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Prakata v

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Swt., atas karunia-
Nya penulis dapat menyelesaikan buku Supervisi Pendidikan: Strategi 
Peningkatan Kualitas Pendidikan di Sekolah merupakan sebuah buku yang 
secara khusus membahas bagaimana supervisi harus dilakukan pada 
satuan pendidikan yaitu sekolah dalam mewujudkan sekolah yang 
berkualitas. 

Dalam penyelenggaraan pendidikan, Supervisi Pendidikan (SP) 
memegang peran sangat penting dan strategis. Berkualitas atau tidaknya 
SP berpengaruh, bahkan menentukan kualitas penyelenggaraan proses 
pembelajaran dan pendidikan. Betapa tidak, SP sebagai pekerjaan 
profesional mengemban tugas dan tanggung jawab utama untuk 
melihat, mencermati, mengawasi, dan bahkan menilai efektif-tidaknya, 
atau baik buruknya penyelenggaraan pendidikan. Laporan UNESCO 
(2019) menemukan betapa signifikannya fenomena ketidak-efektifan 
hasil pendidikan dikarenakan tidak efektifnya layanan SP.

Terdapat sejumlah faktor paling menonjol ditenggarai sebagai faktor 
penyebab rendahnya layanan supervisi yang berakibat pada rendahnya 
kualitas pendidikan. Pertama, faktor berkaitan dengan pemahaman 
pelaku pendidikan pada tingkat bawah, terutama kepala sekolah, 
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SuperviSi pendidikan: strategi peningkatan kualitas pendidikan di Sekolah  vi

supervisor dan guru tentang urgensi “supervisi” sebagai tak terpisahkan 
dari proses penyelenggaraan pendidikan dalam arti luas. Kondisi seperti 
ini, berimplikasi pada terjadinya tingkat pemahaman tentang tugas, 
fungsi dan tanggung jawab supervisor dalam praktik pendidikan. Antara 
supervisor dan supervisee masing-masing belum memahami apa yang 
seharusnya diperankan saat dihadapkan pada kesulitan pembelajaran. 
Kedua, randahnya komitmen profesional supervisor dalam mewujudkan 
tugas dan fungsinya secara proporsional dalam upayanya perbaikan dan 
peningkatan kualitas pendidikan. Ironinya, sbagaian besar supervisor, 
terutama di banyak negara sedang berkembang belum melaksanakan 
tugas dan fungsi sesuai kriterianya sebagai tenaga profesionalnya. 
Ketiga, guru sebagai target supervisi, ironinya belum pula menyadari 
dan memahami bagaimana seharusnya memerankan supervisor sebagai 
mitra dalam pemecahan masalah peningkatan kualitas pembelajaran.

Rentetan kausal berkelindan terkait dengan interaksi professional 
antara pelaku pembelajaran pada tingkat sekolah ini, yaitu supervisor-
kepala sekolah-guru inilah yang ditahbis sebagai penyebab terjadinya 
krisis global pembelajaran. Solusi globalnya, The World Bank 
menggarisbawahi dalam lansiran laporan tahunannya Succesful Teachers, 
Successful Students (Januari, 2019) untuk meningkatkan kualitas guru 
dengan cara mengefektifkan peran supervisi sebagai salah satu quality 
driver yang menentukan kualitas pendidikan sebenarnya.

Memijak dari kebutuhan akan peningkatana profesional guru 
sebagai main driver pengendali pembelajaran di sekolah baik dalam 
proses maupun hasil, maka pemberdayaan peran supervisor menjadi 
suatu tuntutan dan musti dipenuhi, jikalau tidak menginginkan 
terjadinya kualitas pendidikan rendah. Pemberdayaan dalam konteks 
ini, paling tidak dipahami sebagai: (1) upaya pemahaman maksimal 
tugas dan tanggung jawab profesional supervisi oleh supervisor 
maupun supervisee; (2) pemeranan maksimal fungsi supervisor sebagai 
bagian utama pelaku pendidikan; serta (3) pengondisian interaksi 
antara supervisor dan supervisee secara kondusif atas dasar prinsip 
kebersamaan untuk meraih kualitas pendidikan sesuai harapan.

Dalam rangka itu, buku Supervisi: Strategi Peningkatan Mutu Sekolah 
yang mengurai tentang apa, mengapa, untuk apa, dan bagaimana supervisi 
disadari konsteks urgensinya, dipahami praktik pewujudannya di 
lapangan, dan dilaksanakan semestinya sesuai harapan. Buku ini, 
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Prakata vii

karena itu, bias dan penting dibaca oleh semua pihak terkait dengan 
penyelenggaraan pendidikan baik para ahli perencana, pelaksana, 
birokrat, kepala sekolah, guru, dan supervisor sebagai pelaku utamanya. 
Diharapkan, buku ini yang ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami 
ini, mampu: (1) memberikan penjelasan secara mendasar mengapa 
supervisi diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan, bahkan 
menjadi bagian tak terpisahkan sebagai quality driver penentu mutu 
pendidikan; (2) menjelaskan tugas dan fungsi profesional supervisor 
yang sesungguhnya, sehingga diharapkan menjadi faktor pembentuk 
proses interaksi kerja antarpelaku pendidikan, terutama pada tingkat 
sekolah antara supervisor, kepala sekolah, guru, dan masyarakat 
pengguna utamanya; dan (3) memberikan gambaran konkret tahapan 
kerja dari seorang supervisor, serta keterkaitannya dengan supervisee 
dan pengguna.

Sebagai kata akhir, kiranya niscaya dihaturkan terima kasih kepada 
penerbit Rajawali Pers (PT RajaGrafindo Persada) atas pemublikasian 
buku ini, serta kepada Dr. Choirul Fuad Yusuf, M.Phil., M.A., APU. dan 
Dr. Jauhari, M.Pd. atas pembacaan substansi dan redaksi buku.

 Jakarta, Juni 2020

  Nurhattati
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Bab 1 | Pendahuluan 1

BAB 1

Pendidikan berperan penting dan strategis dalam kehidupan setiap 
bangsa. Pendidikan, pada spektrum makro, merupakan alat terpenting 
untuk memperbaiki kualitas nilai kemanusiaan dan mengembangkan 
modernisasi peradaban (https://www.ukessays.com, 2016). Pendidikan 
menjadi media dan cara mempelajari etika, norma, nilai, karakter, 
serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan agar memiliki 
kemampuan hidup lebih baik. Kemajuan dan keberhasilan suatu bangsa 
atau negara tergantung pada mutu pendidikan atau sumber manusianya. 
Tinggi-rendahnya kualitas kehidupan suatu bangsa, sangat dipengaruhi 
dan bahkan ditentukan oleh tingkat keberhasilan pendidikannya. 

Sebagai instrumen strategis, pendidikan bukan hanya dipandang 
sebagai instrumen sosialisasi dan perubahan, tetapi juga sebagai alat 
peletak dasar untuk pembangunan pada segenap aspek kehidupan 
politik, ekonomi, budaya, dan pengetahuan. Pendidikan, dengan 
demikian merupakan elemen yang tak terpisahkan dari pembangunan 
berkelanjutan. Efektivitas program pembangunan nasional, dilihat dari 
spektrum makro, cenderung dominan disebabkan oleh pengabaian 
pada penguatan dan pemrioritasan kualitas pendidikan. Negara-negara 
maju (developed countries) cenderung lebih berhasil dalam penyediaan 

PENDAHULUAN

“The process of supervision like all human relationships is fraught with hazards.” 
(dryden, 1991)

“it is an essential for learning and professional development.”
 (Fleming & Steen, 2004)
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SuperviSi pendidikan: strategi peningkatan kualitas pendidikan di Sekolah  2

pendidikan yang berkualitas “memadai” dan lebih mampu mengatasi 
pelbagai hambatan (educational barriers) dibanding negara-negara yang 
sedang berkembang (developing countries). 

Berbagai penelitian dan pengalaman penyelenggaraan pendidikan 
di dunia menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah hambatan krusial 
dalam penyelenggaraan pendidikan. Pertama, ketidaktepatan alokasi 
anggaran pendidikan (improper allocation of budget by Government), 
Kedua, ketidaktepatan implementasi kebijakan pendidikan (incorrect 
implementation of educational policies). Ketiga, lemahnya platform untuk 
akses pendidikan gratis (lack of educational platforms make education 
accessible to every individual free of cost). Keempat, pendidikan yang 
berkualitas unggul yang mahal dan tidak terjangkau semua kelas. Kelima, 
mahasiswa yang belajar keluar negeri, tapi tidak berminat kembali ke 
negara sendiri. Keenam, rendahnya aspirasi pendidikan masyarakat kelas 
bawah. Ketujuh, gagasan dan praktik pendidikan jarah jauh (construction 
of on long distance education). Kedelapan, ketidakcukupan guru (insufficient 
availability of teachers). 

Pada spektrum makro, dalam proses penyelenggaraannya, 
pendidikan merupakan proses sistematik, terorganisir, dan disepakati, 
di mana masyarakat mempergunakan untuk memindahkan nilai, 
norma, etos, tradisi yang terjadi dalam ruang dan waktu. Keberhasilan 
sistem pendidikan, karena itu, sangat tergantung pada para pelaksana 
(implementer, operator) pendidikan. Betapa pun baiknya sebuah sistem 
atau kebijakan, tanpa implementasi memadai maka akan sulit mencapai 
keberhasilan. 

Studi-studi tentang efektivitas atau kegagalan program pendidikan 
di beberapa negara berkembang merekomendasikan perlunya penguatan 
supervisi pendidikan dalam pengondisian penguatan kualitas 
pendidikan. Efektivitas program supervisi menentukan jaminan kualitas 
yang memadai sesuai kriteria yang distandarkan. Semakin efektif 
supervisi dilakukan, semakin tinggi terjamin kualitasnya. Jaminan 
kualitas pendidikan, sangat tergantung pada komitmen kesadaran, 
dan kompetensi tentang apa yang seharusnya diperankan sesuai 
levelnya. Supervisor dituntut dan bertanggung jawab memahami apa 
dan bagaimana “quality school standards assessment” penilaian standar 
sekolah berkualitas. 
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Bab 1 | Pendahuluan 3

Pemahaman tugas, fungsi, dan tanggung jawab peran supervisi pada 
tingkat makro ini, diharapkan berhasil menggambarkan, memetakan, 
menganalisis, menyimpulkan, dan merekomendasikan kekurangan 
atau kelemahan sistemik apa yang harus diperbaiki baik menyangkut 
aspek kinerja akademik (academic performance), strategi supervisi dan 
sebagainya, maupun aspek non-akademik (non-academic performance) 
sejak subaspek beban kerja, koordinasi, fasilitas, dana, akuntabilitas, 
model, hingga aspek level asesmen yang dilakukan. Implikasinya, 
supervisor dituntut memiliki memiliki kemampuan (supervisability) 
untuk mengkritisi, menilai, atau mengukur beberapa hal. 

Pertama, apakah penyelenggaraaan pendidikan berjalan sesuai 
standar jaminan mutu yang ditetapkan. Di sini, supervisor (aktor 
penyeliaan) dituntut memiliki “assessablity” kompetensi melakukan 
asesmen terhadap aspek-aspek makro penyelenggaran pendidikan 
secara objektif dan komprehensif dengan mencermati diskrepansi 
tuntutan ideal yang sesuai standar dengan realitas yang terjadi. 
Kedua, sejauh mana efektivitas penyelenggaraan pendidikan yang 
dilaksanakan? Pada tahapan ini, supervisor memberikan keputusan 
penilaian (judgment) tingkat efektivitas penyelenggaraan pendidikan 
diukur dengan standar yang ditetapkan. Ketiga, apa kelemahan 
(kekurangan) dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan. 
Pada aspek ini, supervisor secara kritis dapat memetakan keunggulan 
sistemik (strength) dan kelemahan (weakness) yang terjadi dalam 
proses penyelenggaraan pendidikan. Keempat, apa dan bagaimana cara 
perbaikan terhadap kelemahan penyelenggaraaan pendidikan yang 
berlangsung? Pada tahapan ini, supervisor berdasarkan analisis temuan 
dituntut mampu menawarkan solusi efektif bagi pengembangan/
perbaikan penyelenggaraan pendidikan. 

Di samping kelengkapan kebutuhan fasilitas pebelajaran yang relatif 
memadai dan pengondisian suasana belajar yang kondusif, efektivitas 
supervisi juga merupakan instrumen untuk keberhasilan pembelajaran. 
Supervisi dalam peningkatan kualitas pendidikan menjadi strategis 
karena fungsi kontrol yang diperankan dalam proses maupun hasil 
pendidikan/pembelajaran, apalagi di di negara-negara berkembang. D
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SuperviSi pendidikan: strategi peningkatan kualitas pendidikan di Sekolah  4

A. Kualitas Pendidikan 
Perkataan “mutu” atau “kualitas” (quality) memiliki pengertian 
jamak (equivok), dikarenakan berbagai perspektif dan paradigma 
yang dipergunakan untuk memaknainya. Secara harfiah (etimologis), 
“kualitas” diartikan sebagai ciri yang melekat pada suatu subjek atau 
objek, sifat atau ciri yang dimiliki oleh sesuatu, atau harga yang terdapat 
atau melekat pada (barang, jasa, dll.). Sebagai contoh, kepala sekolah 
yang kreatif, guru yang disiplin, siswa yang bernas, meja belajar rusak; 
kata-kata kreatif, disiplin, rusak adalah atribusi (penyifatan, karakterisasi) 
terhadap objek (barang, manusia, sesuatu yang disebut). Dalam hal ini, 
kualitas merupakan hasil justifikasi terhadap sesuatu. Kualitas dirujukan 
untuk menilai pada baik-buruk, bagus-jelek, atau harga yang melekat 
pada sesuatu hal (barang, produk, jasa, dll.). Dalam pengertian luas, 
dari perspektif manajerial atau bisnis, kata kualitas dipahami sejauh 
mana sesuatu (barang, atau jasa) sesuai dengan standar yang ditetapkan. 
Semakin sesuatu (barang, jasa) sesuai dengan standar yang dikriteriakan 
maka semakin bisa diatribusi sebagai sesuatu barang atau jasa yang 
baik, memadai, dan sebaliknya. 

Gatewood yang mengutip dari jurnal Supervision and Quality 
Assurance Strategies in Education: Implication for Educational Policy Making, 
mencontohkan bahwa mutu yang baik sebagai “tingkat atau kondisi di 
mana layanan dilakukan sesuai standard dan tuntutan (meets standards 
and requirements) pengguna atau pasa (Gatewood, 2007). Lebih khusus 
dalam pendidikan, banyak formulasi seperti apa kualitas pndidikan 
yang baik (memadai, unggulan, dan relevan). Berdasarkan prinsip dasar 
pendidikan sebagai human right for all throughout life—hak asasi manusia 
sepanjang hidupnya. UNESCO memaknai pendidikan sebagai: 

a means to empower children and adult alike to become active participant in 
the transformation of their societies, or as means to empower learners of all the 
ages and equip them with the values—sebagai alat memperkuat anak dan 
dewasa menjadi partisipan aktif dalam proses transformasi masyarakat, 
atau alat memperkuat siswa pada segala usia dan melengkapinya dengan 
nilai-nilai yang bermakna (UNESCO, 2019). Salah satunya melalui 
penguatan program kualitas pengajaran atau teaching quality improvement 
dan learning process and outcomes (UNESCO, 2019). 
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Bab 1 | Pendahuluan 5

Lebih khusus, dalam pendidikan, banyak formulasi seperti apa 
kualitas pendidikan yang baik (memadai, unggul, relevan, dsb.). Oleh 
karena itu, dalam penyelenggaraannya, pendidikan sebagai long life 
education, long life learning, atau throughout life hendaknya dilandaskan 
pada empat pilar, yaitu (1) belajar untuk mengetahui sesuatu (learning to 
know), (2) belajar untuk bekerja (learning to do), (3) belajar untuk hidup 
bersama (learning to live together), dan (4) belajar untuk menjadi diri 
sendiri (learning to be) yang menekankan pada pemilikan keterampilan 
individu untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki. 

Konsep pendidikan UNESCO di atas, melahirkan konsep kualitas 
pendidikan (quality of education) yang sangat beragam, tergantung pada 
perspektif, paradigma, fokus, dan titik pandang. Secara ringkas, konsep 
kualitas pendidikan sejumlah paradigm diuraikan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Pendidikan:	Konsep,	Kualitas,	dan	Pengukurannya

no Paradigma Definisi Konsep 
Kualitas

Variabel yang 
diukur Catatan

1 Unesco Pendidikan 
adalah proses 
belajar, 
meliputi:	
learning 
to know, 
learning to do, 
learning to 
live together, 
learning to be 

Kualitas 
menyangkut	
dua aspek 
utama,	yaitu:	
(a)	murid,	dan	
(b)		 sistem	
pembelajaran 
(regulasi,	
struktur 
sistem	yang	
mendukung 
implementasi 
kebijakan, 
distribusi 
sumber, dan  
pengukuran 
outcome 

Keseluruhan 
unsur sistemik, 
menyangkut:	(a)	
pengetahuan 
yang	diperoleh,	
(b)	keterampilan	
kritis,	
(c)	penguasaan	
ilmu  untuk 
pengembangan 
diri	(aktualisasi)	

 

2 Education	
for	All,	
Dakar 
Declaration	

  Berdasar pada 
Unsur utama, 
menyangkut:	(a)	
kualitas murid 
spt: prestasi, 
kesehatan, 
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no Paradigma Definisi Konsep 
Kualitas

Variabel yang 
diukur Catatan

partisipasi,	
(b)	proses	
menyangkut	
kompetensi 
professional 
guru,	(c)	isi	
(relevansi	
kurikulum),	
(d)	system	
(pengelolaan,	
alokasi	sumber).	

3 Convention	
of the Right 
of the Child 

Upaya	
pengembangan 
anak	aspek:	(a)	
kepribadian, 
bakat, 
kemampuan 
mental dan 
jasmaniah,	(b)	
hak asasi dan 
kebebasan 
dasar,	(c)	
orangtua murid 
beserta latar 
kulturalnya,	
dan	(d)	
lingkungan 
alam belajar 
murid

  Pasal	25	(1)	

4 UNICEF Menyangkut	
5	aspek/
dimensi:	(a)	
peserta didik 
(b)	lingkungan	
didik,	(c)	
isi didik, 
(d)	proses	
didik,	dan	(e)	
outcomes. 

  Lihat:	
Lampiran	
General	
Comment no.1, 
Pasal	29	(i)	of	
the	Convention	
on the 
Rights of the 
Child 
(UN,1001a)	

5	 Tradisi	
Humanis	

Pendidikan 
sebagai proses 
praktik	sosial	
bukan sebagai 
hasil intervensi 
kepada 
individu/murid 
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no Paradigma Definisi Konsep 
Kualitas

Variabel yang 
diukur Catatan

6 Tradisi	
Behavioris 

Pendidikan 
sebagai proses 
pengubahan 
perilaku. 

Perubahan 
perilaku 
peserta didik 
pada aspek 
kognisi, afeksi 
dan motoric 

  

7	 Tradisi	
Kritis	

Pendidikan 
sebagai proses 
memotivasi/	
memobilisasi 
perubahan 
sosial. 

Perubahan 
masyarakat	
(social	
change)	

Sejauh mana 
kurikulum 
memiliki 
kemampuan 
untuk 

 

(a)	
menggerakkan 
terjadinya	
perubahan 
sosial,	(b)	
membentuk 
kemampuan 
kritis	untuk	
perubahan,	(c)	
memotivasi,	
meransang, 
menggugah,  
dan 
menggerakkan 
partisipasi	
belajar 

8	 Tradisi	Asli	 Pendidikan 
sebagai proses 
transmisi nilai 
sosial-budaya	
masyarakat	

 Sejauh mana 
kurikulum, 
metode 
pengajaran/
pendi
dikan, dan 
asesmen 
dirujukkan pada 
kenutuhan real 
masyarakat	
lokal. 

 

Berdasarkan fakta tentang fenomena pendidikan atau pembelajaran 
di berbagai belahan dunia, dapat digarisbawahi beberapa hal. Pertama, 
dari perspektif atau paradigma apa pun, pendidikan menjadi aspek paling 
mendasar, urgen, dan determinatif bagi kualitas hidup masyarakat pada 
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berbagai aspek kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, dsb. Kedua, 
konsep pendidikan sangat beragam tergantung pada aspirasi, perspektif, 
paradigma, dan kebutuhan masyarakat pengguna pendidikan. Perbedaan 
latar kebutuhan, keluasan wawasan, budaya, dan kesadaran peran 
pendidikan sebagai determinan kehidupan, melahirkan terdapatnya 
pemahaman, orientasi, isi pendidikan, dan cara penyelenggaraannya. 

Ketiga, dalam praktik penyelenggaraanya, pendidikan 
diselenggarakan secara berbeda, tidak seragam antara negara, bangsa, 
atau masyarakat yang berbeda. Perbedaan terjadi antara negara maju 
dengan negara berkembang, atau negara belum berkembangan, yang 
tergantung pada komitmen, prioritas, ketersediaan sumber, dana dan 
lain-lain. Perbedaan ini, secara sistemik, lebih lanjut berimplikasi praktis 
terhadap terjadinya perbedaan konsepsi tentang kualitas pendidikan. 
Karena itulah, untuk mengukur kualitas pendidikan merupakan hal 
yang sangat sulit, karena tergantung pada konsep, paradigm, dan ukuran 
pendidikan yang ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan. Keempat, 
spektrum sangat luas, kualitas pendidikan sangat tergantung pada 
faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama masyarakat di suatu 
negara. Kualitas proses pendidikan akan tergantung pada sistem inputs, 
infrastruktur, rasio guru-murid, isi kurikulum, dan kualitas guru. Kelima, 
untuk melihat tingkat efektivitas penyelenggaraan pendidikan, tahapan 
evaluasi (evaluative and measuring phase) dan pengukuran diperlukan 
untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan upaya pendidikan, yang 
berimplikasi pada perbaikan kualitas hidup masyarakat penggunanya.

Tanpa tahapan evaluatif ini, penyelenggara pendidikan (pemerintah 
atau swasta) tidak mampu menggambarkan “kebermanfaatan” 
pendidikan yang notabene menjadi kebutuhan mendasar dan niscaya 
bagi warga atau masyarakat, di samping tidak mampu melihat kelemahan 
untuk perbaikannya. Keenam, diperlukan perangkat instrumen evaluasi 
dan pengukuran pendidikan, di antaranya sistem penjaminan mutu 
(quality assurance system) yang memiliki kemampuan mengukur 
(measuring capacity) proses maupun output secara absah dan andal, serta 
sistem pengontrolan kualitas (quality control system) yang mengukur 
kualitas produk penyelenggaraan kegiatan. Ketujuh, dalam konteks 
ini, diharapkan supervisi bisa difungsikan maksimal untuk penguatan 
peningkatan kualitas berbasis sistem penjaminan mutu yang ditetapkan. 
Supervisi dapat difungsikan salah satunya untuk mengidentifikasi 
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solusi terhadap masalah yang dihadapi, serta meningkatkan praktik 
dan meningkatkan tingkat pemahaman terhadap isu-isu preofesional 
yang mengemuka. The British Association for Counselling and Psychotherapy 
(BACP) menggambarkan peran supervisi dalam berbagai bentuk jasa 
layanan. 

A formal arrangement for consellors to discuss their work together with 
someone who is experienced in counselling and supervision. The task is to 
work together to ensure and to develop the efficacy of the counsellor/client 
relationship. The agenda will be the counselling work and feeling about that 
work toghether the supervisor’s reactions, cmments and confrontations. Thus 
supervision is a process to maintain adequate standards of counselling and 
a method of consultancy to widen the horizons of an experienced practioner 
(Rughby, 1996). 

Pentingnya fungsi supervisi dalam berbagai bentuk proses kegiatan 
layanan, menimbulkan beberapa hal penting menjadi pertanyaan krusial 
yang harus terus dipahami: Apakah terdapat kedudukan supervisi dalam 
pencapaian tujuan pendidikan? Bagaimana kegiatan supervisi harus 
dirancang agar mampu menjalankan fungsinya dalam peningkatan 
mutu pendidikan? Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap supervisi 
yang efektif? Supervisor seperti apa yang mampu menjalankan tugas 
dan fungsinya dengan baik? Apa saja yang harus diperhatikan oleh 
supervisor agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan 
dengan baik? 

B. Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC) 
sebagai Sebuah Keniscayaan Kinerja 

Apa pun nama suatu program atau kegiatan, baik skala besar maupun 
kecil diperlukan penilaian atas kualitas yang dihasilkan. Paling tidak, 
tahapan penilaian kualitas, akan diketahui beberapa: (1) sejauh mana 
proses penyelenggaraan suatu kegiatan; (2) sejauh mana tingkat 
efektivitas, efisiensi, dan produktivitas penyelenggaraan kegiatan; (3) 
apa faktor berpengaruh terhadap kualitas yang terjadi; serta (4) apa 
dan bagaimana strategi perbaikan atau penguatan kualitas yang dicapai. 

Untuk memahami kualitas sebuah kegiatan secara komprehensif, 
di mana hasil penilaiannya memiliki tingkat keabsahan (validitas) 
dan keterandalan (reliabilitas) sehingga bermanfaat bagi pembuatan 
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keputusan untuk sebuah kebijakan, diperlukan seperangkat standar 
tertentu. Dalam konteks penilaian kualitas ini, terdapat dua model 
standar yang perlu dipahami, yaitu: penjaminan mutu (Quality Assurance/
QA) dan Kontrol Mutu (Quality Control/QC). Kedua konsep ini, memiliki 
tujuan sama, yaitu melihat, menilai, atau mengukur mutu dari sesuatu 
(barang, kegiatan, atau jasa). Perbedaannya, hanya terletak pada 
orientasi atau penekanan fungsinya. QA menekankan pada penilaian 
terhadap bagaimana sebuah kegiatan/program dilakukan dengan cara 
atau prosedur yang benar sesuai mekanisme yang ditetapkan. Dengan 
demikian, QA berorientasi dan berfokus pada penilaian terhadap 
proses (process oriented). QA memastikan bahwa apa yang dilakukan 
itu sesuai dengan cara, prosedur, makanisme yang tepat QA. Di satu 
sisi memberikan jaminan dengan cara memonitor jalannya proses 
pengerjaan suatu kegiatan atau proyek sejak kesesuaian regulasi, 
rencana kerja, metode, waktu, biaya, tahapan, pengorganisasian, dan 
sebagainya. Quality Asssurance (QA) mengukur proses kerja suatu 
kegiatan untuk peningkatan kualitas proses (process improvement). QA, 
karena itu, dilihat dari perannya, terkategori sebagai manajemen proses 
(process management). 

Sementara itu, QC di sisi lain, lebih melihat pada persoalan 
apakah/sejauh mana produk yang dikerjakan (dihasilkan) itu sesuai 
dengan apa yang diharapkan QC, melihat tingkat kesesuaian hasil/hasil 
yang dikerjakan dengan ekspektasi yang dirumuskan dan ditargetkan 
(product oriented). QC memastikan bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan 
harapan. QC merupakan “measures quality of product by verifying that 
what was implemented matches the requirement,” yakni penjaminan mutu 
mengukur kualitas produk dengan cara memverifikasi bahwa apa yang 
diimplementasikan itu sesuai tuntutan/harapan. Karena itu, QC dapat 
diartikan sebagai “verifikasi kebutuhan” (requirement verification) sesuai 
harapan (Goetsch dan Stanley, 2000). 

Tahap kerja QC menggambarkan, menganalisis, menyimpulkan, 
dan melaporkan kualitas produk, termasuk kelemahan/kekurangan 
kualitas (quality defects) dan memberikan masukan perbaikan (feedback-
loop) untuk perbaikannya. Karena itu, sesungguhnya, dari perspektif 
“totalitas”, kedua konsep QA dan QC memiliki hubungan sistemik yang 
koheren, memiliki lingkup kerja seranah (functional domain) yang tak 
bisa dipisahkan secara rigid. Jika prosesnya dilakukan sesuai mekanisme 
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yang ditetapkan (sesuai kriteria) maka berkecenderungan menghasilkan 
produk/hasil sesuai harapan. Semakin memadai pemeranan QA 
maka semakin efektif QC. Semakin memadai fungsi QA dan QC 
maka memuaskan penyelenggaraaan kegiatan secara keseluruhan. 
Jadi, keduanya merupakan jalinan unsur (intertwined stage) yang tak 
terpisahkan, karena bermuara pada satu titik, yaitu: terwujudnya 
“kepuasan karja” baik dalam prosesnya maupun produk akhirnya. 

C. QA dan QC dalam Pendidikan 
Pendidikan merupakan aktivitas mendasar, vital, strategis, dan 
determinatif bagi kualitas kehidupan manusia. Sangat mustahil, jikalau 
manusia sebagai “ens educandums—Quality Control (QC) measures quality 
of product by verifying that what was implemented matches the requirement.” 
Penjaminan mutu mengukur kualitas produk dengan cara memverifikasi 
bahwa apa yang diimplementasikan itu sesuai tuntutan/harapan. Karena 
itu, QC dapat disebut sebagai “verifikasi kebutuhan” (requirement 
verification). Sebagai ENS Educandum (Langveld) makhluk yang dapat 
dididik dan mendidik agar bisa pertahankan kehidupannya (being 
survived), terlepas dari aktivitas pendidikan, hal ini karena beberapa 
hal yang mendasarinya. 

Pertama, dari berbagai sisi, pendidikan merupakan kebutuhan 
dasar (basic need) karena berkaitan dengan persoalan vital yang harus 
dipenuhi untuk kebutuhan mempertahankan hidup (survivalitas) di 
tengah kehidupan kesehariannya. Karena itu, dari sisi ini, pendidikan 
menjadi kewajiban bagi manusia untuk mengeyamnya. Kedua, hanya 
melalui pendidikan, manusia dikondisikan akan memiliki daya adaptasi 
dan daya kompetisi dalam dinamika kehidupan nyata. Ketiga, hanya 
melalui pendidikan manusia bisa meningkatkan kualitas hidupnya untuk 
peroleh kesejahteraan atau kebahagiaan. Implikasinya, penyelenggaraan 
dan segenap implikasi sistemiknya menjadi sangat penting, dan tak 
mungkin bisa diabaikan. 

Dalam prosesnya, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas 
baik, sesuai kebutuhan, dan memiliki nilai tambah diperlukan upaya 
pengawasan pengontrolan dan penjaminan kualitasnya. Implikasi 
sistemiknya, penyusunan standar kualitas proses (QA) dan standar 
kualitas produk (QC) menjadi suatu keniscayaan. Penyelenggaraan 
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pendidikan, dalam berbagai bentuk operasionalitasnya, pendidikan 
sebagai upaya peningkatan kualitas hidup terproses dalam berbagai 
bentuk, di antaranya melalui proses belajar mengajar, pelatihan, 
pembimbingan, pembiasaan, pentauladanan, dan sebagainya. 

Dalam spektrum meso yang melihat pendidikan sebagai proses 
pembelajaran di sekolah, bahwa “mutu pendidikan” dikaitkan dengan 
keseluruhan harga atau nilai pendidikan menyangkut input, proses 
belajar mengajar, output/outcome. “The quality of education tefer s to the 
worth of education (with reference to input, the teaching and learning process 
and the output/oucome)” (Babalola, 2004). Lebih detail, dalam studinya 
tentang supervisi dan strategi penjaminan, B.J. Ojo menjelaskan 
keterkaitan sistemik antara input, proses, output/outcome, dan 
lingkungan dalam proses pendidikan. Dalam hal ini, kualitas pendidikan 
berkaitan dengan input, proses, dan outcome/output (Ojo, 2007). 

Quality of input refers to the worth of teachers, trainees (students) and 
textbook, technology of delivery (teaching & lerarning aids), and task or 
curriculum. Quality of the process deals with the worth of teaching-learning 
process that involves lesson plans, delivery methods, classroom organization 
and control, student-teacher inter-actions, pupil’s participation, assessment 
and evaluation, marking, etc. Quality of outcome and output involves the 
academic achievement and attainment, value added through education, results 
of internal and external examinations, etc. While quality of environment 
involves the work of all environment factors and sanitations. 

  Mutu pendidikan bisa baik, memuaskan, unggul, sesuai harapan, 
luar biasa, atau sebaliknya bisa terkategori buruk/jelek, tidak memadai, 
kurang, di bawah standar, dan sebagainya. Ini tergantung pada bagaimana 
kualitas penyelenggaraan dilakukan secara sistemik. Mutu input tekait 
dengan nilai kepala sekolah, guru, siswa, buku, kurikulum, pemanfatan 
teknologi, dan sebagainya. Mutu proses berkenaan dengan aspek PBM 
terkait dengan rencana pelajaran, metode mengajar, pengorganisasi dan 
pengawasan kelas, interaksi Guru-Siswa, partisipasi siswa, asesmen, dan 
evaluasi. Sementara itu, mutu output dan outcome berkaitan dengan 
pencapaian dan prestasi akademik (academic achievement & attainment) 
menyangkut hasil ujian di sekolah dan di luar sekolah, serta tingkat 
asesabilitas untuk pelenjutan sekolah atau bekerja. 

Dalam upaya penilaian atau pengukuran ini, maka aparat terkait 
dengan tugas dan tanggung jawab ini, yaitu QA dan standard officers 
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seperti Inspektur pendidikan (education inspector) bertugas melakukan 
inspeksi, penilaian untuk memberikan jaminan/meyakinkan bahwa 
standar khusus PBM, pengelolaan keuangan (financial management), 
dan pengorganisasian sekolah dilakukan, dilaksanakan secara memadai 
sesuai standar (regulasi, spesifikasi, dan lain lain.). Karena itu, inspektur 
pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab lebih luas, di antaranya: 
(1) mengobservasi pelajaran sejak persiapan, proses, dan hasil 
pembelajaran, (2) mempelajari guru dan murid, termasuk kompetensi 
profesional guru dan kondisi murid, (3) memahami lingkungan sekolah, 
(4) menilai organisasi sekolah, (e) mengecek karya dan aktivitas murid, 
serta (5) melaporkan temuan dan hasil penilaian. Inspektur pendidikan, 
dalam pelaksanaan tugas profesional, dituntut memiliki pemahaman 
psikologi pendidikan, kurikulum, konseling murid, dan manajemen 
pendidikan. Dalam konteks tugas ini, supervisor pendidikan (educational 
supervisior), pengawas sekolah (school superintendent, school supervisor) 
memegang peran penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Pada 
tingkat makro, pengawasan pendidikan, paling tidak memiliki tanggung 
jawab sebagai berikut. 

1. Memetakan realitas kualitas penyelenggaaan pendidikan yang 
dilaksanakan oleh institusi pemerintah, swasta, maupun 
masyarakat.

2. Meningkakan segenap aspek kualitas pendidikan dan memberikan 
jaminan keluaran pendidikan yang unggul dan terukur (excellent and 
measurable outcomes) yang dicapai.

 Konferensi Pendidikan Jomtien (Jomtien Conference on Education), 
pada 1990 yang membahas “Akses Qualitas Pendidikan 
untuk Semua”, yang kemudian dibahas dalam forum Dakar 
(Dakar Forum, 2000). Forum ini diikuti oleh 150 negara dan 
menghasilkan rumusan 6 tujuan pendidikan (education for all EFA 
goals), yang salah satunya mengenai aspek kualitas pendidikan, 
yaitu “improving all aspects of the quality of education and ensuring 
excellence of all so that recognized and measurable learning outcomes are 
achieved by all, especially in letarcy, numeracy, and essential life skills” 
yakni peningkatan pada segenap aspek penyediaan layanan 
pelaporan dan rekomendasi (advisory services) kepada sekolah 
atau institusi pendidikan tentang bagaimana cara terbaik untuk 
peningkatan keterampilan pedagogik dan androgokik yang 
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seharusnya dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja 
sekolah (Republic of Kenya, 2010). 

 Pedagogic skills, lebih sering diistilahkan dengan teaching skills 
(keterampilan mengajar), yaitu keterampilan mengelola kelas 
(classroom-management) dan keterampilan terkait substansi, isi, 
atau materi yang disampaikan pendidik (content-related skills). 
Keterampilan kelola kelas tersebut berkaitan dengan: (a) 
kemampuan mengidentifikasi dan memahami apa yang harus 
diperankan sebagai seorang guru di dalam kelas; (b) kemampuan 
mencipta lingkungan belajar yang kondusif, terbuka (transparan), 
motivatif, dan kreatif; serta (c) kemampuan memahami kepribadian 
dan gaya belajar siswa. Sementara itu, kemampuan substantif 
menyangkut: (a) penguasaan pengetahuan/materi yang diampu 
(knowledge of subject-matter representation); (b) pemahaman terhadap 
konsepsi siswa terhadap materi bahasan dan implikasinya terhadap 
proses belajar mengajar siswa; (c) pemahaman tentang strategi 
mengajar; (d) pengetahuan tentang kurikulum; (e) pemahaman 
tentang pengetahuan konteks pendidikan; (f) pemahaman tentang 
pengetahuan tujuan pendidikan (Shulman, 1986).

3. Memberikan saran perbaikan kepada segenap pemangku 
kepentingan pendidikan, seperti kepala sekolah, kepala dinas 
pendidikan (tingkat pusat, provinsi, maupun Daerah, direktorat 
QA & QS) untuk melakukan perbaikan terhadap masalah krusial, 
seperti keuangan, SDM, kurikulum, dan sebagainya. Para standard 
officers, dalam konteks ini menjelaskan dan mengalisis seperti 
apa kondisi real penyelenggaraan pendidikan dilihat “standar 
kualitas” (quality standard & quality assurance) yang dikriteriakan, 
atau memberi saran pada institusi penyelenggara pendidikan baik 
pemerintah, swasta, maupun masyarakat mengenai masalah-
masalah kependidikan (current educational problems) yang terjadi, 
serta membutuhkan solusi segera.

Sementara itu, pada tingkat mikro, pengawasan pendidikan yang 
dilakukan oleh quality officers, diharapkan mampu meningkatan kualitas 
pendidikan pada tingkat sekolah (school level). Di sini, pengawas 
bertanggung jawab untuk membantu: (1) peningkatkan mutu kinerja 
(teaching-performance quality) guru; (2) meningkatkan efektivitas 
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penerapan kurikulum; (3) meningkatkan efektivitas pengelolaan sekolah 
(school management); (4) meningkatkan penciptaan situasi pembelajaran 
yang kondusif dan efektif; (5) meningkatkan efektivitas sarana-prasarana 
yang tersedia. Dalam melaksanakan tugasnya, supervisor atau quality 
officers lainnya hendaknya bekerja berdasarkan pada instrument yang 
sudah dibuat dan distandardisasikan, yaitu standar penjaminan mutu 
(quality assurance) dan standar kualitas pengawasan (quality control). 

InSPeCTIon/  

Gambar 1.1 Gubungan	antara	Supervisi,	Kontrol	Mutu,	Jaminan	Mutu,	 
dan	Total	Mutu

Dari gambar di atas, terlihat bahwa kualitas pendidikan secara 
keseluruhan (total quality of education) sebagai sebuah sistem, 
dipengaruhi oleh bagaimana kualitas institusi pendidikan yang 
ditentukan bagaimana implementasi proses evaluasinya (quality control) 
dan bagaimana proses monitoring (quality assurance) yang dilakukan 
terhadap aktivitas/program layanan mutu yang dilakukan oleh pelaku 
pendidikan atau pengajaran (kepala sekolah, guru, supervisor). Jadi, 
kinerja supervisor akan memengaruhi kualitas institusi pendidikan, 
dan berujung menentukan kualitas pendidikan secara menyeluruh. 
Implikasi sistemiknya, untuk memperoleh kualitas pendidikan (atau 
pembelajaran) yang memadai, diperlukan tahapan proses monitoring 
dan evaluasi yang memadai terhadap kinerja pelaksana pendidikan. 

Terdapat beberapa alasan pentingnya monitoring dan evaluasi. 
Pertama, pendidikan merupakan proses sistemik. Keberhasilan 
pendidikan sangat ditentukan oleh keberhasilan segenap unsur 
pendidikan sebagai subsistemnya, menyangkut tujuan pendidikan, 
kurikulum, murid, guru, metodologi pembelajaran (pendekatan, 
metode, dan teknik pengajaran), sarana-prasarana, lingkungan 
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pembelajaran, sistem pengawasan, dan pemeranan lingkungan sekolah. 
Kejelasan tujuan pendidikan, ketepatan kurikulum, tingkat memadainya 
dan profesionalitas guru (pendidik), pengelolaan (managability) murid, 
kesesuaian metodologis pembelajaran, ketercukupan sarana-prasarana, 
efektivitas sistem kepengawasan (supervisory system, dan kondusivitas 
lingkungan) menjadi penentu tingkat efektivitas pendidikan atau 
pembelajaran. Semakin memadai pemeranan fungsi subsistem, semakin 
tinggi tingkat efektivitas penyelenggaraan pendidikan/pembelajaran, 
dan sebaliknya. 

Kedua, dalam upaya pencapaian kualitas pendidikan, baik kualitas 
proses penyelenggaraan maupun kualitas keluarannya (output dan out-
come), diperlukan standarisasi pada segenap subsistemnya, baik pada 
tingkat lokal (local standard), tingkat nasional (national standard), maupun 
tingkat internasional (international standard). Negara dan/atau sekolah 
seharusnya memiliki standar yang pasti dan jelas tentang apa prestasi 
dan strategi yang harus dilakukan (diwujudkan) untuk pencapaian 
keberhasilan belajar siswa sesuai standar. 

Penyediaan standar pndidikan sebagai common core tentang apa yang 
harus dipelajari murid dan apa yang harus diajarkan guru, serta apa 
yang harus diawasi para fungsi pengawasan agar terjadi proses yang 
efektif, diharapkan memudahkan untuk melakukan asesmen pendidikan 
secara menyeluruh. Implikasinya, semakin memadainya standar-standar 
pendidikan disediakan, semakin tinggi kemampuan mengontrol dan 
menilai kualitas proses dan produk pendidikan. 

Ketiga, dalam prosesnya, peran, tugas dan fungsi dari subsistem 
kepengawasan, baik inspektur pendidikan, supervisor pendidikan, 
maupun standard officers lainnya, memiliki peran dan fungsi sangat 
penting bahkan determinan bagi terwujudnya efektivitas atau 
keberhasilan penyelenggaraaan pendidikan umumnya, dan pembelajaran 
di kelas khususnya. Semakin memadai pemfungsian subsistem 
kepengawasan, semakin tinggi kualitas penyelenggaraan pendidikan/
pembelajaran, dan sebaliknya. 

Keempat, dalam upaya efektivitas pemeranan/pemfungsian 
subsistem kepengawasan, diperlukan pemahaman tentang standar 
mutu—baik quality assurance, quality control, maupun total quality 
management oleh quality officers—petugas yang berwenang menilai 
kualitas pendidikan. Semakin tinggi tingkat pemahaman para petugas 
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kualitas terhadap standar-standar pendidikan, semakin efektif dalam 
penilaian dan pengatasan alternatif pemecahan masalah untuk 
keberhasilan pendidikan. 

D.  Supervisi di Era 4.0 

1. Era Revolusi Industri 4.0 

Saat ini, dunia telah memasuki sebuah era baru, yakni era revolusi 
industri 4.0 (selanjutnya disingkat RI-4.0), yang di antaranya 
secara kultural ditandai oleh meningkatnya konektivitas, interaksi, 
perkembangan sistem digital, artificial intelligence, dan realitas virtual. Era 
RI-40 dapat digambarkan sebagai sebuah zaman di mana sekumpulan 
teknologi baru berfusi secara terpadu antara dunia fisik, digital, biologi, 
mesin yang berpengaruh terhadap terjadinya perubahan luar biasa 
dalam berbagai sektor kehidupan manausia. Klaus Schwab menyebut 
era ini sebagai “second machine age” (abad mesin kedua), lantaran era 
RI-40 pada dasarnya merupakan lanjutan dari perkembangan teknologi 
di era sebelumnya: RI-1.0, RI-2.0, dan RI-3.0 sebagai efek digitalisasi 
dan kemajuan teknologi informasi tak terbatas. 

Sebagai revolusi industri pertama, RI-1.0, ditandai oleh transisi dari 
cara produksi keras (hard-production) ke mesin dengan menggunakan 
kekuatan air dan uap. Implementasi penggunaan mesin-mesin di 
era ini terjadi relatif cukup lama sejak 1760–1820-an di Eropa dan 
Amerika Serikat, yang dipergunakan dalam pengerjaan kepabrikan, 
terutama industri tekstil, baja, tambang, dan pertanian. Hanya saja, 
perubahan yang terjadi di era RI-1.0, tidak berdampak pada masyarakat 
secara luas, hanya terbatas pada kelas menengah. Selanjutnya, pada 
periode sekitar 1870–1914, menggejala lahirnya RI-2.0, dan dikenal 
sebagai revolusi teknologi (technological revolution) yang menjadi titik 
awal kebangkitan revolusi industri yang sesungguhnya. Di era ini, 
berlangsung penggunaan teknologi secara ekstensif untuk jaringan 
kereta api, telegraf untuk percepat arus lintas orang dan pesan (ide, 
berita, dll.), serta intensifikasi elektrifikasi kepabrikan dan industri 
modern. Era ini, mulai berpengaruh terhadap beberapa sektor sosial-
ekonomi masyarakat, karena pekerja manusia banyak tergantikan oleh 
mesin. 
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Pada akhir abad 20, lahir fenomena kehidupan yang relatif 
cukup revolusioner dengan kemunculan RI-3.0. Industrialisasi dan 
penggunaan teknologi canggih kian meluas dan intensif dibanding era 
sebelumnya. Penggunaan teknologi digital mulai merambah di berbagai 
sektor kehidupan ekonomi dan sosial. Kemajuan teknologi informasi, 
mengawali penggunaan computer, dan teknologi komunikasi untuk 
proses produksi. Mesin mulai menggeser tenaga manusia. Namun, 
komunikasi semakin cepat dan memperpendek sekat geografis. Pada 
dasarnya, era RI-4.0 merupakan kelanjutan dari kemajuan capaian 
era sebelumnya. Meski belum ada definisi era revolusi RI-4.0 yang 
disepakati sebagian besar ilmuwan futuris, tetapi di era ini, tampak jelas 
perubahan-perubahan kehidupan dari sebelumnya (Minhwa, 2018). 
Klaus melihat RI-4.0 menyebutnya sebagai era terobosan dalam semua 
aspek kehidupan. Gelombang RI-4.0 diharapkan mampu merancang 
dunia lebih yang lebih baik melalui maksimalisasi kesejahteraan umat 
manusia. 

Sebuah survei yang dilakukan terhadap 800 ahli teknologi tinggi 
dan eksekutif, diprediksi bahwa pada 2025, terjadi teknologi telepon 
seluler bisa ditanam (mobile cell implantation), 80% kehadiran orang 
dengan digital, pada 2023, kehadiran orang tergantikan secara digital. 
Tahun 2020, 10% kacamata baca tersambung internet. Tahun 2024 
seluruh penduduk dunia terakses internet. Lebih dari 50% arus internet 
dikendali dari dan ke rumah, dan pada 2024, 10 % kendaraan di Amerika 
tanpa pengemudi. Namun, hal yang mengagetkan dan menakutkan 
di era RI-4.0 ini adalah tantangan permasalahan kemanusiaan itu 
sendiri berupa human inequality dan labour market disruption sebagai 
dampak penggantian peran manusia oleh mesin dan otomatisasi. 
Artificial intelligence akan menggantikan jenis pekerjaan modern, serta 
sebagian besar pekerjaan akan otomatis. Dalam hal ini, Martin (2018) 
menyatakan bahwa “… anything that can be measured of is based on rules will 
be automated,” yakni apa pun yang dapat diukur dan didasarkan pada 
aturan, kaidah semuanya diautomasi (dikerjakan oleh mesin), sehingga 
memunculkan fenomena dehumanisasi pekerjaan. Karena itu, ada tiga 
kata kunci yang harus dijadikan pegangan manusia di era RI 4.0 ini 
menurut Martin (2018), yaitu penguatan: (1) creative endeavor, (2) social 
interaction, dan (3) physical dexterity and mobility. D
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Era RI-4.0 sebagai tahapan revolusi industri keempat berkaitan 
dengan perubahan yang fundamental yang ditandai dengan kebangkitan 
mekanisasi untuk mendukung produktivitas dan efisiensi kegiatan 
manusia. Sedikit berbeda dengan revolusi industri sebelumnya, 
Herman, dkk. (2016) menyebutkan empat prinsip rancangan RI-4.0. 
Pertama, terbentuknya interkoneksi (interconnection) antara kemampuan 
mesin, alat-alat, sensor, dan orang untuk saling berhubungan dan 
berkomunikasi melalui internet (internet antarbenda/Internet of Thing/
IoT, atau Internet antarorang (Internet of People/IoP). Kedua, terjadinya 
transparansi informasi (information transparency), kemampuan sistem 
informasi mencipta salinan (copy) dunia fisik dengan model digital. 
Ketiga, tersedianya berbagai bentuk bantuan teknis (technical assistance) 
teknologi informasi, menyangkut: (a) kemampuan mendukung manusia 
dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah; (b) kemampuan 
sistem yang mendukung kerja berat. Keempat, keputusan desentralisasi, 
yaitu kemampuan sistem virtual untuk membuat keputusan sendiri. 

Sumber: Harmann, dkk. (2016)

Gambar 1.2	Principles	of	RI-4.0	

RI-4.0 dengan segenap karakteristiknya Gambar di satu pihak, dan 
dampak sosial-budayanya terhadap kehidupan masyarakat di pihak lain, 
mengundang pertanyaan mendasar dalam kaitannya dengan pendidikan 
sebagai bagian terpenting dari kebutuhan mendasar manusia: (1) ke 
mana pendidikan akan diarahkan? (2) materi pendidikan seperti apa 
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yang harusnya diajarkan? (3) metode apa yang tepat digunakan? (4) 
bagaimana guru diposisikan? (5) cara evaluasi seperti apa yang sesuai 
dipergunakan? (6) lingkungan seperti apa yang tepat dikondisikan? 
Deretan pertanyaan berkelindan di atas, menjadi sebuah tantangan berat 
bagi masyarakat di era ini yang segera dicarikan jawabannya. Terutama 
pemerintah dan lembaga pendidikan yang secara kultural bertanggung 
jawab sepenuhnya atas realitas ini. 

Namun demikian, apa pun kondisinya, kehadiran RI-4.0 dapat 
menjadi peluang sekaligus ancaman bagi kita, bangsa Indonesia 
terutama—tergantung bagaimana kita meyakini, memahami, 
merespons, menyikapi, dan mempersiapkan segala yang terkait. Menjadi 
peluang, karena beberapa keuntungan atau kelebihan: (1) secara umum 
mempermudah kehidupan; (2) memperingan beban; (3) mempermudah 
proses, cara belajar, dan evaluasi. Menjadi tantangan, karena: (1) kebelum-
siapan sarana; (2) kebelum-siapan SDM; (3) kebelum-siapan kurikulum 
(menyangkut materi dan kompetensi prioritas); (4) lingkungan 
belum kondusif yang menyadari, mendukung, dan menyaipkan diri 
secara cultural; (5) masih rendahnya literasi kependidikan aspirasi, 
prioritas, target, daya kompetisi, dan sebagainya. Akan tetapi, sekali 
lagi tergantung sikap kita semua, temasuk pemerintah, masyarakat, 
dan orang tua sebagai pengguna produk pendidikan. 

Tiada manusia mampu mencegah kehadiran perubahan peradaban 
era ini yang berpengaruh langsung terhadap pola pendidikan SDM 
warganya. Revolusi industri 4.0 akan tetap berlangsung menuju 
secara linear ke fase berikutnya di era RI-5.0. Kebutuhan untuk 
mempersiapkan SDM yang dibutuhkan zamannya menjadi sebuah 
keniscayaan tak terhindarkan (unavoidable imperative). Penyiapan SDM 
yang memiliki kemampuan yang siap beradaptasi dan berkompetisi 
dalam interaksi skala global menjadi sebuah keharisan alami. Karena 
keberhasilan menghadapi tantangan era RI-4.0 akan sangat tergantung 
pada kemampuan menyiapkan SDM yang adaptif dan kompetitif dalam 
masyarakat. Dampak revolusi industri 4.0 dalam pendidikan, seperti 
disinggung Shulman dan para ahli pendidikan lain di dunia, yang 
sebelumnya disiratkan oleh Alvin Toffler dalam tulisannya, bahwa 
apa yang harus diperhatikan di era mendatang bukankanlah pada 
persolanan kemampuan membaca dan menulis, melainkan lebih pada 
perhatian tentang bagaimana mengantisipasi perubahan peradaban 
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yang terjadi secara cepat (rapid change of human civilization). Celakanya, 
perubahan yang terjadi di masa depan, menurutnya cenderung tidak 
jelas (uncertain future), terutama terkait tentang keterampilan apa yang 
seharusnya dikuasai (what skills to be occupied), serta bagaimana manuia 
harus belajar (Toffler, 1965). 

Kasus pandemi Coronavirus diseases (Covid-19) yang awalnya terjadi 
di Wuhan, Cina, telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, yakni 
hingga April 2020 pertengahan, virus tersebut sudah mewabah hingga 
210 negara lebih, dengan jumlah lebih dari 150 ribu orang meninggal 
dunia. Tingkat peneyebaran (transmisi) dan dampaknya yang luar 
biasa menyebabkan terjadi kebijakan lock-down, physical distancing, atau 
berbagai istilah sejenisnya dengan penekanan untuk tidak melakukan 
kontak, komunikasi, dan interaksi fisik dalam kegiatan apa pun, baik 
politik, ekonomi, sosial, keagamaan, budaya, maupun pendidikan. 
Peristiwa pandemi Covid 19 ini, secara kultural, tampak menjadi titik 
awal dari perubahan peradaban. Untuk sebagian negara, teruatama 
negara berkembang, perubahan ini tampak mengejutkan karena terjadi 
lebih cepat dari apa yang diperkirakan futuristik. 

Dalam bidang pendidikan, kendati relatif belum siap, tetapi 
menjadi sebuah tuntutan bagi suatu bangsa, termasuk Indonesia untuk 
beradaptasi dengan perubahan tersebut. Terdapat perubahan yang 
cukup signifikan akibat Covid 19 ini. Pada aspek proses, siap atau tidak 
siap, strategi, model, pendekatan distant learning (belajar jarak jauh) 
harus dilakukan. Berdasar pengamatan, proses pembelajaran (belajar 
mengajar) di hampir semua jenjang (pendidikan dasar, menengah, dan 
perguruan tinggi) diselenggarakan dengan mempergunakan teknologi 
informasi, seperti aplikasi konferensi jarak jauh Zoom, U Met Me, 
Google Classroom, dan sebagainya. 

Tujuan;	peran	institusi,	
kurikulum;	peran	
guru;	keterlibatan	
siswa;	metode;	sistem	
evaluasi;	pengondisian	
lingkungan.

Trend
RI-04	interkoneksi;	
transparansi 
informasi;	bantuan	
teknis;	keputusan	
desentralisasi;	
efek dehumanisasi 
terhadap moralitas.

Realitas Pendidikan Kini 
(Systemicly Uncertain, 
Still Looking for “Fixed 
Format”)

Tujuan	Akhir	
Pendidikan 

Gambar 1.3 Pendidikan	Indonesia	Masa	DepanD
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Pendidikan adalah sektor kehidupan yang sangat vital dan sentral 
bagi kehidupan manusia, karena pendidikan adalah “the most effective 
instrument” untuk lakukan perubahan. Baik-buruknya atau positif-
negatifnya bentuk perubahan yang terjadi dalam masyarakat sangat 
ditentukan oleh kualitas pendidikan dienyam dan diselenggarakan. 
Pendidikan di era kapan dan seperti apa pun menuntut upaya adaptasi 
cermat, cepat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di zamannya. 

Melihat dan berangkat dari realitas kependidikan di Indonesia yang 
cenderung: (1) belum memijakkan secara pasti pada model pendidikan 
yang sepenuhnya relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat—
baik dalam aspek orientasi, tujuan, prioritas materi/isi pendidikan, 
pemeranan guru, pangaktifan siswa, pendekatan didaktisnya, hingga 
pengondisian proses pembelajarannya dan output-nya di satu pihak; serta 
(2) tuntutan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna pendidikan masa 
depan yang demikian beragam dikarenakan perubahan tata kehidupan 
yang demikian cepat di pihak lain, maka diperlukan perancangan atau 
pengontruksian model penyelenggaaran pendidikan yang lebih relevan 
untuk generasi masa depan. 

Kondisi disruptif bangsa yang mengalami gerak perubahan cepat, 
multiarah, dan tak berformat jelas, membuat pemerintah dan segenap 
ahli, praktisi, termasuk kepala sekolah, guru, supervisor, dan pemerhati 
pendidikan perlu berpikir serius tentang seperti apa penyelenggaraan 
pendidikan di Indonesia di tengah pusaran berbagai tantangan masa 
depan. Dalam hal ini, pendidikan Indonesia bertujuan agar mampu 
menyiapkan SDM yang memiliki daya survivability dan adaptability dalam 
perubahan yang terjadi, menuntut perubahan yang rasional, terencana, 
futuristik, dan responsif terhadap tuntutan zaman. Cara berpikir, mind-
set, atau paradigma lama tentang pendidikan, perlu “di-persegar” agar 
mampu mendesain model pendidikan yang tepat. Terdapat sejumlah 
agenda kependidikan yang sudah saatnya diimplentasikan. 

Pertama, pemerintah, sebagai penanggung jawab utama “nasib” 
warganya, perlu mengimplementasikan kebijakan penguatan Gerakan 
Literasi Baru (New Literacy Movement)—sebuah kebijakan untuk 
memperkuat kesadaran tentang fenomena, realitas yang tengah terjadi, 
dan harus dicarikan solusinya segera. Gerakan literasi baru, mengarahkan 
dan memfokuskan pada beberapa hal yang menjadi “core problem of the 
nation”, yaitu: (1) literasi digital, (2) literasi teknologi, (3) literasi 
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kemanusiaan, dan (4) literasi relasi sosial. Literasi digital (digital literacy) 
berkenaan dengan peningkatan kemampuan membaca, menganalisis, 
dan mempergunakan informasi yang mengarus dan tersedia di dunia 
digital (big data). Literasi teknologi (technology literacy) berkenaan 
dengan penguatan dan peningkatan pemahaman cara kerja mesin 
dan aplikasi teknologi. Literasi kemanusiaan (human literacy) terkait 
dengan kemampuan dan keterampilan berkomunikasi (communication 
knowledge and skills) dan penguasaan pengetahuan. Sementara itu, 
literasi relasi sosial berkaitan dengan kesadaran, pengetahuan, dan 
pemahaman penggunaan teknologi informasi (internet, digital, media 
sosial) untuk kegunaan praktis dan konstruktif bagi masyarakat—baik 
pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Bukan sebaliknya 
untuk kepentingan destruktif yang nir-manusiawi. Penguatan literasi 
di atas, pada gilirannya berimpliaksi pada terbangunnya tatanan hidup 
masyarakat (social structure) yang harmonis, adaptif, dan responsif 
terhadap perkembangan zaman. 

2. Supervisi Pendidikan Era Revolusi Industri 

Di atas, pada gilirannya berimpliaksi pada terbangunnya tatanan hidup 
masyarakat (social structure) yang harmonis, adaptif, dan responsive 
terhadap perkembangan zaman. Supervisi merupakan bagian terpenting 
dari sistem pendidikan. Tingkat efektivitas pembelajaran (pendidikan) 
sangat dipengaruhi oleh kualitas supervisi pendidikan yang dilakukan 
seorang supervisor. Perubahan apa pun yang terjadi dalam sistem 
pendidikan (tujuan, kurikulum, metode pembelajarn, sistem evaluasi, 
peran guru, sarana, kondisi lingkungan, kebutuhan masyarakat, 
dan sebagainya) yang secara sistemik berpengaruh terhadap peran 
strategis supervisi pendidikan dan supervisor sebagai pelakunya. 
Supervisi pendidikan (educational supervision) atau supervisi pengajaran 
(instructional supervision) sebagai “teaching learning assistance” bantuan 
untuk peningkatan kualitas pembelajaran, perlu melakukan redefinisi 
peran dan fungsi supervisor itu sendiri di era perubahan yang terjadi. 
Tentu saja, redefinisi yang dilakukan disesuaikan dengan perubahan 
konsep pendidikan yang terjadi baik orientasi, tujuan, maupun prioritas 
materi pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zamannya. D
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