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OPTIMALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

PENGAWAS MADRASAH KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN SIAK

Oleh

ZULKARNAIN

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk ditingkatkan, karena
melalui pendidikan, generasi bangsa  menjadi  berkualitas. Untuk meningkatkan
mutu pendidikan, maka pihak-pihak yang terlibat di dalamnya pun harus
senantiasa ditingkatkan kualitasnya. Salah satu pihak  yang sangat berperan dalam
dunia pendidikan adalah pengawas sekolah. Pengawas sekolah yang bermutu
hanya mungkin terjadi jika memiliki kualifikasi dan kompetensi, tanggung jawab
yang tinggi, selalu mengembangkan profesinya, mampu melakukan penyusunan
metode kerja dan instrumen kepengawasan sekolah, memiliki program kerja yang
jelas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan diiringi dengan melakukan
pengawasan yang intensif. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan mengamati,
membandingkan, mempengaruhi atau mengarahkan dan menilai pelaksanaan
kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan
demikian, maka upaya optimalisasi tugas pokok dan fungsi pengawas sangatlah
penting dalam melakukan pengawasan tersebut. Agar upaya tugas pokok dan
fungsi pengawas menjadi optimal, haruslah di tingkatkan sumber daya manusia
dan kesejahteraan pengawas serta kebijakan pemerintah terhadap rasio jumlah
pengawas dengan satuan pendidikan atau guru yang dibina.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengawas madrasah
Kementerian Agama Kabupaten Siak ditemukan bahwa pengawasan yang
dilakukan belum dilaksanakan secara optimal.. Hal itu disebabkan karena kondisi
wilayah dan rasio jumlah pengawas terhadap sekolah binaan yang tidak sesuai.
Dan ini dapat dilihat dari ketidaktepatan penjadwalan pengawasan dengan daftar
hadir kunjungan yang dilakukan pengawas madrasah ke sekolah binaannya.
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OPTIMIZATION TASKS AND FUNCTIONS

RELIGIOUS MINISTRY OF SUPERVISORS MADRASAH

DISTRICT SIAK

by

ZULKARNAIN

ABSTRACT

Education is a very important thing to be improved, because through
education, generation of people become qualified. To improve the quality of
education, the parties involved must always be improved. One of the parties was
instrumental in education is the school superintendent. Quality school
superintendent is only possible if you have the qualifications and competence,
high responsibility, always developing profession, able to do the preparation work
methods and instruments supervisory school, have a clear work program in
accordance with a predetermined and accompanied with intensive supervision.
Supervision is a process of observing, comparing, and assessing the influence or
direct the implementation of activities that can be run in accordance with a
predetermined plan. Thus, the efforts to optimize the duties and functions of
supervisors is essential in conducting the surveillance. In order to attempt
supervisory duties and functions to be optimal, it must be in human resources and
improve the welfare of the controller and the ratio of government policy towards
the education unit supervisor or teacher who nurtured.

Based on the results of a study of the Ministry of Religious madrassas
supervisor Siak found that oversight has not been implemented optimally done .
That's because the condition of the area and the ratio of supervisors to target
schools that do not fit. And this can be seen from inaccuracies scheduling
supervision with attendance list of visits made to a madrasa elementary schools
superintendent.
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مهام تحسین وظائف
الدینیة زارة المشرفین المدارس الدینیة

حي سیاك

بواسطة
ذو القرنین

الملخص

التعلیم هو شيء مهم جدا لتحسین، ألنه من خالل التعلیم، وجیل من الناس 
یصبحون مؤهلین. لتحسین نوعیة التعلیم، واألطراف المعنیة یجب دائما أن تتحسن. كان أحد 
الطرفین دور أساسي في التعلیم هو مفتش المدرسة. مفتش المدرسة جودة ممكن فقط إذا 

والمسؤولیة العالیة، وتطویر مهنة دائما، وقادرة على القیام كان لدیك المؤهالت والكفاءة، 
إعداد األسالیب واألدوات اإلشرافیة عمل المدرسة، لدیها برنامج عمل واضح وفقا لمحددة 
سلفا وترافق مع إشراف مكثف. اإلشراف هو عملیة المراقبة، والمقارنة، وتقییم تأثیر مباشر 

وفقا لخطة محددة سلفا. وهكذا، فإن الجهود المبذولة أو تنفیذ األنشطة التي یمكن تشغیلها
لتحسین واجبات ومهام المشرفین ضروري في إجراء المراقبة. من أجل محاولة اجبات 
ووظائف اإلشرافیة أن یكون األمثل، یجب أن یكون في الموارد البشریة وتحسین رفاه وحدة 

.یم أو المعلم الذي رعایتهاتحكم ونسبة سیاسة الحكومة تجاه المشرف على وحدة التعل
واستنادا إلى نتائج دراسة لوزارة المدارس الدینیة المشرف جدت سیاك لم ینفذ على 
النحو األمثل أن الرقابة فعلت . ذلك ألن حالة المنطقة ونسبة المشرفین الستهداف المدارس 

حضور من التي ال تناسب. وهذا یمكن مالحظته من عدم الدقة جدولة إشراف مع قائمة ال
.زیارات إلى المدارس االبتدائیة مفتش المدرسة
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