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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di kalangan guru ada  opini  yang ada selama ini bahwa peran pengawas 

hanya untuk memeriksa pekerjaan guru. Dengan demikian pengawas merupakan 

orang yang kurang disukai oleh guru. Melihat adanya opini yang demikian dan 

dengan adannya implementasi Kurikulum 2013 yang baru diselenggarakan maka 

keadaan ini dapat dijadikan sebagai mumen untuk melihat peran dan fungsi 

pengawas dalam kaitan melaksanakan tugas.  

Di  Kabupaten Tanggamus dalam pelaksanaan implementasi Kurikulum 

2013 dilaksanakan dari tahun  pelajaran 2013/2014 untuk beberapa sekolah yang 

ditunjuk sebagai sekolah implementasi sasaran kurikulum 2013, yaitu untuk 

tingkat SD sebanyak 5 sekolah, SMP sebanyak 4 Sekolah, dan SMA satu sekolah.  

Pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Pendidikan mengharapkan kepada 

Pengawas sekolah, Kepala sekolah dan guru untuk dapat melaksanakan secara 

bersama – sama baik dalam persiapan dan pelaksanaannya di sekolah yang telah 

dijadikan sekolah sasaran tersebut. Kemudian sesuai dengan Permen Depdikbud  

no. 81 A tahun 2013 yang mewajibkan pelaksanaan kurikulum 2013 ke semua 

satuan pendidikan tingkat SMA, maka semua SMA yang ada di Kabupaten 
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Tanggamus untuk dapat melaksanakan kurikulum 2013 mulai tahun pelajaran 

2014 – 2015. Namun berdasarkan surat edaran dari MENDIKBUD kepada 

seluruh sekolah Se-Indonesia terkait kurikulum 2013, Nomor: 

179342/MPK/KR/2014, tgl 5 Desember 2014 hal pelaksanaan Kurikulum 2013 

yang  menyatakan : 1) menghentikan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang 

belum menerapkan satu semester. 2) Tetap menerapkan Kurikulum 2013 di 

sekolah-sekolah yang telah tiga semester ini meneruskan.  Dinas pendidikan 

Tanggamus dalam menindaklanjuti edaran tersebut ditingkat SMA masih 

melakukan Kurikulum 2013 di tiga sekolah   

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan Kurikulum 

2013 baik ditingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah 

atas maupun sekolah menengah kejuruan melibatkan pengawas sekolah, kepala 

sekolah dan guru. Dengan memperhatikan tugas dan kewajiban yang di embankan 

pada pengawas  sekolah untuk memantau kegiatan implementasi kurikulum 2013. 

Selaku pemantau keterlaksanaan  kurikulum di sekolah secara bersamaan di 

kabupaten Tanggamus. Dengan memperhatikan jumlah pengawas dan jumlah 

sekolah yang terdapat di Tanggamus, yang tersebar di 20 kecamatan yang ada dan 

jumlah pengawas yang ada.  Jumlah pengawas yang ada di Kabupaten Tanggamus 

dalam hal ini sebanyak 90 orang yang terdiri dari  6 orang pengawas  TK, 60 

orang pengawas SD, 10 orang pengawas SMP, 11 orang pengawas SMA dan 3 

orang pengawas SMK . Dilihat dari  banyaknya  jumlah pengawas yang  ada ini   

untuk menjangkau ke semua sekolah yang ada di Kabupaten Tanggumus ini guna 

memenuhi kebutuhan yang ada di lapangan , ditinjau dari geografisnya  kabupaten 

Tanggamus memiliki wilayah yang sangat luas, karena begitu luas dan alamnya 
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yang berupa pegunungan serta penyebar  sekolah yang merata mengakibatkan 

banyak program yang belum berjalan dengan maksimal. Namun dalam 

kenyataanya  di lapangan banyak guru yang  ada di sekolah sasaran implementasi  

menemui banyak hambatan untuk pelaksanaannya oleh karena itu peran dari 

pengawas sekolah untuk memberikan bimbingan, arahan serta pendampingan 

dalam pelaksanaan kegiatan persiapan , proses serta mengevaluasi dari kegiatan 

yang telah dilakukan oleh guru.  

Persiapan yang dilakukan dinas pendidikan untuk menyiapkan 

sumberdaya yang akan melaksanakan kurikulum 2013 telah mengadakan berbagai 

macam upaya untuk meningkatkan kemampuan dari pada guru, kepala sekolah 

maupun pengawas yang akan bertanggung jawab dalam implementasi kurikulum 

2013. Sebagian besar dari guru yang ada telah diberi pelatihan dan workshop ke 

berbagai tingkat, baik ke LPMP maupun yang dilaksanakan di sekolah. Tetapi 

walaupun sudah banyak guru yang mengikuti pelatihan dan workshop tidak 

sedikit guru ketika melakukan tugas di kelas atau di sekolah banyak yang 

menemui berbagai macam masalah yang berkaitan ketidak pahaman dalam 

mengimplemetasikan kurikulum 2013,  disinilah  bagaimana peran pengawas 

sekolah dalam memantau, mensupervisi dan mengevaluasi kegiatan yang 

dilakukan oleh guru.  

Mengatasi kendala yang ada  dilaksanakan kerja sama antara guru, Kepala 

Sekolah, dan Pengawas Sekolah, dengan demikian Dinas Pendidikan Kabupaten 

Tanggamus melalui pengawas sekolah untuk dapat memonitor pelaksanaan dan 

persiapan guru - guru dalam implementasi kurikulum 2013 tersebut. Tugas 
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pengawas sekolah selaku pemantau adalah memantau guru dalam persiapan 

program mengajar dalam hal ini memantau guru dalam membuat perencanaan dan 

bagaimana proses pelaksanaan  dalam pembelajaran di Kelas. Sedangkan selaku 

supervisi pengawas sekolah mempunyai tugas mensupervisi dalam membuat 

perencanaan dan proses implementasi kurikulum 2013  oleh guru, sedangkan 

dalam fungsi sebagai evaluator adalah mengevaluasi dari persiapan sampai 

pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah. Berdasarkan data dinas pendidikan 

Kabupaten Tanggamus telah melaksanakan workshop dan pelatihan bagi sebagian 

besar guru SMA Negeri Kabupaten Tanggamus dalam menyukseskan pelaksanaan 

kurikulum 2013 yang telah dilaksanakan secara bertahap.  

Pelaksanaan kurikulum 2013 walaupun sudah banyak guru SMA Negeri 

yang sudah mengikuti pelatihan tetapi  banyak  juga  yang belum mampu 

memahami dalam persiapan dan implementasinya karena dari beberapa sisi dan 

aspek juga teori serta administrasi yang agak rumit.  Untuk itu dalam 

menyukseskan  pelaksanaan kurikulum  2013 tersebut  peranan pengawas sekolah 

sangat strategis yang  diharapkan untuk dapat memonitor dan membimbing 

memantau, mengarahkan dan mengevaluasi   guru maupun kepala sekolah dalam  

implementasi  pelaksanaan   kurikulum 2013 di sekolah. Peran strategis yang 

dimaksud adalah apakah pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran dapat 

dilaksanakan dan telah sesuai dengan sekenario pembelajaran. Berkait dengan 

peran tersebut  dan  dengan melihat keadaan yang ada pada lingkungan 

pendidikan di Tanggamus khususnya di tingkat SMA maka penulis tertarik untuk 

meneliti tentang Peran Pengawas Sekolah  dalam Implemetasi Kurikulum 2013 

pada satuan pendidikan  SMA Negeri di Kabupeten Tanggamus. 
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1.2    Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah peran pengawas sekolah dalam membina guru 

dalam implementasi kurikulum 2013 sub fokus penelitian adalah :  

1.2.1.  Peran pengawas sekolah  memantau guru dalam   implementasi   kurikulum  

2013 di SMA Negeri Tanggamus. 

1.2.2. Peran pengawas sekolah dalam supervisi guru dalam implementasi 

kurikulum 2013 di SMA Negeri Tanggamus. 

1.2.3. Peran pengawas sekolah dalam  evaluasi guru dalam  implementasi 

kurikulum 2013 di SMA Negeri Tanggamus. 

1.3.     Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian, maka pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : 

1.3.1. Bagaimanakah peran pengawas sekolah dalam memantau  guru  pada  

implementasi  kurikulum 2013 di SMA Negeri Tanggamus. 

1.3.2. Bagaimana peran pengawas sekolah dalam mensupervisi guru  pada  

implementasi kurikulum 2013 di SMA Negeri Tanggamus. 

1.3.3. Bagaimana peran pengawas sekolah  mengevaluasi guru dalam 

implementasi kurikulum 2013 di SMA Negeri Tanggamus. 

1.4.   Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

peran pengawas sekolah dalam implementasi kurikulum 2013 di SMA  Negeri 



6 
 

Tanggamus. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis  : 

1.4.1. pelaksanaan peran pengawas sekolah dalam memantau guru  dalam  

implementasi  kurikulum 2013 di SMA Negeri Tanggamus 

1.4.2. pelaksanaan peran pengawas sekolah sebagai supervisor guru  dalam 

implementasi kurikulum 2013 di SMA Negeri Tanggamus. 

1.4.3. pelaksanaan peran pengawas sekolah mengevaluasi guru dalam   

implementasi kurikulum 2013 di SMA Negeri Tanggamus. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian meliputi beberapa komponen yaitu kegunaan secara 

teoritis,kegunaan secara praktis dan kegunaan bagi peneliti sendiri. 

1.5.1 Kegunaan Secara Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk: 

1.5.1.1 Sebagai kontribusi pemikiran sekaligus dalam rangka memperluas 

wawasan bagi kajian ilmu pendidikan dalam meningkatkan pemahaman 

penerapan  peran pengawas sekolah  dalam memantau  guru yang 

mengimplementasikan kurikulum 2013.  

1.5.1.2 Menambah konsep baru yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan  

penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu pendidikan khususnya 

dalam meningkatkan kinerja pengawas. dalam mensupervisi guru dalam 

implementasi  kurikulum 2013 . 
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1.5.1.3 Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengelola 

pendidikan dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. 

1.5.2     Kegunanaan Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini berguna bagi: 

1.5.2.1 Instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan menindak lanjuti penelitian 

ini dalam meningkatkan mutu pendidikan yang didukung oleh berbagai 

faktor akademik 

1.5.2.2 Sekolah sebagai masukan yang dapat memberikan perubahan dalam 

menyikapi peran pengawas yang bertangungjawab terhadap 

keterlaksanaan kurikulum 2013 dalam meningkatkan  mutu pendidikan.  

1.5.2.3  Pengawas sekolah sebagai informasi dalam melakukan dan melaksanakan 

tugas pembinaan terhadap guru. 

1.5.2.4. Guru agar lebih bertangungjawab terhadap keterlaksanaan kurikulum 

2013 dalam meningkatkan  mutu pendidikan.  

1.5.2.5. Peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran 

pengawas sekolah dalam imlementasi kurikulum 2913. 

1.5.2.6 Memperoleh wawasan untuk menambah pengalaman dalam melakukan 

penelitian ilmiah mengenai implementasi peran pengawas akademik 

dalam implementasi  kurikulum 2013 di SMA Negeri Tanggamus 

1.5.2.7  Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir pada Program 

Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan di Universitas Lampung. 
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1.6   Definisi Istilah 

1.6.1 Implementasi adalah bentuk pengorganisasian atau penyelenggaraan 

aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi 

kesepakatan bersama antara pemangku kepentingan (steakholder), aktor, 

organisasi, prosedur dan teknik secara sinergis yang digerakkan untuk 

bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu sesuai dengan 

yang dikehendaki. 

1.6.2 Kurikulum 2013 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, materi atau bahan  pelajaran serta metode cara yang digunakan  

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan. 

1.6.3  Peran Pengawas sekolah yang dimaksud merupakan ketiga peran seperti 

peran memantau, mensupervisi dan evaluasi berdasarkan PP no 19 tahun 

2005 pasal 55. 

1.6.4  Peran Pengawas sekolah sebagai pemantau adalah melihat pelaksanaan 

yang diprogramkan oleh guru dalam kegiatan atau proses belajar mengajar. 

1.6.5  Peran Pengawas sekolah sebagai supervisi adalah membimbing dalam 

peningkatan  kompetensi guru, terutama kompetensi pedagogik, dan 

kompetensi profesionalisme guru, dan kompetensi guru. 

1.6.6  Peran Pengawas Sekolah sebagai evaluator adalah melakukan penilaian 

terhadap kinerja guru yang meliputi , perencanaan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran. 

1.6.7  SMA Negeri 1 Sumberjo adalah Sekolah Menengah Atas, dalam hal ini  

yang menjadi lokasi penelitian penulis. 


