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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Kepengawasan  

 Sebelum konsep pengawas di perkenalkan sebagai salah satu 

model pembinaan  staf (guru-guru). Pada dasarnya, para guru dan mereka-

mereka yang terlibat dalam berbagai aktivitas kepengawasan lebih 

mengenal istilah inspeksi, sebagaimana pernah dan cukup lama di 

peraktekan di lingkungan persekolahan. Antara konsep inspeksi dan 

pengawas sebenarnya terdapat pertentangan yang cukup tajam dalam 

prinsip dan tindakan. Misalnya, inspeksi lebih menekankan kepada 

kekuasaan dan bersifat otoriter serta selalu mencari kesalahan yang 

diawasi. Sedangkan pengawas lebih menekankan kepada persahabatan 

yang dilandasi oleh pemberian pelayanan dan kerja sama yang lebih baik 

diantara sesame staf (guru-guru), karena itu bersifat demokratis. 
14

 

Kepengawasan (supervisi) menurut Sergiovani dan starrat 

menyatkan 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 dididk dan sekolah. 
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Kepengawasan sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh kepala 

sekolah yang berperan sebagai pengawas, tetapi dalam system organisasi 

pendidikan modern diperlukan pengawas khusus yang lebih indeprndent, 

dan dapat meningkatkan objektivitas dalam pembinaan dan pelaksanaan 

tugasnya.  

Jika kepengawasan dilaksanakan oleh kepala sekolah, ia harus 

mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk 

meningkatjan mutu sekolah. Pengawasan  dan pengendalian ini 

merupakam control agar kegiatan pendidikan di sekolah terarah pada 

tujuan yang telah ditetapkan.
15

 

Pada  hakekatnya adalah sebagai bantuan dan bimbingan 

professional bagi guru dalam melaksanakan tugas instruksional guna 

memperbaiki hal belajar dan mengajar dengan melakukan stimulasi, 

koordinasi, dan bimbingan secara kontiniu untuk meningkatkan 

pertumbuhan jabatan guru secara individual maupun kelompok, 

pandangan ini memberi gambaran bahwa kepengawasan sebagai bantuan 

dan bimbingan atau tuntutan kearah stuasi pendidikan yang lebih baik 

kepada guru-guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya  dibidang 

instruksional sebagai bagian dari peningkatan mutu.
16
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a. Tujuan kepengawasan pendidikan  

1)  Tujuan umum pendidikan  

Langeveld dalam amantembum menyebutkan tujuan umum 

dari pendidikan adalah “kedewasaan”. Kedewasaan oleh Langeveld 

diartikan dengan zelfverantwoordejke zelfbepaling” yaitu apabila 

anak telah sanggup mengambil keputusan sendiri atas tanggung 

jawabnya sendiri. Dari pengertian ini maka tujuan umum dari 

pengwasan pendidikan adalah untuk membina orang-orang yang di 

supervisi menjadi dewasa dan sanggup berdiri sendiri.
17

 

2) Tujuan pendidikan nasional 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah 

untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berahlak mulia, 

sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis dan bertanggung jawab.
18

 

3) Tujuan tersendiri dari supervisi pendidkan  

Selain tujuan umum di atas, supervisi pendidikan memiliki 

tujuan tersendiri. Amantembun menjelaskan bahwa tujuan umum 

dari supervise pendidikan adalah perbaikan situasi pendidikan dan 
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pengajaran pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan 

belajar pada khususnya.
19

 

4) Tujuan khusus supervisi pendidikan 

Amatembun dalam jasmani menyebutkan tujuan khusus 

pengawas pendidikan adalah sebagai berikut: 

a) Membina kepala sekolah dan guru-guru memahami tujuan 

pendidikan yang sebenarnya dan peranan madrasah dalam 

merealisasikan tujuan tersebut. 

b) Memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru 

untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota 

masyarakat yang lebih efektif. 

c) Membantu kepala sekolah dan guru untuk mengadakan 

diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitas dan 

kesulitan-kesulitan pembelajaran serta menolong mereka 

merencanakan perbaikan-perbaikan. 

d) Meningkatkan kesadaran sekolah dan guru-guru serta warga 

sekolah terhadap cara kerja yang demokratis dan komprehensif 

serta memperbesar kesedian untuk tolong menolong 

e) Memperbesar semangat guru-guru dan meningkatkan motivasi 

berprestasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal 

dalam profesinya. 
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f) Membantu kepala sekolah untuk mempopulerkan 

pengembangan program pendidikan di madrasah kepada 

masyarakat. Melindungi orang-orang yang di supervise 

terhadap tuntutan yang tidak wajar dan kritik-kritik yang sehat 

dari masyarakat. 

g) Membantu kepala sekolah dan guru-guru dalam melaksanakan 

aktivitasnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas 

peserta didik. 

h) Mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan di antara guru.
20

 

b. Fungsi kepengawasan pendidikan 

Menurut Ngalim purwanto fungsi pengawas terbagi menjadi 

beberapa bagian sebagai berikut: 

1) Dalam bidang pendidikan 

a) Menyusun rencana bersama. 

b) Mengikutsertakan anggota-anggota kelompok (guru-guru, 

pegawai) dalam berbagai kegiatan. 

c) Memberikan bantuan kepada anggota kelompok dalam 

menghadapi dan memecahkan persoalan-persoalan. 

d) Membangkitkan dan memupuk semangat kelompok, atau 

memupuk moral yang tinggi kepada anggota kelompok. 

e) Mengikutsertakan semua anggota dalam menetapkan putusan-

putusan. 

                                                           
20
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f) Membagi-bagi dan mendelegasikan wewenang dan tanggung 

jawab kepada anggota kelompok, sesuai dengan fungsi-fungsi 

dan kecakapan masing-masing. 

g) Mempertinggi daya keratif pada anggota kelompok. 

2) Dalam hubungan kemanusiaan 

a) Memanfaatkan kekeliruan ataupun kesalahan-kesalahan yang 

dialami untuk dijadikan pelajaran demi perbaikan selanjunya, 

bagi diri sendiri maupun anggota kelompoknya. 

b) Membantu mengatasi kekurangan ataupun kesulitan yang 

dihadapi anggota kelompok. 

c) Mengarahkan anggota kelompok kepada sikap-sikap yang 

demokratis. 

d) Memupuk rasa saling menghormati di antara sesama anggota 

kelompok dan sesama manusia. 

e) Menghilangkan rasa curiga-mencurigai antara anggota 

kelompok. 

3) Dalam pembinaan proses kelompok 

a) Mengenal masing-masing pribadi anggota kelompok, baik 

kelemahan maupun kemampuan masing-masing. 

b) Menimbulkan dan memelihara sikap percaya-mempercayai 

antara sesama anggota maupun antara anggota dan pmmpinan. 

c) Memupuk sikap dan kesedian tolong-menolong. 

d) Memperbesar rasa tanggung jawab para anggota kelompok. 
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e) Bertindak bijaksana dalam menyelesaikan pertentangan atau 

perselisihan pendapat di antara anggota kelompok. 

f) Mengusai teknik-teknik memimpin rapat dan pertemuan-

pertemuan lainya. 

4) Dalam bidang administrasi personel 

a) Memilih personel yang memiliki syarat-syarat dan kecakapan 

yang diperlukan untuk suatu perkerjaan 

b) Menepatkan personel pada tempat dan tugas yang sesuai 

dengan kecakapan dan kemampuan masing-masing. 

c) Mengusahakan susunan kerja yang menyenangkan dan 

meningkatkan daya kerja serta hasil maksimal. 

5) Dalam bidang evaluasi 

a) Menguasai dan memahami tujuan-tujuan pendidikan secara 

khusus dan terinci. 

b) Menguasai dan memiliki norma-norma atau ukuran-ukuran 

yang akan digunakan sebagai keteria penilaian. 

c) Menguasai tekni-teknik pengumpulan data untuk memperoleh 

data yang lengkap, benar, dan dapat diolah menurut norma-

norma yang ada. 

d) Menafsirkan dan menyimpulka hasil-hasil penilaian sehinga 

mendapat gambaran tentang kemungkinan-kemungkinan untuk 

mengadakan perbaikan-perbaikan.
21
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c. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan 

Seorang pengawas pendidikan perlu memahami dengan jelas 

tugas dan tanggung jawabnya yang dipercayakan kepadanya dalam 

usaha kearah tercapainya tujuan tersebut. 

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa pengawas dilakukan 

agar pengawas dapat memenuhi prinsip-prinsip pengawas secara 

umum sebagai berikut: 

1)  Pengawas bersifat memberikan bimbingan dan memberikan 

bantuan kepada guru dan staf sekolah untuk mengatasi kesulitan, 

dan bukan mencari-cari masalah. 

2) Pemberian bantuan dan bimbingan dilakukan secara langsung. 

3) Apabila pengawas atau kepala sekolah merencanakan akan 

member saran atau umpan balik, sebaiknya di sampaikan sesegera 

mungkin agar tidak lupa. Dalam memberikan umpan balik 

sebaiknya supervisor memberikan kesempatan kepada pihak yang 

disupervisi untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan. 

4) Kegiatan pengawas sebaiknya dilakukan secara berkala. 

Suasana yang terjadi selama pengawas berlangsung hendaknya 

mencerminkan adanya hubungan yang baik antara supervisor dan 

supervisi
22

 

5) Untuk menjaga apa yang dilakukan dan yang ditemukan tidak 

hilang atau terlupakan, sebaiknya supervisor membuat catatan 
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singkat, berisi hal-hal penting yang diperlukan untuk membuat 

laporan.
23

 

d. Teknik, Metode dan Keterampilan-Keterampilan Supervisi Pendidikan 

Supervisi atau pengawas yang baik perlu menggunakan cara-

cara yang baik. Cara dalam konteks pengawas dikenal dengan istilah 

metode. Metode dalam pengawas adalah suatu cara yang ditempuh 

oleh seorang supervisor pendidikan guna merumuskan tujuan yang 

hendak dicapai baik oleh sistem perorangan maupun kelembagaan 

pendidikan itu sendiri. Sedangkan teknik adalah langkah-langkah 

konkrit yang dilakukan oleh seorang supervisor. Teknik yang 

dilaksanakan dalam pengawas dapat ditempuh melalui berbagai cara, 

yakni pada prinsip pengawas berusaha merumuskanharapan-harapan 

menjadi sebuah kenyataan. 

Teknik pengawas merupakan cara-cara yang ditempuh 

supervisor untuk mencapai tujuan tertentu baik yang berhubungan 

dengan menyelesaikan masalah manajerial dengan sasaran kepala 

sekolah dalam mengembangkan kelembagaan serta masalah-masalah 

lain yang berhubunggan dengan berorientasi pada peningkatan mutu 

pendidikan dan masalah akademik dengan sasaran para guru kelas dan 

atau mata pelajaran untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas, 

di laboratorium, dan atau didalam bebas serta memperbaiki pencapaian 

hasil belajar peserta didik. 
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Teknik-teknik dalam pengawasan secara garis besar berbagi 

menjadi dua, yaitu teknik perorangan dan teknik kelompok. 

1) Teknik perseorangan 

Menurut Ngalim Purwanto teknik perseorangan adalah 

supervise yang dilakukan secara perseorangan. Beberapa kegiatan 

yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: 

a) Mengadakan kunjungan kelas 

b) Mengadakan kunjungan observasi 

c) Membimbing guru tentang cara-cara mempelajari siswa dan 

atau mengatasi problema yang dihadapi siswa. 

d) Membimbing guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan 

pelaksanaan kurikulum sekolah
24

 

2) Teknik kelompok 

Teknik kelompok adalah supervisi pendidikan adalah cara 

pelaksanaan supervise terhadap sekelompok orang yang 

disupervisi. Misalnya dalam rapat guru, lokakarya, dan sebagainya. 

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan supervisor dalam 

melaksanakan tekni ini adalah: 

a) Mengadakan pertemuan atau rapat 

b) Mengadakan diskusi kelompok 

c) Mengadakan penataran-penataran.
25
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Selain metoe dan teknik di atas seorang supervisor dalam 

melaksankan tugas dan fungsinya secara baik (efekti dan efesien), 

seorang supervisor pendidikan perlu memiliki keterampilan dalam 

kepemimpinan, yaitu: 

a. Keterampilan dalam kepemimpinan 

b. Keterampilan dalam proses kelompok 

c. Keterampilan dalam hubungan insani. 

d. Keterampilan dalam Administrasi Personil 

e. Keterampilan dalam evaluasi. 

Dengan demikian pengawas yang baik perlu menggunakan 

metode yang dapat memudakan seorang supervisor dalam 

melaksanakan tugasnya dan tujuanya apa yang hendak pengawas  

capai dengan baik. Metode dalam pengawas terbagi menjadi dua, 

yakni: 

1) Metode langsung 

Metode langsung dalam pengawas pendidikan merupakan 

cara pendekatan langsung terhadap sasaran pengawasan. Metode 

ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh supervisor yang 

secara pribadi dan langsung terhadap dengan orang yang di 

supervisikan baik secara perorangan maupun secara kelompok. 

Contohnya: observasi kelas, pertemuan individual, rapat guru dan 

sebagainya. 
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2) Metode tidak langsung 

Metode ini dilakukan oleh seorang supervisor secara tidak 

langsung akan tetapi melalui media (alat) komunikasi. Misalnya 

radio, televisi, surat, papan pengumuman dan sebagainya.
26

 

 

2. Pengertian Mutu Pendidikan 

Proses pendidikan yang bermutu di tentukan oleh berbagai unsure 

dinamis yang akanada di dalam sekolah itu dan lingkungannya sebagai 

suatu kesatuan sistem. Menurut Townsend dan Butterworth dalam 

bukunya Your Child’s Scholl, ada sepuluh factor penen terwujudnya 

proses pendidikan yang bermutu, yakni: 

a. Keefektifan kepemimpinan kepalas ekolah 

b. Partisipasi dan rasa tanggungjawab guru dan staf, 

c. Proses belajar-mengajar yang efektif, 

d. Pengembangan staf yang ter pogram, 

e. Kurikulum yang relevan, 

f. Memiliki visi dan misi yang jelas, 

g. Iklims ekolah yang kondusif, 

h. Penilaian diri terhadap kekuatan dan kelemahan, 

i. Komunikasi efektif baik internal maupun eksternal, dan 

j. Keterlibatan orang tua dan masyarakat secara instrinsik. 
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Dalam konsep yang lebih luas, mutu pendidikan mempunyai makna 

sebagai suatu kadar proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan yang 

ditetapkan sesuai dengan pendekatan dan kteria tertentu. 

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, 

proses, dan output pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu 

yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. 

Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang 

lain dengan mengintegrasikan input sekolah sehingga mampu menciptakan 

situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi 

dan minat  belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan pesertadidik. 

Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah yang dapat diukur 

dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, 

dan moral kerjanya.
27

 

3. Pengertian Tenaga Pendidik (Guru) 

Wrigman mengartikan, guru sebagai terciptanya serangkaian 

tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi 

tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan 

perkembangan siswa yang menjadi tujuan.
28

 

Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu 

pendidikan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan 

oleh sejauh mana kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya 

melalui kegiatan belajar-mengajar. Dengan kata lain, untuk meningkatkan 
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mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan 

profesionalisme guru. 

Seorang guru adalah pendidik professional dengan tugas utama 

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

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
29

 

Seorang guru profesional menurut Muhamin harus mempunyai 

krateristik yakni:  

a. Komitmen terhadap profesionalitas, yang melekat pada dirinya sikap 

dedikatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja. 

b. Menguasai ilmu dan mampu mengembangakan serta menjelaskan 

fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan 

praktisnya atau sekaligus melakukan transfer ilmu penegetahuan 

c. Memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbaruhi 

pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan dan berusaha 

mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka serta 

melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
30

 

4. Pelaksanaan Kepengawasan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan        

Mutu Tenaga Pendiddik 

Menurut Hani Handoko bahwa kepengawasan melaksanakan 

pendekatan yang lebih aktif dan agresif dalam mengatasi masalah-masalah 
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tenaga pendidik dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu 

masalah terjadi. 

Kepengawasan menyediakan layanan dan bimbingan  untuk guru, 

serta melaksanakan monitoring dan penilaian terhadap tenaga pendidik. 

Sehubung dengan hal itu, Depdiknas merumuskan tugas-tugas 

supervisi yaitu: (1) meningkatkan kemapuan guru mengelola kegiatan 

belajar-mengajar, seperti kemampuan menjabarkan GBPP/kurikulum 

kedalam kegiatan sementara, memyusun perencanaan/persiapan mengajar, 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik, menilai 

perkembangan anak, memberikan umpan balik secara teratur dan terus-

menerus, membuat dan menggunakan alat bantu mengajar sederhana, 

menggunakan atau memanfaatkan lingkungan sebagai sumber dan media 

pengajaran, melayani dan membimbing siswa yang mengalami kesulitan 

belajar, mengatur dan menggunakan waktu secara efisien untuk 

menyelesaikan program pembelajaran, dan mengelola kegiatan ekstra 

kurikuler dan kegiatan-kegiatan lainya yang berkaitan dengan kegiatan 

pembelajaran. (2) memperbaiki dan meningkatkan sikap professional guru 

yang berkaitan dengan kemampuan mengelola KBM, seperti: terbuka 

terhadap adanya pembaharuan, mau menghargai pendapat orang lain, mau 

mencoba gagasan positif yang berasal dari rekan guru lainya, tidak muda 

putus asa, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan 

tugas, memiliki rasa percaya diri, dan mau berkerja sama antara rekan 

sesama guru. 
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Disamping itu, terdapat pula tugas-tugas supervisi lainya yang 

dapat mendukung terselenggaranya KBM secara lebih optimal, yaitu: (1) 

meningkatkan kemampuan guru menyusun rencana atau persiapan 

mengajar, (2) meningkatkan kemampuan guru mengelola alat-alat 

kelengkapan kelas, (3) meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun 

dan mengelola lapor hasil kemajuan belajar siswa
31

 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan 

yang menghindari mnipulasi terhadap sebuah karya ilmia dan menguatkan 

bahwa penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh:  

1. Munawir 2011, meneliti tentang “ usaha kepala sekolah meningkatkan 

kemampuan guru dalam mengimplementasikan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan di SMA Negeri 1 Pekanbaru. Secara kuantitatif presentase 

hanya diperoleh angka 60,33% 

2. Dewi Supeni 2011, Meneliti tentang “ Efektivitas komunikasi kepala 

sekolah dengan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah 

pertama Negri 1 Kampar kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. 

3. Napisah 2011, Meneliti tentang “ Pengawas kepala sekolah terhadap 

pelaksanaan tugas guru dalam proses pembelajaran di SMP 1 Negri 

banteng Kecamatan Sungai Banteng, Kabupaten Indragiri Hilir. Dari hasil 

penelitian tergolong baik dengan hasil presentase 80,93 %. 
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Dari tiga penelitian yang relevan di atas, dapat dilihat bahwa penelitian 

tersebut ada kesamaanya dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni 

sama-sama mengenai kepngawasan kepala sekolah, namun dalam hal ini 

penulis lebih memfokuskan penelitian tentang “pelaksanaan kepengawasan 

sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah di SMP Negri 3 Tambang. 

 

C. Konsep Operasional  

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan 

batasan terhadap kerangka teoritis. Hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi 

kesalah paham dalam tulisan ini. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah 

pelaksanaan kepengawasan sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah di 

SMP Negeri 3 Tambang. Konsep yang di operasionalkan dalam penelitian ini, 

adalah:  

1. Perencanaan kepengawasan 

a. Pengawas sekolah mengadakan rapat dengan guru untuk kegiatan 

supervisi yang akan dilaksanakan. 

b. Pengawas membuat jadwal pelaksanaan supervisi dalam tiap semester. 

c. Pengawas memberikan bantuan kepada guru jika mengalami kesulitan 

dalam proses mengajar. 

2. Pelaksanaan kepengawasan 

a. Pengawas memberikan pembinaan dan pengawasan dalam usaha 

peningkatan mutu tenaga pendidik. 

b. Pengawas mengadakan kunjungan kelas (supervisi kelas) pada saat 

berlangsungnya proses belajar mengajar. 
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c. Pengawas mendiskusikan metode-metode mengajar pada guru. 

d. Pengawas menggunakan insrumen supervisi dalam melaksanakan 

tugas supervisinya. 

e. Pengawas memberikan bimbingan dan penilaian dalam penyusunan 

satuan pembelajaran (RPP). 

3. Sosialisasi peningkatan mutu  

a. Pengawas senantiasa memberikan bimbingan/informasi kepada guru 

mengenai masalah mutu. 

b. Pengawas memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada guru. 

c. Pengawas menjalin hubungan yang baik dengan guru dalam 

melaksanakan program supervisi.  

d. Pengawas membantu guru agar dapat memberi informasi yang seluas-

luasnya kepada masyarakat tentang kemajuan sekolah 

e. Pengawas menciptakan hubungan yang harmonis dengan pihak 

sekolah. 

4. Peningkatan mutu tenaga pendidik 

a. Pengawas memberikan kesempatan kepada guru untuk memperaktekan 

gagasan baru bagi kegiatan belajar-mengajar 

b. Pengawas menyiapkan sumber-sumber atau unit-unit pengajar bagi 

keperluan guru-guru. 

c. Pengawas membantu mengembangkan dan memperbaiki teknik 

belajar, baik secara individual, maupun secara bersama para guru. 
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d. Pengawas mengorganisasikan dan bekerja dengan guru dalam program 

revisi kurikulum. 

e. Pengawas memberikan motivasi pada guru untuk meningkatkan cara 

mengajar. 

Sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kepengawasan 

kepala sekolah dalam meningkatkan mutu tenaga pendidik di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 3 Tambang: 

1. Faktor internal 

a. Adanya perhatian  yang diberikan kepada tenaga pendidik dalam 

meningkatkan mutu sekolah. 

b. Adanya partisipasi pengawas terhadap tenaga pendidik di sekolah. 

c. Pengawas memperhatikan kualitas sekolah yang dipimpinnya. 

d. Pengawas mengawasi seluruh tenaga pendidik dalam menjalankan 

tugasnya sebagai guru. 

e. Pengawas memberikan motivasi kepada tenaga pendidik. 

2. Faktor eksternal: 

a. Terdapat jalinan kerja sama antara pengawas dengan masyarakat  

b. Keterlibatan antara dari pengaws dari dinas pendidikan kepada 

sekolah. 

 

 

 

 


