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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan berdasarkan Undang–Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sikdiknas, Pasal 1 ayat (1), yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, 

akhlah mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarkat, bangsa 

dan negara.
1
 

Tujuan peningkatan mutu sekolah perlu diterapkan untuk 

meningkatakan mutu pendidikan dan daya saing sekolah melalui pemberian 

wewenang dalam mengelolah sekolah sesuai dengan yang dikembangkan oleh 

sekolah dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam 

meningkatkan mutu pendidikan.
2
 

Mutu sekolah merupakan paradigma baru pendidikan, yang 

memberikan otonomi luas pada tingkat madrasah dalam kerangka kebijakan 

pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola 

sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan 

prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap dengan kebutuhan setempat. Pelibatan 

masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu, dan 

mengontrol pengelolaan pendidikan. 
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Peningkatan mutu sekolah pada hakikatnya adalah suatu strategi untuk 

memperbaiki mutu pendidikan dengan jalan pemberian kewewenang dan 

tanggung jawab pengambilan keputusan kepada kepala sekolah/madrasah 

dengan melibatkan partisipasi individual, baik personal madrasah maupun 

anggota masyarakat. Oleh karna itu, dengan diterapkanya mutu sekolah akan 

membawa perubahan terhadap pola pendidikan dari sistem sentralisasi ke 

desentaralisasi. 

Menurut  Myers dan stonehill (dalam buku Prim Masrokan) 

peningkatan mutu sekolah merupakan suatu strategi untuk memperbaiki mutu 

pendidikan melalui pengalihan otoritas pengambilan keputusan dari 

pemerintahan pusat ke daerah dan ke masing-masing madrasah/sekolah. 

Dengan demikian, kepala madrasah/sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua 

mempunyai tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang berkaitan 

dengan pembiayaan, personal, dan kurikulum sekolah.
3
 

Kepengawasan (supervisi) adalah segala bantuan dari para pemimpin 

sekolah, yang tertuju kepada perkembangan  kepemimpinan guru-guru dan 

personal sekolah lainya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Dan 

suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan 

pegawai sekolah. 

Tugas kewajiban kepala sekolah, mengatur jalanya sekolah, juga harus 

dapat berkerja sama dan berhubungan erat dengan masyarakat. Ia 

berkewajiban membangkitkan semagat staf guru-guru dan pegawai sekolah 
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untuk berkerja lebih baik, membangun mutu sekolah dan memilihara 

kekeluargaan.
4
 

Menurut Sergiovani dan Starrat (dalam E Mulyasa) menyatakan bahwa 

kepengawasan merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus untuk 

membantu para guru dan pengawas dalam mempelajari tugas sehari-hari di 

sekolah, agar dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk 

memberi layanan yang lebih baik pada orang tua peserta didik dan sekolah. 

Kepengawasan sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah 

yang berperan sebagai pengawas, tetapi dalam sistem organisasi pendidikan 

modern diperlukan pengawas khusus yang lebih indeprndent, dan dapat 

meningkatkan objektivitas dalam pembinaan dan pelaksanaan tugasnya.
5
 

Sedangkan kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi 

atau menggerakan orang lain secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

Tujuan peningkatan mutu sekolah perlu diterapkan untuk meningkatan 

mutu pendidikan dan daya saing sekolah melalui pemberian wewenang dalam 

mengelolah sekolah sesuai dengan core value yang dikembangkan oleh 

sekolah dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

Mutu pendidikan di sekolah harus diperhatikan dan ditingkatkan 

menjadi lebih baik dan berkualitas. Hal ini merupakan tantangan yang harus 
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direspons secara positif oleh lembaga pendidikan Islam. Mutu dalam 

pendidikan meliputi mutu input, proses,out put dan outcome. 

Dukungan dan partisipasi yang tinggi dari masyarakat pengguna 

sekolah sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Tanpa 

dukungan dan partisipasi yang tinggi dari masyarakat, lembaga pendidikan 

akan menjadi sulit dan terhambat dalam upaya meningkatkan kualitas 

pendidikannya.  Peningkatan mutu ini harus dimulai dengan komitmen yang 

tinggi dari seluruh civitas akademik lembaga pendidikan dan didukung oleh 

masyarakat pengguna pendidikan.
6
 

Dalam dunia pendidikan, mutu adalah agenda utama dan senantiasa 

menjadi tugas yang paling penting. Mutu dalam konteks pendidikan, 

pengertianya meliputi input, proses dan output pendidikan. Input pendidikan 

adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk 

berlangsungnya proses. Misalnya, sumber daya, perangkat lunak serta 

harapan-harapan sebagai pemadu bagi berlangsungnya proses. Proses 

pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu 

yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses di sebut input, sedangkan 

sesuatu dari proses disebut output.
7
 

Supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan 

teknis edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan terhadap fisik material. 

Supervisi merupakan pengawas terhadap kegiatan akademik yang berupa 
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proses belajar mengajar, pengawas terhadap guru dalam mengajar, pengawas 

terhadap murid yang belajar dan pengawasan terhadap situasi yang yang 

menyebabkanya. Aktivitas yang dilakukan dengan mengidentifikasi 

kelemahan-kelemahan pembelajaran untuk diperbaiki, apa yang menjadi 

penyebabnya dan mengapa guru tidak berhasil melaksanakan tugasnya dengan 

baik.
8
 

Untuk melihat judul maka penulis melakukan studi pendahuluan di 

SMP  Negeri 3 Tambang merupakan suatu lembaga pendidikan yang dipimpin 

oleh kepala sekolah. Salah satu tugas kepala sekolah melakukan kegiatan 

kepengawasan. Namun kenyataanya tidak semua kepala sekolah memahami 

tugasnya sebagai pengawas. Hal itu dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai 

berikut: 

1. Kurangnya peran tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu dan kualitas 

sekolah. 

2. Kurangnya kesadaran tenaga pendidik dalam mematuhi peraturan sekolah. 

3. Tenaga pendidik kurang berpatisipasi dalam kegiatan sosialisasi sekolah. 

4. Tenaga pendidik kurang menerapkan prosedur-prosedur yang di terapkan 

di sekolah. 

5. Tenaga pendidik kurang memahami manajemen yang ada di sekolah
9
 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Kepengawasan Sekolah 
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dalam Meningkatkan Mutu Tenaga Pendidik di SMP Negeri 3 Tambang 

Kabupaten Kampar. 

 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman pada penulis ini, maka penulis 

menjelaskan istilah yang digunakan dalam judul ini antara lain: 

1. Kepengawasan 

Kepengawasan (supervisi) adalah segala bantuan dari para 

pemimpin sekolah, yang tertuju kepada perkembangan  kepemimpinan 

guru-guru dan personal sekolah lainya didalam mencapai tujuan-tujuan 

pendidikan. Dan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk 

membantu para guru dan pegawai sekolah tugas kewajiban kepala sekolah, 

mengatur jalanya sekolah, juga harus dapat berkerja sama dan 

berhubungan erat dengan masyarakat. Ia berkewajiban membangkitkan 

semagat staf guru-guru dan pegawai sekolah untuk berkerja lebih baik, 

membangun mutu sekolah dan memilihara kekeluargaan
10

 

2. Kepala sekolah 

Kepala sekolah merupakan penentuan masa depan sekolah. 

Mulyasa mengatakan, kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak 

ditentukan oleh kepala sekolah, karena mereka merupakan pengendalian 

dan penentuan arah yang hendak ditempuh sekolah menuju tujuan. Studi 
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keberhasilan yang menunjukan bahwa kepala sekolah adalah seseorang 

yang menentukan titik pusat dan irama suatu sekolah.
11

 

3. Mutu sekolah 

Mutu sekolah merupakan paradigm baru pendidikan, yang 

memberikan otonomi luas pada tingkat madrasah dalam kerangka 

kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa 

mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya 

sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap dengan kebutuhan 

setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih 

memahami, membantu, dan mengontrol pengelolaan pendidikan.
12

 

Dalam konteks pendidkan pengertian mutu mengcangkup: 

a. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karna di 

butuhkan untuk berlangsungnya proses. Input sumber daya manusia 

meliputi (pemimpin sekolah, guru, dan karyawan) dan sumber daya 

selebihnya dalah perlengkapan, peralatan dan lain-lain. Kesiapan input 

sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh 

karna itu tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat 

kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula 

mutu input tersebut. 

b. Proses pendidkan adalah berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang 

lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses 

disebut input sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. 
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Proses dikatkan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan 

penyelesaian serta pemadu input sekolah (guru, pemimpin, kurikulum, 

peralatan, dan lain-lain) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu 

menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu 

memotivasi dan minat belajar, dan mampu memberdayakan peserta 

didik. 

c. Output pendidikan merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah 

prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau prilaku sekolah. 

Kinerja sekolah dapat diukur dari mutunya, efektivitasnya, efesiensi, 

dan inivasi.
13

 

Menurut peneliti pelaksanaan kepengawasan kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu tenaga pendidik adalah, Suatu proses yang dirancang 

kepala sekolah secara khusus untuk membantu para guru dalam 

meningkatkan kualitas para guru, agar dapat bertugas, mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan untuk memberikan layanan yang lebih baik 

pada siswa, sekolah dan orang tua siswa. Kepala sekolah harus mampu 

melakukan berbagai pengawasan dan pengetahuan untuk meningkatkan 

mutu tenaga pendidik dan sekolah. 

 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah 

bahwa persoalan pokok kajian ini adalah Pelaksanaan Kepengawasan 
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Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Tenaga Pendidik dI SMP 

Negeri 3 Tambang.  

Berdasarkan persoalan pokok tersebut, maka persoalan yang terkait 

dengan kajian ini dapat didefinisikan sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan kepengawasan sekolah dalam meningkatkan mutu tenaga 

pendidik. 

b. Tugas kepengawasan sekolah dalam meningkatkan mutu tenaga 

pendidik. 

c. Fungsi kepengawasan sekolah dalam meningkatkan mutu tenaga 

pendidik. 

d. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepengawasaan kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu tenaga pendidik. 

2. Batasan Masalah 

Mengigat banyaknya persoalan-persoalan yang mengitari kajian 

ini seperti yang dikemukakan dalam identifikasi masalah, maka penulis 

mengfokuskan pada pembahasan tentang:  

a. Pelaksanaan kepengawasan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

tenaga pendidik  di SMP Negeri 3 Tambang 

b. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kepengawasan kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu tenaga pendidik di SMP Negeri 3 

Tambang 
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah yang dikaji 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai: 

a. Bagaimana pelaksanaan kepengawasan kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu tenaga pendidik di SMP Negeri 3 Tambang? 

b. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepengawasan kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu tenaga pendidik? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan kepengawasan kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu tenaga pendidik 

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepengawasan kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu tenaga pendidik 

2. Kegunaan Penelitian 

Ada beberapa yang dapat diambil dari hasil penelitian ini, yaitu: 

a. Bagi kepala sekolah untuk melaksanakan kepengawasan disekolah 

b. Bagi guru sebagai  menambah wawasan dan meningkatkan kualitas 

mutu guru 

c. Bagi penulis sebagai syarat memenuhi persyaratan menyelesaikan 

program strata satu (S1) pada Program Studi Manajemen Pendidikan 
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Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 
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