 91 

Kurikulum sebagai perangkat yang digunakan untuk 

                                                     
90 Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 17. 
91 Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 17. 
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melibatkan berbagai pihak terutama pihak-pihak secara langsung 

ataupun tidak langsung memiliki kepentingan dengan keberadaan 

pendidikan yang dirancang yaitu mulai dari ahli pendidikan ahli 

bidang studi, guru, siswa, pejabat pendidikan para praktisi 

maupun tikoh panutan atau anggota masyarakat lainnya. 

Menurut taba apabila seseorang memahami perkembangan 

kurikulum sebagai tugas yang membutuhkan keteraturan maka 

harus diketahui aturan ketika keputusan dibuat bahwa semua 

pertimbangan yang relevan telah tercakup dalamkeputusan-

keputsan tersebut. 

 

C. Prinsip-prinsip Manajemen Pendidikan 

Prinsip-prinsip manajemen pendidikan yaitu: 

1. Memperiotaskan tujuan di atas kepentinga pribadi dan 

kepentingan mekanisme kerja 

2. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab 

3. Memberikan tanggung jawab kepada personil sekolah 

hendaknya sesuai dengan sikap dan kemampuan 

4. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. 

Relevansi nilai-nilai.92 

Prinsip-prinsip di atas memiliki esensi bahwa manajemen 

dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, orang-

orang, tugas-tugas dan nilai-nilai, Tujuan dirumuskan dengan 

tepat sesuai dengan arah organisasi tuntutan zaman dan nilai-nilai 

yang berlaku. Tujuan suatu organisasi dapat dijabarkan dalam 

bentuk visi dan misi dan sasaran-sasaran. Ketiga bentuk tujuan itu 

harus dirumuskan dalam satu keutan tim yang memiliki 

komitmen terhadap kemajuan dan masa depan organisasi. 

Penerapan pada manajemen pendidikan adalah bahwa kepala 

dinas memimpin yang beranggotakan unsur pejabat dan 

fungsional dinas dan lebih baik terhadap stake kholder untuk 

meruumuskan visi dan misi serta ojektif dinas pendidikan pada 

tingkat sekolah. 93 

                                                     
92 Rusyan A. Tabrani, Manajemen Pendidikan (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 23. 
93 Rusyan A. Tabrani, Manajemen Pendidikan (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 25. 
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D. Model Pengembangan Kurikulum 

Model pengembangan kurikulum rogers adalah kurikulum 

yang dikembangkan hendaknya dapat mengembangkan individu 

secarafleksibel terhadap perubahan-perubahan dengan cara 

melatih diri berkomunikas secara interpersonal. 

Ada beberapa modelyang dikemukakan roges yaitu jumlah 

dari model yang paling sederhana sampai dengan yang komplit. 

Model-model tersebut disusun sedemikian rupa sehingga model 

yag berikutnya sebenarnya merupakan penyempurnaan dari 

model-model sebelumnya. Adapun model tersebut dikemukakan 

sebagai berikut: 

1. Model I (Model yag paling sederhana) 

Menggambarkan bahwa kegiatan pendidikan semata-mata 

terdiri atas kegiatan memberikan informasi dan ujian. Hal ini 

berdasarkan asumsi bahwa pendidikan adalah evaluasi dan 

evaluasi adalah pendidikan serta pengetahuan adalah akumulasi 

materi dan informasi. 

Model ini mengabaikan cara-cara dalam proses 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran dan urutan organisasi 

bahan pelajaran secara sistematis. 94 

 

2. Model II  

Model II dilakukan dengan menyempurnakan model I yaitu 

tentang metode dan organisasi bahan pelajaran. 

Dalam pengembangan kurikulum pada model II sudah 

dipikirkan pemelihan metode yang efektif bagi berlangsungnya 

proses belajar. Di samping itu bahan pelajaran juga sudah disusn 

secara sistematis dari yang mudah ke yang lebih sukar dan juga 

memperhatikan luas dan dalamnya bahan pelajaran. Akan tetapi 

modelII belum memperhatikan masalah teknoligi pendidikan 

yang dangat menunjang keberhasilan kegiatan pengajaran. 95 

 

3. Model III 

Model III menyempurnakan model II. Dalam model II 
                                                     

94 Sukmadinata, Pengembangan kurikulum Teoro dan Praktek, h. 72. 
95 Sukmadinata, Pengembangan kurikulum Teoro dan Praktek, h. 72. 
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memasukkan unsur teknologi pendidikan. Hal ini berdasarkan 

pertimbangan bahwa teknologi pendidikan merupakan faktor 

yang sangat menunjang dalam keberhasilan kegiatan 

pembelajaran. 

Pengembangan kurikulum yang berorientasi pada bahan 

pelajaran hanya akan sampai pada model III padahal satu lagi 

masalah yang harus diperhatikan yaitu berkaitan dengan maslah 

tujuan. 

 

4. Model IV 

Pengembangan kurikulum merupakan penyempurnaan 

model III yaitu dengan memasukkan unsur tujuan ke dalamnya. 

Tujuan itulah yang bersifat mengikat semua komponen yang lain 

baik metode, organisasi bahan, teknologi pengajaran, isi pelajaran 

maupun kegiatan penilaian yang dilakukan. 

Dalam hadis Rasulullah saw. bersabdah yang artinya; Telah 

menceritakan kepada kami Musaddad berkata telah menceritakan 

kepada kami Yahya dari Ismail berkata telah menceritakan 

kepadaku Qais bin Abu Hasim berkata aku telah memba’yat 

Rasulullah untuk menegakkan salat,menunaikan zakat, 

menasehati kepada setiap muslim. (HR. Bukhari). 96  

                                                     
96 Abu Ahmad Assidokare, Intisari Hadis Bukhari (Jakarta: PT SyAMIL Cipta, 

2005, h. 32. 
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Administrasi Pendidikan dan Konsep 

Dasar Supervisi Pendidikan 



A. Pengertian Supervisi Pendidikan

Istilah supervisi berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari

dua akar kata yaitu super yag artinya di atas dan vision yang 

artinya melihat, maka sevara keselruhan supervisi diartikan 

sebagai melihat dari atas. Dengan penertian itulah makasupervisi 

diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dan 

kepala sekolah sebagai pejabat yang berkedudukan di atas atau 

lebih tinggi dari guru untuk melihat atau mengawasi pekerjaan 

guru. 97 

Dalam pengertian lain suoervisi adalah suatu aktivitas 

pembinaan yang merencanakan untuk membantu para guru dan 

pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan mereka secara 

efektif. Dengan demikian hakekat supervisi pendidikan adlah 

suatu proses bimbngan dari pihak kepala sekolah kepada guru 

97 Piet A. Sahertian, Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1981), h. 16. 
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dan personalia sekolah yang langsung menangani belajar para 

siswauntuk memperbaiki prestasi belajar mengajar agar para 

siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang 

semakin meningkat. Di samping itu, juga memperbaiki situasi 

bekerja dan belajar secara efektif, disiplin, bertanggung jawab dan 

memenuhi akuntabilitas sedangkan yang melakukan supervisi 

disaebut supervisor. 98 

Bimbingan di sinimengacu pada usaha yang bersifat 

mausiawi serta bersifat otoriter. Memperbaiki situasi bekerja dan 

belajar secara efektif terkandung makna di dalamnya bekerja dan 

belajar secara disiplin, tanggung jawab dan memenuhi 

akuntabilitas. Jadi seorang pendidik itu tidak hanya mendidik dan 

mengajar akan tetapi dia juga harus masih belajar bagaimaa cara-

cara mendidika yang baik dan benar. Sehingga makna bahwa 

belajar tidak mengenal umur harus direalisasikan. 99 

Sebagaiman dalam QS. al-Ahzab/ 33:72. 

                             

                      

Terjemahnya:  

Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat [1233] kepada langit, 

bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul 

amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah 

amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan 

amat bodoh. 100 

 

B. Tujuan Supervisi 

Tujuan supervisi pendidikan adalah perbaikan dan 

perlembangan proses pembelajaran secara total ini berarti bahwa 

tujuan supervisi pendidikan tidak haya untuk memperbaiki mutu 

mengajar guru tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru 

                                                     
98 Piet A. Sahertian, Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan, h. 16. 
99 Piet A. Sahertian, Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan, h. 16. 
100 Departemen Agama RI, Al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 427. 
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termasuk di dalamnnya pengadaan fasilitas yang menunjang 

kelancaran proses pembelajaran peningkatan mutu pengetahuan 

dan keterampilan guru, pemberian bimbingan dan pembinaan 

dalam hal implemnetasi kurikulum,, pemilihan dan penggunaan 

metode mengajar, alat-alat pelajaran prosedur dan teknik evaluasi 

pengajaran. 

Allah swt. berfirman dalam QS Ali Imran/3:79. 

                                

                            

        

Terjemahnya: 

Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al 

kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia Berkata kepada manusia: 

"Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah 

Allah." akan tetapi (Dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-

orang rabbani[208], Karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan 

disebabkan kamu tetap mempelajarinya. 101 

Supervisi yang baik mengarahkan perhatiannya pada dasar-

dasar pendidikan dan cara-cara belajar serta perkembangannya 

dalam pencapaian tujuan umum pendidikan. Fokusnya bukan 

pada seorang atau sekelompok orang akan tetapi semua orang 

seperti guru para pegawai dan kepala sekolah lainnya adalah 

teman sekerja yang sama-sama bertujuan mengembangkan situasi 

yang memungkinkan terciptanya kegiatan pembelajaran ang baik. 

Secara nasional tujuan konkret dari supervisi pendidikan 

adalah; 

1. Membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan 

pendidikan 

2. Membantu guru dalam membimbing pengalaman mengajar 

murid 

3. Membantu guru dalam menggunakan alat pelajaran modern 

                                                     
101 Departemen Agama RI, Al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 60. 
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4. Membatu guru dalam menilai kemajuan murid dan hasil 

pekerjaan guru itu sendiri. 

5. Membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber 

pengalaman belajar 

6. Membantu guru dalam memenuhi kebutuhan murid 

7. Membantu guru dalam membina reaksi mental 

8. Membantu guru baru di sekolah sehingga mereka merasa 

gembira dengan tugas yang diperolehnya 

9. Membatu guru agar muda mengadakan penyesuaian 

terhadap masyarakat 

10. Membantu guru agar waktu dan tenaganya tercurahkan 

sepenuhnya dalam pembinaan sekolah. 102 

 

C. Prinsip Supervisi Pendidikan 

Hal yang sama juga terjadi dalam lembaga pendidikan Islam 

supervisor dalam supervisi pendidikan Islam meliputi kepala 

sekolah/lembaga pengawas dan rekan sejawat. Kepala sekolah dan 

pengawas wajib menjadi supervisor karena merupakan atasan. 

Seorang pemimpin pendidikan yang disebut sebagai supervisor 

dalam melaksanakan supervisi hendaknya bertumpu pada prinsip 

supervisi pendidikan sebagai berikut: 

1. Prinsip ilmiah 

Prinsip ilmyah mengandung ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif 

yang diperoleh dalam kemyataan pelaksanaan proses 

pembelajaran 

b. Untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data 

seperti angket, observasi dan percakapan pribadi 

c. Setiap kegiatan supervisi dilakukan secara sistematis, 

berencana dan kontinu. 

 

2. Prinsip demokrasi 

Demokasi mengadung makna menjunjung tiggi harga diri 

dan martabat guru bukan berdasarkan atasan dan bawahan akan 

                                                     
102 Piet A. Sahertian, Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan, h. 16. 
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tetapi berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan 

kehangatan sehingga guru merasa aman untuk mengembangkan 

tugasnya. 

 

3. Prinsip kerja sama 

Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah 

supervisi sharing of idea, shering of eksperience memberu support 

mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh 

bersama. 

 

4. Prinsip konstruktif kreatif 

Setiap guru akan merasa termituvasi dalam mengembangkan 

potensi kreativitas. Kalau supeisi mampu menciptkan suasana 

kerja yang yang menyenangkan bukan dengan cara yang 

menakutkan. 

Supervisi juga harus berpegag teguh pada pancasila yang 

merupakan peinsip asasi dan merupakan landasan urtama dalam 

melaksanakan tugas dan kewajiban. Di samping prinsip di atas 

prinsip pendidikan dapat dibedakan atas prinsip positif dan 

prinsip negatif.  

 

D. Peran Supervisi Pendidikan 

Kegiat utama pendidikan di sekolah adalah kegiatan 

pembelajaran sehingga seluruh aktivitas organisasi sekolah 

bermuara pada pencapaian efesiensi dan efektivitas pembelajaran. 

Oleh kara itu, salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai 

supervisor yaitu mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh 

tenaga pendidikan. 

Supervisi merupakan suatu proses yang dirancang khusus 

untuk membantu para guru dan supervisor dalam mempelajri 

tugas sehari-hari di sekolah agar dapat menngunakan 

kemampuan dan pengetahuannya untuk memberikan layanan 

yang lebih baik pada orang tua peserta didik dan sekolah serta 

berupaya menjadikan sekolah sebagai masyarakat belajar yang 

lebih efektif. Maka peranan supervisor adalah memberi 

dukungan, membantu dan mengikutsertakan. Selain itu peranan 
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supervisor adalah menciptakana suasana sedemikian rupa 

sehingga guru merasa aman aman dan bebas mengembangkan 

potensi dan daya kreasi mereka dengan penuh tanggung jawab. 

Suasana ang demikian hanya dapat terjadi apabila kepemimpinan 

dari supervisor itu kelumpuhan tanpa inisiatif dan daya kreatif 

karena supervosir dalam meletakkan interaksi bersifat mematikan. 

 

E. Jenis-jenis Supervisi Pendidikan 

1. Supervisi umum dan supervisi pengajaran 

Supevisiumum adalah supevisi yang dilakukan terhadap 

kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung 

berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran seperti 

supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bangunan dan 

pengelolaan administrasi kantor dan supervisi pengelolaan 

keuangan sekolah atau kantor pendidikan. 103 

Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullh saw. yang artinya; 

Dari Abu Hurarah ra, dia berkata Rasulullah sawa. Bersabdah 

tidak ada seorang anak pun kecuali ia dilahirkan menurut fitrah. 

Kedua orang tua nyalah yang akan menjadikan yahudi, nasrani, 

dan majusi sebagaimana binatang melahirkan binatang dalam 

keadaan sempurna. Adakah kamu merasa kekurangan padanya. 

Kemudian Abu Hurairh ra. Berkata fitra Alah dimana manusia 

telah diciptakan tak ada perubahan pada fitrah Allah itu. 

Itulahagama yang lurus. 

Superisi pengajaran adalah kegiatan-kegiatan pengawasan 

yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personel 

maupun material yang memungkinkan terciptanya tujuan 

pendidikan. Dengan demikian uraian di atas tentang pengertian 

supervisi beserta definisi-definisinya dapat digolongkan ke dalam 

supervisi pengajaran.  

 

2. Supervisi klinis 

Suprvisi klinis adalah suatu proses bimbingan yang bertujuan 

untuk membantu pengemabngan profesional guru atau calon 

                                                     
103 M. Ngalim Puranto, Admiistrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 89. 
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guru khususnya dalam penampilan mengajar berdasarkan 

observasi dan analisis data secara teliti dan objek sebagai 

pegangan untuk perubahan tingkah laku mengajat tersebut. 

Supervisi klinis termasuk bagian dari supervisi pengajaran. 104 

Dikatkan supervisi klinis karena prosedur pelaksanaannya 

lebih ditekankan pada mencari sebab-sebab atau kelemahan yang 

terjadi di dalam proses pembelajaran dan kemudian secara secara 

langsung diusahakan bagaimana cara akan mengobati pasiennya. 

Mulu-mula dicaru dulu sebab dan jenis penyakitanya Seteah 

diketahui dengan jelas penyakitnya kemudia sang dokter 

memberikan saran bagaimana sebaiknya agar penyakit itu tidak 

semakin parah dan pada waktu itu juga dokter memberikan resep 

obatnya. Di dalasupervisi klinis cara yang dilakukan adalah 

supervisor mengadakan pengamatan terhadap cara guru mengajar 

setelah itu mengadakan diskusi dengan guru yang bersangkutan 

dengan tujuan untuk memperoleh kebaikan maupun kelemahan 

yang terdapat pada saat guru mengajar serta bagaimana usaha 

untuk memperbaikinya. 

 

F. Sasaran Supervisi 

Supervis pendidikan ditujukan kepada usaha memperbaiki 

situasi belajar-mengajar. Yang dimaksud dengan situasi belajar-

mengajar adalah situasi dimana terjadi proses interaksi antara 

guru dan murid dalam usaha mencapai tujuan belajar yang telah 

ditentukan. Dalam kegiatan pembelajaran sangat sukar 

menentukan mana yang benar dalam praktek mengajar karana 

mengajar adalah seni. Mengajar dalam pekerjaan di sekolah bukan 

pekerjaan yang mudah.sehingga kepala sekolah dalam 

demonstrasi pembelajaran tidak perlu mengakui kelemahan dan 

perlu mencari ahli yang dapat memberikan gambaran tentang 

pembelajaran yang baik. 105 

Di samping dua macam supervis yang disebut dengan 

objeknya atau sasarannya ada lagi supervisi yang lebih luas yaitu 

supervisi lembaga dan akreditasi. Yang membedakan antara 
                                                     

104M. Ngalim Puranto, Admiistrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 89. 
105Piet A. Sahertian, Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan, h. 32. 
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kedua hal tersebut adalah pelaku dan waktu dilaksanakannya. 

Supevisi lembaga dilakukan oleh orang yang ada di dalam 

lembaga yaitu kepala sekolah dan dari luar lembaga yaitu 

pengawas sedangkan supervisi akreditasi dilakukan oleh tim dari 

luar hanya dalam waktu-waktu tertentu. Dengan kata lain yag 

menjadi sasaran atau objek supervisi akreditasi adalah sama yaitu 

meningkatkan kualitas lembaga tetapilingkup dan harapan 

tentang kualitasnya berbeda. 

Kegiatan pokok supervisi adalah melakukan pembinaan 

kepada sekolah pada umumnya dan guru pada khususnya agar 

kualitas pembelajaran meningkat. Sebagai dampak meningkatnya 

kualitas pembelajaran tentu dapat meningkat pula prestasi belajar 

siswa dan itu berarti meninngkatlah kualitas lulusan sekolah itu. 

Jika prhatian supervisi sudah tertuju pada keberhasilan siswa 

dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan di 

sekolah berarti bahwa supervisi tersebut sudah sesuai dengan 

tujuannya.Oleh karna itu siswalah yang menjadi pusat perhatian 

dari segala upaya pendidikan, ini berarti bahwa supervisi sudah 

mengarah pada subjenya yaitu siswa. 106 

Sebenarnya makna supervisi adalah melihat bagaimaa dari 

kegiatan di sekolah yang masih negatif untuk diupayakan menjasi 

positif dan melihat mana yang sudah positif untuk dapat 

ditingkatkan menjadi lebih positif lagi dan yang terpenting adalah 

upaya pembinaan. 

                                                     
106Piet A. Sahertian, Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan, h. 32. 
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Model Pendidikan dan  

Teknik Supervisi Pendidikan 



A. Pengembangan Model Supervisi

1. Model Supervisi yang Konvensional

Model ini tidak lain dari refleksi kondisi masyarakat pada

suatu saat. Pada saat kekuasaan yang otoriter dan feodal akan 

beropengaruh akan pada sikap pemimpin yang ototkrat dan 

korektif. Pemimpin cenderung untuk mencari-cari kesalahan. 

Perilaku supervisi adalah mengatakan inspeksi untuk mencari 

kesalahan dan menemukan kesalahan. Perilaku seperti ini oleh 

Oliva P.F. disebut snoopersion(memata-matai). Sering disebut 

supervisi korektif. Mencar-cari kesalahan dalam membimbing 

sangat bertentangan dengan prinsip dan tujuan supervisi 

pendidikan.107 

Allah swt. berfirman dalam QS Ali Imran/3 :29. 

              

107 Piet A. Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan, 2008), h. 35. 



SUPERVISI PENDIDIKAN 

74   

                 

Terjemahnya: 

Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu 

atau kamu melahirkannya, pasti Allah Mengetahui". Allah mengetahui 

apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. dan Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu. 108 

 

2. Model Supervisi yang Bersifat Ilmiah 

Supervisi yang bersifat ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1. Dilaksanakan secara berencana dan kontinu 

2. Sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu 

3. Menngunakan instrumen pengumpulan data 

4. Ada yang objektif yang diperoleh dari keadaan yang riil. 

Hasil penelitian diberikan kepada guru-guru sebagai balikan 

terhadap penampilan mengajar pada cawu atau semester yang 

lalu. Data ini tidak berbicara kepada guru dan guru yang 

mengadakan perbaikan. Penggunaan alat perekam data ini 

berhubungan erat dengan penelitian. Walaupun demikian hasil 

perekam data sederhana ilmiah belum merupakan jaminan untuk 

melaksanakan supervisi yang lebih manusiawi. 

 

3. Model Supervisi klinis  

a. Beberapa pembatasan tentang Supervisi Klinis 

Supervisi klinis adalah bentuk supervisi yang difokuskan 

pada peningkatan menajar dengan melalui siklus yang 

sistematik. Dalam perencanaan pengamatan serta analisis 

yang intensif dan cermat tenteng penampilan mengajar yang 

nyata serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara 

yang rasional. Supervisi klinia adalah proses membantu guru-

guru memperkecil kesenjagan antara tingkah laku belajar 

yang nyata dengan tingkah laku mengajar yang ideal. 109 

                                                     
108 Departemen Agama RI, Al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 67. 
109 Piet A. Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan, 2008), h. 36. 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

supervisi klinis adalah suatu proses pembimbingan dalam 

pendidikan yang bertujuan membantu pengembangan 

profesionalguru dalam pengenalan mengajar melalui 

observasi dan analiss data secara objektif. Teliti sebagai dasar 

untuk usaha untuk mengubah perilkau mengajr guru. 

Ungkapan supervisi klinis sebenarnya digunakan oleh 

Morries Cogan dan rekan-rekannya 

b. Faktor-faktor yang mendorong dikembangkannya supervisi 

klinis 

1. Dalam kenyataanya yang dikerjakan supervisi klinis ialah 

mengadakan evaluasi guru. Di akhir satu semester guru 

mengisi skala penilaian yang diisi peserta didik mengenai 

cara mengajar guru. Hasil penilaian diberikan kepada guru 

tetapi tidak dianalisis mengapa sampaiguru-guru dalam 

mengajar hanya mencapai tingkat penampilan seperti itu 

Cara ini menyebabkan ketidakpuasan guru secara 

tersembunyi. 

2. Pusat pelaksanaan supervisi adalah supervisor bukan 

berpusat pada apa yang dibutuhkan guru baik kebutuhan 

profesional sehingga guru-guru tidak merasa memperoleh 

sesuatu yang berguna bagi pertumbuhan profesinya. 

3. Dengan menggunakan alat penilaian kemampuan guru 

maka aspek-aspek yang diukur terlalu umum. Sukar sekali 

untuk mendeskripsikan tingkah laku guru yang paling 

mendasar seperti yang merekarasakan karena diagnosinya 

tidak mendalam tapi sangat bersifat umum. 

c. Ciri-ciri Supervisi Klinis 

1. Dalam supervisi klinis batuan yang diberikan bukan 

bersifat intruksi atau memerintah tetapi tercipta 

berhubungan manusia sehingga guru memiliki rasa aman. 

Dengan timbulnya rasa aman diharapkan adanya 

kesediaan untuk menerima perbaikan. 

2. Apa yang akan disupervisi itu timbul dari harapan dan 

dorongan dari guru sendiri karena dia memang 
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membutuhkan bantuan. 

3. Satuan tingkah laku mengajar yang dimiliki guru 

merupakan satuan yang berintegrasi sehingga terlihat 

kemampuan apa,keterampilan apa yang spesifik yang 

harus diperbaiki. 110 

d. Prinsip-prinsip Supervisi Klinis 

1. Supervisi klinis yang dilaksanakan harus berdasarkan 

inisiatif dari para guru lebih dahulu. Perilaku supervisor 

harus sedemikian taktis sehingga guru terdorong untuk 

berusaha meminta batuan dari supervisor. 

2. Ciptakan hubungan manusiawi yang bersifat interaktif dan 

rasa kesejawatan 

3. Ciptakan suasana bebas dimana setiap orang bebas 

mengemukakan apa yang didalamnya. 

4. Objek kajian adalah kebutuhan profesional guru yang rill 

yang meraka sungguh alami. 

e. Langkah dalam pelaksanaan supervisi klinis 

1. Pertemuan awal 

2. Observasi 

3. Pertemuan akhir. 

f. Model Supervisi artistik 

Mengajar adalah suatu pengetahuan, mengajar itu suatu 

keterampilan tapi mengajar juga suatu kiat. Sejalan dengan 

tugas mengajar supervisi juga sebagai kegiatan mendidik 

dapat dikatakan bahwa supervis adalah suatu pengetahuan, 

keterampilan dan juga suatu kiat. Supervisor yang 

mengembangkan model artistik akan menampak dirinya 

dalam relasi dengan guru-guru yang dibimbing sedemikian 

baiknya sehingga para guru merasa diterima. 

Dalam hadis yang artinya: Dari Abu Hurarah ra. Bahwasanya 

rasulullah saw. bersabda barang siapa mengajak kepada 

kebaikan maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala 

yang diperoleh orang-orang yang mengikutnya tanpa 

                                                     
110 Piet A. Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan, 2008), h. 35. 
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mengurangi pahala sedikitpun. Sebaliknya barang siapa 

mengajak kepada kesesatan maka akan mendapat dosa 

sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya 

tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. 

Adanya perasaan dan dorongan positif untuk berusaha maju. 

Sikap seperti mau belajar mendengarkan perasaan orang lain 

mengerti orasng lain dengan problema-problema yag 

dikemukakan, menerima orag lain sebagaimana adanya 

sehingga orang dapat menjadi dirinya sendiri. Itulah supervisi 

artistik. 

 

B. Pendekatan Supervisi Pendidikan 

1. Pendekatan langsung (direktif) 

Pendekatakan direktif adalah cara pendekatan terhadap 

masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan 

langsung sudah tentu pengaruh perilku supervisor lebih dominan. 

Pendekatan direktif ini berdasarkan pada pemahaman terhadap 

peokologis behavioristik. Prinsip behaviorisme ialah bahwa segala 

perbuatan yang berasal dari refleks yaitu respon terhadap 

rangsangan. Oleh karena itu dosen memiliki kekurangan maka 

perlu diberikan rangsangan agar ia bisa bereaksi lebih baik. 

Supervisor dapat menggunakan penguatan atau hukuman. 

Pendekatan seperti ini dapat dilakukan dengan perilaku 

supervisor seperti berikut ini: 

a. Menjelaskan 

b. Menyajikan 

c. Mengarahkan 

d. Memberi contoh 

e. Menerapkan tolak ukur 

f. Menguatkan. 

 

2. Pendekatan tidak langsung (non direktik) 

Yang dimaksud dengan pendekatan tidak langsung adalah 

cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak 

langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan 

permasalahan tapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif 
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apa yang dikemukakan oleh dosen. Ia memberikan kesempatan 

sebanyak mungkin kepada yang disupervisi untuk 

mengemukakan permasalahan yang meraka alami. Pendekatan 

non direktik ini berdasarkan pada pemahaman psikologis 

humaistik. Psikologis humanistik sangat menghargai orang yang 

akan dibantu. Oleh karena itu pribadi dosen yang dibina begitu 

dihormati maka ia lebihbanyak mendengarkan permasalahan 

yang dihadapi oleh dosen. Yang disupervisi mengemukakan 

masalahnya. Supervisi mencoba untuk mendengarkan dan 

memahami apa yang dialami. Perilaku ketiga supervisor dalam 

pendekatan non direktik adalah sebagai berikut: 

a. Mendengarkan 

b. Memberi penguatan 

c. Menjelaskan  

d. Menyajikan 

e. Memecahkan masalah. 111 

 

3. Pendekatan Kolaboratif 

Pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang 

memadukan cara pendekatan direktik dan non direktik menjadi 

suatu cara pendekatan baru. Pada pendekatan ini baik supervisor 

maupun yang disupervisi bersama-sama bersepakat untuk 

menetapkan struktur proses dan kriteria dalam melaksanakan 

proses percakapan terhadap masalah yag dihadapi. Pendekatan 

ini didasarkan pada psikologis kognitik. Psikologi kognitif 

beranggapan bahwa belajar adalah perpaduan antara kegiatan 

individu dengan likungan yang pada gilirannya akan 

berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Dengan 

demikian pendekatan dalam supervisi berhubungan pada dua 

arah yakni dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Perilaku 

supervisor dalam pendekatan ini adalah sebagai berikut: 

a. Menyajikan 

b. Menjelaskan 

c. Mendengarkan 

                                                     
111 Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, 2009), h. 238. 
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d. Memecahkan masalah 

e. Negoissasi 

Pendekatan itu dilakukan dengan melalui tahap-tahap 

kegiatan pemberian supervisi sebagai berikut: 

1. Percakapan awal 

2. Observasi  

3. Analisis 

4. Percakapan akhir 

5. Analisis akhir 

6. Diskusi 

 

C. Teknik-teknik Supervisi Pendidikan 

Teknik adalah suatu metode atau cara melakukan hal-hal 

tertentu. Suatu teknik yang baik adalah terampil dan cepat 

menurut Harwung. Seorang supervisor harus memiliki teknik-

teknik khusus yang serasi. Teknik sebagai suatu metode atau cara 

melakukan hal-hal tertentu. Suatu teknik yang baik adalah 

terampil dan cepat teknik dipakai menyelesaikan tugas yang 

dikerjakan sesuai rencana spesifikasi atau tujuan yang dikaitkan 

dengan teknik yang bersangkutan. Suatu teknik mungkin 

sederhana misalnya menggunakan mesin memograf untuk 

menngandakan pengumuman atau laporan yang dikirimkan 

kepada dosen-dosen atau teknik dapat lebih rumit misalnya 

membantu mengevaluasi pekerjaan mereka. 112 

Jadi teknik supervisi adalah cara-cara khusus yang digunakan 

untuk menyelesaikan tugas supervisi dalam mencapai tujuan 

tertentu. Teknik Supervisi adalah alat yang digunakan oleh 

supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri yang pada 

akhirnya dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai 

dengan situasi dan kondisi. 

Teknik supervisi dapat dibagi menjadi dua macam yakni: 

1. Teknik Individual 

2. Teknik Kelompok 

                                                     
112 Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, 2009), h. 238. 
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Teknik individual adalah teknik yang dilaksanakan oleh 

seorang dosen oleh dirinya sendiri. Sedagkan teknikkelompok 

adalah teknik yang dilakukan oleh beberapa orang atau cara 

bersama-sama. 
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9 

Usaha Membina dan Mengembangkan 

Potensi Guru dalam Profesi Mengajar  


A. Kompetensi Guru

Guru merupakan salah satu faktor penting dalam proses

pembelajaran. Bagaimanapun suatu kurikulum tanpa ditunjang 

oleh kemampuan guru untuk mengimplementasikannya maka 

kurikulum itu tidak akan bermakna sebagai suatu alat 

pendidikan.113 

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baikdiperlukan 

tingkat keahlian yang memadai.Menjadi guru bukan hanya cukup 

memahami materi yang harus disampaikan akan tetapi juga 

diperlukan kemampuan dan pemahaman tentang pengetahuan 

dan keterampilan lain misalnya pengetahuan tentang psikologi 

perkembangan manusia.pemahaman tentang teori perubahan 

tingkah laku kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai 

media dan sumber belajar kemampuan mendesain strategi 

113 Muhaimin, Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam 
(Jakarta: Raja wali Press, 2012), h. 162. 
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pembelajaran yang tepat dan lain sebagainya termasuk 

mengevaluasi proses dan hasil kerja.Oleh karena itu, seorang guru 

dituntut bukan hanya tahu tentang what to teach akan tetapi juga 

pahamtentang how to teach. 114 

Selaras dengan pernyataan di atas Allah swt. berfirman dalan 

QS Annisa/ 4:58. 

                                

                             

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

Melihat. 115 

Profesi sebagai seorang guru adalah suatu amanah maka 

orang yag pantas untuk menjadi guru hanyalah orang yang 

berhak menerimanya yaitu orang yang ahli mengajar, pemahaman 

materi yang ia ajarkan dan memiliki latar belakang kependidikan 

keguruan. 

Wina Sanjaya mengemukakan bahwa guru sebagai jabatan 

profesional harus memiliki kompetensi yag ditetapkan dalam 

undang-undang. Kompetensi tersebut yaitu: 

1. Kompetensi pedagogik. Merupakan kemampuan guru dalam 

pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-

kurangnya meliputi; 

a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 

b. Pemahan terhadap peserta didik 

c. Pengembangan kurikulumsilabus 

d. Perancangan pembelajaran 

                                                     
114 Andul Rahman Getteng, Menuju guru profesional dan beretika (Yogyakarta: 

Graha Guru, 2013), h. 16. 
115 Departemen Agama RI, Al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 427. 
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e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

g. Evaluasi belajar 

h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinaya. 

2. Kompetensi Kepribadian 

a. Mantap 

b. Stabil 

c. Dewasa 

d. Arif dan bijaksana 

e. Berwibawa 

f. Berakhlak mulia 

g. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat 

h. Secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri. 

3. Kompetensi sosial, merupakan kemampuan guru sebagai 

bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi 

kompetensi untuk: 

a. Berkomuniasi lisan , tulisan dan atau isyarat 

b. Mengusahakan teknologi komunikasi dan informasi secara 

fungsional 

c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, semua 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta 

didik 

d. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. 

4. Kompetensi profesional, merupakan kemampuan penguasaan 

materi pelajaran secara luas dan mendalam. 

5. Kompetensi leadership 

 

B. Penerapan Supervisi Pendidikan 

Kehidupan manusia selalu berubah terus meningkat sejalan 

dengan perubahan zaman. Perubahan yang cepat ini terutama 

disebabkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Hal ini menuntut 

penyesuaian hidup bagi manusia terutama generasi yang akan 

datang. Oleh karena itu, generasi yang akan datang 
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perludipersiapkan sedini mungkin. Persiapan efektif adalah 

melalui pendidikan. Sekolah memegang peranan penting dalam 

mempersiapkan mereka dan para guru. 

Untuk mencapai hasil pendidikan yang maksimal para guru 

masih perlu dibina agar dapat menyadari dan melaksanakan 

tugasnya untuk mempersiapkan para peserta didik responsif dan 

mampu menyelesaikan maslah-masalah hidupnya kelak. Salah 

satu bentuk pembinaan adalah yang memiliki otoritas wewenang 

yang lebih tinggi kepada guru-guru dan para personalia sekolah 

lainnya yang langsung menangani kegiatan belajar para peserta 

didik untuk memperbaikiprestasi belajar mengajar agar peserta 

didik dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang 

semakin meningkat. Sedangkan yang melakukan kegiatan 

supervisi disebut supervisor. Supervisor bertugas mengarahkan 

membimbing dan membantu guru-guru dalam usaha mereka 

mengembangkan profesi masing-masing. 116 

Dalam QS Ali Imran/ :29. 

                             

                 

Terjemahnya: 

Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu 

atau kamu melahirkannya, pasti Allah Mengetahui". Allah mengetahui 

apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. dan Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu. 117 

Ayat di atas secara implisit mengungkapkan tentang luasnya 

cakupan pengetahuan Allah swt. tentang segala sesuatu 

yangberkaitan dengan makhluk ciptaannya. Demikian pula ayat 

tersebut mengisyaratkan posisi Allah sebagai pencipta merupakan 

pemilik otoritastertinggi yang membawahi seluruh makhluk 

ciptaannya yang bila dikaitkan dengan pengertian supervisi 

                                                     
116Made Pidarta, Pemikiran tentang Supervis Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 

1992), h.5. 
117Departemen Agama RI, Al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 427. 
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bahwa kegiatan supervisi dilakukan oleh atasan yang lebih tinggi 

terhadap guru-guru dan personalia yang ada di bawah 

manajemen pengawasannya, memilki kesamaan konsep tentang 

subjek pelaku supervisi yaitu sama-sama dilakukan oleh subjek 

yang memiliki otoritas yang lebih rendah/bawahan. 

Sasaran supervisi pendidikan pada hakekatnya menyentuh 

pertumbuhan jabatan guru. Secara praktis hal ini dapat dilihat 

dari tiga aspek, pertama bagaiamna membantu guru dalam 

profesi mengajar dengan melakukan proses pembelajaran dalam 

bentuk sustu sistem di mana guru dan siswa terlibat aktif di 

dalamnya, kedua bagaimana membantu guru dalam relasi 

pedagogis dengan murid-murid sehingga terjalin huungan relatif 

antara guru dan siswa, ketiga bagaiamana membantu 

mengembangkan sikap profesional dimanifestasikan dalam 

pribadi guru. Yaitu meliputi moral dan kegairahan kerja,kode etik 

jabatan, semangat bersatu dalam kelompok. 118 

Ketiga aspek sasaran supervisi pendidikan tersebut di atas 

dapat menjadi acuan utama bagi para supervisor dalam 

merancang program-program pembinaan dan pemberian bantuan 

bagi profesi mengajar para guru. adapun beberapa bentuk 

pembinaan dan pemberian bantuan yang dapat diberikan antara 

lain sebagai berikut: 

a. Membantu guru melihat dengan jelas proses pembelajaran 

sebagai suatu sistem 

b. Membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan 

pendidikan 

c. Membantu guru menyusun kegiatan pembelajaran 

d. Membantu guru menerapkn metode-metode mengajar yang 

lebih baik 

e. Membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber 

pengalaman mengajar 

f. Membantu guru dalam menciptakan alat-alat peraga dan 

penggunaannya 

g. Membantu guru dalammenyusun program pembelajaran 

                                                     
118 Piet A. Sahertian, Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan, h. 138. 



SUPERVISI PENDIDIKAN 

86   

h. Membantu guru dalam dalam hal menyusun test prestasi 

belajar 

i. Membantu guru belajar mengenalmurid-murid 

j. Membatu guru dalam membina moral dan kegembiraan kerja 

k. Membantu guru dalam membina kode etik jabatan guru dan 

peningkatan lesprit de corps. 119 

 

C. Membina dan mengembangkan rofesi guru dalam profesi 

mengajar 

Dalam kegiatan supervisi diadakan pembinaan serta 

bimbingan bagi para guru dengan maksud mengembangkan 

profesi termasuk kepribadian mereka sebagai guru. Apabila 

dilihat dari aspek kemampuan profesional guru terdapat 

bermacam-macam tipe guru yaitu; guru yang pintar ilmu dan 

pintar mengajar, guru yang pinta ilmu tapi tidak pintar mengajar, 

guru yang tidak pintar ilmu tapi pintar mengajar, dan guru yang 

tidak pintar ilmu dan tidak pintar mengajar. Dilihat dari semangat 

kerja dan kemampuan profesionalisme guru juga terdapat 

bermacam-macam tipe yaitu guru yang memiliki semangat kerja 

yag tinggi dan kemampuan profesional yang sanagt tinggi, guru 

yang memiliki semangat kerja yang tinggi dan tidak memiliki 

kemampuan profesional yang tinggi, guru yang memiliki 

semangat kerja yang rendah tapi memiliki kemampuan 

profesional yang tinggi dan guru yang memiliki semangat kerja 

yang rendah dan juga memiliki kemampuan profesional yang 

rendah. 120 

Bertolak dari kenyataan tersebut maka diperlukan kiat-kiat 

tertentu untuk mengembangkan profesionalisme guru. Hal ini 

bisa dilakukan melalui berbagai wadah atau forum-forum yang 

ada seperti balai pendidikan dan pelatihan, yang ada disetiap 

provinsi. Tujuan diklat ini adalah untuk; 

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai 

untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional 

yang dilandasi kepribadian dan kode etik pegawai sesuai 
                                                     

119 Piet A. Sahertian, Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan, h. 138. 
120 Muhaimin, Pemikiran dan Pengembangan Pendidikan Islam, h. 195. 
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kebutuhan kementerian pendidikan.  

2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai 

pembaru dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa 

3. Memantapkan orientasi sikap dan semangat pengabdian dan 

berorientasi kepada pelayanan prngayoman, dan 

pemberdayaan masyarakat dan menciptakan kesamaan visi 

dinamika pola pikir dan mengembangkan sinergi dalam 

melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan 

di bidang pendidikan demi terwujudnya pemerintahan yang 

baik dan bersih. 

 

D. Program-progran Supervisi 

Program supervisi berarti aktivitas-aktivitas apa yag akan 

dikerjakan oleh para supervisor dalam melaksanakan supervisi. 

Aktivitas-aktivitas itu berkaitan dengan tugas-tugas supervisor 

yang harus ia pertanggung jawabkan. Dengan demikian 

dikembangkanlah prigram-program pembinaan guru sebagai 

berikut: 

1. Memotivasi dan meningkatkan semagat bekerja para guru  

a. Mengamati bermacam-macammotivasi guru yang hasilnya 

disimpan sebagai dokumentasi dan dimanfaatkan dalam 

perencanaan 

b. Mentalurkan motivasi-motivasi yang positif ke dalam 

aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi sekolah. 

2. Mengakaan kedisiplinan dengan sanksi-sanksinya 

3. Mengusahan intensif bersama kepala sekolah bagi guru yag 

berdedikasi tinggi dengan prestasi yang memadai 

4. Mengingatkan akan ajaran yang mengharuskan orang-orang 

bekerja dengan berdisiplin dan giat bahwa buah yang dipetik 

ditentukan oleh cara bekerja seseorang. 

5. Bersama-sama kepala sekolah memberikan hukuman bago 

guru yang melanggar disiplin. 
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E. Teknik-teknik Perbaikan Pengajaran 

1. Observasi kelas 

Supervisor mengunjungi kelas-kelas tempat guru sedang 

mengajar. Observasi dimaksudkan bukan untuk menilai kinerja 

guru melainkan untuk mempelajari situasi pembelajaran. 

a. Mempelajarai bahan pelajaran, apakah sesuai dengan tujuan 

pendidikan, manfaat dan kesesuaiannya dengan kemampuan 

dan kebutuhan murid. 

b. Mempelajari usaha-usaha yang dilakukan guru untuk 

mendorong dan membimbing belajar peserta didik serta 

prinsip-prinsippsikologis yang dipakai 

c. Mempelajariara-cara yang dipakai guru dalammengevaluasi 

hasil belajar metode pengukuran dan hubungannya dengan 

tujuan belajar 

d. Mempelajari cara yang dipakai dalam penemuan diagnosa 

remedi kesulitan belajar peserta didik. 

Hasil observasi kelas tersbut hendaknya dicatat dengan jelas 

dan lebih baik jika guru yang telah diobservasi diberi copy dan 

catatan itu biarlah guru yang membuat interpretasinya sendiri. 

Untuk mencatat data observasi digunakan instrumen-

instrumen pencatat kegiatan kelas: 

1) Chek list  

Ada dua jenis chek list yaitu evaluation chek list dan activirty 

chek list. Jenis pertama berisi sejumlah pernyataan yang 

menunjukkan standar tentang prosedur-prosedur atau 

pernyataan tentang aktivitas dan prosedur yang dikerjakan 

menurut suatu skala evalutif. Sedangkan activity cehek list 

adalah daftar kegiatan dan prosedur dimana observer 

mengerjakan dengan mengecek penggunaan atau tidaknya 

aktivitas-aktivitas tertentu. 

2) Factual records 

Digunakan untuk memperoleh data yang faktual  

 

2. The teacher Supervisor Cinference 

Supervisiory conference bertalian dengan diskusi tentang 
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beberapa masalah profesional antara guru dan supervisor untuk 

mencari jalan pemecahan masalah-masalah tersebut dan 

menemukan cara-cara perbaikannya. Setiapsupervisor selesai 

menjalankan observasi kelas diharapkan memperoleh data 

megenai kelas itu. Dengan data data yang diperoleh supervisor 

mengajar guru kelas yang bersangkutan untuk 

berwawancara/berdiskusi. 

Diskusi hendaknya dilakukan secara konstruktif berlangsung 

secara terbuka bebas tanpa rasa ragu. Supervisor menggunakan 

cara yang tepat dalam memberi saran-saran kepada guru.dan 

tidak bersifat menasehati serta tidakberlagak serba tahu dan serba 

bisa. 

3) Group Conferences 

Supervisor dapat mengembangkan berbagai jenis gaup 

conferences seperti study group general teacher meeting, 

workshop, kelompok-kelompok kerja dan kepanitian oleh guru-

guru untuk mempelajari beberapa masalah. Group conferences ini 

diharapkan dapat memberi kesempatan kepada guru-guru yang 

menjadi peserta untuk saling berbagi pengalaman serta saling 

memberikan bantuan dan umpan balik.121 

 

3. Evaluasi kooperatif tentang efektivitas dan efesiensi guru  

Selama tujuan utama supervisi adalah memperbaiki 

pengajaran maka evaluasi terhadap guru adalah penting. 

Instrumen-insrumen untuk mengukur kompetisi guru antara lain 

dengan professional test dan tes prestasi belajar murid. 

a. Profesional test 

Profesional tes digunakan untuk mengukur pengetahuan 

akademisi dan jabatan guru serta kapsitas-kapasitas psikologis 

dan sosialnya berkaitan dengan keterampilan mengajar. Jenis-jenis 

tes prestasi antara lain tes prosedur kelas dan informasi profesi, 

tes-tes sikap dan tingkah laku sosial attitud tes,prognosis tes dan 

traid indeks test. 

                                                     
121 Piet A. Sahertian, Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1981), h. 16. 
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b. Tes prestasi belajar murid 

Efesiensi dan efektivitas pengajaran dapat diukur dengan tes-

tes prestasi belajar peserta didik. Tes ini dapat membantu 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam situasi belajar 

serta menemukan sebab-sebab kesulitan belajar. 

 

4. Demonstrasi mengajar  

Supervisor dapat memberikan contoh atau demonstrasi cara 

mengajar kepada guru yang efektif dan efesiensi termasuk cara 

mengoperasikan media-media teknologi pembelajaran yang 

muktahir seperti power point dan LCD. 

 

5. Visitation 

Mengunjungi guru-guru lain ketika sedang bekerja adalah 

salah satu cara yang baik untuk membantu guru-guru dalam 

jabatan mereka. Dengan visutation guru dapat melakukan studi 

banding dengan mendapat kesempatan untuk mengamati 

bagaimana rekannya beraksi di kelas. 
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Birokrasi dalam  

Administrasi Pendidikan 


A. Elemen-elemen Birokrasi dan Kecenderungannya di sekolah

Birokasi berasal dari kata bureaucracy diartikan sebagai suatu

organisasi yang memiliki rantai komabdo dengan bentuk 

piramida dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah 

daripada tingkat atas. Biasanya ditemui pada instansi yang 

sifatnya administratif maupun militer. Pada rantai komando ini 

setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripasikan 

dengan jelas dalamorganisasi. Organisasi ini pun memiliki aturan 

dan prosedur ketet sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri 

lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus 

dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai 

dengan herarki kekuasaan. Birokrasi mempunyai 3 arti yaitu: 

1. Pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang

tidak dipilih oleh rakyat

2. Cara pemerintahan yag dikuasai oleh pegawai negeri
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Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lambat. 122 

Birokrasi adalah kekuasaan, pengaruh dari kepala dan staf 

biro pemerintahan. Sejalan dengan itu ditegaskan bahwa birokrasi 

adalah suatu badan administratif tentang pejabat yang diangkat 

sesuaiprosedur administrasi, aspek institusional dan assosiaonal 

yang mampu membedakan hal-hal sepele tetapi penting akarena 

akan menjadi dasar analisis kebijaksanaan.  

Birokrasi kenurut Weber dicirikan oleh: 

a. Divisi pekerjaan dan alokasi tanggung jawab yang spesifik 

b. Adanya level heararki otoritas 

c. Adanya kebijakan peraturan dan regulasi tertulis 

d. Impersonal yaitu birokrasi ada pada tingkatan universal 

e. Pengembangan dan perpanjangan karier administratif. 123 

Kelima karakteristik birokrasi ini juga mecirikan birokrasi 

dalam administrasi pendidikan baik dalam sistem pemerintahan 

maupun dalam persekolahan. Adapun ayat yang terkait dengan 

hal itu terdapat dalam QS al-Hajj/41. 

                             

             

Terjemahnya: 

Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka 

bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, 

menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; 

dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. 

Dengan mecermati apa tersirat dalamayat yang berkaitan 

dengan birokrasi dalam pemerintah dan administrasi ini kita 

dapat melihat bahwa tata kelola pemerintahan dan administrasi 

dalam perspektif al-Qur’an adalah suatu penggunaan otoritas 

kekuasaan yang berorientasi pada: 

1. Penciptaan suasana kondusif bagi setiaporang/staf untuk 

pemenuhan kebutuhan spritual dan rohanianya sebagaimana 

                                                     
122 WJS. Purwadarminta, Birokrasi Pendidikan, h. 16. 
123 Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, h. 61. 
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ditimbulkan dengan menegakkan salat  

2. Pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi 

sebagaimana dilambang-kan oleh tindakan membayar zakat 

3. Menciptakan stabiltas politik keamanan di dalam ranah 

politik atau pendidikan sebagaimana diharamkan oleh 

tindakan amar amkruf nahi mungkar. 124 

Hal tersebut sesuai dengan QS Ali Imran/3 :159. 

                         

                                 

               

Terjemahnya: 

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut 

terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu [246]. Kemudian 

apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya. 

Kalimat bermusyawarahlah dengan mereka dalamurusan itu 

dari nilai dasar surah ini dapat diturunkan asas hukum 

penyelenggaraan pemerintahan berupa asas partisipasi 

masyarakat luas dalam pengambilan keputusan dan kebijakan 

yang menyangkut kepentingan bangsa. Sama halnya dalam 

penyelenggaraan pendidikan berupa asas partisipasi seluruh staf 

dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan 

birokrasi dalam administrasi pendidikan. Dalam penyelenggaraan 

birokrasi dalam administrasi pendidikan sebaiknya meninggalkan 

yang tidak berguna sebagai nilai dasar tata kelola administrasi 

yang baik.  

                                                     
124 Muhammad Nasib Ar-Rufa’I, Ringkasan Tafsir Ibnu Katasir (Jakarta Gema 

Insani, 2004), h. 16. 
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Sistem administrasi pendidikan khususnya pada pemerintah 

yang diperankan oleh departemen pendidikan nasional 

pemerintah provinsi yang diperankan oleh dinas pendidikan 

provinsi pemerintah kabupaten kota yang diperankan oleh dinas 

pendidikan kabupaten kota serta satuan pendidikan pada semua 

jenis dan jenjang yang menyelenggarakan program pembelajaran. 

Khusus semua jenis dan jenjang yang menyelenggarakan program 

pembelajaran. Khusus pada sistem adminisrasi pendidikan di 

sekolah kegiatannya dilakssnakan oleh para profesional 

kependidikan di bawah koordinasi kepala sekolah seperti guru, 

konselor, ahli kurikulum, dan profesional di bidang pendidikan 

sebagai organisasi profesional pada lembaga sekolah tidak ada 

jabatan struktural yang mengacu pada sistem eselonering. Keoala 

sekolah sebagai pemimpin sekolah bukan jabatan struktural tetapi 

salah satu anggota profesional kependidikan diberi tugas untuk 

memimpin dan melaksanakan sistem administrasi sekolah dengan 

fokus kegiatpada pembelajaran. 125 

 

B. Birokrasi 

Birokrasi pada pemerintah provinsi yang diperankan oleh 

dinas pendidikan provinsi PP No 25 tahun 2000 pasal 3 ayat 1 

menyatakan bahwa kewenangan provinsi sebagai daerah otonom 

mencakup kewenangan dalam bidang tertentu lainnya. 

Kewenangan provinsi dalam bidang pendidikan menurut PP No 

25 tahun 2000 adalah 

1. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan maha 

siswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan tidak 

mampu 

2. Penyediaan bantuan pengadaan buku-buku taman kanak-

kanak pendidikan dasar, pendidikan menengah dan luar 

sekolah. 

3. Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi 

selain pengaturan kurikulum akreditasi dan pengangkatan 

tenaga akademisi. 

                                                     
125Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, h. 61. 
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4. Perimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi. 

5. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan 

penataran guru. 

6. Penyelenggaraan museum, provinsi, suaka peninggalan 

sejarah kepurbakalaan kajian sejarah dan nilai tradisional dan 

pengembangan bahasa dan budaya daerah. 

Kewenangan provinsi ini diperkuat oleh UUSPN No 20 tahun 

2003 pasal 50 ayat 3 menyatakan pemerintah daerah provinsi 

melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan 

pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas 

penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk 

tingkat pendidikan dasar dan menengah. 

Birokrasi pada pemerintah kabupaten/kota UU No 22 tahun 

1999 pasal 11 ayat 1menyatakan bahwa kewenangan daerah 

kabupaten dan kota mencakup semua kewenangan pemerintah 

selain kewenangan yang dikecualikan. Selanjutnya pada ayat 2 

menyatakan bidang pemerintahan yang wajib dilaksnakan oleh 

daerah kabupaten dan daerah kota antara lain bidang pendidikan 

dan kebudayaan. Karena itu pemerintah daerah Kabupaten/kota 

mempunyai kewenagan yang cukup memadai dalam 

penyelenggaraan pendidikan di daerahnya masing-masing 

khususnya penyediaan tenaga kependidikan anggaran dan bahan-

bahan yag diperlukan sekolah. Hal ini ditegaskan kembali pada 

UUSPN No 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 5 menyatakan bahwa 

pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis 

keunggulan lokal. 126 

Suatu pendidikan menurut UUSPN No 20tahun 2003 adalah 

kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan pada jalur formal non formal dan informal pada 

jenjang dan jenis pendidikan. UUSPN tersebut menegaskan bahwa 

jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Birokrasi pada 

suatu pendidikan tidak sama dengan birokrasi pada dinas 

                                                     
126 Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, h. 64. 
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pendidikan yag terikat dengan eselonering dan struktur birokrasi 

pada satua pendidikan struktur organisasi ditetukan atas 

tuntutankebutuhan profesional kependidikan yang mengacu pada 

standar tertentu yang ditentukan pemerintah. Halini ditegaskan 

dalm UUSPN No 20 tahun 2003 pasal 51 ayat 1 menyatakan 

pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar 

pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis 

seklah/madrasah. Dengan demikian jelaslah bahwa aturan 

pendidikan sebagai suatu organisasi pendidikan memiliki ci khas 

tersendiri yang diberi ruang kreatif dan inovasi atas kebutuhan 

profesional dan pemberdayaan pendidikan. 127 

Kegiatan administrasi merupakan usaha pengendalian 

rangkaian kegiatan kependidikan yag terarah pada pencapaian 

tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh kelompok kerja sama 

atau organisasi yang menyelenggarakan usaha kependidikan. 

Dengan demikian administrasi pendidikan bukanlah kegiatan 

kependidikan akan tetapi kegiatan pengendalian rangkaian 

kegiatan kependidikan agar agar berlangsung secara efektif dan 

efesien dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Birokrasi dalam administrasi pendidikan sebagai suatu 

organisasi pada semua tingkatan tersebut menurut regiovani dan 

Starrat menggambarkan karakteristi: 

1. Organisasinya dipengaruhi oleh spesialisasi dan pembagian 

tugas 

2. Heararki otoritas yang kaku dan jelas dirumuskan 

3. Menitikberatkan pada penggunaan peraturan umum untuk 

mengontrol perilkau anggotanya 

4. Impersonalitas dalam hubungan organisasi 

5. Pekerjaan dalam organisasi pendidikan didasarkan pada 

kompetisi teknikal. Karakteristik ini memperjelas bahwa ada 

perbedaan yang mendasar antara organisasi pemerintah 

dengan organisasi sekolah mengurus pendidikan. 128 

 
                                                     

127 Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, h. 65. 
128 Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, h. 65. 
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C. Esensi Birokrasi 

Esensi birokrasi adalah kejelasan tugas dan wewenang 

impersonalitas dimana orang mengikuti aturan bukan bukan 

aturan engikuti selera orang. Birokrasi berkaitan langsung dengan 

efisiensi produktivitas sistem organisasi dan pelaksanaan 

pemerintahan dimana birokrasi diarahkan untuk menjamin 

mekanisme dan sistem kerja yang teratur pas dan muda 

dikendalikan. 

Esensi birokrasi adalah pekerjaan menjalankan pemerintahan 

oleh orang-orang yang memerintah secara profesional. Analisis 

mengenai birokrasi bertitik tolak pada pembahasan konsep 

struktur organisasi tata kerja khususnya pada birokrasi dinas 

pendidikan provinsi dan kabupaten/kota partisipasi aparst 

pemerintahan dalam manajemen pendidikan dan alternatif model-

model struktur organisasi pelayanan pendidikan. 129 

Dengan demikian pada institisi pendidikan birokrasi dinas 

pendidikan partisipasi aparat pemerintahan dalam manajemen 

pendidikan dan struktur organisasi tersebut berdampak pada 

kuatnya dan kakunya pole kerja manajemen pendidikan secara 

herarkis mulai dari kantor pusat hingga ke tingkat sekolah bahkan 

ruang kelas. Dengan demikian sekolah lebih tampil sebagai aparat 

birokrasi yang terkontaminasi dengan kekuasaan dan terlilit 

perilaku politisi secara serta merta ketimbang sebagai tenaga 

akademik yang profesional. Pola kejayaannya tergatung pada 

petunjuk pelaksanaan (juklak) digunakan untuk dapat membentu 

mempermudah dalam memberikan layanan pendidikan yang 

pasti akan mempengaruhi dalam upaya peningkatan mutu 

pendidikan. Sekolah yang dipandang sebagai total sistem yang 

pengorganisasiannya dilakukan untuk mencapai suatu tujuan 

sesuai dengan jenis dan tingkatannya masing-masing. 130 

 

D. Hubungan Antara Manusia dalam Administrasi Pendidikan 

Pada dasarnya administrasi pendidikan memiliki kepentingan 

                                                     
129 Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, h. 257. 
130 Hadari Nawai, Organisasi Sekolah dan pengelolaan Kelas (Jakarta: Gunung 

Agung,1995), h. 53. 
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tertentu terhadap manusia. Manusia adalah makhluk psokofisik 

yang berkembang kearah kematangan secara integral dalam 

keseluruhan organ-organnya. Secara simultan fungsi-fungsi psikis 

dan fisikny berkembang dalam suatu pola keseimbangan yang 

bersifat homeostatis yaitu terwujudnya kondisi kehidupan dalam 

diri manusia yang tetap berada dalam keselarasan dan fungsi-

fungsi organ-organ psikis dan fisiknya. 

Salah satu permaslahan manusia adalah yaitukualitas manusi 

tampak pada kemampuannya secara fungsional untuk mendorong 

pertumbuhannya yang memiliki nilai tambah. Oleh karena itu, 

membangun SDM adalah upaya-upaya untuk mengelola, 

mengurus, dan meningkatkan kualitasnya.Secara faktual manusia 

itu oleh Tuhan yang Maha Esa diberikan tulang dan tulang 

itudibalut oleh daging diberi mata, telinga, hidung, mulut dan 

kelengkapan organ tubuh lainnya hingga sempurna.131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
131 Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, h. 68. 
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Arti dan Makna  

Profesi Kependidikan 


A. Pengertian Profesi

Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut

keahlian (expertise) dari para anggotannya. Pekerjaan itu tidak 

dapat dilakukan oleh semabarang orang tetapi hanya dapat 

dilakukan oleh orang yang dengan sengaja dipersiapkan untuk 

memangku jabatan itu bersumber dariistilah profesi muncul 

istilah-istilah lain seperti profesional, profesionalisme, 

profesionalitas dan profe-sionalisasi. 132 

Mengenai istilah-istilah tersebut dapat dibedakan sebagai 

berikut: 

1. Profesional mempunyai dua makna pertama mengacu kepada

sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi.

Kedua mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang

132 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan Problema, Solusi dan Reformasi 
Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 15. 
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dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesi. 

2. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap 

mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu 

profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan 

kualitas profesionalnya 

3. Profesionalitas adalah sebutan terhadap kualitas sikap para 

anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat 

pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat 

melakukan tugas-tugasnya. 

4. Profesionalisasi adalah suatu proses menuju kepada 

perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu 

derajat kriteria yang sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. Dengan profesionalisasi para guru secara 

bertahap akan mencapai suatu derajat kriteia profesional 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 133 

Pekerjaan yang disebut profesi memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a. Ada standar untuk kerja yang baku dan jelas 

b. Ada lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan 

pelakunya dengan program dan jenjang pendidikan yang 

baku serta bertanggung jawab tentang pengembangan ilmu 

pengetahuan yang melandasi profesi itu 

c. Ada organisasi profesi yang mewadahi para pelakunya untuk 

mempertahankan dan memperjuangkan eksistensi dan 

kesejahteraannya 

d. Ada etika dan kode etik yang mengatur perilaku etika para 

pelakunya dalam memperlakukan kliennya 

e. Ada sistem imbalan terhadap jasa layanannya yang adil dan 

baku 

f. Ada pengakuan dari masyarakat terhadap pekerjaan itu 

sebagai suatu profesi. 

Sedangkan ciri-ciri keprofesionalan menurut D. Westby obson 

adalah sebagai berikut: 

                                                     
133 Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, h. 195. 
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a. Pengakuan oleh masyarakat terhadap layanan tertentu yang 

hanya dapat dilakukan oleh kelompok pekerja yang 

dikategorikan sebagai suatu profesi 

b. Dimilikinya sekumpulan bidang ilmu yang menjadi landasan 

sejumlah teknik dan prosedur yang unik. 

c. Diperlukannya persiapan yang sengaja dan sistematis 

sebelumorang mampu melaksanakan sesuatu pekerjaan 

profesional 

d. Dimilikinya mekanisasi untuk menjaring sehingga hanya 

untuk mereka yang dianggap berkompeten yang 

diperbolehkan bekerja untuk lapangan pekerjaan tettentu 

e. Dimiliknya organisasi profesional yang melindungi 

kepentingan anggotanya dari saingan kelompok luar juga 

berfungsi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada 

masyarakat termasuk tindak etis profesional pada 

anggotanya. 134  

 

B. Pengertian Profesionalisasi 

Istilah profesionalisasi menurut sutisna menunjuk kepada 

proses dalam sekelompok pekerjaan sedang mengubah sifat-

sifatnya yang esensial mendekati model profesi yang sungguh. 

Profesionalisasi ialah suatu proses perubahan dalam status suatu 

pekerjaan dari yang non profesi atau semi profesi ke arah profesi 

yang sungguh. Ada tiga ahli yang memberikan komentar tentang 

status profesional yaitu: 

1. Caplow mengemukakan bahwa ada tiga hal yang perlu 

diperhatikan yang berkaitan dengan profesionalisasi yaitu 

pertama menetapkan suatu asosiasi profesi, kedua 

menetapkan titel pekerjaan yang ketiga membuat kode etik 

2. Greenwood mengemukakan bahwa apa yang dikemukakan 

oleh caplow belum sepenuhnya memiliki kriteria profesional 

alasannya bahwa pekerjaan bolah dialokasikan sepanjang 

kontunum yang bergerak dari ukuran terendah sampai 

tertinggi kemuduian pemilikan profesi sebagai atribut untuk 
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peningkatan gelar profesi menjadi demikian besar di satu sisi 

dan di sisi lain tidakbegitu besar atau kurang artinya bahwa 

pengakuan profesi oleh masyarakat itu berada disepanjang 

kontonum assosiasi yang tumbuh pada masyarakat kolega, 

agensi kemasyarakatan dan profesi lain. 

3. Wilensky menjelaskan bahwa profesionalisasi dikatakan 

sudah ada apabila kemampuan seseorang meningkatbdia 

memberikan urutan penting secara progresif untuk 

menjelaskan profesionalisasi dalamjabatan yaitu: 

a. Staf mulai bekerja dengan full time dengan mengerjakan 

yang dibutuhkan 

b. Sekolah menetapkan training yang establis 

c. Bentuk asosiasi profesi 

d. Memberi dukungan legal untuk melindungi teritorial 

pekerjaan  

e. Menerbitkan suatu kode etik formal. 135 

 

C. Pengertian profesional dan jabatan profesional 

Profesional dapat berkembang menjadi jabatan profesional. 

Sejalan dengan itu kamaruddin mengemukakan bahwa 

profesional berasal dari bahasa latin yaitu profesia, pekerjaan, 

keahlian jabatan, jabatan guru besar. Seseorang yang melibatkan 

diri dalamsalah satu keahlian yang harus dipelajari dengan 

khusus, lawan amatir. Sedangkan kamus besar bahasa Indonesia 

mengatakan bahwa profesional adalah orang yang melakukan 

olahraga dengan menerima bayaran, pemain bayaran lawan dari 

amatir. Artinya profesional adalah lawan dar amatir sebagai 

aplikasi kepada seseorang yang menerima pembayaran dari 

kegiatan dari apa yang dilakukan dalam tugas ini. 

Jervis menjelaskan bahwa profesional dapat diartikan sebagai 

seorang yang melakukan suatu tugas profesi juga sebagai seorang 

ahli apabila dia secara spesifik memperolehnya dari belajar. 

Langford mengatakan bahwa seorang profesional walaupun 

melakukan pekerjaan atau tidak selalu bertindak sebagai pelaku 
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untuk kepentingan profesinya daripada asebagai agen untuk 

orang lain. Usaha pencapaian tujuan cenderung dilakukan sendiri 

daripada terporok bersama orang lain. Sebagai profesional 

kelompoknya cenderung berbuat sesuai dengan cita-cita profesi. 

Jabatan profesi juga sebagai seorang ahli melaksanakan tugas atas 

dasar kaidah keilmuan secara objektif bukan atas dasar pesanan 

pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. 

Jadi profesional adalah seorang yang melakukan suatu tugas 

profesi atau jabatan profesional bertindak sebagai pelaku untuk 

kepentingan profesinya dan juga sorang ahli apabia dia secara 

spesifik memperileh keahliannya dari belajar di perguruan tinggi. 

136 

Allah swt berfirman dalam QS At-Taubah/ : 105. 

                             

                  

Terjemahnya: 

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu 

kerjakan.137 

Jabatan profesional oleh houl mempetegas bahwa lebih 

banyak diarahkan dalamjob teraining yang diberikan pada saat 

praktek spesialisasi untuk dapat dikatakan memiliki suatu profesi 

meski sudah menyelesaikan studi sebelum mengikuti training 

yang berkaitan dengan profesinya. Jdi jabatan profesional baru 

dapat diperoleh setelah menyelesaikan studi di perguruan tinggi 

dengan menambah pendidikan yag disebut pendidikan 

profesional. 

Kunandar mengemukakan bahwa profesi guru adalah 

keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan 
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pengajaran dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata 

pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang 

bersangkutan. Guru sebagai profesi berarti guru sebagai pekerjaan 

yang mensysratkan kompetensi dalam pendidikan dan 

pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara 

efektif dan efisien. 138 

Ada tujuh komponen yag harus dimiliki oleh seorang guru 

dalam menjalankan tugasnya sebagai guru yang profesional yaitu: 

a. Guru sebagai sumber belajar 

Peran guru sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan 

penguasaan materi pelajaran dengan baik dan benar. Guru 

profesional manakala ia dapat menguasai materi pelajaran dengan 

baik sehingga benar-benar ia berperan sebagai sumber belajar bagi 

anak didiknya. Papun yang ditanyakan peserta didik berkaitan 

dengan materi pelajaran yang diajarkan ia akan bisa menjawab 

dengan penuh keyakinan. Sebagai seumber belajar guru harus 

memiliki bahan referensi yang lebih banyak dibandingan dengan 

peserta didiknya. 

b. Guru sebagai fasilitator 

Sebagai fasilitator guru berperan dalam memberikan 

pelayanan untuk memudahkan peserta didik dalam kegiatan 

proses pembelajaran. Agar dapat melaksanakan peran sebagai 

fasilitator ada beberapa hal yang harus dipahami guru, pertama 

guru perlu memahami berbagai jenis media dan sumber belajar 

beserta fungsinya masing-masing media tersebut. Kedua guru 

perlu dituntut untuk mampu mengorganisasikan berbagai jenis 

media serta dapat memanfaatkan sebagai sumber belajar termasuk 

memanfaatkan teknologi informasi. 

c. Guru sebagai pengelola 

Sebagai pengelola pembelajaran guru berperan dalam 

menciprtakan iklim belajar yang memungkinkan peserta didik 

dapat belajar secara nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik 

guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusip untuk terjadinya 
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proses belajar seluruh peserta didik. Sebagai manager guru 

memiliki empat fungsi pertama merencanakan tujuan belajar, 

kedua mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk 

mewujudkan tujuan belajar. Ketiga meimpin yang meliputi 

memotivasi, mendorong dan menstimulasi peserta didik. Keempat 

mengawasi segala seusatu apakah sudah berfungsi sebagaimana 

mestinya atau belum dalam rangka pencapaian tujuan. 139 

d. Guru sebagai model 

Peran guru sebagai model adalah peran guru agar dapat 

mempertunujukkan kepada peserta didik segala yang dapat 

membuat peserta didik lebih mengerti dan memahami setiapperan 

yang disampaikan. Ada dua konteks guru sebagai demonstrator. 

Pertama sebagai demonstator berarti guru harus menunjukkan 

sifat-sifat terpuji dalam setiap aspek kehidupan dan guru 

merupakan sosok idela yang dapat diteladani peserta didik. 

Kedua sebagai demonstrator guru harus dapat menunjukkan 

bagaimana caranya agar setiap materi pelajaran bisa lebih 

dipahami dan dihayati oleh siswa. 

e. Guru sebagai pembimbing 

Peserta didik akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

kemampuannya. Tugas guru adalah menjaga mengarahkan, dan 

membimbing agar peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan potensinya. Agar guru dapat berperan sebagai 

pembimbing ada dua hal yang harus dimiliki. Pertama gurur 

harus memahami peserta didik yang sedang dibimbingnya. 

Misalnya memahami tenatang gaya dan kebiasaan belajarnya, 

memahami potensi dan bakatnya. Kedua guru harus memahami 

dan terampil dalam merencanakan baik merencanakan tujuan dan 

kompetensi yang akan dicapai maupun merencanakan proses 

pembelajaran. Proses bimbingan akan dapat dilakukan dengan 

baik manakala sebelumnya guru merencanakan hendak dibawa 

kemana peserta didiknya apa yang harus dilakukan dan lain 
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sebagainya. 140 

f. Guru sebagai motivator/nasehat 

Dalam proses pembelajaran motivasi merupakan salah satu 

aspek dinamis yang sangat penting. Sering terjadi peserta didik 

yang kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kurangnya 

kemampuan. Tetapi disebabkan oleh kurangnya motivasi untuk 

belajar. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil belajar yang 

optimal guru dituntut kreatif untuk dapat membangkitkan 

motivasi belajar peserta didik. 

g. Guru sebagai evaluator 

Sebagai evaluator guru berperan untuk mengumpulkan data 

atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah 

dilakukan. Evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap hasil akhir 

pembelajaran. Tetapi juga dilakukan terhadap proses kinerja dan 

skill siswa dalam proses pembelajarn. 

Guru hendaknya memiliki pola tingkah laku dalam 

memahami, menghayati serta mengamalkan sikap kemampuan 

dan sikap profesionalnya. Adapun sikapprofesional guru yaitu: 

1. Sikap terhadap peraturan perundang-undangan 

Guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara karena 

itu guru mutlak perlu mengetahui kebijaka-kebijakan 

pemerintah dalam bidang pendidikan sehingga dapat 

melaksaakan ketentuan-ketentuan yang merupakan ketentuan 

perundang-undangan. 

2. Sikap terhadap organisasi profesi 

3. Sikap terhadap teman sejawat 

Guru hendaknya memelihara hubungan seprofesi semangat 

kekeluargaan dan kesetiakawnan sosial. Jadi guru hendaknya 

menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam 

lingkungan kerja dan menciptakan serta memelihara 

semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial dalam di 

dalam dan di luar lingkungan kerja. 141 

4. Sikap terhadap peserta didik 
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Kode etik guru Indonesia sangat jelas dituliskan bahwa guru 

berbakti membimbing peserta didik untukmembentuk manusia 

indonesia seutuhnya yang berjiwa pancasila. 

 

D. Profesionalisme 

Freidson menjelaskan bahwa profesionalisme adalah sebagai 

komitmen untuk ide-ide profesionalisme dan karir. Secara operatif 

profesionalisme memiliki aturan dan komitmen untuk memberi 

definisi jabatan keilmuan teknik dan jabatan yang akan diberikan 

pada pelayanan masyarakat. Agar secara khusus pandagan-

padangan jabatan dikoreksi secara keilmuan dan etika secara 

pengukuhanterhadap profesionalisme. Profesionalisme tidak 

dapat dilakukan atas dasar perasaan, kemauan, pendapat atau 

semacamnya tetapi benar-benar dilandasi oleh pengetahuan 

secara akademik. 

Houle menjelaskan bahwa profesional harus membedakan 

mana ilmu yang esensial berkaitan dengan disiplin ilmunya dan 

tidak esensial sesuai dengan tuntutan profesional. Paure 

mengatakan bahwa profesionalisme harus mereduksi lama 

pendidikan untuk memberikan kualifikasi bagus tanpa 

mengurangi standar dengan metodologi pengajaran yang tepat, 

percepatan proses belajar menyeleksi ilmu yang diberikan 

menkombinasikan studi dengan pekerjaan secara langsung dalam 

fase-fase yang terintegrasi. 142 
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12 

Komponen, Mekanisme, Aturan 

dan Tata Kerja Administrasi 


A. Komponen-komponen Administrasi Pendidikan

1. Administrasi Personel Sekolah

Pegawai pada suatu sekolah ialah semua manusia yang

tergabung di dalam kerja sama pada sustu sekolah untuk 

melaksanakan tugas-tugas dalam mencapai tujuan pendidikan. 143 

Undang-ndang tentang Sistem pendidikan Nasional No. 20 

Tahun 2003 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah 

anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 

menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dilihat dari jabatannya 

tenaga kependidikan ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis yakni; 

tenaga struktural, tenaga fungsional, dan tenaga penyelenggara 

pendidikan. Tenaga struktural merupakan tenaga pendidikan 

yang menempati jabatan eksekutif umum yang bertanggung 

jawab baik langsung maupun tidak atas satuan pendidikan. 

143 M. Daryanto, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 30. 
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Tenaga fungsional merupakan tenaga kependidikan yang 

menempati jabatan fungsional yakni jabatan kependidikan. 

Sedangkan tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga 

kependidikan yang pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut 

kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. 144 

Di dalam berlangsungnya kegiatan sekolah maka unsur 

manusia merupakan unsur penting karena kelancaran jalannya 

pelaksanaan program sekolah sangat ditentukan oleh manusia-

manusia yang menjalankannya. Kepegawaian disebut juga 

personalia atau kekaryawanan dan pegawai disebut juga personel 

atau karyawan. 

Administrasi personal sekolah adalah segenap proses 

penataran personal di sekolah. Administrasi personal sekolah 

direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-

sungguh serta dibina secara kontinu di sekolah sehingga para 

pegawai dapat membantu kegiatan-kegiatan sekolah secara efektif 

dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan. Para personal harus dikelola dengan baik agar mereka 

senatiasa aktif dan bergairah dalam menjalankan tugasnya sehari-

hari. 

Dari sudut administrasi pendidikan dapat dilihat bahwa 

komunikasi pada hakikatnya adala problem hubungan kerja sama 

manusia. Keberhasilan dalam hubungan-hubungan kerja sama 

manusia ini akan ditentukan oleh efisiensi dan efektivitas mereka 

yang berkepentingan dalam menyampaikan berita kepada orang 

lain dan memahami dengan tepat maksudnya dengan harapan-

harapan mau menerima. 

 

2. Administrasi kurikulum 

Pada jenis dan tingkat sekolah apap pun yang menjadi tugas 

utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran 

yang baik bagi murid-murid. Inilah tanggung jawab kepala 

sekolah yang paling penting dan banyak tantangannya sedangkan 

sifatnya mendapat bagian tanggung jawab dalam membantu 
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usaha pelaksanaan dan pengembangan program pengajaran yang 

efektif. Agar upaya kepala sekolah mampu memberikan pimpinan 

yang efektif dalam bidang ini endaknya ia mengetahui berbagai 

teori mengenai kurikulum dan menyadari kaitannya dengan 

kebijaksanaan dan langkah-langkah administratif yang sedang 

berlaku. 

Kurikulum lebih merupakan pedoman bagi para guru dalam 

menjalankan tugasnya. Dalam mempergunakan kurikulum guru 

atau pendidik disamping menuruti dan mengikuti apa uyang 

tercantung di dalamnya. Berhak dan berkewjiban pula memilih 

dan menambah materi-materi, sumber-sumber ataupun metode-

metode pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan 

perkembangan masyarakat lingkungan sekolah dan mengurangi 

apa yang dianggapnya sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan 

dan kebutuhan masyarakata dan negara pada umumnya.145 

Administrasi kurikulum berkaitan dengan pengelolaan 

pengalaman belajar yang dialami oleh siswa yang membutuhkan 

strategi tertentu shingga menghasilkan produktivitas belajar. 

Strategi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi 

perlu didukung oleh sumber daya yang memadai. Manajemen 

kurikulum ditinjaudari kurun waktu bisa short-term dan long 

term yang penting ada keterkaitan komprehenship dan 

keberlanjtan antara satu program dengan programyang 

berikutnya. Dengan demikian pengertian dari administrasi 

kurikulum adalah merupakan upaya mengoptimalkan 

pengalaman-pengalaman belajar peserta didik secara produktif. 

Manajemen kurikulum dan program pengajaran merupakan 

bagian dari pengalaman belajar peserta didik. Karena itu tugas 

satuan sekolah yang paling penting adalah bagaimana 

merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum tersebut dengan 

kegiatan pembelajaran. Disamping itu sekolah juga bertugas dan 

berwenang untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat. 146 
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Kurikulum muatan lokal pada hakikatnya merupakan suatu 

perwujudan pasal 38 ayat 1 UU tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang berbunyi pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam 

suatu pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara 

nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta 

kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan. Sebagai 

tindak lanjut hal tersebut muatan lokal telah dijadikan strategi 

pokok untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang 

relevan dengan kebutuhan lokal dan sejauh mungkin melibatkan 

peran serta masyarakat dalam perencanaan dan 

pelaksanaannya.147 

 

3. Administrasi Prasarana dan Sarana Pendidikan 

Secara etimologis kata prasarana berarti alat tidak langsung 

untuk mencapai tujuan. Dalampendidikan misalnya lokasi, 

bangunan sekolah, lapangan olah raga, uang dan sebagainya. 

Sedang sarana seperti alat langsung untuk mencapai tujuan 

pendidik. Misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan 

sebagainya. 

Sedangkan menurut keputusan menteri pendidikan dan 

kebudyaan saran pendidikan terdiri dari tiga kelompok besar 

yaitu: 

a. Bangunan dan prabot sekolah 

b. Alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan dan alat-alat 

peraga dan laboratorium 

c. Media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi 

audovisual yang menggunakan alat penampil. 

Administrasi sarana dan prasarana pendidikan bertugas 

mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar 

dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada 

jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan inimeliputi 

kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan,penyimpanan. 

Hal yang mencakup hubungan sekolah dengan sekolah-

sekolah lain. Hubungan sekolah dengan pemerintah setempat 
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hubungan sekolah dengan instansi-instansi dan jawaban-jawaban 

lain dan hubungan sekolah dengan masyarakat pada umumnya. 

Hendaknya semua hubungan itu merupakan hubungan kerja 

sama yang bersifat pedagogis, sosiologis dan produktif yang 

dapat mendatangkan keuntungan dan perbaikan serta kemajuan 

dari kedua belah pihak. Untuk ini kepala sekolah memegang 

peranan penting dan menentukan. 148 

1. Pentingnya hubungan sekolah dan masyarakat 

Ada beberapa pandangan filosofis tentang hakikat sekolah itu 

sendiri dan hakikat masyarakat serta hubungan antara keduanya. 

a. Sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat bukan 

merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat. 

b. Hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah bergantung pada 

masyarakat. 

c. Sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani 

anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan 

d. Kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling 

berkorelasi keduanya saling membutuhkan 

e. Masyarkat adalah pemilik sekolah sekolah ada karena 

mayarakat memerlukannya. 

2. Jenis- jenis hubungan sekolah dengan masyarakat 

Hubungan kerja sama sekolha dengan masyarakat dapat 

digolongkan menjadi 3 jenis hubungan yakni: 

a. Hubungan edukatif 

Maksudnya di sini adalah hubungan kerja sama dalam hal 

mendidik murid antara guru guru di sekolah dan orang tua di 

rumah. Dengan adanya hubungan ini di maksudkan agar tidak 

terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat 

megakibatkan keragu-raguan pendirian dan sikap pada diri 

anak/murid. 

b. Hubungan kultural 

Maksudnya adalah usaha kerja sama antara sekolah dengan 

masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan 
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mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu 

berada. 

c. Hubungan institusional 

Yakni hubungan kerja sama antara sekolah dengan lembaga-

lembaga/instansi-instansi resmi lain, baik swasta maupun 

pemerintah seperti hubungan kerj sama antara sekolah dengan 

sekolh-sekolah lainnya, dengan kepala pemerintahan setempat 

jawatan penerangan,jawatan pertanian,perikanan dan peternakan, 

dengan perusahaan negara atau swasta yang berkaitan dengan 

perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumya. 149 

 

B. Aturan, Mekanisme dan Tata Kerja Adminstrasi Pendidikan 

1. Administrasi Person Sekoh 

Ada beberapa dimensi kegiatan administrasi personel sekolah 

antara lain: 

a. Recruitman atau penarikan mulai daripengemuman 

penerimaan pegawai pendaftaran, pengetesan, pengumuman 

diterimanya pegawai sampai dengan daftar ulang. 

b. Placement atau penempatan yaitu proses penenganan 

pegawai baru yang sudah melaksanakan pendaftaran ulang 

untuk diberi tahu pada bagian seksi mana mereka 

ditempatkan. Penugasan dilakukan sesuai dengan bidang 

keahlian dan kebutuhan lembaga. Di dalam tahap ini 

sebenarnya penanganan bukan berarti sampai menempatkan 

dan memberi tugas saja tetapi juga menggunakan pegawa 

tersebut sebaik-baiknya, merangsang kegairahan kerja dengan 

menciptakan kondisi atau suasana kerja yang baik. disamping 

itu juga memberi kesejahteraan berupa gaji, intesif, memberi 

cuti izin dan pertemuan-pertemuan yang bersifat 

kekeluargaan 

c. Development atau pengembangan dimaksudkan untuk 

pengembangan mutu pegawai baik dilakukan dengan melalui 

pendidikan maupun kesempatam-kesempatan lain seperti 

penataran diskusi ilmiah. Lokakarya, membaca majalah dan 

                                                     
149 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Superivsi Pendidikan, h. 194. 



SUPERVISI PENDIDIKAN 

  115 

surat kabar menjadi anggota organisasi profesi dan lain 

sebagainya. Mengaturenaikan pangkat dan kenaikan gaji 

dapat dikategorikan sebagai pemberian kesejateraan dan 

dapat dikategorikan sebagai pengembangan pegawai. 

Pegawaiyang diberi penghargaan dengan pemberian 

kedudukan akan mendorong pegawai tersebut untuk 

meningkatkan tanggung jawabnya. Profespemecahan masalah 

kegiatan remedial, pemeliharaan motivasi kerja dan 

ketahanan organisasi pendidikan. 150 

Pengawan atau evaluasi merupakan aspek terakhir 

dalampenanganan pegawai. Pada tahp ini dimaksudkan bahwa 

pada tahap-tahao tertentu pegawai diperiksa apakah yang mereka 

lakukan sudah sesuai dengan tugas yang seharusnya atau belum. 

Selain evaluasi atau penilaian juga dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kenaikan kemampuan personeil setelah mereka 

memperoleh pembinaan dan pengembangan. 151152 

Allah swt berfirman dalam QS al-An’am/ 6: 135. 

                          

               

Terjemahnya: 

Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu [506], 

Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui, 

siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia 

ini [507]. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan 

mendapatkan keberuntungan.  

Dari ayat di atas bahwasanya Allah swt. memerintahkan 

kepada hambanya untuk bekerja dan mencari nafkah di dunia ini 

sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki dan sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena 

sesungguhnya Allh swt. sangat menghargai apa yang dikerjakan 
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oleh hambanya itu yang jelas sesuai dengan peraturan Islam. 

Sebagaana sabda Rasulullah saw. yang artinya: 

Diriwayatkan dari Almikdam ra. Nabi saw. pernah bersabdah 

tidak ada makanan yang lebih baik dari seseorang kecuali 

makanan yang ia peroleh dari uang hasil keringatnya sendiri. 

Nabiyullah Daud as. makan dari hasil keringatnya sendiri. (HR. 

Bukhari). 

 

2. Administrasi Kurikulum 

Ada beberapa aspek penting yang perlu dipahami dalam 

pengelolaan administrasi kurikulum yaitu: 

a. Isi Kurikulum. Isi kurikulum merupakan perangkat bidang 

studi mata pelajaran atau pokok-pokok sajian yang 

mengandung unsur-unsur rumusan tujuan mata pelajaran 

garis besar pokok bahsan penilaian dan petunjuk 

pelaksanaannya. 

b. Proses kurikulum. Merupakan pengalaman yang berkaitan 

dengan perilku kegiatan tindakan atau prosedur dalam 

pembelajaran. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum sangat 

ditentukan oleh apa yang diajarkan kepada siapa dan 

bagaimana caranya. 

c. Penyusunan kurikulum. Kurikulum harus disusun dengan 

urutan yang logis dari hal-hal yang bersifat mendasari 

seseorang pegawai mengetahui bidang tugasnya sampai 

dengan hal-hal yang bersifat pokok dan menunjang bidang 

tugasnya. 

 

3. Adminstrasi sarana dan prasarana 

a. Perencanaan kebutuhan. Perencaaan kebutuhan sarana dan 

prasarana pendidikan merupakan pekerjaan yang komplak 

karena harus terintegrasi dengan rencana penembangan baik 

nasional, regional, maupun lokal. Perencanaan ini merupakan 

sistem perencanaan terpadu dengan perencanaan 

pembangunan tersebut. Perencaan kebutuhan sarana dan 

prasarana pendidikan tergantung pada jenis program 

pendidikan dan tujuan yang ditetapkan perencanaan ini 
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mencakup: 

1. Perencanaan pengadaan tanah untuk bangunan sekolah 

2. Perenanaan pengadaan bangunan 

3. Perennaan pembagunan  

4. Perecanaan pengadaan prabot dan perlengkapan 

pendidikan. 

b. Pengadaan sarana dan prasarana. Untuk pengadaan sarana 

dan prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai 

cara. Misalnya untuk pengadaan tanah bisa dilakukan dengan 

cara membeli menerima hibah menerima hak pakai menukar 

dana sebagainya. Dalam pgeadaan gedung/bangunan dapat 

dilakkan dengan cara membangun baru membeli, menyewa 

menerima hibah dan menukar bangunan. Pengadaaan 

perlengkapan atau perabot dapat dilakuakan dengan jalan 

membeli. Perabt yag yang akan dibeli dapat berbentuk yang 

sudah jadi atau yang belum jadi. Dalam pngadaan 

perlengkapan ini juga dapat dilakukan dangan jalan membeli 

membuat sendiri atau menerima bantuan dari instansi 

pemerintah di luar depdiknas, badan-badan swasta 

masyarakat dan sebagainya. 153 

c. Invenrisasi. Sarana dparasarana pendidikan yang ada di 

sekolah atau lembaga pendidikan lainnya ada yang berasal 

dari pemerintahan ada juga yang berasal dari usaha sendiri 

seperti membeli, sumbangan, dan sebagainya. Semuabarang 

ayng ada tersebut hendakanya diinventarisir melaui 

inventarisasi memungkinkan dapat diketahui jumlah,jenis 

barang, kualifikas, tahun pembuatan ukuran harga dan 

sebagainya. Khusus unuk sarana dan prasarana yang berasal 

dari pemerintah wajib diadakan inventarisasi secara cermat 

dengan menggunakan format-format yang telah ditetapkan 

atau mencatat semua barang inventarisasinya di dalam buku 

induk barang inventaris dan buku golongan barangn 

inventaris. Buku inventaris ini mencata semua barang 

inventaris milik menurut urutan tanggal sedangkan buku 
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golongan barang inventaris mencatat barang inventaris 

menurut golongan barang yang telah ditemukan. 

d. Pemeliharaan. Sarana dan prasarana merupakan penunjang 

untuk keaktifan proses pembelajaran. Barang-barang tersebut 

kondisinya tidak akan tetap tetapi lama-kelamaan akan 

mengarah pada kerusakan dan kehancuran bahkan 

kepunahan. Namun agar sarana dan prasarana tersebut tidak 

cepat rusak atau hancur diperlukan usaha pemeliharaan yang 

baik dari pihak pemakainya. Pemeliharaan merupakan suatu 

kegiatan Yang kontinu untuk mengusahakan agar sarana dan 

prasarana pendidikan yang ada tetap dalam keadaan baik dan 

siap dipergunakan. Menurut waktunya kegiatan 

pemeliharaan terhadap bangunan dan perlengkapan serta 

perabot dapat dibedakan menjadi pemeliharaan yang 

dilakukan setiap hari dan pemeliharaan yang dilakukan 

secara berkala. 154 

e. Penggunaan. Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan 

di sekolah merupakan tanggung jawab pempinan lembaga 

pendidikan tersebut yang bisa dibatu oleh wakil bidang 

sarana dan prasarana atau petugas yang berkaitan dengan 

penangan sarana dan prasarana. Yang perlu diperhatikan 

dalampenggunaan sarana dan prasarana yaitu: 

1. Penyusunan jadwal penggunaan harus dihindari benturan 

dengan kelompok lainnya. 

2. Hendaklah kegiatan pokok sekolah merupakan perioritas 

pertama. 

3. Waktu dan jadwal penggunaan hendaknya ditujukan pada 

awaltahun ajaran 

4. Penugasan personil sesuai dengan keahlian pada 

bidangnya misalnya petugas laboratorium perpustakaan 

operator komputer dan sebagainya. 

5. Penjadwalan dalam penggunaan sarana dan prasarana 

sekolah antara kegiatan interakurikuler harus jelas. 

f. Penghapusan. Barang-barang yang ada di lembaga 
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pendidikan terutama yang berasal dari pemerintah tidak akan 

selamanya bisa digunakanuntuk kepentingan pendidikan hal 

itu karena rusak berat sehingga tidak dapat dugunakan lagi 

barang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan 

kebutuhan. Dengan keadaan seperti di atas maka barang-

barang tersebut harus segera dihapus untuk membebaskan 

dari biaya pemeliharaan dan meringankan beban kerja 

inventaris dan membebaskan tanggung jawab lembaga 

terhadap barang-barang tersebut. 

4. Administrasi siswa. Rekruitmen peserta didik setiap tahun 

ajaran baru sekolah disibukkan dengan penerimaan peserta 

didik yang baru. Dalam penerimaan peserta didik ini terbagai 

beberapa tahap secara garis besar antara lain: 

a. Pembentukan panitia penerimaan peserta didik 

b. Pendaftaran calon peserta didik 

c. Seleksi calon peserta didik 

d. Pendaftaran kembali calon peserta didik yang diterima 

e. Pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan penerimaan 

calon peserta didik kepada kepala sekolah 

Langkah tersebut akan berjalan efektif jika dilaksanakan 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.Namun untuk 

tingkat sekolah dasar tahap penerimaan peserta didik lebih 

sederhana. 155 

Untuk data tentang identitas dan hasil belajar siswa sebaiknya 

tidak terpisah karena itu merupakan suatu kesatuan. 

Penyimpanan data itu dapat dilakukan dengan menggunakan 

sistem kartu atau dengan dapat pula menggunakan sistem untuk 

setiap siswa. Kartu-karti itu diurutkan menurut nomor induk 

siswa yang ditulis pada ponok kanan atas sehingga mudah 

mencarinya kembali. Pada setiap ganti tahun angkatan 

sebaiknyadiberi kartu penyekat atau kartunya diganti dengan 

kartu berwarna lain. Dengan sistem karetu ini upaya pencarian 

kembali data yang diperlukan akan lebih mudah. Apabila 
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menggunakan buku induk sebaiknya menggunakan buku ukuran 

folio dengan menggunakan dua muka untuk setiap siswa. Lembar 

muka sebelah kiri untuk data tentang identitas siswa dan lembar 

muka untuk sebelah kanan untuk data hasil belajar siswa. 

 

5. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat 

Dalam administrasi sekolah tidak hanya melibatkan orang-

orang yang ada dalam sekolah itu namun juga harusnya 

melibatkan masyarakat karena bagaimanapun juga masyarakat 

mempunyai peran yang penting dalam proses pendidikan 

sebagaimana hadis berikut yang artinya: 

Anas bin Malik ra. Berkata saya telah mendengar Rasulullah 

saw bersanda siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dilanjutkan 

umurnyahendaklah menyambung hubungan famili (HR. Bukhari). 

Ametembung merumuskan program-program hubungan 

sekolah masyarakat yaitu: 

a. Perencanaan hubungan sekolah-masyarakat haruslah intgral 

dengan program pendidikan yang bersangkutan 

b. Setiap pejabat sekolah terutama guru haruslah menganggap 

dirinya adalah petugas hubungan masyarakat  

c. Prigram hubungan sekolah-masyarakat didasarkan atas dasar 

kerja sama bukanlah sepihak tetapi adanya timbal balik 

prosesnya. 

Ada beberapa Jalur komunikasi yang mungkin dapat 

ditempuh walaupun demikian jalur yang paling menguntungkan 

adalah jalur yang langsung berhubungan dengan murid dan 

sistuasi pertemuan langsung. Jalur-jalur lain yang mungkin dapat 

ditempuh dalamhubungan sekolah-masyarakat adalah  

a. Anak/murid 

b. Surat-surat selebaran dan buleti sekolah 

c. Mass media (media massa) 

d. Pertemuan informal 

e. Laporan kemajuan murid 

f. Kontak formal 

g. Memanfaatkan seumber-sumber yang tersedia di masyarakat 
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h. Badan pembantu penyelenggara pendidikan. 

Sumbangan dalampartisipasi masyarakat untuk sekolah dapat 

diperinci menurut jenisnya sebagai berikut: 

1. Partisipasi buah pikiran/ide. Sumbangan pikiran, pengalaman 

dan pengetahuan yang diberikan dalam pertemuan diskusi 

sehingga menghasilkan suatu keputusan. 

2. Partisipasi tenaga. Dengan memberikan tenaga dan waktu 

untuk menghasilkan sesuatu yang telah diputuskan. 

3. Partisipasi keahlia/keterampilan dimana seseorang bertidak 

sebagai ahli, penasehat, resources yang diperlukan dalam 

kegiatan pendidikan di sekolah. 

4. Partisipasi harta benda. Berupa iyuran atau sumbagan baik 

dalam bentuk benda atau uang secara tetap atau insidantal. 156 
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Administrasi Keguruan 


A. Pentingnya Partisipasi guru dalam Administrasi Pendidikan

Sesudah indonesia merdeka sistem pendidikan di sekolah

bersifat nasional dan demokratis. Untuk mencapai tujuan ini 

diperlukan administrasi dan pengawasan yang demikratis pula 

dan sekolah-sekolah harus benar-benar hidup dan tumbuh di atas 

dasar-dasar filasafat negara yaitu pancasila. 

Untuk itu pula maka partisipasi guru dalam administrasi 

pendidikan sangat oenting dan menjadi keharusan. Partisipasi 

dimaksud hendaknya ditafsirkan sebagai kesempatan-kesempatan 

kepada guru dan kepada sekolah untuk memberi contoh tentang 

bagaimana demokrasi dapat diterapkan untuk memecahkan 

berbagai masalah pendidikan.157 

B. Arti, Fungsi dan Ruang Lingkup Tata Usaha Sekolah

Inti dari kegiatan-kegiatan tata usaha mencakup 6 pola

perbuata (fungsi) yaitu: 

157 M.Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 145. 
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1. Menghimpun, yaitu kegiatan-kegiatan mencari data. 

2. Mencatat, yaitu kegiatan membubuhkan dengan berbagai 

peralatan tulis. Keterangan yang diperlukan sehingga 

terwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim dan disimpan. 

3. Mengelola, yaitu bermacam kegiatan mengerjakan 

keterangan-keterangan dengan masud menyajikan dalm 

bentuk yang berguna. 

4. Menggandakan, yaitu keguatan memperbanyak dengan 

berbagai cara dan alat dari sati pihak kepada pihak yang lain. 

5. Menyimpan, yaitu kegiatan kegiatan menaruh dengan 

berbagai cara dan alat ditempat yang tertentu yang aman. 158 

Tata usaha menurut pedoman pelayanan tata usaha untuk 

perguruan tinggai sebagai berikut: 

Tata usaha adalah segenap kegiatan pengelolaan surat-

menyurat yang mulai dari menghimpun, mencatat, mengelola 

mengadakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan 

keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Tata usaha 

merupakan salah satu unsur administrasi. 

Dalam garis besarnya tata usaha mempunyai 3 pokok peranan 

sebagai berikut: 

1. Melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk 

mencapai tujuan dari sesuatu organisasi 

2. Menyediakan keterangan-keterangan bagi pimpinan 

organisasi itu untuk membuat keputusan atau melakukan 

tindakan yang tepat 

3. Membantu kelancaran perkembangan oraganisasi sebagai 

suatu keseluruhan. 

Pada hakikatnya administrasi tata usaha adalah kegiatan 

melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi didalam 

organisasi untuk digunakan sebagai bahan keterangan bagi 

pemimpin. 

Tujuan admiistrasi tata usaha terhadap garapan-garapan 

administrasi sekolah yaitu: 
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1. Terhadap administrasi peserta didik 

2. Terhadap administrasi personel 

3. Terhadap administrasi kurikulum 

4. Terhadap administrasi sarana dan prasarana 

5. Terhadap administrasi anggaran/biaya 

6. Terhadap administrasi tata usaha sendiri 

7. Administrasi organisasi 

8. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat 

9. Supervisi pendidikan 

Surat memegang peranan penting dalam organisasi sekolah 

karena ternyata tidak hanya berfungsi sebagai alat tata usaha 

melainkan juga berfungsi sebagai alat dan bukti komunikas 

informasi. 

Berbicara tentang surat maka dapat kita tinjau melalui jenis 

surat: 

a. Surat dinas 

b. Nota dinas 

c. Memorandum 

d. Surat pengantar 

e. Surat kawat 

f. Surat edaran 

g. Surat keputusan 

h. Surat undangan 

i. Surat intruksi 

j. Surat tugas 

k. Surat pengumuman 

1. Surat dinas. Pada dasarnya membuat surat sama dengan 

mengarang. Karenanya maka semua ketentuan mengenai 

keterangan dan kompossinya berlaku juga untuk 

suratketentuan-ketentuan itu di antaranya: 

a. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus 

dilakukan. 

b. Gaya bahasa dalam surat hendaknya sederhana, sopan, 

tegas dan menarik. 

c. Sejauh mungkin dikurangi penggunaan kata asing kecuali 
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memang belum ada pada namanya dalam bahasa 

Indonesia. 159 

Susunan surat dinas terdiri dari tiga bagian yaitu: 

1. Kepala surat 

2. Isi surat 

3. Kaki atau penutup surat 

 

1. Nota dinas. Nota dinas merupakan salah satu alatkomuniasi 

kedinasan antara ppenjabat atau organisasi dilingkungan 

departemen yang sifatnya meminta penjelasan dan 

keputusan. Susunan surat dinas terdiri dari tiga bagian, yaitu: 

- Kepala nota dinas 

- Isi nota dinas 

- Kaki nota dinas 

Model 

a. Ukuran kertas: Kwarto 8,5x11 inci atau 21x29 cm 

b. Jenis kertas: HVS untuk surat asli 

c. Warna kelas: putih 

2. Momerandum. Momerandum merupakan salah satu alat 

komunikasi di lingkungan lembaga yang sifat 

penyampaiannya tidak resmi, memo dapat ditulis dan diketik. 

3. Surat pengantar. Surat pengantar adalah surat yang 

dipergunakan untuk mengantar sesuatu. Adapun bentuknya 

dapat berupa surat-surat biasa atau lembar formulir. 

4. Surat edaran. Surat edaran merupakan pemberitahuan tertulis 

yang ditunjukkan kepada penata jabatantertentu tanpa 

memuat sesuatu kebijaksanaan pokok melainkan hanya 

memberikan penjelasan sesuatu peraturan atau perintah yang 

telah ada. 

5. Surat undangan. Surat undangan merupakan surat 

pemberitahuan yang memimta agar yang bersangkutan 

datang pada waktu tempat dan acara yang ditentukan. 

Model 

a. Ukuran kertas: Kwarto 5x11 inci atau 21x29cm 
                                                     

159 Syahruddin, Mari Bebahasa Indonesia (Makassar: Permata Makassar, 2011), h. 

120. 
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b. Jenis kertas HVS untuk surat asli 

c. Warna Kerta putih 

 

C. Organisasi pengelolaan surat-menyurat 

Dalam organisasi pengelolaan surat-menyurat akan dikenal 

petugas penghimpun, penyortir, pencatat, pengarah, pengolah, 

dan penata arsip. 

1. Penerima bertugas: 

a. Menerima surat 

b. Memeriksa jumlah dan alamat surat 

c. Memberi paraf dan nama-nama terang pada buku 

ekspedisi/lembar surat. 

d. Meneliti tanda-tanda kerahasiaan surat, kesesuaian isi 

surat serta kesahan surat 

e. Meneruskan surat kepada penyortir 

2. Penyortir bertugas: 

a. Menerima surat masuk 

b. Mengelompokkan surat ke dalam kelompok surat dinas 

dan kelompok surat pribadi 

c. Meneliti tanda-tanda kerahasiaan surat kesesuaian isi surat 

serta kesahan surat 

d. Membuka surat dinas berdasarkan jenis surat penting atau 

surat biasa dan tidak boleh membuka jenis surat rahasia 

dan surat pribadi 

e. Meneliti lampiran surat 

f. Membuka tanda penerima pada setiap surat 

g. Menyampaikan surat yang telah terbuka atau yang masih 

tertutup kepada pencatat surat dengan melampirkan 

amplopnya. 

3. Pencatat bertugas: 

a. Menerima, menghitung dan mencatat surat yang sudah 

diteliti 

b. Mencatat surat tersebut pada pengantar surat kartu kendali 

lembar pengantar surat tahasia 

c. Menyampaikan surat di atas setelah dilampiri lembar 
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pengantar dan kartu kendali kepada pengarah. 160 

4. Pengarah bertugas  

a. Menerima, meneliti surat yang sudah dilampiri lembar 

pengentar atau kartu kendali untuk diarahkan dengan 

menunjuukan siapa pengolah surat. 

b. Menyampaikan surat di atas kepada pengolah dengan 

melalui petugas tata usaha pengolah 

c. Menyimpan arsip kartu kendali 

5. Pengolah bertugas  

a. Menerima surat, membahas sendiri atau membahas 

dengan memberikan disposisiyag tersedia 

b. Mengembalikan surat yang telah diolah kepada pengarah 

melaui petugas tata usaha yang ditempatkan padanya 

6. Penata arsip bertugas: 

a. Menerima surat dari pengarah yag tela diolah untuk 

disimpan pada almari berkas sesuai denga sistem 

klasifikasi yang berlaku 

b. Mnerima kartu kendali untuk disimpan pada tempatnya 

c. Mengirim kartu kendali lain kepada pengolah sebagai 

bukti bahwa surat yang telah diolah sudah disimpan dan 

diarsip. 

 

D. Pedoman Pengolaan Surat Masuk 

Pengolaan surat masuk dapat dogilongkam menurut 

penggolongan jenis suratnya yaitu: 

1.  Surat penting. Surat penting adalah semua surat yang 

mengemukakan masalah-masalah pokok yang mempengaruhi 

langsung atau tidak langsung terhadap ketidak 

keberhasilannya pencapaian tujuan organisasi. Surat yang 

termasuk golongan ini kegunaannya akan bertahan relatif 

agak lama tidak sedikit selesai lalu dibuang 

2. Penggunaan surat penting. Semua surat masuk jenis ini harus 

diserahkan kepada satuan kerja pengarah untuk diproses 

                                                     
160 M.Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 106. 
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3. Batas waktu penyelsaian surat. Setiap surat masuk dan yang 

keluar harus diselesaikan dalam batas waktu tertentu. 

Demikian pula kapan setiap surat harus dijawa ditentukan 

batas waktunya. Sebagai kode etik persuratan dinas batas 

waktu surat harus diselesaikan dalam waktu tiga hari. 161 

4. Surat rahasia dan pribadi 

a. Surat rahasia yang biasanya beramplop dua dan surat 

pribadi ini pemrosesannya dilakukan dalam keadaan 

tertutup sampai kepada si alamat 

b. Pengurusan surat tertutup. Surat tertutup ini ada dua 

macam yakni pribadi dan rahasia 

5. Surat biasa 

a. Surat biasa adalah surat yang tidak tergolong penting dan 

bukan rahasia juga bukan surat pribadi. Surat ini 

kegunaannya relatif singkat dan tidak perlu disimpan. 

b. Pengurusan surat biasa sama seperti pengurusan surat 

tertutup rahasia. Hanya bedanya lembar pengantar disebut 

lembar suart rutin. 

 

E. Pedoman Pengelola Surat Keluar 

Yang dimaksud surat keluar adalah semua surat yang dibuat 

oleh suatu instansi atau unit kerja yang ditujuan atau dikirim 

kepada instansi atau sesorang. Proses pengurusan surat keluar 

melalui beberapa tahap seperti pembuatan konsep, pengetikan 

pencatatn identitas,penandatangan, pengiriman, penyimpanan 

arsip. 162 

 

F. Pedoman Penataan Berkas Surat Dinas 

Penataan berkas surat dinas dalam organisasi atau lenbaga 

merupakan bagian dari keseluruhan pengelola surat baik masuk 

maupun keluar. Penataan berkas surat ini mengarah 

kepenyimpanan dan merupakan kegiatan lanjutan setelah surat 

tersebut diselesaiakn oleh satuan kerja pengarah. Untuk tertibnya 

menyimpan itu perlu diikuti cara-cara yang dituangkan dalam 
                                                     

161 M.Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 14. 
162 M.Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 114-115. 
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bentuk pedoman yaitu: 

1. Sistem penataan berkas. Untuk menuju ke arah penataan yang 

sistematis para petugas kearsipan wajib memahami hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Pegertian. Yang dimaksud dengan berkas atau lazim 

disebut arsip adalah segala surat, naskah, warkat dan 

sejenisnya yang dihasilkan dan diterima pleh lembaga. 

Baik dalamkeadaan tuggal maupun kelompok. 

b. Fungsi. Menurut fungsinya berkas atau arsip dibedakan 

sebagai berikut: arsip dinamis, ialah berkas yang masih 

dipergunakan secara langsung dalam perencanaan 

pelaksanaan kegiatan pada umumnya atau dalam 

penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan. 

Arsip dinamis selanjutnya dibedakan menjadi arsip aktif, 

ialah berkas yang masih dipergunakan terus menerus bagi 

kelangsungan pekerjaan lembaga. Arsip seni aktif ialah 

berkas yang frekuensi penggunaannya sudah mulai 

menurun. Sedangkan arsip in-aktif alah berkas yang tidak 

dipergunakan lagi secara terus-menerus dan hany 

dipergunakan sebagai referensi. 

Arsip statis adalah berkas yang tidak dipergunakan secara 

langsung untuk perencanaan, pelaksanaan kegiatan 

maupun penyelengaraan pelayanan ketata-usahaan. 

c. Tugas dan kewajiban. Untuk menyelengarakan fungsi 

tersebut dengan baik maka petugas penata arsip 

mempunyai kewajiban sebagai berikut: 

1. Menyimpan berkas surat dinas 

2. Memelihara dan mengendalikan berkas surat dinas 

3. Pemusnahan berkas surat dinas yang didak diperlukan 

lagi 

4. Penemuan kembali berkas surat dinas 

d. Klarifikasi. Klarifikasi merupakan sarana dan juga kegiatan 

untuk menggolong-golongkan berkas/surat disesuaikan 

dengan fungsi dan kegiatan sekolah. 163 

                                                     
163 M.Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 121. 
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2. Penyusunan dan Penyimpanan 

a. Penyususnan. Yang dimaksud penyususnan adalah usaha 

menerbitkan kumpulan dengan cepat apabila diperlukan 

b. Penyimpanan. Proses penyimpanan sebelum surat 

disimpan dalam file beberapa tindakan tertentu harus 

dilakukan untuk menjamin kecepatan dan ketelitian 

c. Pengambilan. Ada kalanya berkas/surat yang telah 

disimpan diperlukan lagi.maka surat harus dikeluarkan 

lagi dari tempat penyimpanannya. Untuk itu pejabata yang 

memerlukan diwajibkan untuk menisi formulir tanda 

pinjam. Formulir ialah yang akan memerlukan berkas yang 

sama dan juga menunjukkan bahwa berkas tersebut 

dipinjam atau digunakan. 

d. Pengembalian. Setiap pejabat meminjam arsip wajib 

mengembalikan tepat pada waktunya ialah pada hari dan 

tanggal yang ditentukan pada formulir pinjaman. 

 

G. Pedoman Penyusunan Berkas Surat 

Pengaturan mengenai kearsipan yang memuat pokok-pokok 

masalah yang berkaitan dengan: 

1. Pengarsipan dan fungsi arsip 

2. Tugas pemerintah 

3. Organisasi 

4. Kewajiban kearsipan 

a. Pedoman penilaian berkas surat. Sebelum dilaksanakan 

penyususnan perlu diadakan penilaian berkas surat yang 

dimaksud. Berkas surat menurut fungsi dan kegunaannya 

dapat digolongkan menjadi  

1. Penggolongan berkas surat dinamis yang terdiri: 

a. Berkas surat aktif 

b. Berkas surat semi aktif 

c. Berkas surat in-aktif 

2. Pemindahan berkas surat. Pada umumnya ada dua cara 

yaitu: Pemindahan secara berkala dan pemindahan secara 

terus-menerus. 
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b. Masa berlakunya arsip. Salah satu masalah penting lainnya 

yang perlu mendapat perhatian ialah: 

1. Penentuan jangka waktu berlakunya suatu arsip 

2. Penentuan jenis yang mana dan kapankah sesuatu arsip 

boleh diarsipkan 

3. Proses penghapusan berkas surat. 

Proses penghapusan berkas surat dilakukan dengan cara 

pembentukan panitia diikuti dengan berita acara pembuatan 

inventaris dan arsip. 164 

c. Proses penghapusan berkas surat. Proses penghapusan berkas 

surat dilaksanakan dengan cara pembentukan panitia diikuti 

dengan berita acara pembuatan inventaris dan arsip.  

Setiap pelakasanaan penghapusan berkas surat dibuat daftar 

usul pemusnahan surat dan berkas surat yang akan 

dimusnakan harus dibuat berita acaranya. 

Inventraris data arsip yang dimusnakan dituliskan berturut-

turut menurut bidang masalahnya macam warkat, pembuatan 

berkas jumlah satuan dan keterangan tentang perusahaan. 

 

H. Ayat dan Hadis yang Berkaitan dengan Administrasi 

Keguruan 

1. QS.al-Baqarah/2:110 

                              

              

Terjemahnya: 

Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja 

yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya 

pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu 

kerjakan. 165 

 

 

                                                     
164 M.Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 123. 
165 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 17. 
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2. QS. al-Mujadilah/ 58:11. 

                             

                                

              

Terjemahnya: 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan. 166 

3. Hadis Rasulullah saw. 

Artinya: Telah menceritakan kepada kamiIsmail bin Abu 

Uwais berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam 

bin Urwah dari bapaknya dari Abdullah bin amru bin al-Ash 

berkata aku mendengar rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya 

Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba 

akantetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewakafkan para 

ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama maka manusia akan 

mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, ketika 

mereka ditanya mereka berfatwa tanpailmu meraka sesat dan 

menyesatkan. Berkata al-Firabri telah menceritakan kepada kami 

Abbas berkata telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah 

menceritakan kepada kami Jarir dari Hisyam sepertiini juga. (HR. 

Bukhari). 167 

Syarah Hadis 

Hadis di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

mencabut ilmu dalam mutlak bukan menghapusnya dari hati pata 

                                                     
166 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 543. 
167 Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Barikitab Ilmu Jilid Dua (Jakarta: Pustaka Imam 

Syafi’I, 2010), h. 268. 
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penghafalnya akan tetapi sumber ilmu itu telah diangkat Oleh 

Allah dari bumi sehingga tidak ada lagi yang mampu menjelaskan 

ilmu yang sebenar-benarnya. Akibatnya mereka yang tidak lagi 

merujuk apapun dengan dasar ilmiah samapai kepada 

ketidaktahuan mereka dengan memilih pemimpin yang sama 

tidak berilmunya. Hadis ini kemudian menjelaskan akibat yang 

sangat fatal bila seorang guru sebagai sumber ilmu yang otentik 

wafat yaitu manusia ditinggalkan dalam keadaan sesat dan 

menyesatkan. Yaitu pemimpin bodoh menjawab pertanyaan tanpa 

didasari oleh ilmu. 

Hadis ini menegaskan bagaimana pentingnya peran seorang 

penyebar ilmu guru yang benar sumber ilmunya. Karenanya ada 

hadis lain mengatakan siapa belajat tanpa seorang shekh maka 

syekhnya adalah syetan. Maka nyatalah bahwa kesesatan dalam 

segala yang diucapkannya. Imam Syafi’I menegaskan bahwa 

barang ssiapa yang mempelajari ilmu dari hanya kitab saja maka 

ia telah mempersempit hukum bagaimaa tidak hukum itu akan 

tegak dengan adanya hakim makailmu akan tegak dengan adanya 

guru. 

Sangat jelas sekali posisi dan kemuliaan guru di dunia. 

Kemuliaan ini seharusnya disadari oleh umat Islam bahwa guru 

membawa perang penting dalam memperbaiki kehidupan sebuah 

bangsa akibat dari menelantarkan guru dan meninggalkan guru 

adalah kehancuran sebuah bangsa karena mereka berkata dan 

bekerja tanpa ilmu dan hanya mampu memberikan jalan yang 

sesat. 

Hadis Rasulullah saw. yang artinya: Sai’dbin Mansur telah 

menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abi Hazim telah 

menceritakan kepada kami dari Abih dari Sahlin Ya’ni bin Sa’din 

dari Nabi Muhammad saw. berkata: Demi Allah sesungguhnya 

Allah memberi petunjuk kepada seseorang dikarenakan 

petunjukmu hal tersebut itu lebih baik bagimu daripada 

kendaraan mewah harta yang berharga.168 

Syarah Hadis 
                                                     

168 Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi, Asbabul Wurud (Jakarta: Kalam Mulia, 

2011), h. 414-415. 
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Hadis ini adalah berita gembira dari rasul mengenai mereka 

yang memberikan seseorang petunjuk kebaikan ajaran baik 

seharusnya disampaikan kepada siapapun itu, lantaran manfaat 

itu sangat terasa baik untuknya atau orang lain. Sehingga tidak 

salah jika Rasul memberikan motivasi kepada mereka yang 

memberi petunjuk hidayah dengan kemuliaan yang luar biasa 

yang tidak cukup dibandingkan dengan kemewahan dunia. Maka 

posisi guru dan penuntut ilmu dihadapan Allah sangat mulia dan 

sangat tinggi. 
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SUPERVISI 
Pendidikan
Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan 

tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan 

kinerja yang telah ditetapkan.

Mengawasi ialah proses dimana administrasi melihat apakah itu sesuai dengan apa 

yang seharusnya terjadi. Jadi jika tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau 

dikehendaki maka administrator mengadakan penyesuaian.

Fungsi pengawasan/supervisi dalam pendidikan bukan hanya sekadar mengontrol 

apakah segala kegiatan yang telah direncanakan atau diprogramkan telah 

dilaksanakan denga baik atau belum, tapi lebih dari itu mencakup penentuan kondisi-

kondisi atau syarat-syarat personel maupun material yang yang diperlukan untuk 

terciptanya belajar-mengajar yang efektif. 

Dr. Rosmiaty Azis, M.Pd.I.
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