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PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang 

Standar Pengawas Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa seorang 

pengawas harus memiliki 6 (enam) kompetensi minimal, yaitu 

kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, 

evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan serta kompetensi 

sosial. 

Kondisi di lapangan saat ini tentu saja masih banyak pengawas 

sekolah/ madrasah yang belum menguasai keenam dimensi 

kompetensi tersebut dengan baik. Survei yang dilakukan oleh Direktorat 

Tenaga Kependidikan pada Tahun 2008 terhadap para pengawas di 

suatu kabupaten (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2008: 6) 

menunjukkan bahwa para pengawas memiliki kelemahan dalam 

kompetensi supervisi akademik, evaluasi pendidikan, dan penelitian 

dan pengembangan. Sosialisasi dan pelatihan yang selama ini biasa 

dilaksanakan dipandang kurang memadai untuk menjangkau 

keseluruhan pengawas dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, 

karena terbatasnya waktu maka intensitas dan kedalaman penguasaan 

materi kurang dapat dicapai dengan kedua strategi ini. 

Berdasarkan kenyataan tersebut maka upaya untuk meningkatkan 

kompetensi pengawas harus dilakukan melalui berbagai strategi. Salah 

satu strategi yang dapat ditempuh untuk menjangkau keseluruhan 

pengawas dengan waktu yang cukup singkat adalah memanfaatkan 

forum Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dan Musyawarah 

Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) sebagai wahana belajar bersama. 

Dalam suasana kesejawatan yang akrab, para pengawas dapat saling 

berbagi pengetahuan dan pengalaman guna bersama-sama 

meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka.  



 
 

Supervisi Manajerial-MKPS 2
 

Forum tersebut akan berjalan efektif apabila terdapat panduan, bahan 

kajian serta target pencapaian. Dalam konteks inilah Bahan Belajar 

Mandiri (BBM) ini disusun. BBM ini dimaksudkan sebagai bahan kajian 

para pengawas dalam rangka meningkatkan kompetensi mereka. 

B.  Standar Kompetensi 

 BBM ini disesuaikan dengan cakupan dimensi kompetensi pengawas 

yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

12 Tahun 2007  tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Dalam 

peraturan tersebut terdapat enam  dimensi kompetensi, yaitu: 

kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, 

evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan kompetensi 

sosial. Setiap dimensi kompetensi memiliki sub-sub sebagai 

kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang pengawas. Secara rinci 

kompetensi-kompetensi dasar tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Dimensi Kompetensi Kepribadian 

a. Memiliki tanggungjawab sebagai pengawas satuan 

pendidikan. 

b. Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang  

berkaitan  kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas 

jabatannya. 

c. Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal yang baru tentang 

pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang 

menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya. 

d. Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada 

stakeholder pendidikan. 

 
2. Dimensi Kompetensi Supervisi Manajerial 

a. Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam 

rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 
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b. Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, 

tujuan dan program pendidikan di sekolah. 

c. Menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk 

melak-sanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di 

sekolah. 

d. Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan 

menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan 

berikutnya di sekolah. 

e. Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi 

satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan 

mutu pendidikan di sekolah. 

f. Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan 

bimbingan konseling di sekolah. 

g. Mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan 

hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan 

kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah. 

h. Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan 

memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah 

dalam mempersiapkan akreditasi sekolah. 

 
3. Dimensi Kompetensi Supervisi Akademik 

a. Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan 

kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan di 

TK/RA atau mata pelajaran di sekolah/madrasah.  

b. Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan 

kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/ 

bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata 

pelajaran di sekolah/madrasah. 
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c. Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang 

pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di 

sekolah/madrasah berlandaskan standar isi, standar 

kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip 

pengembangan KTSP. 

d. Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan 

strategi/metode/ teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat 

mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang 

pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di 

sekolah/madrasah. 

e.   Membimbing guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan di 

TK/RA atau mata pelajaran di sekolah/madrasah. 

f. Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran/ bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di 

lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap 

bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di 

sekolah/madrasah. 

g. Membimbing guru dalam mengelola, merawat, 

mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan 

fasilitas pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan 

di TK/RA atau mata pelajaran di sekolah/madrasah. 

h. Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi 

untuk pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan di 

TK/RA atau mata pelajaran di sekolah/madrasah.  

 
4. Kompetensi Evaluasi Pendidikan 

a. Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan 

dalam bidang pengembangan di TK/RA dan 

pembelajaran/bimbingan di sekolah/madrasah. 
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b. Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang 

penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan tiap bidang 

pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di 

sekolah/madrasah. 

c. Menilai kinerja kepala sekolah, guru, dan staf sekolah dalam 

melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan 

tiap bidang pengembangan di  TK/RA atau mata pelajaran di 

sekolah. 

d. Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil 

belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu 

pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA 

atau mata pelajaran di sekolah/ madrasah. 

e. Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk 

perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap 

bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di 

sekolah/madrasah. 

f. Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja 

kepala seko-lah/madrasah, kinerja guru, dan staf 

sekolah/madrasah. 

 
5. Dimensi Kompetensi Penelitian dan Pengembangan 

a. Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian 

dalam pendidikan. 

b. Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik 

untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk 

pengembangan karirnya sebagai pengawas. 

c. Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal 

penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. 
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d. Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan 

masalah pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan 

yang bermanfaat bagi tugas pokok tanggung jawabnya. 

e. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan 

baik data kualitatif maupun data kuantitatif. 

f. Menulis karya tulis ilmiah (PTS) dalam bidang pendidikan dan 

atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk 

perbaikan mutu pendidikan. 

g. Menyusun pedoman/panduan dan/atau buku/modul yang 

diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di 

sekolah/madrasah. 

h. Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian 

tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di 

sekolah/madrasah. 

6. Dimensi Kompetensi Sosial 

a. Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka 

meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya. 

b. Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan 

 

C.  Deskripsi Bahan Belajar Mandiri 

BBM bagi KKPS/MKPS  terdiri atas enam  bagian, yaitu: 

1. Dimensi Kompetensi Kepribadian dan Sosial 

2. Dimensi Kompetensi Supervisi Manajerial 

3. Dimensi Kompetensi Supervisi Akademik 

4. Dimensi Kompetensi Evaluasi Pendidikan 

5. Dimensi Kompetensi Penelitian dan Pengembangan 
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6. Dimensi Penelitian Tindakan Sekolah  

Bahan belajar nomor 1 sampai dengan 5 hakikatnya disesuaikan 

dengan dimensi standar kompetensi pengawas. Sedangkan bahan 

belajar nomor 6 merupakan pengkhususan dan pendalaman dimensi 

kompetensi penelitian dan pengembangan. Hal ini penting untuk 

diprioritaskan mengingat bahwa peran pengawas sebagai agen 

perubahan dalam dunia pendidikan, akan sangat efektif apabila mereka 

menguasai metode action research. Dengan kemampuan ini 

diharapkan pengawas dapat mendorong pengembangan dan 

peningkatan mutu sekolah-sekolah yang dibinanya. 

Setiap bahan belajar di atas mencakup beberapa kegiatan belajar 

sebagai berikut: 

Kompetensi Kepribadian, meliputi kegiatan belajar: 
1. Pengenalan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Diri. 

2. Pengembangan Kreativitas  dan Pengambilan Keputusan.  

Kompetensi Sosial, meliputi kegiatan belajar: 
1.  Pengembangan Komunikasi Efektif Kemitraan, Pelayanan dan 

Tim yang Baik. 

2. Gaya Kerja dan Cara Penyelesaian Konflik Manakah.  

Kompetensi Supervisi Manajerial, meliputi  kegiatan belajar: 
1. Peningkatan Mutu Sekolah Melalui Supervisi Manajerial. 

2. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan 

Pengawasan. 

Kompetensi Supervisi Akademik,  meliputi kegiatan belajar: 
1. Pelaksanaan Akademik di Sekolah. 

2. Membimbing Guru Menemukan Karakteristik Lingkungan 

Pembelajaran yang Berhasil. 

Kompetensi Evaluasi Pendidikan, meliputi kegiatan belajar: 
1. Penyusunan Kriteria dan Indikator Keberhasilan Pendidikan dan 

Pembelajaran. 

2. Aspek-aspek Penilaian dalam Pembelajaran. 

3. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Guru. 
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4. Pemantauan Pelaksanaan Pembelajaran. 

5. Pemanfaatan Hasil Penilaian untuk Kepentingan Pendidikan 

dan   Pembelajaran/Bimbingan. 

Kompetensi Penelitian dan Pengembangan, memuat kegiatan 
belajar: 

1. Perlunya Pengawas Manyusun Karya Tulis Ilmiah (KTI)   

2. Jenis-Jenis KTI  Pengembangan Profesi, dan Penyusunannya 

3. Ketentuan dalam Penulisan Ilmiah 

Materi Penelitian Tindakan Sekolah, memuat kegiatan belajar: 
1. Hakikat Penelitian Tindakan Sekolah. 

2. Penyusunan Usulan dan Laporan Penelitian Tindakan Sekolah. 

 

D.  Langkah-Langkah Mempelajari Bahan Belajar Mandiri 

Bahan belajar ini dirancang untuk dipelajari oleh para pengawas dalam 

forum KKPS/MKPS. Oleh karena itu langkah-langkah yang harus 

dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup aktivitas individual 

dan kelompok. Secara umum aktivitasvitas individual meliputi: (1) 

membaca materi, (2) melakukan latihan/tugas/memecahkan kasus 

pada setiap kegiatan belajar, (3) membuat rangkuman/kesimpulan, dan 

(4) melakukan refleksi, Apabila diperlukan, berdasarkan refleksi yang 

dibuat, dapat dilakukan tindak lanjut. Sedangkan aktivitas kelompok 

meliputi: (1) mendiskusikan materi, (2) sharing pengalaman dalam 

melakukan latihan/memecahkan kasus, (3) melakukan seminar/diskusi 

hasil latihan/tugas yang dilakukan, dan (4) bersama-sama melakukan 

refleksi dan tindak lanjut sepanjang diperlukan. Langkah-langkah 

tersebut dapat digambarkan dalam skema di bawah ini. 
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Gambar 1 Alur Kegiatan Belajar Individu dan Kelompok 

Dari skema di atas terlihat bahwa aktivitas kelompok selalu didahului oleh 

aktivitas individu. Dengan demikian, maka aktivitas individu adalah hal 

yang utama. Sedangkan aktivitas kelompok lebih merupakan forum untuk 

berbagi, memberikan pengayaan dan penguatan terhadap kegiatan yang 

telah dilakukan masing-masing individu. 

Dengan mengikuti langkah-langkah belajar di atas, diharapkan para 

pengawas yang tergabung dalam KKPS/MKPS dapat secara individu dan 

bersama-sama meningkatkan kompetensinya, yang tentunya akan 

berdampak pada peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru yang 

dibinanya. 

E. Tujuan Belajar Supervisi Manajerial 
Tujuan akhir dari kegiatan belajar ini adalah untuk meningkatkan 

pelaksanaan supervisi manajerial oleh pengawas, yang pada akhirnya 

akan meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah-sekolah yang dibinanya. 

Aktivitas 
Kelompok 

Aktivitas Individu 

Membaca 
Bahan Belajar 

 Mediskusikan 
Bahan Belajar 

Melaksanakan 
Latihan/Tugas/ 

Studi Kasus 

 Sharing Perma-
salahan dan Hasil 

Pelaksanaan 
Latihan 

Membuat 
Rangkuman 

 Membuat 
Rangkuman 

Melakukan 
Refleksi, 
Membuat 

Action Plann, 
dan Tindak 

Lanjut

Melakukan 
Refleksi, 
Membuat 

Action Plann, 
dan Tindak 
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Secara rinci setelah mengkaji, mendiskusikan dan mempraktikkan latihan 

dalam  Bahan Belajar Mandiri Supervisi Manajerial  ini pengawas 

diharapkan dapat:  

1. Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

2. Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan dan 

program pendidikan di sekolah. 

3. Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk 

perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah. 

4. Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan 

pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di 

sekolah. 

5. Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan 

hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan 

akreditasi sekolah. 

 

F. Skenario Kegiatan Belajar  
Agar para pengawas dapat mempelajari bahan ini secara efektif, maka 

mereka diharapkan mengikuti skenario yang dirancang. Skenario  kegiatan 

belajar dengan menggunakan materi ini, melibatkan aktivitas individual dan 

aktivitas kelompok. Aktivitas individual meliputi: 

1. Membaca dan memahami materi; 

2. Melakukan latihan dan mencoba memecahkan kasus yang disajikan 

dalam materi kegiatan belajar; 

3. Menemukan kasus yang relevan dalam pelaksanaan tugas di lapangan 

dan mencoba memecahkannya dengan mengacu pada materi; 

4. Membuat rangkuman; dan 

5. Melakukan refleksi. 

Aktivitas yang dilaksanakan secara kelompok adalah: 

1. Mendiskusikan materi untuk memperoleh pemahaman bersama; 

2. Mendiskusikan latihan dan/atau pemecahan kasus yang disajikan dalam 

kegiatan belajar; 
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3. Sharing pengalaman kasus-kasus yang dihadapi masing-masing anggota 

dan solusi yang telah dilakukan serta keberhasilannya; 

4. Membuat rangkuman bersama; dan 

5. Melakukan refleksi. 

Aktivitas individu dan kelompok tersebut disajikan dalam skema di bawah 

ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membaca 
Bahan Belajar 

Mengerjakan 
Latihan/Kasus 

Menemukan  ka-
sus  di lapangan 
yang relevan dan 

mencoba 
menyelesaikan 

 
Membuat 

Rangkuman 

 
Melaku-

kan 
Refleksi 

SKENARIO KEGIATAN BELAJAR

Aktivitas Individu 

 Mediskusikan 
Bahan Belajar 

Mendikusikan  
Latihan/Kasus 

Sharing kasus  di 
lapangan yang 

relevan, solusi dan 
tingkat keber-

hasilannya 

 
Membuat 

Rangkuman 

 
Melaku-

kan 
Refleksi 

Aktivitas Kelompok 

MEMPERBAIKI/  
MENINGKATKAN PRAKTIK 
SUPERVISI MANAJERIAL

4 jam 

2 jam 

4 jam 

1 jam 

1 jam 
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Gambar 2. Skenario Kegiatan Belajar Supervisi Manajerial 
G. Alokasi Waktu 

Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rangkaian kegiatan 

belajar materi ini juga dipisahkan antara waktu belajar individual dan 

kelompok, Waktu belajar individual sifatnya fleksibel karena dilakukan di 

luar pertemuan MKPS, sedangkan waktu untuk kegiatan kelompok 

diperkirakan sekitar  12 jam pelajaran, dengan rincian sebagai berikut: 

 

NO JENIS KEGIATAN ALOKASI WAKTU 
1 Mendiskusikan materi untuk memperoleh 

pemahaman bersama 
4 jam 

2 Mendiskusikan latihan dan/atau pemecahan kasus 
yang disajikan dalam kegiatan belajar 

2 jam 

3 Sharing pengalaman kasus-kasus yang dihadapi 
masing-masing anggota dan solusi yang telah 
dilakukan serta keberhasilannya 

4 jam 

4 Membuat rangkuman bersama 1 jam 
5 Melakukan refleksi 1 jam 
 Jumlah 12 jam 
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KEGIATAN BELAJAR 1 

PENINGKATAN MUTU SEKOLAH MELALUI SUPERVISI MANAJERIAL 

 
A.  Pengantar 

Hakikatnya, ke manakah muara segala aktivitas supervisi yang dilakukan 

oleh seorang pengawas? Jawabannya sudah jelas, yaitu menuju pada 

peningkatan mutu pendidikan secara umum, dan sekolah serta 

pembelajaran secara khusus. Secara spesifik supervisi yang ditujukan bagi 

peningkatan mutu sekolah dari segi pengelolaan disebut dengan supervisi 

manajerial. Hal ini tentu tidak kalah penting dibandingkan dengan supervisi 

akademik yang sasarannya adalah guru dan pembelajaran. Tanpa 

pengelolaan sekolah yang baik, tentu tidak akan tercipta iklim yang 

memungkinkan guru bekerja dengan baik. 

Terdapat beberapa pertanyaan pokok dalam kaitannya dengan supervisi  

manajerial, yaitu: 

1. Apakah supervisi manajerial itu? 

2. Prinsip-prinsip, metode dan teknik apa saja yang harus 

diperhatikan/ dilakukan dalam supervisi manajerial? 

3. Bagaimana pengawas mensupervisi pengelolaan dan administrasi 

sekolah? 

4. Bagaimana pengawas membina sekolah dalam manajemen 

peningkatan mutu?  

 

Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas,  berikut ini akan 

diuraikan tentang: (a) Pengertian supervisi manajerial, (b) Prinsip-

prinsip, dan metode supervisi manajerial, (c) Pembinaan dalam 

pengelolaan dan administrasi sekolah, dan (d) Pembinaan sekolah 

dalam manajemen peningkatan mutu. 
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B.   Pengertian Supervisi Manajerial 

Supervisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas satuan 

pendidikan dalam rangka membantu kepala sekolah, guru dan tenaga 

kependidikan lainnya guna meningkatkan mutu dan efektivitas 

penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.  Supervisi ditujukan pada 

dua aspek  yakni: manajerial dan akademik. Supervisi manajerial 

menitikberatkan pada pengamatan pada aspek-aspek pengelolaan dan 

administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung (supporting) 

terlaksananya pembelajaran. Supervisi akademik menitikberatkan pada 

pengamatan supervisor terhadap kegiatan akademik, berupa pembelajaran 

baik di dalam maupun di luar kelas.  

Dalam Panduan Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah/Madrasah 

(Direktorat Tenaga Kependidikan, 2009: 20) dinyatakan bahwa supervisi 

manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan 

sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas 

sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, 

pengembangan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) kependidikan dan 

sumberdaya lainnya. Dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, 

pengawas sekolah/madrasah berperan sebagai: (1) kolaborator dan 

negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan 

manajemen sekolah, (2) asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan 

menganalisis potensi sekolah, (3) pusat informasi pengembangan mutu 

sekolah, dan (4) evaluator terhadap pemaknaan hasil pengawasan. 

 
C.  Prinsip-Prinsip  dan Metode Supervisi Manajerial 

1.  Prinsip-Prinsip Supervisi Manajerial 

Prinsip-prinsip supervisi manajerial pada hakikatnya tidak berbeda 

dengan supervisi akademik, yaitu: 

a. Prinsip yang pertama dan utama dalam supervisi adalah 

pengawas harus menjauhkan diri dari sifat otoriter, di mana ia 

bertindak sebagai atasan dan kepala sekolah/guru sebagai 

bawahan. 
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b. Supervisi harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan 

yang harmonis. Hubungan kemanusiaan yang harus diciptakan 

harus bersifat terbuka, kesetiakawanan, dan informal (Dodd, 

1972). 

c. Supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan. Supervisi 

bukan tugas bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-

waktu jika ada kesempatan (Alfonso dkk., 1981 dan 

Weingartner, 1973).  

d. Supervisi harus demokratis. Supervisor tidak boleh 

mendominasi pelaksanaan supervisi. Titik tekan supervisi yang 

demokratis adalah aktif dan kooperatif.  

e. Program supervisi harus integral. . Di dalam setiap organisasi 

pendidikan terdapat bermacam-macam sistem perilaku dengan 

tujuan sama, yaitu tujuan pendidikan (Alfonso, dkk., 1981).  

f. Supervisi harus komprehensif. Program supervisi harus 

mencakup keseluruhan aspek, karena hakikatnya suatu aspek 

pasti terkait dengan aspek lainnya.  

g. Supervisi harus konstruktif. Supervisi bukanlah sekali-kali untuk 

mencari kesalahan-kesalahan guru.  

h. Supervisi harus obyektif. Dalam menyusun, melaksanakan, dan 

mengevaluasi, keberhasilan program supervisi harus obyektif. 

Obyektivitas dalam penyusunan program berarti bahwa program 

supervisi  itu harus disusun berdasarkan persoalan dan 

kebutuhan nyata yang dihadapi sekolah.  
 

2. Metode Supervisi Manajerial 

Apabila prinsip-prinsip supervisi manajerial relatif sama dengan 

supervisi  akademik, namun dalam metode terdapat perbedaan. Hal 

ini dikarenakan fokus kedua hal tersebut berbeda. Berikut ini akan 

diuraikan tentang beberapa metode supervisi manajerial, yaitu: 

monitoring dan evaluasi, refleksi dan FGD, metode Delphi, dan 

Workshop. 

 



 
 

Supervisi Manajerial-MKPS 16
 

 

a.  Monitoring dan Evaluasi 

Metode utama yang  harus  dilakukan oleh pengawas satuan 

pendidikan dalam supervisi manajerial tentu saja adalah monitoring 

dan evaluasi.  

1). Monitoring 

  Monitoring adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah, 

apakah sudah sesuai dengan rencana, program, dan/atau standar 

yang telah ditetapkan, serta menemukan hambatan-hambatan yang 

harus diatasi dalam pelaksanaan program (Rochiat, 2008: 115). 

Monitoring lebih berpusat pada pengontrolan selama program 

berjalan dan lebih bersifat klinis. Melalui monitoring, dapat diperoleh 

umpan balik bagi sekolah atau pihak lain yang terkait untuk 

menyukseskan ketercapaian tujuan. Aspek-aspek yang dicermati 

dalam monitoring adalah hal-hal yang dikembangan dan dijalankan 

dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). Dalam melakukan 

monitoring ini tentunya pengawas harus melengkapi diri de- ngan 

parangkat atau daftar isian yang memuat seluruh indikator sekolah 

yang harus diamati dan dinilai.  

Secara tradisional pelaksanaan pengawasan melibatkan tahapan: 

(a) menetapkan standar untuk mengukur prestasi, (b) mengukur 

prestasi, (c) menganalisis apakah prestasi memenuhi standar, dan 

(d) mengambil tindakan apabila prestasi kurang/tidak memenuhi 

standar (Nanang Fattah, 1996: 102).  

Dalam perkembangan terakhir, kecenderungan pengawasan dalam 

dunia pendidikan juga mengikuti apa yang dilakukan pada industri, 

yaitu dengan menerapakan Total Quality Controll. Pengawasan ini 

tentu saja terfokus pada pengendalian mutu dan lebih bersifat 

internal.  Oleh karena itu pada akhir-akhir ini setiap lembaga 

pendidikan umumnya memiliki unit penjaminan mutu.  
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2). Evaluasi 
Kegiatan evaluasi ditujukan untuk mengetahui sejauhmana 

kesuksesan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah atau 

sejauhmana keber- hasilan yang telah dicapai dalam kurun waktu 

tertentu. Tujuan evaluasi utamanya adalah untuk (a) mengetahui 

tingkat keterlaksanaan program, (b) mengetahui keberhasilan 

program, (c) mendapatkan bahan/masukan dalam perencanaan 

tahun berikutnya, dan (d) memberikan penilaian (judgement) 

terhadap sekolah. 

b. Diskusi Kelompok Terfokus (Focused Group Discussion) 

Sesuai dengan paradigma baru manajemen sekolah yaitu pember- 

dayaan dan partisipasi, maka judgement keberhasilan atau 

kegagalan sebuah sekolah dalam melaksanakan program atau 

mencapai standar bukan hanya menjadi otoritas pengawas. Hasil 

monitoring yang dilakukan pengawas hendaknya disampaikan 

secara terbuka kepada pihak sekolah, terutama kepala sekolah, 

komite sekolah dan guru. Secara bersama-sama pihak sekolah 

dapat melakukan refleksi terhadap data yang ada, dan menemukan 

sendiri faktor-faktor penghambat serta pendukung yang selama ini 

mereka rasakan. Forum untuk ini dapat berbentuk  Focused Group 

Discussion (FGD), yang melibatkan unsur-unsur stakeholder 

sekolah. Diskusi kelompok terfokus ini dapat dilakukan dalam 

beberapa putaran sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dari FGD 

adalah untuk menyatukan pandangan stakeholder mengenai 

realitas kondisi (kekuatan dan kelemahan) sekolah, serta 

menentukan  langkah-langkah strategis maupun operasional yang 

akan diambil untuk memajukan sekolah. Peran pengawas dalam hal 

ini adalah sebagai fasilitator sekaligus menjadi narasumber apabila 

diperlukan, untuk memberikan masukan berdasarkan pengetahuan 

dan pengalamannya.  

Agar FGD dapat berjalan efektif, maka diperlukan langkah-langkah 

sebagai berikut: 
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a. Semua peserta sebelum FGD dilaksanakan sudah mengetahui 

maksud diskusi serta permasalahan yang akan dibahas. 

b. Anggota FGD hendaknya mewakili berbagai unsur, sehingga 

diperoleh pandangan yang berragam dan komprehensif. 

c. Pimpinan FGD hendaknya akomodatif dan berusaha menggali 

pikiran/pandangan peserta dari sudut pandang masing-masing 

unsur.  

d. Notulen hendaknya benar-benar teliti dalam mendokumen 

tasikan usulan atau pandangan semua pihak. 

e. Pimpinan FGD hendaknya mampu mengontrol waktu secara 

efektif, dan mengarahkan pembicaraan agar tetap fokus  pada 

permasalahan. 

f. Apabila dalam satu pertemuan belum diperoleh kesimpulan 

atau kesepakatan, maka dapat dilanjutkan pada putaran 

berikutnya. Untuk ini diperlukan catatan mengenai hal-hal yang 

telah dan belum disepakati. 

 

 
Gambar 1.1. Focused Group Discussion  

 

c. Metode Delphi 

Metode Delphi dapat digunakan oleh pengawas dalam membantu 

pihak sekolah merumuskan visi, misi dan tujuannya. Sesuai dengan 

konsep MBS. Dalam merumuskan Rencana Pengembangan 

Sekolah (RPS) sebuah sekolah harus memiliki rumusan visi, misi 
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dan tujuan yang jelas dan realistis yang digali dari kondisi sekolah, 

peserta didik, potensi daerah, serta pandangan seluruh stakeholder.  

Metode Delphi dapat disampaikan oleh pengawas kepada kepala 

sekolah ketika hendak mengambil keputusan yang melibatkan 

banyak pihak. Langkah-langkahnya menurut Gorton (1976: 26-27) 

adalah seba gai berikut: 

a. Mengidentifikasi individu atau pihak-pihak yang dianggap 

memahami persoalan dan hendak dimintai pendapatnya 

mengenai pengembangan sekolah; 

b. Masing-masing pihak diminta mengajukan pendapatnya secara 

tertulis tanpa disertai nama/identitas; 

c. Mengumpulkan pendapat yang masuk, dan membuat daftar 

urutannya sesuai dengan jumlah orang yang berpendapat 

sama. 

d. Menyampaikan kembali daftar rumusan pendapat dari berbagai 

pihak tersebut untuk diberikan urutan prioritasnya. 

e. Mengumpulkan kembali urutan prioritas menurut peserta, dan 

menyampaikan hasil akhir prioritas keputusan dari seluruh 

peserta yang dimintai pendapatnya.  

3.  Workshop 

Workshop atau lokakarya merupakan salah satu  metode yang 

dapat ditempuh pengawas dalam melakukan supervisi manajerial. 

Metode ini tentunya bersifat kelompok dan dapat melibatkan 

beberapa kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan/atau perwakilan 

komite sekolah. Penyelenggaraan workshop ini tentu disesuaikan 

dengan tujuan atau urgensinya, dan dapat diselenggarakan 

bersama dengan Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Kelompok Kerja 

Pengawas Sekolah atau organisasi sejenis lainnya.  Sebagai 

contoh, pengawas dapat mengambil inisiatif untuk mengadakan 
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workshop tentang pengembangan KTSP, sistem administrasi, peran 

serta masyarakat, sistem penilaian dan sebagainya. 

Agar pelaksanaan workshop berjalan efektif, perlu dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Menentukan materi atau substansi yang akan dibahas dalam 

workshop. Materi workshop biasanya terkait dengan sesuatu 

yang bersifat praktis, walaupun tidak terlepas dari kajian teori 

yang diperlukan sebagai acuannya. 

b. Menentukan peserta. Peserta workshop hendaknya mereka 

yang terkait dengan materi yang dibahas. 

c. Menentukan penyaji yang membawakan kertas kerja. Kriteria 

penyaji workshop antara lain: 

1) Seorang praktisi yang benar-benar melakukan hal yang 

dibahas. 

2) Memiliki pemahaman dan landasan teori yang memadai. 

3) Memiliki kemampuan menulis kertas kerja, disertai contoh-

contoh praktisnya. 

4) Memiliki kemampuan presentasi yang baik. 

5) Memiliki kemampuan untuk memfasilitasi/membimbing 

peserta. 

d. Mengalokasikan waktu yang cukup. 

e. Mempersiapkan sarana dan fasilitas yang memadai. 

 
Dalam pelaksanaan supervisi manajerial, pengawas dapat 

menerapkan teknik supervisi individual dan kelompok.Teknik 

supervisi individual di sini adalah pelaksanaan supervisi yang 

diberikan kepada kepala sekolah atau personil lainnya yang 

mempunyai masalah khusus dan bersifat perorangan.  

Teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program 

supervisi yang ditujukan pada dua orang atau lebih. Kepala-kepala 

sekolah yang diduga, sesuai dengan analisis kebutuhan, memiliki 

masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama 

dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi satu/bersama-sama. 
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Kemudian kepada mereka diberikan layanan supervisi sesuai 

dengan permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi.  

 
4. Pembinaan Pengelolaan dan Administrasi Sekolah 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 

Tahun 2007, maka pembinaan pengawas terhadap pengelolaan 

sekolah hendaknya meliputi: (a) perencanaan program, (b) 

pelaksanaan rencana kerja, (c) pengawasan dan evaluasi, (d) 

kepemimpinan, dan (e) sistem informasi manajemen.  Kelima hal ini 

dapat digambarkan seperti gambar 1.2 di bawah ini.  

 

 
 

Gambar 1. 2. Unsur-unsur dalam Pengelolaan Sekolah 
 

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam pengeleloaan 

sekolah terdapat tiga elemen pokok, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi. Agar ketiga elemen 

tersebut berjalan dengan baik, diperlukan adanya kepemimpinan 

yang memandu dan mengarahkan, serta dukungan system 

informasi manajemen yang baik. Apabila kelima komponen tersebut 

semuanya berjalan dengan baik di suatu sekolah, maka dapat 



 
 

Supervisi Manajerial-MKPS 22
 

dipastikan sekolah tersebut akan berjalan dengan baik.  Uraian 

kelima komponen tersebut secara singkat adalah sebagai berikut. 

 
5 .  Perencanaan Program 

a. Visi dan Misi Sekolah/Madrasah  

Setiap sekolah semestinya memiliki perencanaan program yang 

akan menjadi arah sekaligus acauan bagi setiap aktivitasnya. 

Perencanaan tersebut bisanya meliputi rencana strategis dan 

berjangka panjang, serta rencana operasional untuk jangka pendek. 

Perencanaan strategis sebuah sekolah idealnya dimulai dari 

perumusan visi, misi dan tujuan sekolah yang jelas sehingga 

menjadi inspirasi dan sumber motivasi bagi setiap warga sekolah 

untuk bekerja sebaik-baiknya. Berikut ini akan diuraikan tentang 

hakikat visi dan misi sekolah serta kriteria perumusannya.   

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 

2007 Tentang Standar Pengelolaan Sekolah/Madrasah dinyatakan 

bahwa: “Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan visi serta 

mengembangkannya”. Visi tersebut hendaknya: (1) dijadikan 

sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap 

pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang; dan (2) 

mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga 

sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan. 

Proses perumusan visi sekolah hendaknya: (1)  dirumuskan 

berdasar masukan dari berbagai warga sekolah/madrasah dan 

pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di 

atasnya serta visi pendidikan nasional; (4) diputuskan oleh rapat 

dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah 

dengan memperhatikan masukan komite sekolah/madrasah; (5) 

disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap 

pihak yang berkepentingan; dan (6) ditinjau dan dirumuskan 

kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan 

tantangan di masyarakat. 
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Selanjutnya dalam peraturan ini juga disebutkan bahwa sekolah/ 

madrasah hendaknya merumuskan, menetapkan dan 

mengembangkan misinya. Misi sekolah tersebut hendaknya: (1) 

memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah/madrasah sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional; (2) merupakan tujuan yang 

akan dicapai dalam kurun waktu tertentu; (3) menjadi dasar 

program pokok sekolah/madrasah; (4) menekankan pada kualitas 

layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh 

sekolah/madrasah; (5) memuat pernyataan umum dan khusus yang 

berkaitan dengan program sekolah/madrasah; (6) memberikan 

keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan 

unit sekolah/madrasah yang terlibat; (7) dirumuskan berdasarkan 

masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite 

sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang 

dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah; (8) disosialisasikan kepada 

warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan; 

dan (9) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai 

dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.  

Sinamo (1998:4) menegaskan bahwa "Secara ringkas visi adalah 

apa yang didambakan organisasi untuk “dimiliki” atau diperoleh di 

masa depan (what do we want to have).  Sedang misi adalah 

dambaan tentang kita ini akan “menjadi” apa di masa depan (what 

do we want to be). Agar efektif dan powerful, maka visi dan misi 

harus jelas, harmonis, dan kompatibel. 

Visi bukan sekedar penglihatan kasat mata, melainkan penglihatan 

dengan kekuatan mental atau dengan kacamata batin dalam arti 

kognitif, afektif dan psikomotorik.  Visi adalah impian yang 

menerangi arah untuk mencapai tujuan. Visi sekolah 

menggambarkan cita-cita bersama seluruh warga sekolah dalam 

kurun waktu yang panjang. Visi sekolah bukanlah visi kepala 

sekolah sendiri, melainkan visi semua pemangku kepentingan 

(stakeholders) terhadap sekolah. Oleh karena itu semua pihak 
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seharusnya mengetahui dan memahami, serta berupaya untuk 

menggapainya. 

Setelah sekolah/madrasah merumuskan visi, tentu perlu 

diartikulasikan dalam misi. Misi adalah tahapan utama tindakan 

(keinginan) yang dilaksanakan organisasi untuk mencapai visi. 

Tahapan utama adalah langkah-langkah kegitan yang disepakati 

bersama antara warga internal sekolah dengan semua pemangku 

(stakeholders) kepentingan terhadap sekolah. Misi sekolah  

seyogyanya mencakup hal-hal sebagai berikut. 

1) Membangun suasana pembelajaran yang kondusif bagi peserta 

didik dan warga internal sekolah untuk dapat menggali 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk 

menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. 

2) Memberi kesempatan bagi peserta didik untuk memahami dan 

menghargai perbedaan. 

3) Mendorong peserta didik dan warga internal sekolah agar 

memiliki kemauan untuk melayani sekolah dan masyarakatnya. 

 Berikut ini disajikan contoh visi dari Bendemeer Scondary 

School. 

School Vision: 
Our student are: to become thinking individuals, actively engaged in 

life-long learning and problem solving, to advance the interest of the 

individual and country. (Siswa kami akan menjadi individu yang 

berpikiran (cerdas), terlibat secara aktif dalam belajar sepanjang 

hayat dan pemecahan masalah, untuk meningkatkan interest individu 

dan negara)    

School Mission: 
1. To provide a healthy and caring school environment 

(Menyediakan lingkungan sekolah yang sehat dan peduli) 

2. To bring out students’ potential and creative abilities 

(Mengembangkan kemampuan dan potensi kreatif siswa). 

School Values (Nilai-nilai sekolah) 

1. Respect 
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2. Resposibiliy 

3. Honesty 

4. Love 

5. Tolerance 

6. Cooperation 

 

Berikut ini disajikan pula contoh Visi dan Misi SMP Negeri di Kota X 

(http://www.smpn2jpr.sch.id) sebagai berikut. 

Visi Sekolah:  

”Unggul dalam Prestasi, Berstandar Internasional 

Berwawasan Iptek Berlandaskan Imtaq” 

 
Misi Sekolah: 

• Mewujudkan SKL/Kurikulum berstandar internasional 

• Mewujudkan SDM (Tenaga Pendidik dan Kependidikan) 

berstandar internasional 

• Mewujudkan proses pembelajaran, pembimbingan dan 

pelatihan berstandar internasional 

• Mewujudkan peningkatan sarana prasarana berstandar 

internasional 

• Mewujudkan prestasi sekolah / lulusan berstandar 

internaional 

• Mewujudkan manajemen sekolah bertandar internasional 

• Mewujudkan tingkat pembiayaan yang mewadai 

• Mewujudkan peningkatan sistem penilaian bertandar 

internasional 

 
b. Tujuan Sekolah/Madrasah 

Setelah visi dan misi dirumuskan, sekolah/madrasah hendaknya 

merumuskan tujuan serta mengembangkannya. Tujuan 

sekolah/madrasah tersebut hendaknya: (1) menggambarkan tingkat 

kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat 

tahunan); (2) mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan 
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nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat; (3) mengacu 

pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh 

sekolah/madrasah dan Pemerintah;  (4) mengakomodasi masukan 

dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite 

sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang 

dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah; dan (5) disosialisasikan 

kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang 

berkepentingan.  

Tujuan sekolah dapat dipandang sebagai operasionalisasi rumusan 

visi dan misi sekolah yang masih bersifat umum. Tujuan sekolah 

seharusnya sudah memperhitungkan kebutuhan peserta didik, 

warga internal sekolah, dan semua stakeholder, termasuk 

pemerintah.  

Dalam perumusan tujuan sekolah, hendaknya diperhatikan kriteria 

sebagai berikut: 

1) Spesifik dan terukur. Sedapat mungkin tujuan dirumuskan 

dalam terminologi kuantitatif,  misalnya peningkatan jumlah 

siswa yang diterima pada perguruan tinggi unggulan sebesar 

5% dari kondisi tahun sebelumnya; penurunan siswa yang putus 

sekolah sampai dengan 0%, meningkatkan skor keefektifan 

mengajar guru dari 3,72 menjadi 3,95.  Apabila tujuan sulit atau 

tidak dapat dinyatakan dalam rumusan yang bersifat kuantitatif, 

maka rumusan tujuan dapat dinyatakan secara kualitatif. Akan 

tetapi, apabila ini dilakukan, rumusan tujuan hendaknya disertai 

indikator-indikator yang spesifik dan bersifat kuantitatif. 

2) Mencakup dimensi-dimensi kunci. Tujuan strategis tidak 

mungkin dirumuskan secara rinci untuk setiap unsur terkecil dari 

organisasi sekolah. Oleh karena itu, dimensi-dimensi yang 

dicakup dalam tujuan strategis hendaknya cukup pada dimensi-

dimensi yang bersifat pokok atau kunci saja. 

3) Menantang tapi realistis. Tujuan harus menantang namun 

bukan berarti terlalu sulit untuk dicapai. Tujuan yang terlalu sulit 
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dapat berdampak pada timbulnya keputus-asaan di kalangan 

staf; tapi jika terlalu mudah para staf itu akan kurang merasa 

termotivasi. Rumusan tujuan strategis hendaknya terjamin 

bahwa tujuan itu dirumuskan dalam lingkup sumber daya yang 

tersedia dan tidak jauh di luar jangkauan sumber daya yang 

tersedia di sekolah, baik yang berkaitan dengan waktu, SDM, 

sarana dan pra-sarana, keuangan, informasi, maupun teknologi. 

4) Dibatasi dalam kurun waktu tertentu. Rumusan tujuan harus 

menetapkan jangka waktu pencapaiannya. Kurun waktu itu 

biasanya dijadikan batas waktu (deadline) mengenai kapan 

pencapaian tujuan tersebut akan diukur. Sebuah sekolah 

berstandar internasional (SBI), misalnya, dapat menetapkan 

tujuan pada tahun 2015, siswa harus telah tesebar dari seluruh 

negara-negara di kawasan ASEAN.  

5) Terkait dengan imbalan atau ganjaran. Dampak akhir dari 

tujuan bergantung pada sejauh mana peningkatan gaji, promosi, 

dan imbalan lainnya didasarkan pada prestasi terkait dengan 

pencapaian tujuan. Siapa saja yang berhasil mencapai tujuan 

harus mendapatkan ganjaran. Ganjaran dapat memberi makna 

dan signifikansi terhadap tujuan dan akan membantu 

memberikan suntikan enerji kepada staf untuk berlomba-lomba 

mencapai tujuan.  

 

Sebagai contoh, berdasarkan Visi dan Misi sebagaimana di atas 

SMP Negeri di Kota X mencanangkan tujuan sebagai berikut. 

1). Lulusan yang dihasilkan memiliki standar kompeteni bertaraf 

internasional 

2). Memiliki kurikulum bertaraf internasional 

3). Memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan 

bertaraf internasional 

4). Memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang bertaraf 

internasional 

5). Menggunakan manajemen sekolah sesuai standar internasional 
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6). Memaksimalkan sumber pendanaan penyelenggaraan 

pendidikan bertaraf internasional 

7). Proses pembelajaran memenuhi standar internasional 

8). Menggunakan sistem penilaian bertaraf internasional  
(http://www.smpn2jpr.sch.id) 

 
c. Rencana Kerja Sekolah/Madrasah  

Setelah merumuskan visi, misi dan tujuan, setiap sekolah dituntut 

membuat rencana kerja, meliputi: (1) rencana kerja jangka 

menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam 

kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang 

ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung 

peningkatan mutu lulusan; (2) rencana kerja tahunan yang 

dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan rencana 

jangka menengah.  

Rencana kerja jangka menengah dan tahunan sekolah/madrasah, 

hendaknya: (1) disetujui rapat dewan pendidik setelah 

memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah dan 

disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada 

sekolah/madrasah swasta rencana kerja ini disahkan berlakunya 

oleh penyelenggara sekolah/madrasah; dan (2) dituangkan dalam 

dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait. Selain 

itu, rencana kerja empat tahun dan tahunan hendaknya disesuaikan 

dengan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite 

sekolah/madrasah.  

Sedangkan rencana kerja tahunan hendaknya dijadikan dasar 

pengelo-laan sekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan 

kemandirian, kemitraan, parti-sipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. 

Dalam rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas 

mengenai: (1) kesiswaan; (2) kuriku-lum dan kegiatan 

pembelajaran; (3) pendidik dan tenaga kependidikan serta 
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pengembangannya; (4) sarana dan prasarana; (5) keuangan dan 

pembiayaan; (6) budaya dan lingkungan sekolah; (7) peranserta 

masyarakat dan kemitraan; dan (8) rencana-rencana kerja lain yang 

mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.  

 

6. Pelaksanaan Rencana Kerja  

Untuk dapat melaksanakan rencana kerja yang telah disusun, 

sekolah/madrasah harus  memiliki perangkat pedoman 

sekolah/madrasah dan struktur organisasi.  

 
a. Pedoman Sekolah 

Sekolah/ Madrasah hendaknya membuat dan memiliki pedoman 

yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang 

mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait. Dalam perumusan 

pedoman sekolah/madrasah harus: (1) mempertimbangkan visi, 

misi dan tujuan sekolah/madrasah; dan (2) ditinjau dan dirumuskan 

kembali secara berkala sesuai dengan perkem-bangan masya-

rakat.  

Pedoman pengelolaan sekolah/madrasah meliputi:  

1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);  

2) Kalender pendidikan/akademik;  

3) Struktur organisasi sekolah/madrasah;  

4) Pembagian tugas di antara guru;  

5) Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;  

6) Peraturan akademik;  

7) Tata tertib sekolah/madrasah;  

8) Kode etik sekolah/madrasah;  

9) Biaya operasional sekolah/madrasah; 

10) Penggunaan laboratorium, perpustakaan, dan fasailitas lainnya. 
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Pedoman sekolah/madrasah tersebut berfungsi sebagai petunjuk 

pelaksanaan operasional. Oleh karena itu setiap kegiatan sekolah 

hendaknya mengacu pada pedoman yang telah dibuat. 

Pedoman pengelolaan KTSP, kalender pendidikan dan pembagian 

tugas pendidik dan tenaga kependidikan dievaluasi dalam skala 

tahunan, sementara lainnya dievaluasi sesuai kebutuhan. Evaluasi 

tersebut didasarkan pada perubahan yang terjadi baik internal dan 

eksternal. Selain itu juga didasarkan pada evaluasi pelaksanaan. 

b. Struktur Organisasi Sekolah/Madrasah  

Struktur organisasi sekolah/madrasah berisi tentang sistem 

penyeleng-garaan dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan 

transparan. Dalam struktur ini, diuraikan secara jelas tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab semua pimpinan, pendidik, dan 

tenaga kependidikan tentang keseluruhan penyeleng-garaan dan 

administrasi sekolah/madrasah. 

Pedoman yang mengatur tentang struktur organisasi 

sekolah/madrasah hendaknya: (1) memasukkan unsur staf 

administrasi dengan wewenang dan tanggungjawab yang jelas 

untuk menyelenggarakan administrasi secara optimal; serta (2) 

dievaluasi secara berkala untuk melihat efektifitas mekanisme kerja 

pengelolaan sekolah; dan (3) diputuskan oleh kepala 

sekolah/madrasah dengan mempertimbangkan pendapat dari 

komite sekolah/madrasah.  

c. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah/Madrasah  

Kegiatan sekolah/madrasah hendaknya: dilaksanakan berdasarkan 

rencana kerja tahunan, oleh masing-masing penanggung jawab 

kegiatan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang 

ada.  

Apabila terdapat pelaksanaan kegiatan sekolah/madrasah yang 

tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan perlu 
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mendapat persetujuan melalui rapat dewan pendidik dan komite 

sekolah/madrasah. Selanjutnya kepala sekolah/madra-sah 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan bidang 

akademik pada rapat dewan pendidik dan bidang non-akademik 

pada rapat komite sekolah/ madra-sah dalam bentuk laporan pada 

akhir tahun ajaran yang disampaikan sebelum penyusunan rencana 

kerja tahunan berikutnya.  

d. Bidang Kesiswaan  

Pengelolaan sekolah dalam bidang kesiswaan, dimulai dengan 

penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan operasional 

mengenai proses penerimaan peserta didik yang meliputi: (1) 

kriteria calon peserta didik, (2) penerimaan peserta didik, (3) 

orientasi peserta didik, dan (4) pemberian layanan.  

Kriteria calon peserta didik untuk satuan/jenjang pendidikan SD/MI 

ditentukan berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun, 

pengecualian terhadap usia peserta didik yang kurang dari 6 

(enam) tahun dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari pihak 

yang berkompeten, seperti konselor sekolah/madrasah maupun 

psikolog. Untuk SDLB/SMPLB/SMALB berasal dari peserta didik 

yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, 

sensorik, dan/atau sosial.  

Ketentuan mengenai penerimaan peserta didik sekolah/madrasah 

antara lain adalah: (a) Dilakukan secara obyektif, transparan, dan 

akuntabel sebagaimana tertuang dalam aturan sekolah/madrasah; 

dan (b) Tanpa deskriminasi atas dasar pertimbangan gender, 

agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi bagi SD/MI, 

SMP/MTs penerima subsidi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah 

Daerah, dan (c) Sesuai dengan daya tampung sekolah/madrasah.  

Setelah proses penerimaan peserta didik dilaksanakan, maka 

sekolah/ madrasah melaksanakan program orientasi. Orientasi 

peserta didik baru, sangat ditekankan bahwa orientasi tersebut 
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harus bersifat akademik dan pengenalan lingkungan,  tanpa 

kekerasan dengan pengawasan guru. Dengan ketetuan ini maka 

segala bentuk perpeloncoan yang tidak bersifat akademik tidak 

boleh dilakukan.   

Kemudian setiap sekolah/madrasah dalam pengelolaan kesiswaan 

hendaknya: (a) memberikan layanan konseling kepada peserta 

didik; (b) melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler untuk para 

peserta didik; (c) melakukan pembinaan prestasi unggulan; dan (d) 

melakukan pelacakan terhadap alumni.  

e. Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran  

Hal-hal yang harus diperhatikan sekolah dalam pengelolaan bidang 

kurikulum adalah (1) penyusunan KTSP, (2) penyusunan kalender 

pendidikan, (3) penyusunan program pembelajaran, (4) penilaian 

hasil belajar peserta didik, dan (5) penyusunan peraturan akademik. 

 

1) Penyusunan KTSP 

Dalam penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 

Sekolah/Madrasah hendaknya:   

a) Memperhatikan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan 

peraturan pelaksanaannya.  

b) Dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah, 

potensi atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat 

setempat, dan peserta didik.  

c) Kepala Sekolah/Madrasah bertanggungjawab atas tersusunnya 

KTSP. 

d) Setiap guru bertanggungjawab menyusun silabus setiap mata 

pelajaran yang diampunya sesuai dengan Standar Isi, Standar 

Kompetensi Lulusan, dan Panduan Penyusunan KTSP.  

e) Dalam penyusunan silabus, guru dapat bekerjasama dengan 

Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran 
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(MGMP), Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), atau 

Perguruan Tinggi.  

f) Pada tingkat SD dan SMP dikoordinasi, disupervisi, dan 

difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.. Khusus 

untuk penyusunan KTSP Pendidikan Agama (PA) tingkat SD 

dan SMP dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Kantor 

Departemen Agama Kabupaten/Kota, sedangkan untuk SDLB, 

SMPLB, SMALB, SMA dan SMK oleh Kantor Wilayah 

Departemen Agama.  

g) Pada tingkat MI dan MTs dikoordinasi, disupervisi, dan 

difasilitasi oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, 

sedangkan MA dan MAK oleh Kantor Wilayah Departemen 

Agama Provinsi.  

 KTSP yang disusun hendaknya memuat: 

a) Mata Pelajaran 

b) Muatan Lokal 

c) Kegiatan Pengembangan Diri 

d) Pengaturan Beban Belajar 

e) Ketuntasan Belajar 

f) Kenaikan Kelas dan Kelulusan 

g) Penjurusan 

h) Pendidikan Kecakapan Hidup 

i) Keunggulan Lokal dan Global. 

 
2)  Kalender Pendidikan 

Setelah kurikulum tersusun, sekolah juga diharuskan menyusun 

kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, 

ulangan, ujian, kegiat-an ekstrakurikuler, dan hari libur. Penyusunan 

kalender pendidikan/akademik hendaknya: (a) didasarkan pada 

Standar Isi; (b) berisi mengenai pelaksanaan aktivitas 

sekolah/madrasah selama satu tahun dan dirinci secara 

semesteran, bulanan, dan mingguan; dan (c) diputuskan dalam 

rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala 

sekolah/madrasah.  
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Terkait dengan penyusunan kalender pendidikan ini, 

sekolah/madra-sah juga harus menyusun jadwal penyusunan 

KTSP. Salain itu juga harus menen-tukan/menyusun mata pelajaran 

yang dijadwalkan pada semester gasal, dan semester genap.  

 

3) Pengelolaan Program Pembelajaran 

Selanjutnya sekolah juga melakukan pengelolaan program 

pembela-jaran. Hal terpenting yang harus dilakukan sekolah/ 

madrasah dalam pengelolaan program pembelajaran ialah 

menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran 

dan program pendidikan tambahan yang dipilihnya. Selain itu 

kegiatan pembelajaran harus didasarkan pada Standar Kompetensi 

Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya, serta Standar 

Proses dan Standar Penilaian.  

Sekolah/madrasah dapat mengembangkan mutu pembelajaran 

dengan:  

a) model kegiatan pembelajaran yang mengacu pada Standar 

Proses;  

b) melibatkan peserta didik secara aktif, demokratis, mendidik, 

memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis;  

c) tujuan agar peserta didik mencapai pola pikir dan kebebasan 

berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang 

berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, mengkaji, 

menemukan, dan memprediksi;  

d) pemahaman bahwa keterlibatan peserta didik secara aktif dalam 

proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan 

mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas 

pada materi yang diberikan oleh guru.  

Dalam kaitannya dengan mutu pembelajaran ini, setiap guru 

bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan kegiatan 

pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya agar 
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peserta didik mampu: (a) meningkat rasa ingin tahunya; (b) 

mencapai keberhasilan belajarnya secara konsisten sesuai dengan 

tujuan pendidikan; (c) memahami perkembangan pengetahuan 

dengan kemampuan mencari sumber informasi; (d) mengolah 

informasi menjadi pengetahuan; (e) menggunakan pengetahuan 

untuk menyelesaikan masalah; (f) mengkomunikasikan 

pengetahuan pada pihak lain; dan (g) mengembangkan belajar 

mandiri dan kelompok dengan proporsi yang wajar.  

Selanjutnya, sesuai dengan peraturan maka kepala sekolah/ 

madrasah bertanggungjawab terhadap kegiatan pembelajaran. 

Kepala SD/MI/SDLB/SMP-LB/SMALB, wakil kepala SMP/MTs, dan 

wakil kepala SMA/SMK/ MA/MAK bidang kurikulum bertanggung-

jawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran. Kemudian setiap guru 

bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran untuk 

setiap mata pelajaran yang diampunya dengan cara: (a) merujuk 

perkembangan metode pembelajaran mutakhir; (b) menggunakan 

metoda pembelajaran yang bervariasi, inovatif dan tepat untuk 

mencapai tujuan pembelajaran; (c) menggunakan fasilitas, 

peralatan, dan alat bantu yang tersedia secara efektif dan efisien; 

(d) memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan peserta 

didik, dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta 

kebutuhan khusus bagi peserta didik dari yang mampu belajar 

dengan cepat sampai yang lambat; (e) memperkaya kegiatan 

pembelajaran melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan 

penerapannya; dan (f) mengarahkan kepada pendekatan 

kompetensi agar dapat menghasilkan lulusan yang mudah 

beradaptasi, memiliki motivasi, kreatif, mandiri, mempunyai etos 

kerja yang tinggi, memahami belajar seumur hidup, dan berpikir 

logis dalam menyelesaikan masalah.  

4) Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik  

Sekolah/madrasah menyusun program penilaian hasil belajar yang 

berkeadilan, bertanggung jawab dan berkesinambungan. 
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Penyusunan program penilaian hasil belajar tersebut didasarkan 

pada Standar Penilaian Pendidikan.  

Kemudian, sekolah/madrasah melakukan penilaian hasil belajar 

untuk seluruh kelompok mata pelajaran, dan membuat catatan 

keseluruhan, untuk menjadi bahan program remedial, klarifikasi 

capaian ketuntasan yang direncanakan, laporan kepada pihak yang 

memerlukan, pertimbangan kenaikan kelas atau kelulusan, dan 

dokumentasi.  Seluruh program penilaian hasil belajar tersebut 

disosialisasikan kepada guru.  

Program penilaian hasil belajar perlu ditinjau secara periodik, 

berdasarkan data kegagalan/kendala pelaksanaan program 

termasuk temuan penguji eksternal dalam rangka mendapatkan 

rencana penilaian yang lebih adil dan bertanggung jawab.  

Sekolah/Madrasah juga harus menetapkan prosedur yang 

mengatur trans-paransi sistem evaluasi hasil belajar untuk penilaian 

formal yang berkelanjutan.  

Dalam proses penilaian, semua guru diharuskan mengembalikan 

hasil kerja siswa yang telah dinilai. Terkait dengan hal ini maka 

sekolah/madrasah harus menetapkan petunjuk pelaksanaan 

operasional yang mengatur mekanis-me pe-nyampaian 

ketidakpuasan peserta didik dan penyelesaiannya mengenai 

penilaian hasil belajar.  

Aspek penilaian meliputi semua kompetensi dan materi yang 

diajarkan. Untuk itu seperangkat metode penilaian perlu disiapkan 

dan digu-nakan secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif 

dan sumatif, sesuai dengan metode/ strategi pembelajaran yang 

digunakan. Untuk ini maka sekolah/madrasah menyusun ketentuan 

pelaksanaan penilaian hasil belajar sesuai dengan Standar 

Penilaian Pendidikan. 

 Kemajuan yang dicapai oleh peserta didik dipantau, didokumen-

tasikan secara sistematis, dan digunakan sebagai balikan kepada 
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peserta didik untuk perbaikan secara berkala. Penilaian yang 

didokumentasikan disertai bukti kesahihan, keandalan, dan 

dievaluasi secara periodik untuk perbaikan metode penilaian. 

Sebagai bentuk akuntabilitas, maka sekolah/madrasah melaporkan 

hasil belajar kepada orang tua peserta didik, komite 

sekolah/madrasah, dan institusi di atasnya.  

5) Peraturan Akademik  

Setiap sekolah/madrasah hendaknya menyusun dan menetapkan 

Peraturan Akademik. Peraturan Akademik tersebut berisi: (1) 

persyaratan minimal kehadiran siswa untuk mengikuti pelajaran dan 

tugas dari guru; (2) ketentuan mengenai ulangan, remedial, ujian, 

kenaikan kelas, dan kelulusan; (3) ketentuan mengenai hak siswa 

untuk menggunakan fasilitas belajar, laboratorium, perpustakaan, 

penggunaan buku pelajaran, buku referensi, dan buku 

perpustakaan; dan (4) ketentuan mengenai layanan konsultasi 

kepada guru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor. Peraturan 

akademik ini diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan 

oleh kepala sekolah/madrasah.  

 

f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

Dalam pengelolaan bidang pendidik dan tenaga kependidikan, 

sekolah/madrasah harus menyusun program pendayagunaan 

pendidik dan tenaga kependidikan. Program pendayagunaan 

pendidik dan tenaga kependi-dikan disusun dengan: (1) 

memperhatikan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan 

(2) dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah/ madrasah, 

termasuk pembagian tugas, mengatasi bila terjadi kekurangan 

tenaga, menentukan sistem penghargaan, dan pengembangan 

profesi bagi setiap pendidik dan tenaga kependidikan serta 

menerapkannya secara profesional, adil, dan terbuka. Apabila 

sekolah/madrasah memerlukan dan pendidik tenaga kependidikan 
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tambahan, maka pengangkatannya dilaksanakan berdasarkan 

ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara sekolah/madrasah.  

Dalam kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia, 

sekolah/madrasah perlu mendukung upaya: (1) promosi pendidik 

dan tenaga kependidikan berdasarkan asas kemanfaatan, 

kepatutan, dan profesionalisme; (2) pengembangan pendidik dan 

tenaga kependidikan yang diidentifikasi secara sistematis sesuai 

dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan 

sekolah/madrasah; (3) penempatan tenaga kependidikan 

disesuaikan dengan kebutuhan baik jumlah maupun kualifikasinya 

dengan menetapkan prioritas; (4) mutasi tenaga kependidikan dari 

satu posisi ke posisi lain didasarkan pada analisis jabatan dengan 

diikuti orientasi tugas oleh pimpinan tertinggi sekolah/madrasah 

yang dilakukan setelah empat tahun, tetapi bisa diperpanjang 

berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, 

sedangkan untuk tenaga kependidikan tambahan tidak ada mutasi.  

 

g. Bidang Sarana dan Prasarana  

Pengelolaan  bidang sarana dan prasarana sekolah/madrasah 

diawali dengan menetapkan kebijakan program secara tertulis 

mengenai pengelolaan sarana dan prasarana. Program 

pengelolaan sarana dan prasarana mengacu pada Standar Sarana 

dan Prasarana dalam hal:  

1) Merencanakan, memenuhi dan mendayagunakan sarana dan 

prasarana pendidikan;  

2) Mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana dan 

prasarana agar tetap berfungsi mendukung proses pendidikan;  

3) Melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas di 

sekolah/madrasah;  

4) Menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan 

sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing 

tingkat; 
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5) Pemeliharaan semua fasilitas fisik dan peralatan dengan 

memper-hatikan kesehatan dan keamanan lingkungan.  

Seluruh program pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan 

disosia-lisasikan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta 

didik. Penge-lolaan sarana prasarana sekolah/madrasah: (1) 

direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan 

kegiatan akademik dengan mengacu Standar Sarana dan 

Prasarana; dan (2) dituangkan dalam rencana pokok (master plan) 

yang meliputi gedung dan laboratorium serta pengembangan-nya. 

Khusus berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan, maka 

sekolah/ madrasah perlu: (1) menyediakan petunjuk pelaksanaan 

operasional peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya; (2) 

merencanakan fasilitas peminjaman buku dan bahan pustaka 

lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pendidik; (3) 

membuka pelayanan minimal enam jam sehari pada hari kerja; (4) 

melengkapi fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal 

maupun eksternal; (5) menyediakan pelayanan peminjaman dengan 

perpustakaan dari sekolah/madrasah lain baik negeri maupun 

swasta.  

Sekolah/madrasah juga perlu memperhatikan pengelolaan laborato-

rium dikembangkan sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta dilengkapi dengan manual yang 

jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan 

kerusakan. Selain itu pengelolaan fasilitas fisik untuk kegiat-an 

ekstrakurikuler disesuaikan dengan perkembangan kegiatan 

ekstrakurikuler peserta didik dan mengacu pada Standar Sarana 

dan Prasarana.  

h. Bidang Keuangan dan Pembiayaan  

Sebagaimana dalam pengelolaan bidang-bidang lainnya, 

sekolah/ma-drasah juga harus menyusun pedoman pengelolaan 

biaya investasi dan operasional yang mengacu pada Standar 

Pembiayaan. Dalam pedoman ini diatur mengenai: (1) sumber 
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pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola; (2) 

penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana di 

luar dana investasi dan operasional; (3) kewenangan dan 

tanggungjawab kepala sekolah/madrasah dalam membelanjakan 

anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya; dan (4) 

pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan 

anggaran, untuk dilaporkan kepada komite sekolah/madrasah, serta 

institusi di atasnya.  

Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah/ 

madra-sah hendaknya diputuskan oleh komite sekolah/madrasah 

dan ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah serta mendapatkan 

persetujuan dari institusi di atasnya. Selan-jutnya pedoman ini 

harus disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah/madrasah 

untuk menjamin tercapainya pengelolaan dana secara transparan 

dan akuntabel.  

i. Budaya dan Lingkungan Sekolah/Madrasah  

Selain mengelola bidang-bidang sebagaimana disebutkan di atas, 

sekolah/ madrasah juga harus dapat menciptakan suasana, iklim, 

dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang 

efisien dalam sebuah prosedur pelaksanaan. Prosedur pelaksanaan 

penciptaan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan ini berisi 

prosedur tertulis mengenai informasi kegiatan penting minimum 

yang akan dilaksanakan. Di dalamnya termuat judul, tujuan, lingkup, 

tang-gung jawab dan wewenang, serta penjelasannya. Prosedur 

pelaksanaan tersebut diputuskan oleh kepala sekolah/madrasah 

dalam rapat dewan pendidik.  

Dalam rangka menciptakan suasana dan iklim yang kondusif, 

sekolah/madrasah juga perlu menetapkan pedoman tatatertib yang 

berisi: (1) tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta 

didik, termasuk dalam hal menggunakan dan memelihara sarana 

dan prasarana pendidikan; dan (2) petunjuk, peringatan, dan 

larangan dalam berperilaku di Sekolah/Madrasah, serta pemberian 
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sangsi bagi warga yang melanggar tata tertib. Tata tertib tersebut 

ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah melalui rapat dewan 

pendidik dengan mempertimbangkan masukan komite 

sekolah/madrasah, dan peserta didik.  

Selain tata tertib, sekolah/madrasah juga harus menetapkan kode 

etik warga sekolah/madrasah. Di dalamnya termuat norma tentang: 

(1) hubungan sesama warga di dalam lingkungan 

sekolah/madrasah dan hubungan antara warga sekolah/madrasah 

dengan masyarakat;  dan (2) sistem yang dapat memberikan 

penghargaan bagi yang mematuhi dan sangsi bagi yang melanggar. 

Kode etik ini harus ditanamkan kepada seluruh warga sekolah/ 

madrasah agar mereka mau menegakkannya. Bahkan 

sekolah/madrasah perlu memiliki program yang jelas untuk 

meningkatkan kesadaran beretika bagi semua warga 

sekolah/madrasahnya. 

 Kode etik yang mengatur peserta didik memuat norma untuk:  

a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya;  

b. Menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;  

c. Mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi 

ketentuan pembelajaran dan mematuhi semua peraturan yang 

berlaku;  

d. Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan 

harmoni sosial di antara teman;  

e. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi sesama;  

f. Mencintai lingkungan, bangsa, dan negara; serta  

g. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, 

ketertiban, keamanan, keindahan, dan kenyamanan 

sekolah/madrasah.  

Dalam menjaga norma pendidikan peserta didik perlu mendapat 

bimbingan dengan keteladanan, pembinaan dengan membangun 

kemauan, serta pengembangan kreativitas dari pendidik dan tenaga 

kependidikan.  
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Kemudian, kode etik sekolah/madrasah yang mengatur guru dan 

tenaga kependidikan memasukkan larangan bagi guru dan tenaga 

kependidikan, secara perseorangan maupun kolektif, untuk: (1) 

menjual buku pelajaran, seragam/bahan pakaian sekolah/ 

madrasah, dan/atau perangkat sekolah lainnya baik secara 

langsung maupun tidak langsung kepada peserta didik; (2) 

memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les 

kepada peserta didik; (3) memungut biaya dari peserta didik baik 

secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan 

peraturan dan undang-undang; dan (4) melakukan sesuatu baik 

secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai 

integritas hasil Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional.  

Kode etik sekolah/madrasah tersebut diputuskan oleh rapat dewan 

pendi-dik dan ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah. 

 

j. Peranserta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah/Madrasah  

 Eksistensi dan kemajuan sekolah tentu tidak dapat terlepas dari 

masya-rakat. Oleh karena itu sekolah/madrasah hendaknya 

melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah/madrasah 

dalam mengelola pendidikan. Warga sekolah/madrasah dilibatkan 

dalam pengelolaan akademik, sedangkan masyara-kat pendukung 

sekolah/madrasah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik. 

Dalam hal ini perlu ditetapkan batasan kegiatan yang melibatkan 

peranserta warga sekolah/madrasah dan masyarakat. 

Model pelibatan masyarakat dapat dilakukan melalui komite 

sekolah, peli-batan masyarakat secara umum, dan pelibatan 

organisasi profesi. Sesuai dengan perubahan paradigma 

penyelenggaraan pendidikan dalam era reformasi, dan era otonomi 

penyelenggaraan pendidikan sampai pada tingkat kabupaten/ kota 

dan bahkan otonomi pada tingkat sekolah, memberikan keleluasaan 

bagi setiap sekolah untuk berkreasi dan berinovasi dalam 

penyelenggaraan sekolah. Dengan demikian diharapkan akan 
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memacu percepatan peningkatan mutu penyelenggaraan sekolah 

yang pada gilirannya mempercepat peningkatan mutu hasil belajar 

secara keseluruhan. 

 
3.  Pengawasan dan Evaluasi  

a. Program Pengawasan 

  Sekolah/Madrasah hendaknya menyusun program pengawasan 

secara obyektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Penyusunan 

program penga-wasan ini didasarkan pada Standar Nasional 

Pendidikan. Selanjutnya program pengawasan tersebut 

disosialisasikan ke seluruh pendidik dan tenaga kependi-dikan.  

Pengawasan pengelolaan sekolah/madrasah meliputi pemantauan, 

supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. 

Pemantauan pengelolaan sekolah/madrasah dilakukan oleh komite 

sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-

pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkelanjutan untuk 

menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan. 

Supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan 

berkelanjutan oleh kepala sekolah/madrasah dan pengawas 

sekolah/madrasah.  

Dalam kaitannya dengan pengawasan, maka setiap guru harus 

melaporkan hasil evaluasi dan penilaian sekurang-kurangnya setiap 

akhir semester yang ditujukan kepada kepala sekolah/madrasah 

dan orang tua/wali peserta didik. Sedangkan tenaga kependidikan 

melaporkan pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing 

sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada 

kepala sekolah/madrasah. kepala sekolah/madrasah, secara terus 

menerus melakukan pengawasan pelaksanaan tugas tenaga 

kependidikan. Adapun kepala sekolah/madrasah melaporkan hasil 

evaluasi kepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain 

yang berkepentingan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.  
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Sementara itu pengawas sekolah berkewajiban melaporkan hasil 

peng-awasan di sekolah kepada bupati/walikota melalui Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang 

pendidikan dan sekolah yang bersangkutan, setelah 

dikonfirmasikan pada sekolah terkait. Khusus untuk pengawas 

madrasah maka laporan hasil pengawasan di madrasah 

disampaikan kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota 

dan pada madrasah yang bersangkutan, setelah dikonfirmasikan 

pada madrasah terkait.  

Sebagai catatan, setiap pihak yang menerima laporan hasil 

pengawasan hendaknya menindaklanjuti laporan hasil pengawasan 

tersebut dalam rangka meningkatkan mutu sekolah/madrasah, 

termasuk memberikan sanksi atas pe-nyimpangan yang ditemukan. 

Selain itu, sekolah/madrasah mendokumentasikan dan 

menggunakan hasil pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan 

serta catatan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja 

sekolah/madrasah, dalam pengelolaan pembelajaran dan 

pengelolaan secara keseluruhan.  

b. Evaluasi Diri  

Sesuai dengan prinsip akuntabilitas, maka sekolah/madrasah diha-

ruskan melakukan evaluasi diri terhadap kinerjanya. Dalam hal ini 

sekolah/ madrasah menetapkan prioritas indikator untuk mengukur, 

menilai kinerja, dan melakukan perbaikan dalam rangka 

pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan.  

Evaluasi sekolah/madrasah terhadap proses pembelajaran 

hendaknya dilakukan secara periodik, sekurang-kurangnya dua kali 

dalam setahun, pada akhir semester akademik. Kemudian evaluasi 

program kerja tahunan dilakukan secara periodik sekurang-

kurangnya satu kali dalam setahun, pada akhir tahun anggaran 

sekolah/madrasah. Proses evaluasi diri sekolah/madrasah 

hendaknya dilakukan secara periodik berdasar pada data dan 

informasi yang sahih.  
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c. Evaluasi dan Pengembangan KTSP  

Selain evaluasi diri, sekolah juga harus melakukan evaluasi dan 

pengembangan KTSP. Proses evaluasi ini hendaknya dilakukan 

secara: (a) komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir; (b) 

berkala untuk merespon perubahan kebutuhan peserta didik dan 

masyarakat, serta perubahan sistem pendidikan, maupun 

perubahan sosial; (c) integratif dan monolitik sejalan dengan 

perubahan tingkat mata pelajaran; (d) menyeluruh dengan 

melibatkan berbagai pihak meliputi: dewan pendidik, komite 

sekolah/madrasah, pemakai lulusan, dan alumni.  

d. Evaluasi Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan  

 Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan 

direnca-nakan oleh sekolah/madrasah secara komprehensif pada 

setiap akhir semester dengan mengacu pada Standar Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan. Evaluasi ini meliputi kesesuaian penugasan 

dengan keahlian, keseimbangan beban kerja, dan kinerja pendidik 

dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas. Kemudian 

dalam evaluasi kinerja pendidik harus memperhatikan pencapaian 

prestasi dan perubahan-perubahan peserta didik.  

e. Akreditasi Sekolah/Madrasah  

Untuk memberikan jaminan kualitas proses pengelolaan sekolah/ 

madrasah, diperlukan adanya penilaian (audit) oleh pihak luar. 

Dalam hal ini sekolah sekolah/madrasah harus diakreditasi. Oleh 

karena itu sekolah harus menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan 

dalam rangka mengikuti akreditasi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Selain itu sekolah/ madrasah 

meningkatkan status akreditasi, dengan menggunakan lembaga 

akreditasi eksternal yang memiliki legitimasi. Bahkan 

sekolah/madrasah harus terus meningkatkan kualitas 
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kelembagaannya secara holistik dengan menindaklanjuti saran-

saran hasil akreditasi. 

Peraturan terbaru yang menjadi dasar hukum pelaksanaan 

akreditasi SMP/MTs. sekarang ini adalah Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 12 Tanggal  4 Maret Tahun 2009 

tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Menurut peraturan ini, aspek-

aspek yang diakreditasi pada suatu sekolah, meliputi 8 (delapan) 

standar sebagaimana terdapat terdapat dalam Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang  Standar Nasional 

Pendidikan.  Kedelapan komponen tersebut dirinci dalam item-item 

instrumen akreditasi sebagai berikut.  

a. Komponen standar isi nomor 1 — 17.  

b. Komponen standar proses nomor 18 — 29.  

c. Komponen standar kompetensi lulusan nomor 30 — 49.  

d. Komponen standar pendidik dan tenaga kependidikan nomor 50 — 

75.  

e. Komponen standar sarana dan prasarana nomor 76 — 103.  

f. Komponen standar pengelolaan nomor 104 — 123.  

g. Komponen standar pembiayaan nomor 124 — 148.  

h. Komponen standar penilaian nomor 149 — 1691. 

 

4.  Kepemimpinan Sekolah/Madrasah  

Setiap organisasi pasti memerlukan adanya pemimpin. Demikian pula 

dengan sekolah/madrasah, pasti membutuhkan seorang kepala 

sekolah sebagai pemimpin. Untuk menjadi kepala dan wakil kepala 

sekolah/madrasah kriterianya didasarkan pada ketentuan dalam 

standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pada jenjang 

SMP/MTs/SMPLB, Kepala dibantu minimal oleh satu orang wakil 
                                                 
1 Sebaiknya pengawas benar-benar memahami Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 
Tanggal  4 Maret Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah 
Pertama/Madrasah Tsanawiyah. 
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kepala sekolah/madrasah. Sedangkan pada SMA/MA, Kepala dibantu 

minimal tiga wakil kepala sekolah/madrasah untuk bidang akademik, 

sarana-prasarana, dan kesis-waan. Pada SMK Kepala sekolah dibantu 

empat wakil kepala sekolah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, 

kesiswaan, dan hubungan dunia usaha dan dunia industri. Dalam hal 

tertentu atau sekolah/madrasah yang masih dalam taraf 

pengembangan, kepala sekolah/madrasah dapat menugaskan guru 

untuk melaksa-nakan fungsi wakil kepala sekolah/madrasah.  

 Wakil kepala sekolah/madrasah dipilih oleh dewan pendidik, dan 

proses pengangkatan serta keputusannya, dilaporkan secara tertulis 

oleh kepala sekolah/madrasah kepada institusi di atasnya. Dalam hal 

sekolah/ madrasah swasta, institusi dimaksud adalah penyelenggara 

sekolah/madrasah. Kepala dan wakil kepala sekolah/madrasah memiliki 

kemampuan memimpin yaitu sepe-rangkat pengetahuan, keterampilan, 

dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkannya dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan Standar 

Pengelolaan Satuan Pendidikan.  

Kepala sekolah/madrasah bertugas/bertanggung jawab:  

a. Menjabarkan visi ke dalam misi target mutu;  

b. Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;  

c. Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah/ 

madrasah;  

d. Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk 

pelaksanaan peningkatan mutu;  

e. Membuat keputusan anggaran sekolah/madrasah;  

f. Melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting 

sekolah/madrasah. Dalam hal sekolah/madrasah swasta, 

pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan penyelenggara 

sekolah/madrasah;  

g. Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua 

peserta didik dan masyarakat;  
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h. Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga 

kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan 

atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;  

i. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik;  

j.  Melakukan perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;  

k.  Melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfa-

atkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah/ madrasah;  

l.   Meningkatkan mutu pendidikan;  

m. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedu-

dukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;  

n. Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi 

pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh 

komunitas sekolah/madrasah;  

o. Membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah/ma-

drasah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar 

peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga 

kependidikan;  

p. menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya 

sekolah/madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, 

sehat, efisien, dan efektif;  

q.  Menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, 

dan komite sekolah/madrasah menanggapi kepentingan dan 

kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya 

masya-rakat;  

r.  Memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab.  

 Dalam pelaksanaan tugas/tanggung jawab tersebut kepala sekolah/ 

madrasah dapat mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan 

kepada wakil kepala sekolah/madrasah sesuai dengan bidangnya.  

Selain tuga-tugas diatas, sesuai dengan  Keputusan Menteri Pndidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman 

Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, kepala sekolah memiliki 

peran sebagai (1) pemimpin, (2) manajer, (3) pendidik, (4) 
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administrator, (5) wirausahawan, (6) pencipta iklim kerja, dan (7) 

supervisor.  

5. Sistem Informasi Manajemen  

Salah satu fungsi pengelolaan sekolah adalah dalam sistem informasi. 

Dalam hal ini sekolah/madrasah hendaknya: (a) mengelola sistem 

informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi 

pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel; dan  (b). menyediakan 

fasilitas informasi yang efesien, efektif dan mudah diakses. Untuk itu 

sekolah dapat  menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan 

untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau 

pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan 

sekolah/madrasah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya 

direkam dan didokumentasikan. Sekolah juga harus melaporkan data 

informasi sekolah/ madrasah yang telah terdokumentasikan kepada 

Dinas Pendidikan Kabupa-ten/Kota.  

Selain mengelola sistem informasi manajemen, sekolah juga harus 

mengembangkan komunikasi antarwarga sekolah/madrasah di 

lingkungannya secara efisien dan efektif.  Media dan teknik komunikasi 

yang dapat dikembangkan sekolah antara lain: (1) siaran radio, (2) TV 

lokal, (3) Sticker dan Kalender, (4) Poster, (5) Perlombaan, (6) Leaflet, 

(7) Dialog langsung, (8) Home visit (9) Partisipasi dalam kegiatan 

masyarakat, dan (10)  Pengembangan website atau blog.  

 
D.  Pembinaan Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah  

1. Penerapan MBS 

Manajemen peningkatan mutu sekolah tentu harus didasarkan pada 

karakteristik sekolah tersebut, dengan segala potensi, kekuatan dan 

kelemahan-nya. Dalam koteks inilah maka kemudian diintroduksikan 

suatu model manajemen yang dikenal dengan School-based 

Management atau Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).  
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MBS memiliki tujuan umum dan khusus. Tujuan umum  MBS adalah 

untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian 

kewenangan (otonomi) kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang 

lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdaya sekolah, dan 

mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk 

meningkatkan mutu pendidikan.   

Sedangkan tujuan khusus MBS untuk meningkatkan:  

a. Kinerja sekolah (mutu, relevansi, efisiensi, efektivitas, inovasi, 

dan produktivitas sekolah) melalui kemandirian dan inisiatif 

sekolah,  

b. Transformasi proses belajar mengajar secara optimal,  

c. Peningkatkan motivasi kepala sekolah untuk lebih bertanggung 

jawab terhadap mutu peserta didik,  

d. Tanggung jawab sekolah kepada stakeholders,  

e. Tanggung jawab baru bagi pelaku MBS,  

f. Kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendi-dikan,  

g. Kompetensi sehat antar sekolah,  

h. Efisiensi dan efektivitas sekolah,  

i. Usaha mendesentralisasi manajemen pendidikan, dan  

j. Pemberdayaan sarana dan prasarana sekolah yang ada sesuai 

kebutuhan peserta didik.  

MBS memiliki karakteristik yang harus dipahami oleh sekolah yang 

menerapkan. Karakteristik MBS didasarkan atas input, proses, dan 

output. Output yang Diharapkan adalah kinerja (prestasi) sekolah. 

Kinerja sekolah dihasilkan dari proses pendidikan. Output pendidikan 

dinyatakan tinggi jika prestasi sekolah tinggi dalam hal:  

a. Prestasi akademik siswa berupa nilai ulangan umum, Nilai Ujian 

Nasional, Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), lomba 

karya ilmiah remaja, lomba Bahasa Inggris, Lomba Fisika, Lomba 

Matematika, dan sebagainya;  

b. Prestasi nonakademik siswa seperti imtaq, kejujuran, kerjasama, 

rasa kasih sayang, keingintahuan, solidaritas, toleransi, 
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kedisiplinan, kerajinan, prestasi olahraga, kesopanan, olahraga, 

kesenian, kepramukaan, keterampilan, harga diri, dan kegiatan 

ekstrakurikuler lainnya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh tahapan 

kegiatan yang saling mempengaruhi (proses) yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan; dan  

c. Prestasi lainnya seperti kinerja sekolah dan guru meningkat, 

kepuasan, kepemimpinan kepala sekolah handal, jumlah peserta 

didik yang berminat masuk ke sekolah meningkat, jumlah putus 

sekolah menurun, guru dan tenaga tata usaha yang pindah dan 

berhenti berkurang, peserta didik dan guru serta tenaga tata usaha 

yang tidak hadir berkurang, hubungan sekolah-masyarakat 

meningkat, dan kepuasan stakeholder meningkat.  

Sedangkan proses yang dimaksudkan ialah berubahnya sesuatu (input) 

menjadi sesuatu yang lain (output). Di tingkat sekolah, proses meliputi 

pelaksanaan administrasi dalam arti proses (fungsi) dan administrasi 

dalam arti sempit. Sekolah yang efektif memiliki: 

a. PBM yang efektivitasnya tinggi;  

b. Kepemimpinan sekolah yang kuat;  

c. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib;  

d. Penggelolaan tenaga pendidik dan kependidikan yang efektif;  

e. Memiliki budaya mutu;  

f. Memiliki tim kerja yang kompak, cerdas, dan dinamis;  

g. Memiliki kewenangan (kemandirian);  

h. Partisipasi stakeholder tinggi;  

i. Memiliki keterbukaan manajemen;  

j. Memiliki kemauan dan kemampuan untuk berubah (psikologis dan 

fisik);  

k. Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan;  

l. Responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan;  

m. Komunikasi yang baik;  

n. Memiliki akuntabilitas; dan  

o. Sekolah memiliki sustainabilitas (keberlangsungan hidup). 
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Proses dan output di atas tentu harus didukung oleh input. Input adalah 

sesuatu yang harus tersedia untuk berlangsungnya proses. Input juga 

disebut sesuatu yang berpengaruh terhadap proses. Input merupakan 

prasyarat proses. Input terbagi empat yaitu input SDM, input 

sumberdaya, input manajemen, dan input harapan. 

Input SDM meliputi: kepala sekolah, guru, pengawas, staf TU, dan 

siswa. Input sumberdaya lainnya meliputi: peralatan, perlengkapan, 

uang, dan bahan). Input perangkat (manajemen) meliputi: struktur 

organisasi, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, kurikulum, 

rencana, dan program. Input harapan meliputi: visi, misi, strategi, 

tujuan, dan sasaran sekolah. 

Input pendidikan meliputi: (1) memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran 

mutu yang jelas; (2) sumberdaya tersedia dan siap, (3) staf yang 

kompeten dan berdekasi tinggi; (4) memiliki harapan prestasi yang 

tinggi, (5) fokus pada pelanggan (khususnya siswa), dan (6) 

manajemen (Depdiknas, 2002). 

Tinggi rendahnya mutu input tergantung kesiapan input. Makin tinggi 

kesiapan input, makin tinggi pula mutu input. Kesiapan input sangat 

diperlukan agar proses berjalan dengan baik. Proses bermutu tinggi bila 

pengkoordinasian, penyerasian input harmonis sehingga mampu 

menciptakan situasi belajar yang menyenangkan, mampu mendorong 

motivasi belajar, dan benar-benar memberdayakan siswa. 

Memberdayakaan siswa mengandung makna siswa menguasai ipteks 

yang diajarkan, menghayati, mengamalkan, dan mampu belajar cara 

belajar (mampu mengembangkan dirinya). Output bermutu tinggi bila 

sekolah menghasilkan prestasi akademik dan nonakademik siswa, dan 

prestasi lainnya seperti yang telah diungkapkan di atas. 

Agar MBS dapat berjalan dengan baik, maka pelaksanaannya harus 

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.  

a. Pendidikan yang efektif melibatkan semua pihak  yang terkait. 

b. Sekolah adalah unit terpenting bagi pendidikan yang efektif.  
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c. Segala keputusan sekolah dibuat oleh pihak-pihak yang benar-benar 

mengerti tentang sekolah termasuk seluruh warganya. 

d. Guru-guru harus membantu dalam pembuatan keputusan program 

pendi-dikan dan kurikulum. 

e. Sekolah memiliki kemandirian dalam membuat keputusan 

pengalokasian dana, dan  

f. Perubahan akan bertahan lebih lama apabila melibatkan 

stakeholder. 

 

2.  Manajemen Peningkatan Mutu. 

Di atas telah disebutkan bahwa hakikat tujuan MBS adalah untuk 

memandirikan dan memberdayakan sekolah. Kemandirian saja tentu 

tidak cukup. Sekolah juga dituntut senantiasa meningkatkan mutunya. 

Untuk ini diperlukan adanya manajemen peningkatan mutu. 

Manajemen mutu didefinisikan sebagai suatu pendekatan dalam 

menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing 

organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk jasa, manusia 

,proses dan lingkungannya (Tjiptono dan Diana, 2000: 4) Menurut 

konsep ISO 9001: 2000 manajemen mutu adalah sistem manajemen  

untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam mutu. 

Secara konseptual manajemen mutu dapat diterapkan pada barang dan  

jasa (good & services) karena yang ditekankan dalam penerapan 

manajemen mutu adalah perbaikan sistem mutu dan bukan sekedar 

perbaikan mutu barang dan jasa. Dengan demikian aspek utama yang 

perlu diperhatikan pada pengembangan manajemen mutu adalah 

pengembangan system mutu yang terdiri dari perencanaan system 

mutu pengendalian system mutu dan perbaikan system mutu. 

Manajemen mutu (quality management) adalah semua aktivitas dari 

fungsi manajemen secara keseluruhan dengan menentukan kebijakan 

mutu tujuan-tujuan dan tanggung jawab  serta 

mengimplementasikannya melalui alat-alat seperti perencanaan mutu 

(quality planning) pengendalian mutu ( quality control) jaminan mutu 
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(quality assurance) dan peningkatan mutu (quality improvement). 

Tanggung jawab untuk manajemen mutu ada pada semua level dari 

manajemen tetapi harus dikendalikan dan diarahkan oleh manajemen 

puncak . Implementasi manajemen mutu harus melibatkan semua 

anggota organisasi ( Vincent Gaspersz, 2002). 

Mutu suatu produk terkait dengan pelanggannya. Pelanggan bagi 

organisasi pendidikan, berbeda dengan produksi lainnya. Sallis 

menggambarkan customers pendidikan tidak hanya  para murid dan 

orang tuanya. Hal ini dituangkan dalam peraga di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Peraga 1. The Customers of Education 
Diadopsi dari Edward Sallis (1993) Total Quality Management in Education. 

London: Kogan Page. P. 32. 
 

Dari berbagai kategori pelanggan lembaga pendidikan di atas, maka 

sekolah menghadapi kesulitan mempertemukan keinginan atau 

kebutuhan mereka.  Dalam hal ini sekolah harus dapat memprioritaskan 

pada sudut pandang peserta didik. Kebutuhan dan harapan mereka 

seharusnya menjadi fokus utama pendidikan. 

Jadi, lembaga pendidikan bermutu adalah lembaga yang mampu 

memberi layanan yang sesuai atau melebihi harapan guru, karyawan, 

siswa, penyandang dana (orang tua, masyarakat dan pemerintah), dan 

pemakai lulusan. Dengan memilah-milah pelanggan dapat diidentifikasi 

berbagai jenis layanan berdasarkan pelanggannya. Jenis-jenis layanan 

itu  (http://www.lpmp jabar. go.id: ) dapat disajikan dalam tabel berikut:  

Tabel 1.1  Penerima dan Jenis Layanan dalam Lembaga Pendidikan 

Guru dan Siswa OrangTua/Masya- Masyarakat & 

Education (Value-added  = The Service 
to learners) 
The Learner   = Primary External Customer or Clien 
Parents/ Governors/  = Secondary External Customer 
Employers 
Labour Market/Government/ = Tertiary External Customers 
Society 
Teachers/Support Staff = Internal Customers 
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Karyawan rakat/Pemerintah 
(yang membiayai) 

Pemakai 
Lulusan 

a. Kepemimpinan 
b. Manajemen  
c. Pembinaan 

iklim lembaga 

a. Kurikulum dan 
implementasi-
nya 

b. Kegiatan eks-
trakurikuler 

c.  Pengembang-
an pribadi 
peserta didik 

d.Pengembang-
an bakat dan 
minat 

a. Pembinaan 
pribadi peserta 
didik 

b. Pembentukan 
budaya belajar  

c. Pengembangan 
bakat dan 
minat 

d. Pengembangan 
kemampuan 
akademik 

a. Pembentuk-
an kompe-
tensi lulusan 

b. Pembentuk-
an etos kerja 
dan motif 
berprestasi 
lulusan 

 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa layanan pendidikan di sekolah dapat 

dikategorikan kedalam kelompok layanan manajemen, pembelajaran, 

dan pengembangan pribadi. 

Berdasarkan pada dimensi pelayanan di atas, maka karakteristik pokok 

lembaga pendidikan yang bermutu, menurut Purkey & Smith (1993) 

mencakup hal-hal sebagai berikut. 

a. Kepemimpinan yang profesional dan bermutu tinggi (High Quality of 

Professional Leadership) 

b. Seluruh staf merasa memiliki terhadap visi dan tujuan lembaga 

(Shared Vision and Goals among Staff ) 

c. Lingkungan belajar yang nyaman dan sehat (Safe and Healthy 

Learning Environment) 

d. Proses pembelajaran yang menyenangkan (Joyful Learning 

Process) 

e. Pengajaran yang efektif dan sesuai tujuan/bermanfaat (Effective 

and Purposeful Teaching) 

f. Pemberian penghargaan dan dorongan yang positif (Positive 

Reinforcement) 

g. Pemantauan kemajuan secara teratur (Reguler Monitoring 

Progress) 

h. Pelaksanaan hak dan tanggung jawab siswa secara efektif 

(Effective Student Right and Responsibilities) 
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i. Hubungan kemitraan yang baik antara keluarga dengan sekolah 

(High Quality of Home and School Partnership) 

j. Sekolah menjadi organisasi belajar (School becomes Learning 

Organization) 

k. Prestasi siswa yang tinggi (High Quality of Student Achievement) 

 
3. Teknik Penyusunan Program Peningkatan Mutu  

Terdapat berbagai teknik yang dapat diaplikasikan dalam penyusunan 

program peningkatan mutu. Menurut Sallis (2006) dapat pula digunakan 

teknik-teknik brainstorming, afinitas jaringan kerja, diagram tulang ikan 

atau diagram Ishikawa, analisis kekuatan lapangan, pemetaan proses, 

flowcharts, grafik pareto, standarisasi, dan pemetaan jalur karir. Selain 

itu juga dapat dilakukan school review, benchmarking, dan penjaminan 

mutu. Berikut ini uraian mengenai brainstorming, school review, dan 

benchmarking, dan penjaminan mutu 

a. Brainstorming 

Brainstorming (curah pendapat) merupakan alat yang teknik yang 

mudah dilaksanakan, sekaligus mampu memunculkan  gagasan dan 

kreativitas, atau isu-isu decara cepat. Dalam brainstorming peserta 

harus diupayakan memiliki kebebasan untuk menyampaikan 

gagasannya, walaupun adakalanya kurang mengarah atau kurang 

obyektif. 

Brainstorming dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur. 

Brainstorming dikatakan terstruktur apabila setiap peserta ”diharuskan” 

menyampaikan gagasannya, sehingga memunculkan gagasan yang 

inti. Sedangkan dalam brainstorming yang terstruktur penyampaian 

gagasan dipersilahkan secara bebas, sehingga seringkali didominasi 

oleh orang-orang tertentu yang vokal. Idealnya satu sesi  brainstorming 

dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu antara 10-15 

menit, agar pembicaraan tidak terlalu melebar. 

Agar brainstorming berjalan efektif, maka seluruh anggota yang terlibat 

hendaknya benar-benar memahami ketentuannya, yaitu: 
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1) Konsisten dan fokus pada isu yang dibicarakan, 

2) Menunjuk seseorang untuk mencatat ide-ide konkrit yang muncul, 

3) Mendata semua gagasan yang muncul, 

4) Tidak memperdebatkan gagasan yang disampaikan oleh anggota 

lain, dan 

5) Membangun gagasan berdasarkan gagasan yang muncul 

sebelumnya.  

  

b. School Review 

Suatu proses dimana seluruh komponen sekolah bekerja sama 

khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional (ahli) untuk 

mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah, serta mutu lulusan. 

School review dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut : 

1).  Apakah yang dicapai sekolah sudah sesuai dengan harapan orang 

tua siswa dan siswa sendiri? 

2). Bagaimana prestasi siswa? 

3). Faktor apakah yang menghambat upaya untuk meningkatkan 

mutu? 

4). Apakah faktor-faktor pendukung yang dimiliki sekolah? 

School review akan menghasilkan rumusan tentang kelemahan-

kelemahan, kelebihan-kelebihan dan prestasi siswa, serta rekomendasi 

untuk pengembangan program tahun mendatang. 

c. Benchmarking 

Benchmarking  adalah suatu kegiatan untuk menetapkan standar dan 

target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. Benchmarking 

dapat diaplikasikan untuk individu, kelompok ataupun lembaga. 

Tiga pertanyaan mendasar yang akan dijawab oleh benchmarking 

adalah (a) Seberapa baik kondisi kita?, (b) Harus menjadi seberapa 

baik?, dan (c) Bagaimana cara untuk mencapai yang baik tersebut?  

Langkah-langkah yang dilaksanakan adalah: (1) Tentukan fokus, (2) 

Tentukan aspek/variabel atau indikator, (3) Tentukan standar, (4) 
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Tentukan gap (kesenjangan) yang terjadi, (5) Bandingkan standar 

dengan kita, (6) Rencanakan target untuk mencapai standar, dan (7) 

Rumuskan cara-cara program untuk mencapai target.  

Langkah-langkah tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai 

berikut. 

Tabel 1. 2. Langkah-langkah Benchmarking 

Sebaik Apa 
Kondisi Se-
kolah Saat 

ini? 

 Harus Menjadi 
Sebaik Apa? 

Bagaimana Cara 
Mencapainya? 

• Tentukan 
fokus 

• Tentukan 
aspek/va-
riabel atau 
indikator  

• Tentukan gap/ 
kesenjangan yang 
terjadi. 

• Bandingkan 
standar dengan 
kita 

• Tentukan 
standar  

• Rencanakan 
target untuk 
mencapai 
standar  

Rumuskan cara-
cara  dan program 
untuk mencapai 
target/standar  

 

  

Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan mutu suatu sekolah dapat 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 

1) Penyusunan Rencana Strategis Peningkatan Mutu  

2) Mengkomunikasikan Renstra Peningkatan Mutu  

3) Pengukuran Program (kondisi) yang berjalan/ dilaksanakan  

4) Mengelola Konflik (yang timbul karena pro kontra terhadap 

perubahan) 

5) Seleksi Program 

6) Implementasi Program 

7) Penilaian Pencapaian Program 

8) Standarisasi Peningkatan Mutu Pendidikan  
 

d. Penjaminan Mutu 

Penjaminan mutu (quality assurance) merupakan teknik untuk menen-

tukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana 

seharusnya. Dengan teknik ini akan dapat dideteksi adanya 

penyimpangan yang terjadi pada proses. Teknik ini menekankan pada 
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monitoring yang berkesinambungan, dan melembaga, menjadi 

subsistem sekolah.  Quality assurance akan menghasilkan informasi, 

yang: (1) merupakan umpan balik bagi sekolah, dan (2) memberikan 

jaminan bagi orang tua siswa bahwa sekolah senantiasa memberikan 

pelayanan terbaik bagi siswa.  

Untuk melaksanakan penjaminan mutu harus melalui tiga tahap, yaitu 

(1) tahap persiapan, (2) perencanaan, dan (3) tahap pelaksanaan. 

Tahap persiapan mencakup kegiatan: (a) Membentuk total quality 

steering committee, (b) Memben-tuk tim, (c) Pelatihan PM (QA), 

(d) Menyusun Pernyataan visi dan prinsip sebagai pedoman, (e) 

Menyusun tujuan umum, (f)  Komunikasi dan publikasi, (g) Identifikasi 

kekuatan dan kelemahan, (h) Identifikasi pendukung dan penolak, (i) 

Memperkirakan sikap karyawan, dan (j)  Mengukur kepuasan 

pelanggan. 

Dalam tahap perencanaan dilakukan: (a) merencanakan pendekatan 

implementasi menggunakan siklus PDCA (Plan, Do, Check, and 

Action), (b)   Identifikasi proyek, (c) Komposisi tim, dan (d) Pelatihan 

tim. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, dilakukan: (a) Penggiatan 

tim, (b) Umpan balik kepada steering committee, (c) Umpan balik dari 

pelanggan, (d) Umpan balik dari karyawan, dan (e) Memodifikasi 

infrastruktur      

F. Latihan  

Setelah mempelajari materi di atas, berikut ini disajikan tiga kasus yang 

dapat dipilih oleh para pengawas untuk dicoba melakukan langkah-langkah 

supervisi manajerial. 

1. Sebuah SMP di pinggiran kota, setiap tahun selalu dihadapkan pada 

perma-salahan rendahnya input peserta didik. Biasanya calon siswa yang 

langsung mendaftar di sekolah itu, adalah mereka yang nilainya rendah 

dan tidak yakin untuk diterima di sekolah lain. Kemudian setelah 

penerimaan sekolah favorit di pusat kota selesai, beberapa siswa yang 

tidak diterima di sana baru mendaftar di SMP ini. Pertanyaannya adalah: 
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a. Apa yang harus dilakukan oleh kepala SMP tersebut? 

b. Bagaimana langkah-langkah Anda selaku pengawas apabila diminta 

mendampingi sebagai konsultannya?  

2. Beberapa Kepala SMP Negeri di suatu daerah merasa kesulitan untuk 

meningkatkan partisipasi komite sekolah khususnya dan orang tua murid 

umumnya. Hal ini karena masyarakat sudah percaya bahwa SMP itu 

termasuk gratis karena ada BOS. Padahal, sekolah tentu tidak akan 

kesulitan berkembang bila hanya mengandalkan BOS saja.  

Pertanyaannya adalah: 

a. Sebagai pengawas apa yang akan Anda sarankan kepada kepala-

kepala SMP tersebut?  

b. Langkah-langkah apa yang akan anda lakukan bersama para kepala 

sekolah?  

3. Beberapa tenaga administrasi SMP merasa kesulitan untuk mengelola 

administrasi dana BOS secara tertib dan akuntabel. Mereka meminta 

Anda memfasilitasi dan memberikan petunjuk.  

a. Metode/Model supervisi apakah yang efektif menurut Anda? 

b. Bagaimana langkah-langkah Anda mempersiapkan dan 

melaksanakan metode tersebut? 

    

G.  Rangkuman dan Refleksi 

1.  Rangkuman 

Supervisi manajerial merupakan upaya yang dilakukan pengawas untuk 

membina kepala sekolah khususnya, dan warga sekolah umumnya 

dalam pengelolaan sekolah. Aktivitas pengawas dalam supervisi 

manajerial tercakup dalam empat kata kunci, yaitu: 

a. Membimbing (membantu dan mendampingi) dalam penyusunan 

dan perumus-an berbagai pedoman, panduan, kebijakan atau 

program sekolah. 

b. Memonitor, dalam pelaksanaan hal-hal yang sudah jelas 

aturannya. 

c. Membina, dalam pelaksanaan hal-hal yang perlu inisiatif sekolah.  
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d. Mengevaluasi (termasuk memeriksa dan menilai) dalam hal-hal 

yang berkaitan dengan ketersediaan perangkat, maupun 

pelaksanaan program.   

Untuk melaksanakan supervisi manajerial pengawas perlu memahami 

prinsip-prinsip, metode dan teknik yang ada, serta menerapkannya 

sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang hendakn dicapai. 

Sasaran supervisi manajerial adalah pengelolaan sekolah, meliputi 

perencanaan, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, 

kepemimpinan dan sistem informasi manajemen. 

Supervisi manajerial hendaknya diarahkan pada peningkatan mutu 

bebasis sekolah yang burmuara pada kemandirian, pemberdayaan dan 

mutu sekolah sehingga dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya 

terhadap peserta didik,  masyarakat, dan pemerintah.  

 
2. Refleksi 

a. Dari bahan belajar yang telah  Anda baca, manakah hal-hal yang 

bagi Anda merupakan pengetahuan baru? 

b. Dari bahan belajar yang telah Anda baca, manakah bagian-bagian 

yang menurut Anda benar-benar meningkatkan pemahaman terhadap 

proble-ma di lapangan? 

c. Dari bahan belajar yang telah Anda baca, manakah hal-hal yang 

menurut Anda sangat membantu dalam meningkatkan pelaksanaan 

supervisi manajerial? 

d. Dari contoh kasus yang Anda pilih, temuan apakah yang Anda 

rasakan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Anda dalam 

melaksanakan supervisi?  

e. Dari contoh-contoh kasus yang dipraktikkan oleh rekan Anda, 

temuan-temuan apakah yang Anda rasakan meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan Anda dalam melaksanakan supervisi?  

f. Dari keseluruhan kegiatan belajar yang telah dilakukan, Apakah anda 

merasakan peningkatan yang cukup signifikan dalam pengetahuan 

dan keterampilan supervisi manjerial?  
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g. Apabila anda merasakan belum sepenuhnya, cobalah mempelajari 

buku-buku yang disarankan, kembali berdiskusi dengan teman, atau 

mengundang narasumber. 

H. Daftar Pustaka  

Alfonso, R. J., G.R. Firth, dan R.F. Neville. 1981. Instructional Supervision: A 
Behavioral System. Boston: Allyn and Bacon, Inc. 

 
Arcaro, J.S. 2006. Pendidikan Berbasis Mutu. Terjemah: Yosal Iriantara.   

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
 
Depdiknas. 2007. Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Ditjen Manejemen 

Pendidikan Dasar dan Menengah. 
 
Depdikbud. 1994. Petunjuk Pelaksanaan Supervisi di Sekolah. Jakarta : 

Direktorat Pendidikan Menengah Umum. Direktorat Jenderal Pendidikan 
Dasar dan Menengah. 

 
Depdiknas. 2002. Pedoman Administrasi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. 

Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Direktorat Jenderal 
Pendidikan Dasar dan Menengah. 

 
Depdikbud. 1997. Petunjuk Administrasi Sekolah Menengah Umum. Jakarta: 

Direktorat Sarana Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menengah. 

 
Direktorat Tenaga Kependidikan. 2008. Peta Kompetensi Pengawas Sekolah 

Kabupaten Wonogiri. Jakarta: Ditjen PMPTK, Depdiknas. 
  
Ditjen. Mandikdasmen Depdiknas. 2007. Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: 

Depdiknas. 
 
--------------------------------------------. 2006. Sistem Penyelenggaraan Sekolah 

Bertaraf Internasional (SBI) Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: 
Depdiknas 

 
----------------------------------------------. Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah Bertaraf 

Internasional. Jakarta: Depdiknas. 
 
Dodd, W.A. 1972. Primary School Inspection in New Countries. London: Oxford 

University Press. 
 
Eko Suprianto. 2007. Pedoman Mekanisme Peningkatan Mutu Sekolah Melalui 

Penjaminan Mutu. Yogyakarta: Percetakan Flash. 
 
Fandi Tjiptono & Anastasia Diana. 2001. Total Quality Management. Yogyakarta: 

Penerbit ANDI 



 
 

Supervisi Manajerial-MKPS 63
 

 
Gorton, Richard A. 1976. School Administration: Challenge and Opportunity for 

Leadership. Iowa: Wm.C.Brown Co. Publishers. 
 
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Penugasan 

Guru sebagai Kepala Sekolah  
 
Nanang Fattah. 1996. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung : Remaja 

Rosdakarya 
 
Peraturan Pemerintah RI  No.19 Tahun 2005 tentang  Standar Nasional 

Pendidikan. Jakarta : Depdiknas. 
 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar 

Pengawas Sekolah/Madrasah, Jakarta: Depdiknas. 
 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar 

Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, 
Jakarta: Depdiknas. 

 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tanggal  4 Maret Tahun 2009 

tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah 
Pertama/Madrasah Tsanawiyah. 

 
Sallis, E. 1993.  Total Quality Management in Education. London: Kogan Page 

Ltd. 
 
Sallis, E. 2007.  Total Quality Management in Education. Alih Bahasa: Ahmad Ali 

Riyadi dan Fahrorrozi. Yogyakarta:IRCISoD.  
 
Sudarwan Danim, 2003. Menjadi Komunitas Pembelajar. Jakarta: Bumi Aksara. 
 
Sinamo, HJ. 1998. Menciptakan Visi Motivatif. MAJALAH MANAJEMEN, Edisi IX. 

Agustus 1998. 
 
 
H .  Bacaan yang Disarankan  
 
Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen PMPTK, Depdiknas. 2007. Panduan 

Persiapan Akreditasi SMP. Jakarta: Depdiknas. 
 
Direkorat Tenaga Kependidikan, Ditjen PMPTK, Depdiknas. 2009. Panduan 

Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah/Madrasah. Jakarta: Depdiknas. 
 
Direkorat Tenaga Kependidikan, Ditjen PMPTK, Depdiknas. 2009. Pedoman 

Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah/Madrasah. Jakarta: Depdiknas. 
 
Encok Mulyasa. 2002. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Rosda 
--------------------. 2003. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung: Rosda 

 



 
 

Supervisi Manajerial-MKPS 64
 

 
KEGIATAN BELAJAR 2 

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PENGAWASAN 

 

 

A.  Pengantar 

 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, dalam pasal 19 tentang standar proses dan pasal 55 mengenai 

standar pengolaan menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan dalam 

melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran, serta pengawasan proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien diperlukan kegiatan pemantauan, 

supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengambilan langkah tindak lanjut 

hasil pengawasan. Tugas ini dipercayakan kepada pengawas satuan 

pendidikan bertanggung jawab membina, memantau,  dan menilai satuan 

pendidikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut pengawas tentu harus 

menyusun program, melaksanakan serta menyampaikan laporannya. 

Pertanyaannya adalah: 

1. Bagaimanakah konsep dasar dan tujuan penyusunan program  

pengawasan sekolah? 

2. Bagaimanakah kedudukan, tugas pokok dan rincian kerja serta 

wewenang pengawas?. 

3. Bagaimanakah prosedur penyusunan program pengawasan tahunan 

dan semester? 

4. Bagaimanakah cara menyusun rencana kepengawasan manajerial 

(RKM) dan rencana kepengawasan akademik (RKA)? 

5. Bagaimanakah penyusunan laporan pelaksanaan program 

pengawasan? 
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B.  Konsep Dasar dan Tujuan Penyusunan Program Pengawasan 

1. Pengertian Pengawasan dan Tugas Pokok Pengawas 

a. Pengertian Pengawasan 

Kegiatan pengawasan adalah kegiatan Pengawas Satuan Pendidikan 

dalam melaksanakan penyusunan program pengawasan satuan 

pendidikan, pelaksanaan pembinaan akademik dan administrasi, 

pemantauan delapan standar nasional pendidikan, penilaian 

administrasi dan akademik, dan pelaporan pelaksanaan program 

pengawasan. 

Pengawas satuan pendidikan berkedudukan sebagai pelaksana teknis 

fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial  pada 

sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan yang pada kakekatnya 

adalah memberi bantuan profesional kesejawatan yang dilaksanakan 

melalui dialog kajian masalah pendidikan dan atau pengembangan 

serta implementasinya dalam upaya meningkatkan kemampuan 

profesional dan komitmen guru, kepala sekolah dan tenaga 

kependidikan lainnya di sekolah guna mempertinggi prestasi belajar 

peserta didik dan kinerja sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, 

relevansi, efisiensi, dan akuntabilitas pendidikan. Oleh karena itu dalam 

melaksanakan tugas kepengawasan seorang pengawas sekolah 

hendaknya memahami tugas pokok yang meliputi pembinaan, 

pemantauan dan penilaian terhadap sekolah yang menjadi tanggung 

jawab binaannya secara utuh dan keseluruhan dalam rangka 

meningkatkan kinerja sekolah sebagai upaya peningkatan mutu 

pendidikan. Tugas pokok tersebut diimplementasikan kedalam bentuk 

supervisi, baik supervisi manajerial maupun supervisi akademik. 

b. Tugas Pokok Pengawas Sekolah 

Dalam Panduan Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah/Madrasah 

(Direktorat Tenaga Kependidikan, 2009: 20), Tugas pokok pengawas 

sekolah/ madrasah mencakup enam dimensi utama, yakni 

mensupervisi (supervising), memberi nasehat (advising), memantau 
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(monitoring), membuat laporan (reporting), mengkoordinir 

(coordinating), dan memimpin (performing leadership).  

Keenam hal tersebut secara rinci disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 2.1. Dimensi Rugas dan Sasaran Pengawasan 

Dimensi Tugas 

Pengawas 
Sasaran 

Mensupervisi 1. Kinerja kepala sekolah 

2. Kinerja guru 

3. Kinerja staf sekolah 

4. Pelaksanaan kurikulum/mata pelajaran 

5. Pelaksanaan pembelajaran 

6. Ketersediaan dan pemanfaatan seumberdaya 

7. Manajemen sekolah, dll.,  

Memberi Nasehat 1. Kepada guru, 

2. Kepala sekolah 

3. Tim kerja sekolah dan staf, 

4. Komite sekolah, dan 

5. Orang tua siswa 

Memantau 1. Penjaminan/standar mutu pendidikan,  

2. Proses dan hasil belajar peserta didik, 

3. Pelaksanaan ujian, 

4. Rapat guru dan staf 

5. Hubungan sekolah dengan masyarakat, 

6. Data statistik kemajuan sekolah 

Membuat Laporan 

Perkembangan 

Kepengawasan 

1. Kepada Dinas Pendidikan Kab./Kota 

2. Dinas Pendidikan Provinsi 

3. Depdiknas,  

4. Publik 

5. Sekolah Binaan 

Mengkoordinir 1. Mengkoordinir sumber personal dan material 

2. Kegiatan antarsekolah 

3.Kegiatan pre/inservice training bagi guru dan Kepala 

Sekolah, dan pihak lain. 
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Dimensi Tugas 

Pengawas 
Sasaran 

4. Pelaksanaan kegiatan inovasi sekolah 

Memimpin 1. Pengembangan kualitas SDM di sekolah binaan 

2. Pengembangan sekolah 

3. Partisipasi dalam kegiatan manajerial di Dinas 

Pendidikan, 

4. Berpartisipasi dalam perencanaan pendidikan di 

Kabupaten/Kota, 

5. Berpartisipasi dalam seleksi calon kepala sekolah/ 

madrasah, 

6. Berpartisipasi dalam merekrut personil proyek atau 

program-program khusus pengembangan mutu 

sekolah, 

7. Pengelolaan konflik, dan 

8. Berpartisipasi dalam menangani pengaduan 

 

2. Penyusunan Program Pengawasan 

Berdasarkan jangka waktunya atau periode kerjanya, program 

pengawasan sekolah terdiri atas: (a) program pengawasan tahunan, (b) 

program pengawasan semester (c) rencana kepengawasan akademik 

(RKA) dan (d) rencana kepengawasan manajerial (RKM). Program 

pengawasan tahunan disusun dengan cakupan kegiatan pengawasan 

pada semua sekolah di tingkat kabupaten/kota dalam kurun waktu satu 

tahun. Program pengawasan tahunan disusun dengan melibatkan 

sejumlah pengawas dalam satu Kabupaten/Kota untuk setiap jenjang 

pendidikan. Program pengawasan semester merupakan penjabaran 

program pengawasan tahunan pada masing-masing sekolah binaan 

selama satu semester yang disusun oleh masing-masing pengawas. 

Program pengawasan semester disusun oleh setiap pengawas sesuai 

kondisi obyektif sekolah binaanya masing-masing.  

Program pengawasan sekolah adalah rencana kegiatan pengawasan 

yang akan dilaksanakan oleh pengawas sekolah dalam kurun waktu (satu 
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periode) tertentu. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, 

pengawas sekolah harus mengawali kegiatannya dengan menyusun 

program kerja pengawasan yang jelas, terarah, dan berkesinambungan 

dengan kegiatan pengawasan yang telah dilakukan pada periode 

sebelumnya. Dalam konteks manajemen, program kerja pengawasan 

sekolah mengandung makna sebagai aplikasi fungsi perencanaan dalam 

bidang pengawasan sekolah. 

Secara umum, program pengawasan sekolah sekurang-kurangnya 

memuat komponen pokok sebagai berikut: 

a. Aspek/masalah berupa identifikasi hasil pengawasan sebelumnya 

sebagai prioritas dalam rencana pengawasan (pembinaan, 

pemantauan, penilaian) 

b. Tujuan pengawasan yang hendak dicapai. 

c. Indikator keberhasilan berupa target yang ingin dicapai 

d. Strategi/metode kerja/teknik supervisi seperti monitoring dan evaluasi, 
refleksi dan Focused Group Discussion, metode dhelpi, workshop, 

kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan 

antar kelas, supervisi kelompok, dll) 

e. Skenario kegiatan berupa langkah atau tahapan supervisi yang 

sistematis dan logis yang disesuaikan dengan jadwal dan waktu. 

f. Sumber daya yang diperlukan dapat berupa bahan, fasilitas, manusia.  

g. Penilaian dan instrumen jenis dan bentuk disesuaikan dengan 

aspek/ma-salah yang akan diselesaikan. 

h. Rencana tindak lanjut  dapat berupa pemantapan, perbaikan 

berkelan-jutan disesuaikan dengan metode pengawasan. 

 

C.  Prosedur Penyusunan Program Pengawasan 

1. Prinsip Penyusunan 

Penyusunan program kerja pengawas hendaknya memperhatikan 

kriteria yang disingkat dengan ”SMART” (Specific, Measurable, 

Achievable, Realistic and Time Bound).  
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a. Specific, artinya program yang disusun memiliki fokus yang jelas 

dan mencakup bidang tertentu secara khusus. 

b. Measureable,  artinya program-program dan kegiatan-kegiatan 

yang dipilih dapat diukur pencapaiannya. 

c. Achieveable, artinya program-program yang dirancang terjangkau 

untuk dicapai, baik dari segi waktu, biaya maupun kondisi yang ada.  

d. Realistics artinya program-program benar-benar didasarkan pada 

data atau kondisi dan kebutuhan riil sekolah-sekolah binaan serta 

tidak mengada-ada.  

e. Time Bound,  artiya program yang dirancang memiliki batasan 

waktu pencapaian atau pelaksanaan  yang jelas.  

Sebagai suatu bentuk perencanaan, program pengawasan sekolah 

berkaitan dengan rangkaian tindakan atau kegiatan yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan pengawasan. Dengan 

memperhatikan langkah pokok perencanaan (Stoner, 1992), terdapat 

empat tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam penyusunan 

program pengawasan sekolah meliputi:  

a. Menetapkan tujuan atau seperangkat tujuan  

b. Menentukan situasi pada saat ini 

c. Mengidentifikasi pendukung dan penghambat tujuan  

d. Mengembangkan seperangkat tindakan untuk mencapai tujuan. 

 

2. Isi Pokok dan Alur Penyusunan Program 

Isi pokok kegiatan yang akan dituangkan dalam program kerja 

pengawasan tahunan ada empat macam,  yaitu:  

a. Identifikasi hasil pengawasan pada tahun sebelumnya dan 

kebijaksanaan di bidang pendidikan 

b. Pengolahan dan analisis hasil dan evaluasi pengawasan tahun 

sebelumnya 

c. Perumusan rancangan program pengawasan tahunan  

d. Pemantapan dan penyempurnaan rancangan program 

pengawasan tahunan.  
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Keempat hal tersebut secara skematis dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

HASIL PENGAWASAN
TAHUN SEBELUMNYA 

KEBIJAKAN
PENDIDIKAN 

IDENTIFIKASI
ANALISIS

DATA IDENTIFIKASI

PERUMUSAN 
RANCANGAN PROGRAM

PEMANTAPAN/PENYEMPURNAAN 
PROGRAM

 
Gambar 2.1 Alur Proses Penyusunan Program Pengawasan Tahunan 

 

Kemudian untuk program pengawasan per semester dapat disajikan 

dalam gambar berikut. 

 

PROGRAM PENGAWASAN
TAHUNAN KABUPATEN/KOTA

VISI DAN MISI 
SEKOLAH BINAAN

DESKRIPSI KEGIATAN PENGAWASAN SEMESTER 
PADA SEKOLAH BINAAN

IDENTIFIKASI MASALAH PADA SEKOLAH BINAAN

ANALISIS HASIL PENGAWASAN PADA 
SEKOLAH BINAAN TAHUN SEBELUMNYA

 
Gambar 2.2. Alur Proses Penyusunan Program Pengawasan Semester 
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Penyusunan program pengawasan agar lebih terfokus dapat dituangkan 

dalam bentuk matriks, sebelum di uraikan secara naratif. Salah satu model 

format adalah sebagaimana contoh matriks di halaman berikut. 

Matriks 2.1 Model Format Program Kepengawasan 

No  Aspek/masalah yang 
disupervisi 

 
Tujuan dan 

sasaran 
Supervisi 

 Indikator 
keberhasilan 

(target) 

 Strategi/ 
metode/ 
teknik 

supervisi 

Skenario 
kegiatan 

Sumber 
daya yang 
diperlukan 

Penilaian/I
nstrumen 

Rencana 
Tindak 
lanjut 

Jadwal 
Kerja 

A Supervisi 
manajerial  

        

1. Pembinaan 
standar 
pengelolaan: 
Penyusunan 
Rencana 
pengembangan 
Sekolah, dst. 

        

2. dst         
B Supervisi 

Akademik 
        

1. Pembinaan 
standar proses: 
penyusunan 
dan 
pengembangan 
silabus, RPP, 
KKM dst 

        

2. dst         
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D. Sistematika  Program Pengawasan Sekolah 

Program pengawasan tahunan pengawas sekolah merupakan hasil kerja 

kelompok pada setiap jenjang di kabupaten/kota seyogyanya dituangkan 

dalam bentuk dokumen yang lengkap. Sistematika program pengawasan 

tahunan dan semester dapat disusun sesuai dengan contoh sistematika 

sebagai berikut. 

 
1. Program Tahunan Pengawasan Sekolah 

Program kerja pengawasan sekolah tahunan dapat disusun dalam bentuk 

paper (makalah) dengan sistematika penulisan dan isi pokok sebagai 

berikut. 

HALAMAN JUDUL (SAMPUL) 
HALAMAN PENGESAHAN 
KATA PENGANTAR 
DAFTAR ISI 

 BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar belakang 

B. Landasan (Dasar Hukum)  

C. Visi, Misi, dan Strategi Pengawasan 

D. Tujuan dan Sasaran Pengawasan 

E. Tugas Pokok dan Ruang Lingkup Pengawasan 

BAB II IDENTIFIKASI HASIL PENGAWASAN DAN KEBIJAK-  

            AN DALAM BIDANG PENDIDIKAN  
A. Deskripsi Hasil Pengawasan 

B. Masalah dalam Pengawasan 

C. Kebijakan dalam Bidang Pendidikan 
BAB III DESKRIPSI PROGRAM PENGAWASAN   

A. Program Pembinaan 

1. Supervisi Akademik (RKA) 

2. Supervisi Manajerial(RKM) 

B. Program Pemantauan 

C. Program Penilaian 
BAB IV PENUTUP 
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Isi atau uraian sistematika di atas, adalah sebagai berikut: 
Latar belakang, berisi uraian tentang: (1) kondisi pendidikan yang 

diungkapkan dalam indikator-indikator pencapaian mutu pendidikan di 

wilayah kerja Dinas Pendidikan setempat; (2) harapan tentang 

peningkatan mutu pendidikan yang ingin dicapai pada satu tahun 

berikutnya; serta (3) masalah-masalah yang mungkin timbul dalam upaya 

peningkatan mutu pendidikan yang dapat dipecahkan melalui kegiatan 

pengawasan sekolah.  

Landasan hukum, berisi uraian tentang Undang-undang, peraturan peme-

rintah pusat, serta peraturan pemerintah daerah yang relevan sehingga 

dapat dijadian acuan pelaksanaan kegiatan pengawasan sekolah.  
Visi dan misi, memuat rumusan tentang: (1) visi pengawasan yang 

merupakan penjabaran visi Dinas Pendidikan setempat yang relevan 

dengan tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah; (2) misi pengawasan 

sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengawasan; serta (3) strategi 

pengawasan yang akan diterapkan dalam melaksanakan kegiatan 

pengawasan.  

Tujuan, berisi uraian tujuan dan sasaran spesifik yang ingin dicapai 

melalui kegiatan pengawasan selama satu tahun. Tercapainya tujuan 

tersebut meru-pakan indikator keterlaksanaan misi pengawasan dan 

ketercapaian visi pengawasan. 

Ruang lingkup, memuat uraian tentang lingkup kegiatan pengawasan 

yang dijadikan dasar dalam menyusun program kerja pengawasan 

selama satu tahun. Ruang lingkup pengawasan disusun dalam skala 

prioritas berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan 

sebelumnya. 

Deskripsi hasil pengawasan berisi uraian tentang hasil yang telah dicapai 

dalam kegiatan pengawasan tahun sebelumnya mencakup: (1) hasil 

penilaian, (2) hasil pembinaan, dan (3) hasil pemantauan terhadap setiap 

komponen pendidikan pada semua sekolah binaan. Deskripsi hasil 

pengawasan dinyatakan secara kuantitatif ataupun kualitatif sesuai 

dengan sasaran program.  

Permasalahan Berisi uraian tentang sejumlah masalah atau kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan sekolah tahun sebelumnya 
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meliputi masalah dan kendala dalam melaksanakan penilaian, 

pembinaan, serta pemantauan. Masalah tersebut selanjutnya ditetapkan 

sebagai aspek-aspek yang harus dipecahkan melalui kegiatan 

pengawasan pada tahun berikutnya. 

Kebijakan dalam pengawasan, Berisi uraian tentang kebijakan-kebijakan 

di bidang pendidikan baik itu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat 

atau peme-rintah daerah yang relevan dengan kegiatan pengawasan 

sekolah. Uraian tersebut merupakan hasil analisis terhadap landasan 

(dasar hukum) serta isu-isu pendidikan yang berkembang baik di tingkat 

pusat ataupun di daerah. 

Bab II, berisi tentang hasil pengawasan periode sebelumnya, 

permasalahan yang mengemuka, serta kebijakan-kebijakan yang relevan 

dengan pendidikan di wilayah binaan pengawas. 

 Bab III, berisi deskripsi program, yang meliputi: penilaian, pembinaan 

atau supervisi baik dalam bidang akademik (RKA) maupun manajerial 

(RKM), dan program pemantauan 8 (delapan) Standar Nasional 

Pendidikan. 

 

2. Program Semester Pengawasan Sekolah 

Program pengawasan semester mencakup rincian teknis kegiatan yang 

akan dilakukan pengawas sekolah pada setiap sekolah binaan. Kegiatan 

tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas input, proses, dan hasil 

pendidikan pada setiap sekolah binaannya dalam jangka pendek (selama 

satu semester). Untuk kepentingan praktis, program pengawasan 

semester dapat disusun dalam bentuk matrik kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh pengawas pada setiap sekolah binaannya. 

Substansi yang dikembangkan dalam program pengawasan semester 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

1. Aspek/ Identifikasi masalah yang dihadapi oleh sekolah binaan serta 

upaya pemecahannya. Atau hasil dentifikasi masalah yang 

ditetapkan sebagai prioritas dalam rencana pengawasan 

(pembinaan, pemantauan, penilaian), Atas dasar masalahan 
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tersebut, ditetapkan tujuan spesifik kegiatan pengawasan yang 

hendak dicapai sejalan dengan visi dan misi sekolah binaan. 

2. Sasaran pengawasan yaitu komponen sistem pendidikan di sekolah 

yang dianggap paling penting mendapatkan perhatian khusus 

berdasarkan hasil pengawasan pada tahun sebelumnya dan indikator 

keberhasilan berupa target yang ingin dicapai,  

3. Deskripsi strategi/metode kerja/teknik supervisi meliputi, metode 

kerja/teknik yang akan digunakan, serta langkah-langkah 

pelaksanaan kegiatan pengawasan., seperti monitoring dan evaluasi, 
refleksi dan Focused Group Discussion, metode dhelpi, workshop, 

kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan 

antar kelas, supervisi kelompok, dll), skenario kegiatan berupa 

langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pengawasan atau tahapan 

supervisi yang sistematis dan logis.  

4. Sumber daya yang diperlukan dapat berupa bahan, fasilitas, 

manusia., 

5. Penilaian dan instrumen jenis dan bentuk disesuaikan dengan 

aspek/masalah yang akan diselesaikan 

6. Rencana tindak lanjut  dapat berupa pemantapan, perbaikan 

berkelanjutan disesuaikan dengan metode pengawasan. 

7. Jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan, dapat disusun dalam format 

time schedule tersendiri untuk semua sekolah binaan.  

Contoh format program pengawasan yang disusun dalam bentuk matrik 

kegiatan dan time schedule dapat dilihat pada Lampiran. 

 

Dalam upaya menghasilkan progam yang baik, kriteria SMART dapat 

digunakan sebagai acuan penyusunan program kerja dengan 

kepanjangan sebagai berikut: (1) Specific, artinya pokok masalah yang 

dijadikan program dalam penyusunan program kerja secara spesifik, 

jelas, dan terfokus pada pencapaian tujuan; (2) Measureable, artinya 

program-program dan kegiatan-kegiatan yang dipilih dapat diukur 

pencapaiannya; (3) Achieveable, artinya program-program dan kegiatan-

kegiatan selain dapat diukur juga harus dapat dicapai disesuaikan dengan 

berbagai kondisi di sekolah; (4) Realistics, artimya program-program dan 
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kegiatan-kegiatan yang dipilih realistis, tidak mengada-ada, sesuai 

dengan kebutuhan dan keadaan sekolah dalam pencapaian hasilnya; (5) 

Time Bound, artinya jelas target waktu pencapaian dalam setiap langkah 

kegiatan. 

 

3. Rencana Kepengawasan Akademik (RKA)  

RKA merupakan penjabaran dari program semester yang rinci dan 

sistematis, agar pengawasan lebih terarah dengan menggunakan kriteria 

SMART dari ruang lingkup supervisi akademik dan sasarannya adalah 

guru, dan dirancang untuk dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan 

atau lebih. 

 

4. Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM) 

RKA merupakan penjabaran dari program semester pengawasan sekolah 

yang rinci dan sistematis, agar pengawasan lebih terarah dengan 

menggunakan kriteria SMART dari ruang lingkup supervisi manajerial dan 

sasarannya adalah kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya di 

sekolah, serta dirancang untuk dapat dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan atau lebih. 

Komponen-komponen dalam program tahunan, program semestre, RKA 

dan RKM sekurang-kurangnya memuat: aspek/masalah, tujuan/sasaran, 

indikator keberhasilan, strategi/metode verja (teknik supervisi), skenario 

kegiatan, sumberdaya yang diperlukan, penilaian dan insrumen 

pengawasan dan jadwal/waktu yang diperlukan. 

 Berikut disajikan contoh rencana kepengawasan manajerial (RKM) 

Contoh: 
RENCANA KEPENGAWASAN  

ASPEK MANAJERIAL 
N0. 3. Pembinaan Program  Sekolah jangka pendek (Tahunan ) 

A. ASPEK/ MASALAH:   
1. Membina : Penyusunan Program Sekolah jangka pendek 

2. Memantau : Proses Penyusunan Program  Sekolah jangka 

pendek 
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3. Menilai : Akurasi dan relevansi Program jangka panjang, jangka 

mene-ngah dan jangka pendek (tahunan)  

 

B. TUJUAN: 
Tersusunnya Program sekolah jangka pendek yang sesuai 

dengan potensi dan kebutuhan Sekolah, menuju Sekolah 

Berstandar Nasional ( SSN) 

C. INDIKATOR KEBERHASILAN:  
- Mampu menyusun need assesment kegiatan sekolah yang akan 

dilaksanakan  

- Program sekolah berdasarkan program jangka panjang dan 

jangka menengah 

- Seluruh stakeholder mengetahui program sekolah jangka pendek 

(transparansi) 

- Program sekolah jangka pendek mendapat dukungan dari 

stakeholder 

 

C. STRATEGI/Metode Kerja (Teknik Supervisi Manajerial):  
1. Eksplorasi penguasaan peserta tentang  program sekolah jangka 

pendek ( tahunan ) 

2. Penyajian dan diskusi substansi materi tentang program sekolah 

jangka pendek 

3. Analisis program jangka panjang dan menengah  

4. tanya jawab tentang kebutuhan sekolah 

5. Review program sekolah jangka pendek  sebelumnya.  

6. Refleksi dan rencana tindak lanjut. 

 

D. SKENARIO KEGIATAN : 
1. Pendahuluan: 

a. Penjelasan tentang maksud pembinaan. 

a. Ekplorasi mengenai penguasaan tentang program sekolah 

jangka pendek. 

2. Inti:  
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• Penyajian pokok-pokok materi tentang program sekolah 

jangka pendek. 

• Menganalisa kebutuhan dan potensi sekolah 

• Diskusi tentang need assessmen sekolah. 

• Menelaah kekurangan program sekolah jangka pendek 

sebelumnya. 

• Penyusunan program sekolah jangka pendek.    

• Validasi program sekolah jangka pendek dengan 

kebutuhan, kondisi dan potensi sekolah. 

3. Penutup 

a. Kesimpulan tentang program  sekolah jangka pendek yang 

telah dihasilkan. 

b. Evaluasi, refleksi, dan umpan balik.  

c. Tindak lanjut sosialisasi program  sekolah jangka pendek 

kepada warga /stake holder sekolah. 

 

F. SUMBER DAYA YANG DIPERLUKAN (DANA/FASILITAS dll) 
2. Sumber belajar :  

- Buku tentang undang-undang, peraturan pemerintah dan 

permendiknas 

- Buku, jounal dan hasil penelitian yang relevan 

- Kebijakan dan peraturan pemerintah yang relevan dan aktual 

- Worksheet dan format-f ormat. 

2. Alat/Media:  Laptop;  LCD; dan  Alat tulis lainnya 

      3. Dana     :  Alokasi BOS 

G. PENILAIAN DAN INSTRUMEN  
1. Penilaian:   Produk 

2. Instrume: Daftar checklist dengan narasi  

 
H. RENCANA TINDAK LANJUT 
1. Aplikasi dan implementasi program sekoah jangka pendek dalam 

seluruh aktifitas sekolah 
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2. Menetapkan program sekolah jangka pendek sebagai acuan dasar 

pelaksanaan semua kegiatan disekolah baik bidang kurikulum, bidang 

kesiswaan, sarana dan hubungan masyarakat. 

 3. Evaluasi keterlaksanaan program sekolah jangka pendek dalam 

seluruh aktifitas sekolah.  

 

E.  Laporan Pelaksanaan Program Pengawasan Sekolah 

1. Pengertian, Tujuan dan Manfaat Laporan 

Laporan pengawasan secara umum dapat diartikan sebagai suatu 

kegiatan penyampaian informasi yang dilakukan secara teratur tentang 

proses dan hasil suatu kegiatan pada pihak yang berwenang dan 

bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan pengawasan 

tersebut.  

Laporan pengawasan bertujuan memberikan gambaran tentang pening-

katan mutu sekolah setelah dilaksanakannya pengawasan. Ormston 

dan Shaw (1994:104) menyatakan bahwa tujuan laporan pengawasan 

adalah untuk mengkomunikasikan secara jelas mengenai kekuatan dan 

kelemahan sekolah, meliputi keseluruhan kualitasnya, standar 

pencapaian kinerja kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan 

lainnya di sekolah yang bermuara pada prestasi belajar siswa, dan apa 

yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal yang dibutuhkan.  

Secara terperinci, laporan hasil pengawasan disusun dengan tujuan 

sebagai berikut: 

a. Memberikan gambaran mengenai keterlaksanaan setiap butir 

kegiatan yang menjadi tugas pokok pengawas sekolah. 

b. Memberikan gambaran mengenai kondisi sekolah binaan 

berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan pengawas sekolah 

terhadap: 

1)  Kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi 

sekolah 

2)  Kinerja guru dalam perencanaan, pelaksanaan dan penelitian 

proses pembelajaran/bimbingan. 
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3)  Kinerja tenaga kependidikan lainnya (TU, Laboran, 

pustakawan) dalam pelaksanaan tugas pokokny masing-

masing. 

c. Memberikan gambaran mengenai kondisi sekolah binaan 

berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan terhadap: 

1) Administrasi sekolah 

2) Pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan 

3) Lingkungan sekolah 

4) Pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional 

5) Pelaksanaan penerimaan siswa baru 

6) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler/pengembangan diri 

7) Sarana belajar (alat peraga, laboratorium, perpustakaan) 

d. Memberikan gambaran mengenai kondisi sekolah binaan 

berdasarkan hasil pembinaan yang telah dilakukan terhadap: 

1)  Kepala sekolah terhadap pengelolaan sekolah dan administrasi 

sekolah 

2)  Guru dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses 

pembelajaran/bimbingan berdasarkan kurikulum yang berlaku 

3)  Tenaga kependidikan lainnya (tenaga administrasi, laboratorium, 

perpustakaan) dalam pelaksanaan tugas pokoknya masing-

masing. 

4)  Kinerja sekolah dalam persiapan menghadapi akreditasi sekolah  

5)  Penerapan berbagai inovasi pendidikan dan pembelajaran. 

e. Menginformasikan berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaan setiap butir kegiatan pengawasan sekolah.   

Bagi pengawas sekolah yang bersangkutan, laporan hasil pengawasan 

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan berikut. 

a. Sebagai landasan dalam penyusunan program kerja pengawasan 

tahun berikutnya; mengetahui keterlaksanaan program 

b. Sebagai dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan dalam satu 

periode pengawasan (semester) 

c. Sebagai bukti pertanggungjawaban pengawas yang bersangkutan 

atas tugas dan fungsinya dalam penilaian, pembinaan dan 

pemantauan sekolah yang dibina. 
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Bagi Dinas Pendidikan, laporan hasil pengawasan dapat dimanfaatkan 

untuk kepentingan berikut: 

a. Sebagai bahan serta salah satu aspek dalam menilai kinerja 

pengawas sekolah yang bersangkutan 

b. Sebagai sumber informasi untuk mengetahui gambaran spesifikasi 

tentang sekolah yang menjadi binaan pengawas yang bersangkutan. 

c. Sebagai landasan untuk menentukan tindak lanjut pembinaan dan 

fasilitasi terhadap sekolah yang menjadi binaan pengawas yang 

bersangkutan. 

d. Sebagai sumber informasi untuk menyusun data statistik sekolah. 

  

2. Mekanisme Laporan 

Berdasarkan lingkup sasaran kegiatan, terdapat dua jenis laporan hasil 

pengawasan yang disusun pengawas sekolah pada setiap semester, 

yaitu: 

a. Setiap pengawas sekolah membuat laporan per sekolah dan 

seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada 

pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah 

yang telah dilasanakan pada setiap sekolah binaan. 

b. Laporan hasil-hasil pengawasan di semua sekolah binaannya 

sebanyak satu laporan untuk semua sekolah binaan dengan 

sistematika yang telah ditetapkan. Laporan ini lebih merupakan 

informasi komprehensif tentang keterlaksanaan, hasil yang dicapai, 

serta kendala yang dihadapi oleh pengawas yang bersangkutan 

dalam melaksanakan tugas pokok pada semua sekolah binaan. 

 

Setiap pengawas sekolah membuat laporan per sekolah dan seluruh 

sekolah binaan diserahkan kepada koordinator pengawas (KORWAS) 

sekolah atau ketua kelompok pengawas sekolah (KKPS/MKPS) setiap 

jenjang pendidikan. Selanjutnya korwas membentuk tim kecil untuk 

merangkum laporan dari semua pengawas sekolah dan menyusunnya 
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dalam satu laporan secara lengkap, kemudian menyampaikan 

laporannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. 

Penulisan laporan pengawasan sekolah harus lengkap, dengan data 

yang akurat, menggunakan bahasa baku, komunikatif dan mudah 

dipahami, penyajiannya menarik, dan enak dibaca. Demikian pula data 

yang disajikan dalam laporan pengawas harus akurat, artinya benar-

benar sesuai dengan data yang terdapat pada sekolah yang dibinanya. 

Bahasa yang digunakan dalam laporan menggunakan bahasa baku, 

komunikatif dan mudah difahami, yaitu menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar, kalimatnya sederhana dan mudah 

difahami oleh pembaca laporan. 

 

3. Kerangka Penulisan Laporan Pelaksanaan Program Pengawasan 

Laporan pelaksanaan program  pengawasan sekolah setiap semester 

dapat disusun dalam bentuk paper (makalah) dengan sistematika 

penulisan dan isi pokok sebagai berikut. 

HALAMAN JUDUL (SAMPUL) 
HALAMAN PENGESAHAN 
KATA PENGANTAR 
DAFTAR ISI 

 BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar belakang 

B. Fokus masalah 

C. Tujuan dan sasaran pengawasan  

D. Tugas Pokok /Ruang Lingkup Pengawasan 

 
BAB II KERANGKA PIKIR PEMECAHAN MASALAH 

      BAB III PENDEKATAN DAN METODE 
BAB IV HASIL PENGAWASAN   
A. Hasil Pembinaan, pemantauan dan Penilaian 

B. Pembahasan Hasil 
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BAB V PENUTUP 
A. Simpulan 

B. Rekomendasi 

 

F. Latihan 

1.  Sebagai pengawas yang baru dilantik, Anda diharuskan membuat 

program tahunan dan program semester. Sementara itu, Anda tidak 

mendapatkan bekal data dan informasi yang cukup dari pengawas 

sebelumnya di Daerah Binaan tersebut. Langkah-langkah apa yang akan 

Anda lakukan agar dapat menyusun program pengawasan yang baik? 

2.  Buatlah rincian yang lebih detail mengenai hal-hal (bidang-bidang) yang 

harus Anda lakukan dalam pemantauan (monitoring) pada SMP binaan. 

3.  Pelaporan hasil pengawasan terkadang tidak dibuat dengan sungguh-

sungguh oleh Pengawas karena seringkali laporan tersebut tidak 

mendapatkan penilaian dan perhatian serius dari atasan mereka. Apabila 

suatu saat Anda diminta menyusun laporan hasil pengawasan yang 

benar-benar akan diperiksa dan ditindaklanjuti, bagaimana langkah-

langkah Anda, dalam: 

a. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil pengawasan? 

b. Menyusun sistematika dan uraian laporan hasil pengawasan? , 

 
G. Rangkuman Dan Refleksi 

1.  Rangkuman  

Program pengawasan sekolah merupakan pedoman bagi pengawas 

sekolah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Program 

pengawasan hendaknya disusun selaras dengan visi, misi dan tujuan 

pendidikan di sekolah binaan. Program yang disusun diarahkan pada 

layanan profesional pengawas sekolah dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah.  

Kegiatan pengawasan sekolah dikembangkan atas dasar hasil 

pengawasan pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengawasan sekolah harus dilaksanakan secara berkesinam-bungan. 
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Dalam hal ini diterapkan prinsip peningkatan mutu berkelanjutan 

(continuous quality improvement). Walaupun terjadi pergantian 

pengawas, pengawas sekolah yang baru harus tetap memperhatikan 

apa yang telah dilaksanakan serta dicapai oleh pengawas sebelumnya.  

Kegiatan pengawasan sekolah mengacu pada kebijakan pendidikan 

baik itu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Departemen 

Pendidikan Nasional (Depdiknas) di tingkat pusat ataupun Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.. 

Program kegiatan pengawasan memuat prioritas pembinaan dengan 

target pencapaiannya dalam jangka pendek (semester), jangka 

menengah (satu tahun), dan jangka panjang (tiga sampai tahun). 

Sasasan prioritas jangka pendek ditetapkan atas dasar 

persoalan/masalah yang dihadapi oleh setiap sekolah binaan. 

Keragaman persoalan yang dihadapai akan membedakan sasaran 

prioritas pengawasan pada setiap sekolah.  

Program pengawasan terdiri atas (1) Program Tahunan, (2) Program 

Semester,  (3) Rencana Kepengawasan Akademik (RKA), dan (4) 

Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM). 

Pelaksanaan program pengawasan bersifat fleksibel namun tidak 

keluar dari ketentuan tentang penilaian, pembinaan, dan pemantauan 

sekolah. Pengawas sekolah memiliki wewenang dalam menetapkan, 

metode kerja, langkah-langkah, dan indikator keberhasilan program 

pengawasan dengan memperhatikan kondisi obyektif sekolah yang 

bersangkutan. 

 
2. Refleksi 

a. Dari bahan belajar yang telah  Anda baca, manakah hal-hal yang 

bagi Anda merupakan pengetahuan baru? 

b. Dari bahan belajar yang telah Anda baca, manakah bagian-bagian 

yang menurut Anda benar-benar meningkatkan pemahaman 

mengenai penyusunan program dan pelaporan pengawasan? 
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c. Dari contoh kasus yang Anda pilih, temuan apakah yang Anda 

rasakan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Anda dalam 

penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan program pengawasan?  

d. Dari contoh-contoh kasus yang dipraktikkan oleh rekan Anda, 

temuan-temuan apakah yang Anda rasakan meningkatkan penge-

tahuan dan keterampilan Anda dalam penyusunan, pelaksanaan, dan 

pelaporan program pengawasan?  
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