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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan sebuah program apabila pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, 

berkesinambungan,  pengawasan, pendampingan serta evaluasi. 

Dari titik inilah diperlukan layanan supervisi dalam kelangsungan pendidikan terutama dalam 

proses pembelajaran.  

Supervisi merupakan suatu layanan dari atasan kepada bawahan dengan memberikan 

pengarahan guna mengembangkan kinerja menjadi lebih baik. Kegiatan supervisi disebut pula 

sebagai kegiatan mengawasi atau pengawasan. 

Supervisi yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran dapat dipandang sebagai suatu seni 

kerja sama dengan sekelompok  orang agar memperoleh hasil yang sebesar-besarnya ( Syaiful 

Sagala ; Supervisi Pembelajaran, 2012 hal 89  ). Hal ini sejalan dengan permendiknas nomor 12 

tahun 2007 tentang Standar Pengawas sekolah/madrasah pada point B. Kompetensi , komponen 

Kompetensi Supervisi Managerial  dan Supervisi Akademik, yang berisi : 

- Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan 

tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI 

- Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan 

proses pembelajaran/bimbingan tiap bidang ppengembangan di TK/RA atau mata pelajaran 

di SD/MI 

- Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata 

pelajaran di SD/MI berlandaskan standard isi, standard Kompetensi,dan kompetensi dasar, 

dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP 

- Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/tehnik 

pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui 

bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI 

- Membimbing guru dalam menyusunrencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap 

bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI 

- Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, 

laboratorium dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang 

pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI 

- Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media 

pendidikan dan fasilitas  pembelajaran/bimbingan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI 
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- Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran/bimbingan di 

TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI 

Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah pada point 

Kompetensi Supervisi yang meliputi : 

- Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme 

guru. 

- Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan 

teknik supervisi yang tepat. 

- Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru 

 

B.   Landasan Hukum 
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-undang	Nomor	14	Tahun	2005	tentang	Guru	dan	Dosen; 

3. Peraturan	Pemerintah	Nomor	74	Tahun	2008	tentang	Guru; 

4. Peraturan   Pemerintah   Nomor  32  Tahun   2013  tentang  Perubahan   atas Peraturan 

Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik	dan	Kompetensi	Guru; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan; 

7. Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah 

8. Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah 

9. Permendiknas Nomor 16	tahun	2007	tentang	Standar	Kompetensi	Guru 

10. Permendikbud Nomor 60	tahun	2014	tentang	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

11. Peraturan	Menteri	Pendidikan	dan	Kebudayaan	Republik	Indonesia		Nomor	61	Tahun	2014	

tentang  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; 
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12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015  

tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan 

Dasar dan Pendidikan Menengah; 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016  

tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; 

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016  

tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; 

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016  

tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016  

tentang Standar Penilaian Pendidikan; 

17. Peraturan	Menteri	Pendidikan	dan	Kebudayaan	Republik	Indonesia	Nomor	24	Tahun	2016		

tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan 

Dasar dan Menengah; 

 

C. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Supervisi 
Pelaksanaan Supervisi memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut : 
1. Tujuan Supervisi : 

a. Tujuan Umum 

Tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru 

(dan staf sekolah yang lain) agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas 

kinerjanya, terutama dalam melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan proses 

pembelajaran. 

b. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus supervisi meliputi: 

 Meningkatkan kinerja siswa sekolah dalam perannya sebagai peserta didik yang 

belajar dengan semangat tinggi, agar dapat mencapai prestasi belajar secara optimal. 

 Meningkatkan mutu kinerja guru sehingga berhasil membantu dan membimbing 

siswa mencapai prestasi belajar yang diharapkan. 
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 Meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan 

baik di dalam proses pembelajaran di sekolah serta mendukung dimilikinya 

kemampuan pada diri lulusan sesuai dengan tujuan lembaga. 

 Meningkatkan keefektifan dan keefisiensian sarana dan prasarana yang ada untuk 

dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan 

keberhasilan belajar siswa. 

 Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, khususnya dalam mendukung 

terciptanya suasana kinerja yang optimal, yang selanjutnya siswa dapat mencapai 

prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan. 

 Meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sedemikian rupa sehingga tercipta 

situasi yang tenang dan tentram serta kondusif bagi kehidupan sekolah pada 

umumnya, khususnya pada kualitas pembelajaran yang menunjukkan keberhasilan 

lulusan. 

2. Fungsi supervisi menyangkut bidang kepemimpinan, hubungan kemanusiaan, pembinaan 

proses kelompok, administrasi personil, dan bidang evaluasi. Pengertian supervisi tersebut, 

mempertegas bahwa supervisi dilakukan secara intensif kepada guru. Hal ini, secara tidak 

langsung berdampak pada prestasi belajar siswa.  

3. Manfaat Supervisi 

a. Sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan 

b. Sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yan terkait 

dengan pendidikan 

c. Sebagai kegiatan dalam hal memimpin dan membimbing 

   

D.   Definisi 
1. Supervisi : layanan yang bersifat membimbing, memfasilitasi, 

memotivasi serta menilai guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran dan pengembangan profesinya secara 

efektif yang dilakukan melalui antara lain, pemberian 

contoh, diskusi, konsultasi, atau pelatihan 
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2. Supervis Akademik : serangkaian kegiatan membantu guru 

mengembangkan kemampuannya dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran yang meliputi 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan  

pembelajaran dan penilaian hasil belajar. serangkaian 

kegiatan membantu guru mengembangkan 

kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

 

3. Supervisi Klinis : supervisi yang dilakukan berdasarkan adanya keluhan 

atau masalah dari guru yang disampaikan kepada 

supervisor 

 

4. Program supervisi : dokumen perencanaan pelaksanaan dan perencanaan 

pemantauan dalam rangka.membantu guru 

mengembangkan kemampuan mengelola proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran 

 

5. Program tindak lanjut : penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru 

yang telah memenuhi standar, teguran yang bersifat 

mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi 

standar dan guru diberi kesempatan untuk mengikuti 

bimbingan teknis/penataran lebih lanjut  
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E. Ruang Lingkup 

     Ruang lingkup supervisi dapat kita lihat pada gambar berikut ini 

 

 
Gambar	1	:	Ruang	Lingkup	Supervisi	Pembelajaran 

 

 

  

Supervisi

Prinsip

Pendekatan

Teknik

Model
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BAB II 
SUPERVISI PEMBELAJARAN 

 

A. Pengertian Supervisi Pembelajaran 

Bila dikaji dari sisi etimologis istilah “supervisi” atau dalam bahasa Inggris “supervision” sering 

didefinisikan dengan pengawas dan kepalaaan. Sedangkan secara morfologis supervisi terdiri 

dari dua kata yaitu “super” yang berarti atas atau lebih dan “visi” mempunyai lihat, pandang ,tilik 

atau awasi. Dengan demikian supervisi dalam pengertian yang sederhana  yaiu melihat, meninjau 

atau melihat dari atas yang dilakukan oleh atasan (pengawas dan kepala,kepala sekolah) 

terhadap perwujudan kegiatan pembelajaran.  

Supervisi diartikan sebagai layanan yang bersifat membimbing, memfasilitasi, memotivasi serta 

menilai guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan profesinya secara efektif.  

Supervisi pembelajaran adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan 

kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran (Daresh, 

1989,	Glickman,	et	al;	2007).	Supervisi	pembelajaran	tidak	terlepas	dari	penilaian	kinerja	guru	

dalam mengelola pembelajaran. Esensi supervisi pembelajaran sama sekali bukan menilai unjuk 

kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran,melainkan membantu guru mengembangkan 

kemampuan profesionalisme guru dalam pelaksanaan tugasnya 

 

B. Prinsip-prinsip Supervisi Pembelajaran 

Berikut adalah beberapa prinsip yang harus diperhatikan dan direalisasikan oleh pengawas dan 

kepala sekolah dan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi pembelajaran. Prinsip-prinsip 

supervisi pembelajaran yaitu: 

1. Praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi sekolah; 

2. Sistematis, artinya dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi yang matang 

3. Objektif, artinya masukan sesuai aspek-aspek instrumen; 

4. Realistis, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya; 

5. Antisipatif, artinya mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi; 

6. Konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan 

proses pembelajaran; 
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7. Kooperatif, artinya ada kerja sama yang baik antara supervisor dan guru dalam 

mengembangkan pembelajaran; 

8. Kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asah, asih, dan asuh dalam 

mengembangkan pembelajaran; 

9. Demokratis, artinya supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi 

pembelajaran; 

10. Aktif, artinya guru dan supervisor harus aktif berpartisipasi; 

11. Humanis, artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, 

jujur, ajeg, sabar, antusias, dan penuh humor; 

12. Berkesinambungan (supervisi pembelajaran dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh 

Kepala sekolah); 

13. Terpadu, artinya menyatu dengan dengan program pendidikan. 

 

C. Pendekatan Supervisi  

Berdasarkan cara bagaimana pengawas dan kepala sekolah bersama guru melakukan perbaikan 

dan siapa yang lebih dominan di antara keduanya, maka dibedakan tiga macam pendekatan, 

yaitu direktif, kolaboratif dan non-direktif.  

1. Pendekatan Direktif: Tanggung jawab lebih banyak pada pengawas dan kepala sekolah.  

2. Pendekatan Kolaboratif: Tanggung Jawab terbagi relatif sama antara supervisor dan guru  

3. Pendekatan Non-Direktif: Tanggung jawab lebih banyak pada guru  

Karakteristik dari tiga macam pendekatan supervisi pembelajaran tersebut, tertuang dalam tabel 

3	berikut	(Glickman,1981)	 

 

Tabel 3. Pendekatan Supervisi Pembelajaran 

Pendekatan Supervisi 

Tanggung jawab 
Supervisor (Pengawas 

dan 
kepala Sekolah) 

Tanggung 
jawab 

yang 
disupervisi 

Metode Supervisi 

Non Direktif  Rendah  Sedang  Self Assesment  
Kolaboratif  Sedang  Sedang  Mutual Contrac  
Direktif  Tinggi  Rendah  Delineated standars  
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D. Model Supervisi 

Berdasarkan bagaimana cara memahami atau memastikan masalah, darimana datanya 

diperoleh dan dengan cara apa memperbaikinya, maka dibedakan tiga model supervisi 

pembelajaran, yaitu model saintifik, model artistik dan model Klinis. Berikut adalah penjelasan 

mengenai ketiga model supervisi pembelajaran tersebut. 

1.   Model Supervisi Saintifik/Ilmiah 

Menurut Sahertian (2008) model supervisi ilmiah adalah sebuah model supervisi yang 

digunakan oleh supervisor untuk menjaring data atau informasi dan menilai kinerja kepala 

sekolah dan guru dengan cara menyebarkan angket. 

Supervisi yang bersifat ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Dilaksanakan secara berencana dan berkelanjutan. 

b. Sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu 

c. Menggunakan instrumen pengumpulan data 

d. Dapat menjaring data yang obyektif 

 

2. Model Supervisi Artistik 

Model supervisi artistik menuntut seorang supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus 

berpengetahuan, berketerampilan, dan memiliki sikap arif. Seperti diungkapkan oleh 

Jasmani dan Mustofa (2013; 31) model supervisi artistik mendasarkan diri pada bekerja 

untuk orang lain (working for the other), bekerja dengan orang lain (working with the other), 

dan bekerja melalui orang lain (working through the other). Oleh karena itu, pelaksanaan 

supervisi tentunya mengandung nilai seni (art). Menurut Sergiovanni model supervisi artistik 

memiliki beberapa karakteristik, antara lain: 

a. Memerlukan perhatian agar lebih banyak mendengarkan dari pada berbicara.  

b. Memerlukan tingkat pengetahuan yang cukup.  

c. Mengutamakan sumbangan yang unik dari guru-guru dalam rangka mengembangkan 

pendidikan bagi generasi muda  

d. Menuntut untuk memberi perhatian lebih banyak terhadap proses kehidupan  kelas.  

e. Memerlukan suatu kemampuan berkomunikasi yang baik dalam cara mengungkapkan 

apa yang dimiliki terhadap orang lain yang dapat membuat orang lain menangkap 

dengan jelas ciri ekspresi yang diungkapkan itu.  

f. Memerlukan kemampuan untuk menafsirkan makna dari peristiwa yang diungkapkan  

9
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3. Model Supervisi Klinis 

Menurut Acheson dan Gall	 (1987),	 supervisi	 Klinis adalah sebuah model alternatif dari 

supervisi yang lebih interaktif, demokratis, dan berpusat pada kebutuhan guru. Supervisi 

Klinis ini pada dasarnya merupakan pembinaan performansi guru mengelola proses belajar 

mengajar (Cogan, 1973). 

Karakteristik supervisi Klinis menurut	Mulyasa	(2004:112)	yaitu: 

a. Supervisi diberikan berupa bantuan (bukan perintah) sehingga inisiatif tetap       berada 

di tangan guru 

b. Aspek yang disupervisi berdasarkan usul guru, yang dikaji bersama kepala sekolah 

sebagai supervisor untuk dijadikan kesepakatan. 

c. Instrumen dan metode observasi dikembanganka bersaa oleh guru dan kepala  sekolah. 

d. Mendiskusi dan menafsirkan hasil pengamatan dengan mendahulukan interpretasi guru. 

e. Adanya penguatan dan umpan balik dari kepala sekolah sebagai supervisor teerhadap 

perubahan perilaku guru yang positif sebagai hasil pembinaan. 

f. Supervisi dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan suatu keadaan dan 

memecahkan suatu masalah. 

         Tahap-tahap Supervisi Klinis 

Supervisi Klinis terdiri atas tiga tahap, yaitu tahap pertemuan awal (Pre-Observational 

Conference), tahap observasi pembelajaran (Observation) dan tahap pertemuan akhir/ balikan 

(post-observational Conference). Tahapan ini lebih lanjut akan dijelaskan pada tahap 

pelaksanaan. 

 

Gambar 2.2 Pelaksanaan Supervisi Klinis 
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E. Teknik Supervisi Pembelajaran 

Berdasarkan jenis kegiatannya teknik supervisi pembelajaran dapat dibedapak atas 2 jenis yakni; 

teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok, baik di dalam ataupun di luar kelas. 

Pelaksanaan kedua teknik supervisi tersebut lebih jelas dapat dilihat pada gambar 5 berikut. 

 

Gambar	2.3. Teknik Supervisi Pembelajaran 

 

1. Teknik Supervisi Individual 

Teknik supervisi individual adalah supervisi yang diberikan kepada guru tertentu yang 

mempunyai masalah khusus dan bersifat perorangan. Pengawas dan kepala sekolah hanya 

berhadapan dengan seorang guru yang dipandang memiliki persoalan tertentu. 

Teknik-teknik supervisi individual di antaranya meliputi kunjungan kelas, kunjungan observasi, 

pertemuan individual, dan kunjungan antar-kelas. 

a. Kunjungan Kelas (Classroom Visitation) 

Pengawas dan kepala sekolah datang ke kelas untuk mengobservasi guru mengajar. 

Dengan kata lain, untuk melihat apa kekurangan atau kelemahan yang sekiranya perlu 

diperbaiki. 

Tahap-tahap kunjungan kelas terdiri atas empat tahap, yaitu: 

1) tahap persiapan. Pada tahap ini, pengawas dan kepala sekolah merencanakan waktu, 

sasaran, dan cara mengobservasi selama kunjungan kelas, 
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2) tahap pengamatan selama kunjungan. Pada tahap ini, pengawas dan kepala sekolah 

mengamati jalannya proses pembelajaran berlangsung, 

3) tahap akhir kunjungan. Pada tahap ini, pengawas dan kepala sekolah bersama guru 

mengadakan perjanjian untuk membicarakan hasil-hasil observasi, dan tahap tindak 

lanjut. 

b. Kunjungan Observasi (Observation Visits) 

Pada kegiatan supervisi dalam bentuk kunjungan kelas/observasi guru-guru ditugaskan 

untuk mengamati seorang guru lain yang sedang mendemonstrasikan cara-cara mengajar 

suatu mata pelajaran tertentu. Kunjungan observasi dapat dilakukan di sekolah sendiri atau 

dengan mengadakan kunjungan ke sekolah lain. Secara umum, aspek-aspek yang 

diobservasi adalah: 

 Usaha-usaha dan aktivitas guru-peserta didik dalam proses pembelajaran, 

 Cara menggunakan media pengajaran, 

 Variasi metode, 

 Ketepatan penggunaan media dengan materi, 

 Ketepatan penggunaan metode dengan materi, dan 

 Reaksi mental para peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

 Pertemuan Individual 

Pertemuan individual adalah satu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara 

pengawas dan kepala sekolah dan guru, yang bertujuan untuk : 

 Mengembangkan perangkat pembelajaran yang lebih baik, 

 Meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran, dan 

 Memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan diri guru. 

 Hal yang dilakukan pengawas dan kepala sekolah dalam pertemuan individu: 

o Berusaha mengembangkan segi-segi positif guru, 

o Memotivasi guru mengatasi kesulitan-kesulitannya, 

o Memberikan pengarahan, dan 

o Menyepakati berbagai solusi permasalahan dan menindak-lanjutinya. 
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c. Kunjungan Antar Kelas 

Kunjungan antar kelas adalah seorang guru berkunjung ke kelas yang lain (guru lainnya) 

di sekolah yang sama. Tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran. 

Cara-cara melaksanakan kunjungan antar kelas adalah sebagai berikut: 

o Jadwal kunjungan harus direncanakan. 

o Guru-guru yang akan dikunjungi harus diseleksi. 

o Tentukan guru-guru yang akan mengunjungi. 

o Sediakan segala fasilitas yang diperlukan. 

o Pengawas dan kepala sekolah hendaknya mengikuti acara ini dengan     

pengamatan yang cermat. 

o Lakukan tindak lanjut setelah kunjungan antar kelas selesai, misalnya dalam bentuk 

percakapan pribadi, penegasan, dan pemberian tugas-tugas tertentu. 

o Segera aplikasikan ke kelas guru bersangkutan, dengan menyesuaikan pada situasi 

dan kondisi yang dihadapi. 

o Adakan perjanjian-perjanjian untuk mengadakan kunjungan antar kelas berikutnya. 

 

2. Teknik Supervisi Kelompok 

Teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan 

pada dua orang atau lebih, memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan 

yang sama dikumpulkan menjadi satu/bersama-sama. 

Pelaksanaan teknik supervisi kelompok dapat dilakukan dengan cara pertemuan atau rapat, 

diskusi kelompok, dan mengadakan pelatihan-pelatihan/workshop atau kegiatan lain yang 

relevan. 

a. Mengadakan pertemuan atau rapat (meeting): Seorang pengawas dan kepala sekolah 

menjalankan tugasnya berdasarkan rencana yang telah disusun. Termasuk mengadakan 

rapat-rapat secara periodik dengan guru-guru. Dalam hal ini rapat-rapat yang diadakan 

dalam rangka kegiatan supervisi. Rapat tersebut antara lain melibatkan Kelompok Kerja 

Guru	(KKG),	dan	Musyawarah	Guru	Mata	Pelajaran/Musyawarah	Guru	Bimbingan	dan	

Konseling	(MGMP/MGBK). 

b. Mengadakan diskusi kelompok (group discussions): Diskusi kelompok dapat diadakan 

dengan membentuk kelompok-kelompok guru bidang studi sejenis. Di dalam setiap 
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diskusi, pengawas dan kepala sekolah memberikan pengarahan, bimbingan, nasehat-

nasehat dan saran-saran yang diperlukan. 

c. Mengadakan pelatihan (inservice-training): Teknik ini dilakukan melalui pendidikan dan 

pelatihan, misalnya pelatihan untuk guru mata pelajaran tertentu. Mengingat bahwa 

pelatihan pada umumnya diselenggarakan oleh pusat atau wilayah, maka tugas 

pengawas dan kepala sekolah adalah mengelola dan membimbing implementasi program 

tindak lanjut (follow-up) dari hasil pelatihan. 
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BAB III 
IMPLEMENTASI SUPERVISI PEMBELAJARAN 

 

A.  Prosedur Supervisi Pembelajaran  

Prosedur supervisi pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan supervisi untuk memberikan 

bantuan dan bimbingan kepada kepala sekolah dan guru agar termotivasi melakukan perbaikan-

perbaikan yang diperlukan dalam bidang pembelajaran dengan cara memilih pendekatan, 

metoda, dan teknik supervisi yang tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.  

Prosedur supervisi dapat dilihat pada peta konsep sebagai berikut ini; 

 

 

 

Gambar	3.1	Prosedur	Supervisi	Pembelajaran 

 

1. Tahap Persiapan/Perencanaan   

Tahap persiapan supervisi pembelajaran disebut juga tahap perencanaan yang meliputi  

Perencanaan program supervisi pembelajaran yaitu penyusunan dokumen perencanaan 

pembinaan, pemantauan, penilaian, dan serangkaian kegiatan membantu guru 

mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran termasuk menyiapkan instrumen dan jadwal. 

Berikut ini perencanaan dalam tahap persiapan bagi pengawas`dan kepala sekolah; 

Dokumen Perencanaan Pengawas Sekolah Kepala Sekolah 

Program pengawasan tahunan;  √  

Supervisi 
Pembelajaran 
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Program pengawasan semester √ √ 

Rencana pengawasan pembelajaran 

(RPA). 
√  

Instrumen supervisi √ √ 

Rencana Tindak Lanjut √ √ 

 

Program pengawasan semester merupakan penjabaran dari program pengawasan tahunan 

pada masing-masing sekolah binaan selama satu semester yang disusun oleh masing-masing 

pengawas, penyusunannya disesuaikan dengan kondisi obyektif sekolah binaanya masing-

masing. Selanjutnya program semester dijabarkan secara rinci dan sistematis untuk dapat 

dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih, dituangkan dalam rencana pengawasan 

pembelajaran (RPA). Rencana pengawasan pembelajaran merupakan penjabaran dari 

program semester kedalam rencana kegiatan yang disusun secara rinci yang berfungsi 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pembimbingan guru 

dalam melaksanakan tugas pokok terkait dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, dan penilaian hasil belajar dan dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan 

atau lebih.  

Penyusunan rencana pengawasan pembelajaran dilakukan pada setiap awal tahun pelajaran, 

atau awal semester dengan maksud agar RPA telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap 

awal pelaksanaan supervisi pembelajaran. 

a. Prinsip Penyusunan RPA Sebagai bagian dari tahapan implementasi program kerja 

pengawasan, penyusunan rencana pengawasan pembelajaran hendaknya 

memperhatikan prinsip ”SMART” (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time 

Bound), yaitu; 

 Specific, artinya program yang disusun memiliki fokus yang jelas dan mencakup bidang 

tertentu secara khusus.  

 Measureable, artinya program-program dan kegiatan-kegiatan yang dipilih dapat 

diukur pencapaiannya.  

 Achieveable, artinya program-program yang dirancang memungkinkan untuk dicapai, 

baik dari segi waktu, biaya maupun kondisi yang ada.  
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 Realistics artinya program-program benar-benar didasarkan pada data atau kondisi 

dan kebutuhan riil sekolah-sekolah binaan serta tidak mengada-ada.  

 Time Bound, artinya program yang dirancang memiliki batasan waktu pencapaian atau 

pelaksanaan yang jelas.  

b. Komponen dan Sistematika RPA Komponen yang terdapat dalam rencana pengawasan 

pembelajaran paling sedikit memuat:  

 Fokus masalah berisi rencana materi pokok kegiatan pengawasan yang akan 

dilaksanakan terkait dengan kompetensi guru yang akan ditetapkan sebagai bahan 

pemantauan delapan SNP, pembinaan, dan pembimbingan pada saat melaksanakan 

supervisi pembelajaran.  

 Tujuan dirumuskan secara jelas (tidak menimbulkan penafsiran ganda), dan berorientasi 

pada peningkatan kompetensi guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

 Strategi/metode/teknik dipilih berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan 

pengawasan yang sesuai.  

 Skenario pembinaan, ditulis secara runtut langkah-langkah dalam melaksanakan 

kegiatan pengawasan yang sesuai dengan strategi/metode/teknik pengawasan yang 

digunakan.  

 Sumber daya, berisikan alat dan bahan kegiatan yang relevan (LCD, permen, juklak, 

juknis, pedoman).  

 Penilaian dan instrumen diisi dengan jenis penilaian dan instrumen relevan yang 

digunakan.  

 Rencana tindak lanjut berisi tindakan rasional dan operasional, misalnya melalui 

konsultasi, diskusi, contoh, diklat/PKB.  

 Waktu berisi hari/tanggal dan jumlah jam yang diperlukan. Tempat / Sekolah berisi 

nama dan jenjang sekolah serta jumlah guru dan kepala sekolah sasaran.  
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2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap Pelaksanaan, yaitu pelaksanaan observasi supervisi baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Tahapan pelaksanaan supervisi klinis dalam bentuk siklus dapat dilihat pada 

gambar berikut ini; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar	3.2 :  Tahapan Pelaksanaan Supervisi Klinis 

  

Supervisi 
Klinis 

Pra Siklus dan Review updating RPP 

Siklus 2 
Supervisor mengamati guru saat 

mengajar sesuai kontrak yang 
disepakati 

 

Siklus 1 
Supervisor dan guru membahas 

keterampilan yang diamati, dilanjutkan 
dengan penandatanganan kontrak 

Mengatasi kesulitan guru 
dalam mengaar 

Perbaikan Mengajar guru 

Siklus 3 

Balikan dan refleksi dengan 
mendiskusikan hasil pengamatan saat 

mengajar 
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a.  Pra Siklus 
Tahap pra siklus dimulai dengan guru merasa butuh bantuan untuk meningkatkan kualitas 

mengajar. Pada tahap ini supervisor meyakinkan guru bahwa melalui bantuan supervisor 

guru akan dapat mengetahui kelebhan, kelemahan dan atau kekurangan dalam (1) 

memepersiapkan kegiatan pembelajaran (RPP). (2) Membelajarkan peserta didik 

mencapai kompetensi yang ditentukan dalam silabus dan RPP dengan menampilkan 

keterampilan mengajar yang sesuai dengan materi pelajaran. (3) Secara terus menerus 

memperbaiki keteramppilan mengajar dan atau mengembangkan diri dalam 

menggunakan model dan stategi pembelajaran. 

 
b.  Siklus 1 

Kegaitan siklus pertama adalah guru dengan supervisor besama-sama melakukan review 

dokumen pembelajaran dengan cara memeriksa dokumen kurikulum yang terdiri dari 

standar isi  dan RPP. Dari hasil review ttersebut selanjutnya supervisor menjelaskan hal-

hal yang penting untuk diperbaiki. Selanjutnya bersama-sama memperbaiki dokumen 

kurikulum sampai memenuhi persyaratan baik dilihat dari substansi maupn mekanisme 

pembelajaran. Untuk melakukan review, supervisor dan guru dapat menggunakan 

instrumen enolong seperti contoh berikut ini. 

 

FORMAT PENELAAHAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Materi Pelajaran : ___________________________ 

Topik/Tema : ___________________________ 

Berilah   tanda cek ( V) pada kolom skor (1, 2, 3 ) sesuai dengan kriteria yang tertera pada 

kolom tersebut!  Berikan catatan atau saran untuk perbaikan RPP sesuai penilaian Anda! 

No 
Komponen  

Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran 

Hasil Penelaahan dan Skor 

Catatan 
1 2 3 

A. Identitas Mata Pelajaran 
Tidak 
Ada   

Kurang 
Lengkap   

Sudah 
 Lengkap  

1. Satuan pendidikan, mata pela-

jaran/tema, kelas/ semester dan 

alokasi waktu. 
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No 
Komponen  

Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran 

Hasil Penelaahan dan Skor 

Catatan 
1 2 3 

B. Pemilihan Kompetensi 
Tidak 
Ada   

Kurang 
Lengkap   

Sudah 
 Lengkap  

1. Kompetensi Inti     

2. Kompetensi Dasar     

C. Perumusan  Indikator 
Tidak 

Sesuai 
Sesuai 

Sebagian 
Sesuai 

Seluruhnya 
 

1.  Kesesuaian dengan  KD.     

2. Kesesuaian penggunaan kata 

kerja operasional dengan 

kompetensi yang diukur. 

    

3. Kesesuaian dengan aspek 

sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

    

D. 
Pemilihan Materi 
Pembelajaran 

Tidak 
Sesuai 

Sesuai 
Sebagian 

Sesuai 
Seluruhnya 

 

1. Kesesuaian dengan KD     

2. Kesesuaian dengan karakteristik 

peserta didik. 

    

3. Kesesuaian  dengan alokasi 

waktu. 

    

E. Pemilihan Sumber Belajar 
Tidak 

Sesuai 
Sesuai 

Sebagian 
Sesuai 

Seluruhnya 
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No 
Komponen  

Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran 

Hasil Penelaahan dan Skor 

Catatan 
1 2 3 

1. Kesesuaian dengan KI dan KD.     

2. Kesesuaian   dengan  materi 

pembelajaran dan pendekatan 

saintifik. 

    

3. Kesesuaian dengan karakteristik 

peserta didik. 

    

F. Kegiatan  Pembelajaran 
Tidak 

Sesuai 
Sesuai 

Sebagian 
Sesuai 

Seluruhnya 
 

1. Menampilkan kegiatan   

pendahuluan, inti, dan penutup 

dengan jelas. 

    

2. Kesesuaian kegiatan  dengan  

pendekatan saintifik. 

    

3. Kesesuaian dengan sintak 

model pembelajaran yang dipilih 

    

4. Kesesuaian penyajian dengan   

sistematika materi. 

    

5. Kesesuaian alokasi waktu  

dengan cakupan materi. 

    

G. Penilaian 
Tidak 

Sesuai 
Sesuai 

Sebagian 
Sesuai 

Seluruhnya 
 

1. Kesesuaian dengan  teknik    

penilaian autentik.  
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No 
Komponen  

Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran 

Hasil Penelaahan dan Skor 

Catatan 
1 2 3 

2. Kesesuaian dengan instrumen 

penilaian autentik 

    

3. Kesesuaian soal dengan  

dengan indikator pencapaian 

kompetensi. 

    

4. Kesesuaian kunci jawaban  

dengan soal. 

    

5. Kesesuaian pedoman 

penskoran  dengan soal. 

    

H. Pemilihan Media Belajar 
Tidak 

Sesuai 
Sesuai 

Sebagian 
Sesuai 

Seluruhnya 
 

1. Kesesuaian   dengan materi 

pembelajaran   

    

2. Kesesuaian   dengan  kegiatan 

pada pendekatan saintifik. 

    

3. Kesesuaian dengan karakteristik 

peserta didik. 

    

I. Pemilihan Bahan 
Pembelajaran 

Tidak 
Sesuai 

Sesuai 
Sebagian 

Sesuai 
Seluruhnya 

 

1. Kesesuaian   dengan materi 

pembelajaran   
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No 
Komponen  

Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran 

Hasil Penelaahan dan Skor 

Catatan 
1 2 3 

2. Kesesuaian   dengan  kegiatan 

pada pendekatan saintifik. 

    

J. Pemilihan Sumber 
Pembelajaran 

Tidak 
Sesuai 

Sesuai 
Sebagian 

Sesuai 
Seluruhnya 

 

1. Kesesuaian   dengan materi 

pembelajaran   

    

2. Kesesuaian   dengan  kegiatan 

pada pendekatan saintifik. 

    

3. Kesesuaian dengan karakteristik 

peserta didik. 

    

Jumlah 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Siklus 2 Observasi 

Dalam kegiatan observasi, supervisor mencatat dan merekam dengan cermat berbagai data 

dan informasi penting perihal guru mengajar sesuai dengan kontrak yang disepakati. 

Komentar/Rekomendasi terhadap RPP secara umum. 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

. 
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Supervisor mengamati guru mengajar dengan menggunakan lembar observasi atau merekam 

dengan handycam jika peralatan tersedia atau dengan cara lain yang memungkinkan untuk 

kegiatan observasi aktifitas mengajar guru. 

 

Format Pengamatan Praktik Pelaksanaan Pembelajaran 

Nama Sekolah           : ________________________________________ 

Nama	Guru	   : ________________________________________ 

Mata Pelajaran /Tema  : ________________________________________ 

Kelas    : ________________________________________ 

Topik/Subtopik    : ________________________________________ 

  Aspek yang Diamati  Ya Tidak Catatan Saran 
Perbaikan 

Kegiatan Pendahuluan     

Apersepsi dan Motivasi     

1 Mengondisikan suasana belajar yang 

menyenangkan  

    

2 Mengaitkan materi  sebelumnya  dengan 

materi yang akan dipelajari 

   

3 Menyampaikan manfaat materi 

pembelajaran yang akan dipelajari dalam 

kehidupan sehari-hari 

   

4 Menyampaikan garis besar cakupan materi    
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Penyampaian kompetensi, rencana kegiatan, 
dan penilaian 

    

 

1 Menyampaikan kompetensi yang akan 

dicapai  

   

2 Menyampaikan garis besar kegiatan yang 

akan dilakukan 

   

3. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian 

yang akan digunakan 

   

Kegiatan Inti     

Penguasaan materi pembelajaran     

1 Kemampuan menyesuaikan materi dengan 

kompetensi dasar 

    

2 Kemampuan mengkaitkan materi dengan 

pengetahuan lain yang relevan,  

perkembangan Iptek, dan kehidupan nyata. 

    

3 Menyajikan  pembahasan  materi 

pembelajaran dengan tepat. 

    

Penerapan strategi pembelajaran yang 
mendidik 

    

1 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi yang akan dicapai 
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2 Menyajikan materi secara sistematis  

(mudah ke sulit, dari konkrit ke abstrak) 

    

3 Menguasai kelas     

4 Melaksanakan pembelajaran yang 

menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik 

dalam mengajukan pertanyaan 

    

5 Melaksanakan pembelajaran yang 

menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik 

dalam mengemukakan pendapat 

    

6 Melaksanakan pembelajaran yang 

mengembangkan keterampilan peserta didik 

sesuai dengan materi ajar 

    

7 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat 

kontekstual 

    

8 Melaksanakan pembelajaran yang 

menumbuhkan kebiasaan dan sikap positif 

(nurturant effect) 

    

9 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

alokasi waktu yang direncanakan 

 

    

Penerapan Pendekatan  Saintifik      

1 Memfasilitasi dan menyajikan kegiatan  bagi  

peserta didik untuk  mengamati 
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2 Memancing peserta didik untuk bertanya 

apa, mengapa dan bagaimana? 

    

3 Menfasilitasi dan menyajikan kegiatan bagi 

peserta didik untuk mengumpulkan informasi 

    

4 Memfasilitasi dan menyajikan kegiatan bagi 

peserta didik untuk mengasosiasikan data 

dan informasi yang dikumpulkan  

    

5 Menfasilitasi dan menyajikan kegiatan bagi 

peserta didik untuk mengkomunikasikan 

pengetahuan dan keterampilan yang 

diperolehnya 

    

Pemanfaatan media/sumber belajar dalam 
pembelajaran 

    

1 Menunjukkan keterampilan dalam 

penggunaan  media belajar   

    

2 Menunjukkan keterampilan dalam 

penggunaan   sumber pembelajaran 

    

3 Melibatkan peserta didik dalam  

pemanfaatan  media belajar  

    

4 Melibatkan peserta didik dalam   

pemanfaatan sumber pembelajaran 

    

5 Menghasilkan pesan yang menarik     

 Pelaksanaan penilaian pembelajaran      
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1 Melaksanakan Penilaian Sikap    

2 Melaksanakan Penilaian Pengetahuan    

3 Melaksanakan Penilaian Keterampilan    

Pelibatan peserta didik dalam pembelajaran     

1  Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik 

melalui interaksi guru, peserta didik, sumber 

belajar 

    

2 Merespon positif partisipasi peserta didik     

3 Menunjukkan sikap terbuka terhadap 

respons peserta didik 

    

4 Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme 

peserta didik dalam belajar 

    

Penggunaan bahasa yang benar dan tepat 
dalam pembelajaran 

    

1 Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan 

lancar 

    

2 Menggunakan bahasa tulis yang baik dan 

benar 

    

Kegiatan Penutup  

Penutup pembelajaran       
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1 Menfasilitasi dan membimbing peserta didik  

merangkum materi pelajaran  

    

2 Menfasilitasi dan membimbing peserta didik  

untuk merefleksi proses dan materi 

pelajaran 

    

3 Memberikan umpan balik terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 

    

4 Melakukan penilaian     

5 Merencanakan kegiatan tindak lanjut      

6 Menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 

    

Jumlah     

Masukkan terhadap Praktik Pembelajaran  secara umum: 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
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4. Siklus 3 - Refleksi 

Pada kegiatan siklus tiga ini, guru menyadari dan mengungkapkan kelebihan dan kelemahan 

dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk mempertajam solusi yang diambil dapat dilakukan 

secara bergantian menjadi guru model untuk  memperoleh perbaikan yang efektif, maka 

secara bergantian  supervisor dapat menjadi guru model dan guru menjadi observer. 

 Setelah analisa data dalam kegiatan refleksi supervisor dan guru mendapatkan (1) 

perbandingan perilaku siswa dan guru; (2) mengidentifikasi perbedaan-perbedaan perilaku 

siswa	 dan	 guru;	 (3)	 menyelesaiakan	 perbedaan	 keputusan	 antara	 guru	 dan	 siswa;	 (4)	

membandingkan penggunaan isi bahan-bahan, peralatan, ruang, fisik dan lingkungan social; 

(5) membandingkan hasil belajar yang diharapkan dengan hasil belajar yang nyata. 

 Supervisi klinis ini dilakukan secara berkelanjutan sehingga akan memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas keterampilan mengajar guru dan meningkatan kualitas layanan di 

kelas. 

3. Tahap Pelaporan dan Tindak Lanjut 

Tahap Pelaporan dimulai dari evaluasi yang meliputi: mengidentifikasi hasil pengamatan pada 

saat observasi, menganalisis hasil supervisi, mengevaluasi bersama antara supervisor dengan 

kepala sekolah dan guru, dan membuat catatan hasil supervisi yang didokumentasikan sebagai 

laporan.  

Keterkaitan supervisi dengan karakteristik guru dilakukan dengan menggunakan variabel 

pengembangan, yaitu: tingkat kompetensi/berpikir abstrak dengan tingkat komitmen guru dalam 

melaksanakan tugas. Melalui penggunaan variabel pengembangan itu pengawas atau kepala  

sekolah dapat mengadakan klasifikasi guru-guru yang ada. Pengukuran dapat dilaksanakan 

dengan menggunakan sebuah paradigma/model dengan menggambarkan persilangan dua 

garis, yaitu garis tingkat kompetensi/berpikir abstrak secara vertikal, yang bergerak dari tingkat 

yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi, dan Dari garis komitmen yang secara horisontal 

bergerak dari tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Atas dasar itu maka dapat 

dikategorikan empat sisi (kuadran) dan empat prototipe guru:  
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a. Kuadran I (Guru Professional)  

Guru	 yang	 profesional	 memiliki	 tingkat	 kompetensi/abstraksi	 yang	 tinggi	 dan	 tingkat	

komitmen yang tinggi. Ia benar-benar profesional melalui peningkatan kemampuan yang 

terus menerus. Orang yang profesional selalu punya kemampuan untuk mengembangkan 

dirinya terus menerus.  

Ia tidak hanya mampu mencetuskan ide-ide, aktivitas maupun sarana penunjang tetapi ia 

juga terlihat secara aktif dalam melaksanakan suatu rencana sampai selesai. Ia adalah 

seorang pemikir dan sekaligus pelaksana.  

b. Kuadran II (Guru Analytical Observer)  

Guru	Analytical Observer memiliki tingkat kompetensi/abstaksi tinggi tetapi tingkat komitmen 

rendah. Ia pandai, sangat menyukai suka mengkritik, mempunyai kemampuan bicara yang 

tinggi, selalu mencetuskan ide-ide yang besar tentang apa yang bisa dikerjakan di kelas atau 

secara keseluruhan di sekolah. Ia bisa mengajukan ide atau rencana-rencana besar secara 

gamblang dan memikirkan langkah-langkah pelaksanaannya demi tercapainya program itu. 

Ide-idenya tak pernah/jarang terwujud.  

Ia tahu apa yang harus ia kerjakan tetapi tidak bersedia mengorbankan waktu, energi dan 

perhatian khusus untuk melaksanakannya. 
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c. Kuadran III (Guru Drop-Out)  

Guru	Drop-Out mempunyai tingkat kompetensi/abstraksi dan tingkat komitmen yang rendah. 

Ia	 termasuk	guru	 yang	kurang	bermutu.	Guru	 seperti	 ini	memiliki	 beberapa	ciri-ciri, yaitu: 

hanya melakukan tugas rutin tanpa tanggung jawab, perhatiannya hanya sekedar untuk 

mempertahankan pekerjaannya, memiliki sedikit sekali inovasi untuk memikirkan perubahan 

apa yang perlu dibuat dan puas dengan melakukan tugas rutin yang dilakukan dari hari kehari 

d. Kuadran IV (Guru Unfocused Worker)  

Guru	Unfocused Worker memiliki tingkat kompetensi/abstraksi yang rendah, tetapi tingkat 

komitmennya tinggi. Ia terlalu sibuk, sangat energetik, anthusias dan penuh kemauan. Ia 

berkeinginan untuk menjadi guru yang lebih baik dan membuat situasi kelas lebih menarik 

sesuai dengan keadaan peserta didiknya. Ia bekerja sangat keras dan biasanya 

meninggalkan sekolah penuh dengan pekerjaan yang akan dibuat di rumah. Sayangnya 

tujuan-tujuan yang baik tersebut terhalang oleh kurangnya kemampuan guru untuk 

menyelesaikan persoalan dan jarang sekali melaksanakan segala sesuatu secara realistis. 

Tindak lanjut hasil analisis merupakan pemanfaatan hasil supervisi  Pengawas dan kepala 

sekolah kemudian  tindak lanjut hasil supervisi akan dilakukan melalui pembinaan, 

pemanfaatan dan pemantapan instrumen serta penyusunan laporan hasil supervisi. 

Disamping itu, dibahas pula mengenai pemanfaatan TIK dalam penyusunan program tindak 

lanjut hasil supervisi yang dapat diimplementasikan dalam penyusunan program dan 

pelaksanaan pembelajaran. 

1.  Pembinaan 

Kegiatan pembinaan dapat berupa pembinaan langsung dan pembinaan tidak langsung 

yang dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi seperti; e-mail, whatsapp (WA), 

facebook, line, telepon, faximili, dan media lain yang relevan. 

a.  Pembinaan langsung 

Pembinaan langsung adalah bentuk pembinaan yang dilakukan terhadap hal-hal yang 

bersifat khusus serta perlu perbaikan segera dari hasil analisis pelaksanaan supervisi 

dengan pendekatan directive. 
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b.  Pembinaan tidak langsung 

Pembinaan tidak langsung dilakukan untuk mereka yang hasil analisis supervisinya 

telah memenuhi standar dan hampir memenuhi standar melalui pendekatan 

collaborative dan self assesment. Pembinaan dapat dilakukan dengan memberi 

informasi umum melalui berbagai media komunikasi. 

 

B.   Teknik Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

Beberapa cara dan teknik yang dapat dilakukan supervisor untuk memperbaiki proses 

pembelajaran melalui program tindak lanjut hasil supervisi, antara lain: 

a. menerapkan model pembelajaran yang efektif yang dapat dilakukan selama pelatihan/ In 

House Training (IHT). 

b. mengembangkan teknik pembelajaran yang telah dimiliki menjadi pembelajaran berbasis 

TIK. 

c. menggunakan metodologi yang luwes dan dinamis sesui KI-KD 

d. menggunakan teknik Discovery Learning untuk merespon berbagai kebutuhan individual 

peserta didik berdasarkan perkembangan teknologi informasi terkini. 

e. menggunakan lingkungan sekitar sebagai alat bantu pembelajaran dan sumber belajar 

dalam penerapan ekosistem pendidikan. 

f. teknik mengelompokan peserta didik secara lebih efektif dengan mengenali karakteristik 

peserta didik. 

g. mengevaluasi peserta didik dengan authentic assessment teliti dan akurat berbasis bukti 

(evidence). 

h. berkolaborasi dengan guru lain agar lebih berhasil. 

i. membantu peserta didik dalam meningkatkan Higher Order Thinking Skills (HOTS). 

j. menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan sehingga terwujud 

sekolah sebagai taman. 

 

C.   Pemantapan Instrumen Supervisi 

Kegiatan pemantapan instrumen supervisi dapat dilakukan dengan cara berdiskusi kelompok 

yang dibimbing oleh pengawas dan kepala sekolah dalam memperbaiki instrumen supervisi 

akademik. Pemantapan instrumen supervisi dapat dikelompokkan sebagai berikut: 
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a. Persiapan guru untuk mengajar terdiri dari; program tahunan, program semester silabus, 

rencana pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil 

belajar, pengawasan proses pembelajaran. 

b. Instruman supervisi kegiatan pembelajaran antara lain; lembar observasi, suplemen 

observasi keterampilan mengajar, karakteristik mata pelajaran/tema, pendekatan klinis, dan 

pendekatan ilmiah dan artistik. 

 

 D.  Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Teknologi dan Informasi dalam Perspektif Pendidikan Teknologi menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (http://kbbi.web.id/teknologi) dapat diartikan: 1) metode ilmiah untuk mencapai tujuan 

praktis, 2) keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi 

kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan informasi menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (http://kbbi.web.id/teknologi) adalah penerangan; pemberitahuan; kabar atau 

berita tentang sesuatu. 

Adapun secara terminologi teknologi informasi dapat dikatakan sebagai ilmu yang diperlukan 

untuk mengelola informasi agar informasi tersebut dapat dicari dengan 

mudah dan akurat. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencakup dua aspek, yaitu 

Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang 

berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan 

informasi.Teknologi komunikasi mencakup segala hal yang berkait dengan penggunaan alat 

bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu keperangkat lainnya. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa teknologi dan informasi dalam 

perspektif pendidikan adalah seluruh sarana belajar yang menunjang terhadap pembelajaran 

yang memiliki fungsi sebagai media untuk mengelola informasi secara efektif dan efisien sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini bisa diartikan bahwa teknologi dan informasi dalam 

perspektif pendidikan memiliki fungsi sebagai media yang membantu guru dalam proses 

pembelajaran sehingga informasi yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh 

peserta didik. 
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Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Beberapa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dapat dimanfaatkan pendidik dan 

tenaga kependidikan dalam pembelajaran dan penilaian, penyusunan program dan penyusunan 

laporan tindak lanjut antara lain: 

a. Internet 

Internet adalah jaringan internasional yang mengkoneksikan ribuan bahkan jutaan komputer 

dengan muatan isi yang beragam, seperti pendidikan, pemerintahan, bisnis, budaya, dan 

teknologi. Jaringan internet ini memungkinkan individu berinteraksi dan berkomunikasi 

dengan yang lainnya Beberapa fasilitas dan aktivitas internet yang dapat digunakan untuk 

mendukung pembelajaran adalah email, forum diskusi, webbrowsing, dan chatroom. 

b.  E-mail 

E-mail adalah fasilitas internet yang digunakan untuk berkorespondensi, mengirim dan 

menerima surat, gambar, suara, dan video. Dengan fasilitas ini, guru dapat mengirim tugas 

kepada	 peserta	 didik,	 dan	 sebaliknya	 peserta	 didik	 dan	 menyetor	 tugasnya.	 Guru	 atau	

peserta didik dapat pula menggunakan fasilitas ini untuk mengikuti milis (mailing list) sesuai 

bidang yang diminati, misalnya budaya, teknologi informasi, dan sains. 

Web browsing adalah kegiatan penelusuran sumber informasi yang dibutuhkan. Perlu 

diketahui bahwa saat ini sumber informasi yang terkaya dan terkini adalah internet. Beberapa 

bentuk sumber informasi yang dapat diperoleh antara lain adalah buku elektronik (e-book), 

jurnal, majalah, suratkabar, artikel, materi pembelajaran siap pakai, rencana pembelajaran, 

gambar, suara, video, dan laporan hasil penelitian. Dengan kata lain internet dapat dianggap 

sebagai perpustakaan elektronik (e-library). Oleh sebab itu, kehadiran internet ini 

seyogyanya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh guru untuk memperkaya sumber bahan 

ajarnya. 

c. Power Point 

Power point mampu menjadi alat bantu presentasi secara kreatif. Prinsip pembuatan media 

presentasi: 

1)  Pengembangan media presentasi harus dirancang sesuai dengan tujuan instruksional; 

2)    Pembuatan presentasi harus sesuai dengan karakteristik peserta didik; 

3)    Memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam belajar; 

4)	   Memberikan kebenaran materi dan kemenarikan sajian 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

Panduan Supervisi Pembelajaran disusun sebagai acuan bagi kepala sekolah, pengawas sekolah, 

guru dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyusun program/kegiatan terkait dengan 

pelaksanaan supervisi di sekolah dasar. 

Panduan ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam mengoptimalkan pelaksanaan supervisi  

pembelajaran sekolah dasar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum, mutu 

pembelajaran secara khusus. Di samping itu dapat dimanfaatkan sebagai upaya dalam 

meningkatkan program pengoptimalisasi pelaksanaan supervisi di sekolah. 
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Lampiran 

No Aspek yang Diobservasi Hasil Observasi 

 Guru  

 Kegiatan Pembukaan  

1.  
Pertanyaan yang merangsang siswa 

berpikir tingkat tinggi 

 

 

 

2.  

Langkah-langkah Pembelajaran (a.l: 

logis? mengaktifkan siswa? 

Pendekatan saintifik?, dll) 

 

 

 

 

3.  
Kesesuaian pengelolaan kelas dengan 

tugas yang diberikan 

 

 

 

 

4.  Penggunaan berbagai sumber belajar 
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No Aspek yang Diobservasi Hasil Observasi 

 Guru  

 

5.  
Upaya mendorong siswa sehingga 

menghasilkan karya siswa 

 

 

 

6.  

 

Kegiatan membaca dan menulis 

 

 

 

 

7.  

Hasil karya yang dihasilkan siswa 

(kelompok? Individu?) 

 

 

8.  

 

Lain-lain: 

...............................................................

........... 

...............................................................

........... 

 

Catatan khusus: 

………………………………………………………………………………………….. 
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No Aspek yang Diobservasi Hasil Observasi 

 Guru  

………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………….. 
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Sistematika pelaporan supervisi adalah sebagai berikut:  

Kerangka Laporan Pelaksanaan Program Supervisi  

HALAMAN JUDUL (SAMPUL) 

HALAMAN PENGESAHAN  

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

B. Fokus Masalah  

C. Tujuan dan Sasaran Supervisi  

D. Tugas Pokok /Ruang Lingkup Supervisi 

BAB II KERANGKA PIKIR PEMECAHAN MASALAH 

BAB III PENDEKATAN DAN METODE  

BAB IV HASIL SUPERVISI AKADEMIK PADA SEKOLAH BINAAN 

A. Hasil Pemantauan dan Pembinaan  

B. Pembahasan Hasil  

BAB V PENUTUP  

A. Simpulan  

B. Rekomendasi 

LAMPIRAN-LAMPIRAN: Surat Tugas Supervisi, Surat Keterangan telah melaksanakan 

tugas,	 Daftar	 hadir	 Guru	 dan	 atau	 Kepala	 Sekolah	 pada	 saat	 pembinaan/pemantauan/	

penilaian kinerja, Contoh-contoh instrument 
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Materi   :   Rencana Pengawasan Akademik (RPA)  
Kegiatan  :   Menyusun RPA  
 

1. Perhatikan	Profil	Kompetensi	Guru	terkait	dengan	Implementasi	Kurikulum	di	bawah	ini.Pak 

Hasan, sebagai kepala sekolah sesuai dengan program supervise akademik yang 

dirancangnya setelah melaksanakan supervise terhadap guru selama satu tahun pelajaran 

diperoleh fakta profil kompetensi guru dalam implementasi kurikulum sebagai berikut :  

 

Profil Pengelolaan Sekolah dalam Implementasi Kurikulum 

No

. 
 Guru 

Jm

l 

Penyusunan 

Perencana

an 

Pelaksana

an 
 Penilaian 

C B 

S

B C B 

S

B C B SB 

1. 
Guru	

Kelas 1 

2 
V   V    V  

2. 
Guru	

Kelas 2 

2 
V    V   V  

3. 
Guru	

Kelas 3 

2 
V   V    V  

4. 
Guru	

Kelas	4 

2 
 V   V   V  

5. 
Guru	

Kelas 5 

2 
V   V    V  

6. 
Guru	

Kelas 6 

2 
 V   V    V 

7. 
Guru	

Agama 

1 
  V   V   V 

8 
Guru	

PJOK 

1 
v    v   v  

 

  Keterangan : C: Cukup, B: Baik, SB: Sangat Baik 

LK : A.1 
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1. Coba telaah dan diskusikan dengan anggota kelompok  kemudian identifikasi 

permasalahan yang dihadapi oleh guru berdasarkan profil kompetensi dalam 

Implementasikan kurikulum.  

2. Tentukan fokus masalah yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan supervisi akademik 

berdasarkan profil kompetensi guru tersebut terkait dengan implementasi kurikulum dan 

jelaskan alasannya. 

 

 

 

 

 

3. Setelah Anda menentukan fokus masalah dari profil kompetensi guru dalam 

implementasi kurikulum tersebut buat rancangan rencana pengawasan akademik (RPA) 

yang didalamnya memuat komponen- komponen : 

a. Tujuan;  

b. Indikator pencapaian; 

c. Waktu Pelaksanaan; 

d. Setting kegiatan; 

e. Strategi/ Metode/Teknik; 

f. Skenario Kegiatan; 

g. Sumber daya; dan 

h. Penilaian;   

i. Tindak lanjut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus Masalah : 

………………………………………………………………………………….. 

Alasan    : 

……………………………………………………………………………………………… 
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LEMBAR INSTRUMENT UNTUK SISWA 

Petunjuk Pengisian : 

Isian yang siswa berikan tidak akan berpengaruh kepada nilai siswa, maka isilah sesuai dengan 

sebenarnya ! 

Isillah dengan dengan membubuhkan tanda ceklis (√) YA atau TIDAK 

A. Tindakan Kekerasan yang dilakukan	oleh	Guru 

NO PERNYATAAN YA TIDAK 

1 Membandingkan dengan saudara/anak lain   

2 Membentak dengan suara keras dan kasar   

3 Menghina dihadapan teman/orang lain   

4 Menyebut "bodoh","pemalas","nakal", dsb   

5 Mencap dengan sebutan jelek/jahat   

6 Kekerasan psikis lainnya ( mencubit, menjewer, 

menampar, menendang, memukul) 

  

 

B. Pembiasaan yang dilakukan di Sekolah 

NO PERNYATAAN YA TIDAK 

1 Secara bersama peserta didik mengucapkan 

salam hormat kepada guru sebelum pembelajaran 

dimulai, dipimpin oleh seorang peserta didik 

secara bergantian. 
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2 Membiasakan pertemuan di lingkungan sekolah 

dan/atau rumah untuk belajar kelompok yang 

diketahui oleh guru dan/atau orangtua 

  

3 Peserta didik melaksanakan piket kebersihan 

secara beregu dan bergantian regu. 

  

4 Menggunakan 15 menit sebelum hari 

pembelajaran untuk membaca buku selain 

buku mata pelajaran (setiap hari) 

  

5 Seluruh warga sekolah memanfaatkan waktu 

sebelum memulai hari pembelajaran pada hari- 

hari tertentu untuk kegiatan olah fisik. 

  

 

C. Proses Pembelajaran 

NO PERNYATAAN YA TIDAK 

1       Guru	mengabsen	kehadiran	siswa   

2 Guru	mengondisikan	suasana	belajar	yang 

menyenangkan; 

  

3 Guru	mengulang	kembali	materi	

pelajaran yang telah dipelajari 

sebelum pelajaran yang baru dimulai 

  

4 Guru	selalu	tersenyum dan 

bersemangat 

  

5 Guru	berpakaian	sopan	dan	rapi   

6 Guru	menyampaikan	tujuan	pembelajaran	yang	

akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan 
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sehari-hari 

7 Guru	menyampaikan	garis	besar	cakupan	

materi dan kegiatan yang akan dilakukan 

  

8        Guru	menyampaikan penilaian yang akan  

       dilakukan 

  

9 Mengajak siswa untuk mengamati   

10 Mendorong peserta didik untuk bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

  

11 Memberikan tugas yang akan dikerjakan siswa   

12 Membantu siswa membentuk  kelompok   

13 Membimbing kelompok-kelompok belajar saat 

mengerjakan tugas 

  

14 Menanggapi  dan menjawab pertanyaan 

dengan baik 

  

15 Memberikan semangat dan motivasi untuk rajin 

membaca 

  

16 Mengecek kamampuan siswa   

17 Menggunakan media/ alat peraga   

18 Pembelajaran  dilakukan tidak hanya di kelas   

19 Menggunakan Lingkungan sebagai sumber 

belajar 
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20 Memberikah reward /penghargaan   

21 Mendorong siswa untuk menghargai pendapat 

orang lain 

  

22 Memberikan kesempatan untuk bertanya   

23 Memberikan kesempatan untuk menceritakan 

kembali pelajaran yang telah dipelajari 

  

24 Menilai dan mengembalikan hasil belajar   

25 Memberikan nasehat dan  pesan moral   

26 Memajang hasil karya siswa   

27 Memberikan semangat untuk mempelajari hal-

hal yang baru 

  

28 Guru	menolong	dan	mendoakan	siswa	yang	

sakit 

  

29 Bersama dengan siswa membuat kesimpulan   

30 Mengawali dan mengakhiri pembelajaran 

dengan berdoa 
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