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BAB II 

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 

 

 

A. Kajian Penelitian Terdahulu 

 

1. Penelitian Abdul Chalik Woretma dengan judul “Kinerja Pengawas dalam 

Pelaksanan Supervisi Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan 

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Kota Fakfak”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa para pengawas telah melaksanakan supervisi, tetapi 

belum merata, berkesinambungan, berkelanjutan, dan belum sesuai dengan 

jadwal yang direncanakan. Hasil supervisi pada pembimbingan tercapai 

56,73%; hasil supervisi pada pengembang-an 61,86%; hasil supervisi pada 

peningkatan mutu 56,09%; hasil supervisi pada perlindungan 69,87%; 

hasil supervisi pada pelayanan 51,92%. Pencapaian hasil supervisi tersebut 

menunjukkan bahwa hasil pembimbingan, pengembangan, peningkatan 

mutu, perlindungan, dan pelayanan terhadap sekolah binaannya belum 

sesuai dengan harapan karena belum diadakannya tindak lanjut yang 

semestinya atas temuan-temuan dalam supervisi; saran dan pembinaan dari 

pengawas tidak dilakukan langsung, tetapi lewat kepala sekolah. 

Berdasarkan wawancara diperoleh rangkuman hasil: 1) semua responden 

mengatakan kinerja pengawas cukup; 2) para pengawas tidak pernah 

berkoordinasi dengan atasan, tidak pernah melaporkan hasil supervisinya 

kepada atasannya, dan tidak pernah menindaklanjuti hasil supervisinya; 3) 

ada sekolah yang belum pernah dikunjungi oleh pengawas pembinanya 

meskipun jaraknya hanya ±1 km. Fasilitas untuk para pengawas 
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pendidikan adalah sepeda motor dan dana operasional dari APBD dan 

subsidi pemerintah daerah. 9 

2. Tesis “Evaluasi Kinerja Pengawas Sekoalah dalam melakukan Supervisi 

penyelenggaraan Pendidikan SD di Kota Tidore Kepulauan”10 

Evaluasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja pengawas Sekolah 

Dasar di Kota Tidore Kepulauan dalam melakukan: (1) penyusunan 

program pengawasan, (2) pelaksanaan program pengawasan, (3) evaluasi 

hasil pelaksanaan pengawasan, (4) pelaksanaan pembimbingan dan 

pelatihan profesional guru dan kepala sekolah, dan evaluasi kendala 

pelaksanaan supervisi di sekolah. Subjek evaluasi sebanyak 16 orang 

pengawas. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan 

model evaluasi Discrepancy Eavaluation Model. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa: 

(1) penyusunan program pengawasan memperoleh skor nilai 76,5 atau 

berprestasi baik, (2) pelaksanaan program pengawasan memperoleh skor 

nilai 95 atau berprestasi amat baik, (3) pelaksanaan evaluasi hasil 

pelaksanaan program pengawasan memperoleh skor nilai 55 atau 

berprestasi sedang, (4) pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan 

profesional guru dan kepala sekolah berprestasi cukup, dengan skor nilai 

62,5. Hasil evaluasi juga menunjukan kendala yang dihadapi pengawas 

antara lain: (a) minimnya pengetahuan dan keterampilan teknologi 

                                                           
9Abdul Chalik Woretma, Kinerja Pengawas dalam Pelaksanan Supervisi Pendidikan 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Kota Fakfak, Jurnal 

Penelitian dan Evaluasi Pendidikan UNY,  Vol 6, No 2 (2004). 
10 Tesis : Evaluasi Kinerja Pengawas Sekoalah dalam melakukan Supervisi 

penyelenggaraan Pendidikan SD di Kota Tidore Kepulauan. 
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informasi oleh pengawas, (b) kondisi geografis di wilayah Kota Tidore 

Kepulauan serta belum memadainya sarana dan prasarana umum, (c) 

minimnya sarana prasarana pendukung yang diberikan kepada pengawas, 

serta ketidakjujuran dan kurangnya penyampaian informasi oleh guru 

maupun kepala sekolah kepada pengawas sekolah saat pengawasan 

berlangsung. 

3. Suharsimi Arikunto,dkk. dengan judul Pengembangan Kapasitas 

kepengawasan Pendidikan di Wilayah Kota Yogyakarta.11 

Hasil penelitian adalah :(1) Struktur organisasi pengawasan sekolah dan 

pola pengawasan yang berjalan sampai saat ini belum dapat 

mengakomodasi kejelasan pembagian tugas diantara komponen Penelitian, 

komponen pengawas, yaitu pengawas sekolah, pengawas Pendidikan 

Agama Islam, LPI, maupun Dewan Pendidikan. Pengawasan sekolah yang 

berjalan saat ini masih terpisah antara unsur pengawas yang satu dengan 

lainnya, dan belum menunjukkan keterpaduan yang kolaboratif. (2) 

Kinerja pengawas di sekolah dapat dilihat dari enam komponen obyek 

pengawasan, yaitu komponen siswa, guru, kurikulum, sarana prasarana 

dan dana, manajemen sekolah, dan lingkungan/kultur sekolah. Dari 

keenam obyek tersebut, yang belum tergarap secara intensif adalah 

pengawasan terhadap komponen kultur sekolah. (3) Instrumen yang sering 

digunakan oleh pengawas dalam melaksanakan pengawasan terhadap 

keenam komponen obyek pengawasan tersebut adalah pedoman observasi, 

                                                           
11Suharsimi Arikunto,dkk,Pengembangan Kapasitas Kepengawasan di Wilayah Kota 

Yogyakarta, Jurnal Penelitian Bappeda Kota Yogyakarta, Vol.1,no.1,(Desember 2006),hlm.3.  
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angket, kunjungan kelas/sekolah. (4) Pengawas yang akan datang 

diharapkan lebih professional, dimulai dari pola rekrutmen yang tepat, 

memiliki kemampuan manajerial yang kuat, kemampuan pengembangan 

kurikulum yang tinggi, dapat memberikan contoh pembelajaran, dan dapat 

memilih dan menggunakan instrumen pengawasan secara tepat. 

4. Tesis “Ena Suryana dengan judul “Optimalisasi Fungsi Supervisi Terhadap 

Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Madrasah Aliyah di Kabupaten 

Tasikmalaya”.  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui hambatan dan faktor 

pendukung dalam pelaksanaan supervisi pengawas di Kabupaten 

Tasikmalaya; (2) mengetahui upaya untuk mengoptimalkan fungsi 

supervisor; (3) mengetahui kinerja guru PAI Kabupaten Tasikmalaya. 

Hasil penelitian ini adalah: (1) faktor penghambat fungsi supervisor yaitu 

luasnya daerah kerja, banyak dan tersebarnya madrasah di Kabupaten 

Tasikmalaya dan keterbatasan tenaga supervisor; (2) upaya yang dilakukan 

untuk optimalisasi fungsi pengawas adalah dilaksanakannya kegiatan 

berupa pendidikan dan pelatihan (IHT/Workshop) administrasi 

pembelajaran, selain kegiatan rutin semisal supervisi dan monitoring, 

evaluasi kinerja, pembinaan KKG dan MGMP; dan (3) kinerja guru 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi standar, 

sesuai dengan tuntutan profesionalisme.12 

                                                           
12Ena Suryana, “Optimalisasi Fungsi Supervisi Terhadap Kinerja Guru Pendidikan 

Agama Islam Madrasah Aliyah di Kabupaten Tasikmalaya”, Tesis, Yogyakarta : MSI UII, 2009. 
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5. Tesis Burhanuddin dengan judul “Peran Pengawas Pendidikan Agama 

Islam dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Islam Sekolah Dasar 

di Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peran yang signifikan 

pengawas pendidikan agama Islam terhadap kinerja guru pendidikan 

agama Islam. Hal ini berdasarkan perhitungan diperoleh harga Fhitung 

24.620, sedangkan Ftabel pada tingkat kepercayaan 95% dengan dk (13-1) 

= 12 sebesar 4,75. Karena Fhitung (24.620) > Ftabel (1,12) (4,75). Oleh 

karena itu dapat disimpulakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

peran pengawas pendidikan agama Islam terhadap kinerja guru pendidikan 

agama Islam. Pengawas pendidikan agama merupakan salah satu 

komponen yang penting dalam proses pendidikan di sekolah. Pengawas 

pendidikan agama Islam bertugas memberikan berbagai saran dan 

masukan kepada guru pendidikan agama Islam dalam rangka perbaikan 

proses pembelajaran. Disisi lain, guru merupakan salah satu unsur di 

bidang kependidikan hendaknya berperan serta secara aktif dan 

menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan 

tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Pada diri seorang guru itu 

terletak tangggung jawab untuk membawa pesrta didik pada suatu 

kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. Disinilah diperlukan 
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kerjasama antara pengawas pendidikan Islam dan guru pendidikan agama 

Islam yang harmonis dan berkesinambungan.13 

6. Tesis yang ditulis oleh Tri Agus Winarti, berjudul Evaluasi Program 

Supervisi Akademik Pengawas PAI dalam Meningkatkan Kemampuan 

Guru Menyusun Penilaian Hasil Belajar Siswa SMP Kota Yogyakarta.14 

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi progam supervisi akademik 

pengawas PAI yang meliputi konteks program, program supervisi PAI, 

input SDM (pengawas dan guru) serta proses pembuatan perencanaan 

program supervisi pengawas, Proses pelaksanaan program supervisi dan 

hasil pelaksanaan program supervisi akademik untuk meningkatkan 

kemampuan guru menyusun penilaian hasil belajar siswa SMP kota 

yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan program supervisi kategori baik 

dari segi konteks, input, proses maupun produknya. 

7. Tesis Nismatul Khoiriyah. Dengan judul Evaluasi Program  Supervisi 

Akademik Pada Kegiatan Lesson Study PAI Berbasis MGMP Di SMP 

Kota Yogyakarta.15 

Penelitian termasuk penelitian evaluatif, dengan metode mixed method. 

Desain penelitian berupa sequential explanatory yaitu pengumpulan dan 

analisis data dilakukan secara berurutan antara kuantitatif dan kualitatif. 

                                                           
13Burhanuddin, “Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kinerja 

Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar di Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara”, Tesis, 

Yogyakarta : MSI UII, 2013. 

  14Tri Agus Winarti, “Evaluasi Program Supervisi Akademik Pengawas PAI Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Guru Menyusun Penilaian Hasil Belajar Siswa SMP Kota 

Yogyakarta”, Tesis, Yogyakarta: UMY, 2015. 
15Nismatul Khoiriyah, “Evaluasi Program Supervisi Akademik Pada Kegiatan Lesson 

Study PAI Berbasis MGMP Di SMP Kota Yogyakarta”, Tesis, Yogyakarta: UMY, 2015. 
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Hasil penelitian menunjukkan evaluasi terhadap konteks kategori sesuai 

dengan rerataan 3,09. Input kategori memadai dengan rerataan 3,47. 

Proses kategori sangat efektif dengan rerataan skor 3,51. Produk kategori 

optimal dengan rerataan 3,01. 

8. Tesis Wahyu Imawati, berjudul “Evaluasi Supervisi Akademik Dalam 

Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru PAI SMK di Kabupaten 

Kulonprogo”.16 

Penelitian ini bertujuan mengevalusi supervisi akademik yang meliputi (1) 

tujun supervisi, identifikasi maslah guru, harapan adanya supervisi dan 

perencanaan program supervisi akademik,  (2) kesiapan pengawas dan 

guru (3) pelaksanaan supervisi (4) meningkatnya kompetensi guru setelah 

disupervisi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa konteks supervisi 

akademik dikategorikan baik dengan indikator pengawas mengidentifikasi 

masalah-masalah guru, tetapi pada indikator tujuan supervisi akademik 

dikategorikan cukup baik, dan indikator guru mengkomunikasikan 

permaslahan, perencanaan program pengawas dikategorikan belum baik. 

Input supervisi akademik dikategorikan baik dilihat dari SDM dan sarpras 

yang ada. Tetapi pada indikator materi-materi kepengawasan 

dikategorikan cukup baik dan pada indikator sosialisasi program pemetaan 

kebutuhan guru dikategorikan belum baik.  

Proses supervisi akademik dikategorikan baik pada indikator teknik 

supervisi hubungan dengan guru sedangkan indikator frekuensi supervisi 

                                                           
16Wahyu Imawati, “Evaluasi Supervisi Akademik Dalam Meningkatkan Kompetensi 

Pedagogik Guru PAI SMK di Kabupaten Kulonprogo”, Tesis, Yogyakarta: UMY, 2015. 
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dan tindak lanjut dikategorikan cukup baik. Komponen produk supervisi 

dikategorikan baik pada indikaor mengembangkan kurikulum PAI, 

penyelenggaraan penilaian, evaluasi proses dan hasil belajar. Tetapi pada 

indikator memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan potensinya, menyelenggarakan kegiatan  

pengembngan yang mendidik dikategorikan cukup baik, dan pada 

indikator menguasai karkteristik perseta didik, pemanfaatan teknologi 

informasi dan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran 

dikategorikan belum baik.  

9. “Peranan Pengawas PAI Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam 

Tarbiyah”.17 

Dalam meningkatkan profesionalisme, guru dapat dibimbing oleh 

supervisor yang dalam istilah pendidikan disebut Pengawas. Pengawas 

mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat,  serta 

mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan 

kemajuan sekolah keberadaannya sangat diharapkan oleh guru dalam 

rangka membantu dan membimbing guru ke arah tercapainya peningkatan 

kualitas pembelajaran guru mata pelajaran, khususnya mata pelajaran 

agama Islam di lingkungan sekolah-sekolah yang bernaung pada 

Kementerian Agama. 

10. Tesis Anang Zamroni dengan judul “Efektifitas Pengawas PAI terhadap 

Peningkatan Profesionalitas Guru PAI pada Madrasah Aliyah Negeri di 

                                                           
17Peranan Pengawas PAI? Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam Tarbiyah. 
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Kabupaten Klaten “. Hasil Penelitian tersebut adalah:1) program Kinerja 

Pengawas PAI pada MAN di Kabupaten Klaten telah dibuat sangat baik 

,2(Pelaksanaan Supervisi PAI dalam meningkatkan profesionalitas guru 

bidang studi rumpun PAI pada MAN di Klaten Belum Efektif, 

karena:(a)sebatas pelaksanaan administratif,(b) secara kualitatif dan 

kuantitatif belum menjangkau kebutuhan guru dalam proses 

pembelajaran,(c) bersifat evalusi terhadap tugs guru, tidak memberikan 

solusi terhadap kesulitan yang dihadapi oleh guru,(d) atas kebutuhan 

pengawas, bukan kebutuhan guru, sehingga guru tidak merasakan 

manfaatnya,(e) umpan balik dari supervisi sering tidak terarah dan tidak 

membantu guru dalam pelaksanaan tugasnya, (f) hasil yang diperoleh dari 

pelaksanaan supervisi tidak diketahui/tidak diberitahukan kepada guru, 

sehingga guru tidak mengetahui dalam aspek kekurangannya, dan 

bagaimana cara mengembangkan dirinya. (3) salah satu yang jadi faktor 

pendorong meningkatnya profesionalitas guru adalah supervisi pendidikan, 

sedangkan keterbatasan dana oprasional pelaksanaan supervisi dan sistem 

rekruitmen yang kurang tepat meruppakan faktor-faktor penghambat bagi 

peningkatan profesionalitas guru.18 

      Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu di atas banyak membahas 

masalah Evaluasi Kinerja supervisi dan pofesiolasme guru. Akan tetapi dalam 

penelitian ini penulis mencoba menggali lebih dalam pada Kinerja Pengawas 

                                                           
   18Anang Zamroni,”Efektifitas Pengawas Pendidikan Agama Islam Terhadap Peningkatan 

Profesionalitas Guru PAI pada Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Klaten:,Tesis,Yogyakarta 

UIN Sunan Kalijaga, 2010. 
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dalam Meningkatkan Profesional Guru PAI SMP. Hal ini yang membedakan 

penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas. 

B. Kerangka Teori 

1. Kinerja 

a) Kinerja pengawas 

Kinerja (performen) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 

misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu 

organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau kelompok 

karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur 

yang ditetapkan oleh organisasi. Oleh karena itu, jika tanpa tujuan dan 

target yang ditetapkan dalam pengukuran, maka kinerja pada seseorang 

atau kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui bila tidak ada tolak 

ukur keberhasilannya.19 

Kata kerja dan prestasi kerja merupakan terjemahan dari kata 

performance.20 Sebagaimana dikemukakan oleh Sedarmayanti bahwa 

kinerja merupakan terjemahaan dari performance yang berarti prestasi 

kerja, pelaksanaan kerja, unjuk kerja, atau penampilan kerja.21 

Performence atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan 

                                                           
19Moeheriono,Pengukuran Kinerja berbasis Kompetensi ,(Jakarta:Raja Grafindo 

Persada,2014,hlm.95. 
20Miftah Thiha,Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Pendekataan Perilaku,(Jakarta : 

Rajaciarifindo Perkasa, 2001), hjm. 56. 
21Sedarmayanti,Sumber Daya manusia dan Produktifitas kerja, (Bandung: Bandar 

Maju,2001)  hlm.20 
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wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan sesuai dengan moral dan etika. 

Performance – Ability + Motivation.22 

Sudarmanto mengutif dari John Minner mengenai indikator kinerja 

bahwa ada 4 dimensi yang menjadi tolak ukur dalam meneliti kinerja: 1. 

Kualitas,  yaitu tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan. 2 kuantitas, 

yaitu jumlah pekerjaan yang  dihasilkan. 3. Pengguna waktu dalam kerja, 

ialah tingkat ketidakhadiraan, keterlambatan, waktu kerja efektif/jam kerja 

hilang. 4. Kerjasama dengan orang lain dalam bekerja.23 

Menurut A.Dale Timpe bahwa kinerja adalah akumulasi dari tiga 

elemen yang saling berkaitan yaitu keterampilan, upaya dan sifat-sifat 

kedaan eksternal. Keterampilan merupakan aktivitas yang muncul dari 

seseorang akibat suatu proses dari pengetahuan, kemampuan, kecakapan, 

interpersonal dan kecakapan teknis. Upaya dapat digambarkan sebagai 

motivasi yang diperlihatkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kondisi 

eksternal adalah faktor-faktor yang terdapat di lingkungannya yang 

mempengaruhi kinerja. Interaksi antara faktor internal dan eksternal untuk 

menghasilkan sesuatu dengan kualitas tertentu merupakan unsur yang 

membentuk kerja.24 

                                                           
22Suryadi Prawirosentono,Kebijakan Kinerja Karyawan,(Yogyakarta :BPFE,1999), hlm 2. 
23Sudarmanto,Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM : Teori Kompetensi 

Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi Cet ke 1,(Yogyakarta :Pustakka 

Pelajar.2009),hlm.11-9. 
24Uhar Suhasaputra,Administrasi Pendidikan, ( Bandung :arefika Aditama,2013), hlm. 

168. 
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Hal ini sesuai dengan pendapat Husanker, Robbins yang 

mengemukakan teori tentang kinerja, bahwa kineja= ability X motivasi. 

Abbility = aptitude X training X reseurces. Motivation  = desire X 

commitmment.25 Menurut teori ini kinerja merupakan perpaduan antara 

kompetensi dan motivasi yang diperlihatkan untuk menyelesaikan 

pekerjaan. Kondisi eksternal adalah faktor-faktor yang terdapat di 

lingkungannya yang mempengaruhi kinerja. Interaksi antara faktor internal 

dan eksternal untuk menghasilkan sesuatu dengan kualitas tertentu 

merupakan unsur yang membentuk kinerja.26 

Menurut teori di atas maka dapat diambil kesimpulan tentang kinerja 

yaitu suatu prestasi kerja yang ditampilkan oleh individu dalam melakukan 

pekerjaan sebagai tanggung jawabanya yang dapat diukur baik secara 

kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar atau kriteria hasil dan waktu 

yang ditentukan. Sedangkan munculnya kinerja merupakan perpaduan 

antara kompetensi dan motivasi yang dimiliki individu dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

Menyimpulkan dari pernyataan di atas menunjukan bahwa kinerja 

pengawas sebagai tenaga profesional adalah prestasi kerja yang 

diwujudkan oleh pengawas dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan 

tanggung jawabnya dalam kegiatan pengawasan pendidikan sesuai dengan 

indikator kriteria hasil yang telah ditetapkan. 

                                                           
25Supardi,Kinerja Guru,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2013), hlm. 47. 
26Piet A. Sahertian,Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka 

Pengembangan Sumber Daya Manusia,cet.I (Jakarta : Rineka Cipta,2000), hlm. 25. 
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Piet Sahertian menjelaskan bahwa pengawas dapat berperan 

sebagai:1) koordinator, ia mengkoordinasi program belajar mengajar, 

tugas-tugas anggota staf berbagai kegiatan yang berbeda-beda diantara 

guru, 2). Konsultan, ia dapat memberikan bantuan, bersama 

mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual 

maupun secara kelompok, 3). Pemimpin kelompok, ia dapat memimpin 

kelompok sejumlah staf guru profesional guru secara bersama-sama. 

Sebagai pemimpin kelompok ia bisa mengembangkan keterampilan dan 

kiat-kiat dalam bekerja untuk kelompok (working for the group), bekerja 

dengan kelompok (working with the group), dan bekerja melalui kelompok 

(working through the group).27 

Menurut PP No.19 Tahun 2005 pasal 55 bahwa sumbangan 

pengawas sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan 

tindak lanjut pengawas yang harus dilakukan secara teratur dan 

berkesinambungan. Peran tersebut berkaitan dengan tugas pokok 

pengawas dalam melakukan supervisi manajerial dan akademik , serta 

pemantauan, pembinaan dan penilaian.28 

Berdasarkan pendapat di atas, perubahan paradigma harus dilakukan 

secara bersama-sama atara pimpinan dan karyawan sehingga mereka 

mempunyai langkah dan strategi yang sama yaitu menciptakan mutu di 

lingkungan kerja khususnya lingkungan kerja pendidikan. Pimpinan dan 

                                                           
27Piet A.Sahertian,Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka 

Pengembangan Sumber Daya Manusia,cet.I (Jakrta : Rineka Cipta, 2000), hlm. 25. 
28Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

indonesia pasal 55. 
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karyawan harus menjadi satu tim yang utuh (team work) yang saling 

membutuhkan dan saling mengisi kekurangan yang ada sehingga target 

(goals) akan tercipta dengan baik. 

Ada empat komponen kegiatan yang menjadi fokus dalam upaya 

pembinaan pengawas sekolah, yaitu (1) penyusunan program; (2) 

pelaksanaan program; (3) Evaluasi  hasil pelaksanaan program 

pengawasan; (4) membimbing dan melatih profesional guru.29 Dari 

keempat komponen tersebut, dikembangkan lagi menjadi beberapa 

indikator dan butir penilaian kinerja pengawas sekolah. Banyaknya butir 

kegiatan pengawas sekolah yang akan di nilai tergantung dari jenjang 

jabatannya. Untuk jenjang pengawas muda ada 18 butir penilaian, 

sedangkan untuk jenjang pengawas sekolah madya dan pengawas utama 

masing-masing ada 22 butir penilaian yang menjadi indikator kinerja.30 

Dimensi kinerja menurut Glikman meliputi (1) pengetahuan, artinya 

seorang supervisor harus memahami hal-hal positif apa yang dicapai oleh 

guru dan sekolah. Supervisor juga harus memahami karakteristik kepala 

sekolah, guru dan sekolah yang menjadi binaanya. Supervisor perlu 

memahami pengetahuan mengenai pengembangan orang dewasa dan guru. 

Kegiatan Supervisi dapat diharapkan mampu merubah kebiasaan negatif 

disekolah. (2) Kemampuan interpersonal, supervisor harus memahami 

bahwa kemampuan interpersonalnya dapat mempengaruhi individu dan 

kelompok serta dapat menggunakan kemampuan tersebut kearah yang 
                                                           

29Arifin Muhammad dan Barnawi,Meningkatkan Kinerja Pengawas Sekolah(Upaya 

Upgrade Kapasitas Kerja Pengawas Sekolah),Cet.1,(Yogyakarta;Ar-Ruzz Media,2014), hlm. 74. 
30Ibid.,hlm .74-76. 
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lebih baik, dan (3) kemampuan teknis dalam mengamati, merencanakan , 

menilai dan mengevaluasi perubahan dan perbaikan yang terjadi.31 

Ada beberapa ciri yang dapat dilihat bahwa seseorang itu mampu 

bekerja dengan baik antara lain : 

a. Idealisme kerja 

Idealisme kerja merupakan suatu gaya hidup yang dipicu oleh 

cita-cita untuk mencapai hasil kerja yang ideal atau sempurna. Gaya 

hidup seperti ini ditunjukan antara lain melalui motivasi tinggi 

terhadap pencapaian prestasi yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat 

dilihat dari motivasi tinggi terhadap pencapaian prestasi yang lebih 

tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari motivasi pengawas terhadap 

monitoring guru. Dalam penelitian ini akan digambarkan idealisme 

kerja pengawas Pendidikan Agama Islam. 

b. Kreativitas Kerja 

Kreativitas kerja merupakan kemampuan seseorang untuk 

menciptakan suatu cara yang mampu meningkatkan produktivitas 

maupun prestasi kerjanya. Kemampuan tersebut ditunjukan dengan 

upaya mendapatkan mutu pendidikan yang baik dan menunjukan 

pendidikan nasional.  

c. Konsistensi Kerja  

Konsistensi kerja merupakan suatu sikap yang senantiasa 

dilandasi oleh kepatuhan terhadap ketetapan. Dalam penelitian ini 

                                                           
31Carl D .Glikman,Stephen p.Gordon dan Jovita M.Ross -Gordon,The Basic Guide to 

Supervision and Intructional Leadership,New York:Pearson, 2009), hlm. 91. 
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akan digambarkan konsistensi pengawas dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab yang telah ditetapkan/diembankan kepadanya. 

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan kinerja pengawas 

PAI adalah hasil kerja yang dicapai pengawas PAI dalam 

melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya dalam 

membina guru-guru yang jadi binaanya. Kinerja adalah refleksi 

seorang pekerja dalam memenuhi tuntutan penyelesaian pekerjaannya 

dengan baik. Keberhasilan seseorang melakukan pekerjaan dengan 

baik itu diukur dari kuantitas pekerjaan dan kualitas hasil pekerjaan 

sehingga dengan kualitas yang dicapai itu dapat memberikan kepuasan 

bagi diri sendiri dan orang lain. 

Pengertian kinerja pengawas dalam penelitian ini adalah hasil 

kerja pengawas mencakup dimensi pengetahuan, kemampuan 

interpersonal dan kemampuan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok 

berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI no. 2 Tahun 2012 Pengawas 

sekolah yang dimaksud penelitian ini merujuk pada Peraturan Menteri 

Agama RI No.2 Tahun 2012 pasal 2 ayat 1 adalah Pengawas PAI  

pada TK,SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan atau SMK yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengawasan pendidikan Agama Islam pada 

sekolah. Pada pasal pengawas sekolah mempunyai tugas 

melaksanakan tugas pokok tersebut dengan semaksimal mungkin. 

Tugas pokok pengawas sekolah secara garis besar meliputi kegiatan 
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menyusun program pengawasan , evalusi hasil pelaksanaan program 

pengawasaan serta membimbing dan melatih profesional guru.32 

b) Pengawas dan Kepengawasan  

Istilah pengawas dalam Bahasa inggris disebut dengan supervisor, 

dan pengawas berarti orang yang diberi tugas untuk mengawasi.33 

Dengan pengertian ini maka supervisi dikatakan sebagai kegiatan yang 

dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah sebagai pejabat yang 

berkedudukan di atas lebih tinggi dari guru untuk melihat atau 

mengawasi pekerjaan guru.34 Menurut Glikman, devinisi untuk kata 

supervision adalah watc over (mengawasi), direct (langsung), over see 

(lebih dari melihat) dan superintend 35(mengawasi). Supervisi merupakan 

istilah yang menunjukan visi bersama tentang konsep belajar dan 

bagaimana mengajar semestinya, yang dikembangkan bersama oleh 

supervisor, guru dan anggota lain dari komunitas sekolah.36 

Istilah pengawas telah dirumuskan oleh banyak ahli. Suharsimi 

Arikunto berpenapat bahwa kata supervisi serumpun dengan kata 

inspeksi, pemeriksaan dan pengawasaan, dalam arti kegiatan yang 

dilakukan oleh atasan (orang yang berposisi diatas yaitu pemipin) 

terhadap hal-hal yang ada di bawahnya (yaitu yang menjadi bawahan).37 

                                                           
32 Kementrian Agama RI,Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan beban Kerja Pengawas 

Madrasah,(Jakarta: Dirjen Pendis,2014), hlm. 6. 
33Lihat pengantar Nur Edi,Pengawas Pendidikan , Tinjauan Teori dan Praktik,(Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada,2014 ,hlm. Vii.  
34 Suharsimi Arikunto, Dasar dasar Supervisi, hlm. 2. 
35 Carl D. Glikman,Stephen P.Gordon dan Jovita M Ross Gordon,The Basic Guide..., 

hlm.7. 
36 Suharsimi Arikunto, Dasar dasar Supervisi, hlm. 2. 
37 Ibid. 
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Menurut Depdiknas Tahun 1994 dalam Jasmani Asf dan Syaiful 

Mustofa, merumuskan supervisi sebagai pembinaan yang diberikan 

kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan 

kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih 

baik.38 Ngalim Purwanto menyatakan Supervisi adalah suatu aktivitas 

pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dan pegawai 

sekolah lainnya dalam melakukan pekerjan mereka secara efektif.39 

Sedangkan menurut Piet sahertian, supervisi merupakan usaha memberi 

layanan kepada guru-guru baik secra individu maupun kelompok dalam 

usaha memperbaiki pengajaran.40 

Dari beberapa devinisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengawasan supervisi adalah aktivitas pembinaan dan layanan yang 

diberikan oleh pengawas (orang yang melakukan kegiatan pengawasaan/ 

supervisi) kepada guru dan staf sekolah dalam meningkatkan  kinerjanya 

dengan baik. 

Keterkaitan Supervisi dengan pendidikan, dalam Ministry of 

Educational Republic of turkey disebutkan tentang pengertian supervisi 

pendidikan sebagai kegiatan profesional yang dilakukan oleh kepala 

sekolah untuk memonitor, mengarahkan, membimbing dan mengevaluasi 

                                                           
38 Jasmani Asf dan Syaiful Mustafa,Supervisi Pendidikan terobosanbaru dalam 

Peningkatan Kinerja Pengawas Sekolah dan guru,( Yogyakarta :A_Ruzz Media, 2013. 
39 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan , ( Bandung : Remaja 

Rosdakarya,2012), hlm.76. 
40 Piet A Sahertian , Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan, (Bandung:Remaja 

Rosdakarya,2012),hlm.76.  
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aktifitas dan kinerja guru di sekolah.41 Supervisi Pendidikan juga 

meruppakan kegiatan membina para pendidik dalam mengembangkan 

proses pembelajaran termasuk segala unsur penunjangnya.42 Dengan 

demikian, supervisi pendidikan merupakan segala bantuan dari 

supervisor atau kepala sekolah untuk memperbaiki manajemen 

pengelolaan sekolah untuk memperbaiki manajemen pengelolaan sekolah 

dan meningkatkan kinerja staf guru dalam menjalankan tugas, fungsi dan 

kewajibannya sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai secara optimal. 

c) Profesionalitas Guru   

1) Pengertian Profesionalitas Guru   

Menurut Arifin dalam buku Kapita Selekta Pendidikan 

mengemukakan bahwa profession mengandung arti yang sama dengan 

kata occupation atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang 

diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus.43 Sedangkan  Martinis 

Yamin, menjelaskan profesi mempunyai pengertian seseorang yang 

menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan 

prosedur berlandaskan intelektualitas.44  

H.A.R. Tilaar menjelaskan bahwa seorang professional 

menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan 

kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan 

                                                           
41 Jasmani Asf dan Syaiful Mustofa ,Supervisi Pendidikan...., hlm. 27. 
42 Made Pidarta, Supervisi Pendidikan Konstektual, hlm. 2. 
43Arifin, Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum). (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 

hlm. 105. 
44Martinis Yamin Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP. (Jakarta: Gaung 

Persada Press, 2007), hlm. 3. 
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profesinya. Seorang profesional menjalankan kegiatannya berdasarkan 

profesionalisme, dan bukan secara amatiran. Profesionalisme 

bertentangan dengan amatirisme. Seorang professional akan terus- 

menerus meningkatkan mutu karyanya secara sadar, melalui pendidikan 

dan pelatihan.45 

Dalam buku yang ditulis oleh Kunandar yang berjudul Guru 

Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

disebutkan pula bahwa profesionalisme berasal dari kata profesi yang 

artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh 

seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan 

tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang 

diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Jadi, profesi adalah 

suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu.46  

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau keahlian yang 

mensyaratkan kompetensi intelektualitas, sikap dan keterampilan 

tertentu yang diperolah melalui proses pendidikan secara akademis.  

Dalam masalah profesi guru, Kunandar  mengemukakan 

profesi guru adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang 

pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi 

                                                           
45H.A.R. Tilaar, Membenahi Pendidikan Nasional. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 

hlm. 86. 
46Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 

hlm. 45.  
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mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang 

bersangkutan. 47 

Sedangkan Oemar Hamalik mengemukakan bahwa guru 

profesional merupakan orang yang telah menempuh program 

pendidikan guru dan memiliki tingkat master serta telah mendapat 

ijazah negara dan telah berpengalaman dalam mengajar pada kelas-

kelas besar.48 

Zakiyah Daradjat berpendapat salah satu syarat guru 

profesional adalah berilmu, berilmu disini berijazah bukan semata-

mata secarik kertas, tetapi suatu bukti, bahwa pemiliknya telah 

mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan tertentu yang 

diperlukan untuk suatu jabatan guru.49  Sejalan dengan pendapat 

Zakiyah Daradjat, Muhaimin mengatakan guru profesional adalah 

guru yang kompeten (mempunyai kemampuan) di bidangnya dalam 

hal ini kemapuan memiliki keahlian dan kewenangan dalam 

menjalankan profei guru.50 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, profesi 

adalah suatu jabatan, profesional adalah kemampuan atau keahlian 

dalam memegang suatu jabatan tertantu, sedangkan profesionalisme 

                                                           
47Ibid, hlm. 46. 
48Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2006), hlm. 27. 
49Zakiyah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 41. 
50Muhaimin, Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012), hlm. 182. 
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adalah jiwa dari suatu profesi dan profesional. Dengan demikian, 

profesionalisme guru dalam penelitian ini adalah profesionalisme guru 

dalam bidang studi PAI, yaitu seorang guru yang memiliki 

kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang studi PAI serta telah 

berpengalaman dalam mengajar PAI sehingga ia mampu melakukan 

tugas dan fungsinya sebagai guru PAI dengan kemampuan yang 

maksimal serta memiliki kompetensi sesuai dengan kriteria guru 

profesional, dan profesinya itu telah menjadi sumber mata 

pencaharian.  

2) Aspek – aspek Kompetensi Guru Profesional   

Dalam pembahasan profesionalisme guru ini, selain membahas 

mengenai pengertian profesionalisme guru, terlebih dahulu penulis 

akan menjelaskan mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh 

seorang guru yang profesional. Karena seorang guru yang profesional 

tentunya harus memiliki kompetensi profesional. E. Mulyasa dalam 

buku menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru itu 

mencakup empat aspek sebagai berikut:  

a.  Kompetensi Pedagogik.  

b.  Kompetensi Kepribadian.  

c.  Kompetensi Profesioanal.  



33 
 

 
 

d. Kompetensi Sosial.51  

Kemudian dalam buku yang ditulis oleh Martinis Yamin,  

secara konseptual, unjuk kerja guru menurut Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan dan Johnson mencakup tiga aspek, yaitu; (a) 

kemampuan profesional, (b) kemampuan sosial, dan (c) kemampuan 

personal (pribadi).  

Kemudian ketiga aspek ini dijabarkan menjadi:  

a) Kemampuan profesional mencakup:  

(1) Penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan 

yang harus  diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan dari 

bahan yang diajarkannya itu.  

(2) Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan 

kependidikan dan keguruan. 

(3) Penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan 

pembelajaran siswa. 

b) Kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri 

kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawa 

tugasnya sebagai guru. 

c) Kemampuan personal (pribadi) mencakup:  

                                                           
51E. Mulyasa,  Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2008), hlm. 75.   
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(1) Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya 

sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta 

unsur-unsurnya.  

(2) Pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai seyogianya 

dianut  oleh seseorang guru.  

(3) Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan 

teladan bagi para siswanya.52  

3). Kriteria Guru Profesional  

Menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang gampang, seperti 

yang dibayangkan sebagian orang, dengan bermodal penguasaan materi 

dan menyampaikannya kepada siswa sudah cukup, hal ini belumlah 

dapat dikategori sebagai guru yang memiliki pekerjaan profesional, 

karena guru yang profesional, mereka harus memiliki berbagai 

keterampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaannya, menjaga 

kode etik guru, dan lain sebagainya.  

Oemar Hamalik dalam bukunya Proses Belajar Mengajar 

menjelaskan guru profesional harus memiliki persyaratan, yang 

meliputi:  

a) Memiliki bakat sebagai guru.  

b) Memiliki keahlian sebagai guru.  

c) Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi.  

                                                           
52Martinis Yamin Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP. (Jakarta: Gaung 

Persada Press, 2007), hlm. 4-5. 
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d) Memiliki mental yang sehat.  

e) Berbadan sehat. 

f)   Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas.  

g) Guru adalah manusia berjiwa pancasila.  

h) Guru adalah seorang warga negara yang baik.53  

Menurut Surya, guru yang profesional akan tercermin dalam 

pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian 

baik dalam materi maupun dalam metode. Selain itu, juga ditunjukkan 

melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh 

pengabdiannya. Guru yang profesional hendaknya mampu memikul 

dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, 

orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Guru 

profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, 

moral, dan spiritual.54 

                                                           
53Ibid, hlm. 5-7.  
54 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru,. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 

hlm. 47. 




