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BAB II 

KAJIAN  TEORI 

 

A. SUPERVISI PENDIDIKAN 

1. Pengertian Supervisi 

Supervisi adalah  segala bantuan  dari para  pemimpin sekolah,  yang 

tertuju  kepada  perkembangan  kepemimpinan  guru-guru  dan personel 

sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan  pendidikan.   la berupa 

dorongan,  bimbingan,  dan kesempatan bagi pertumbuhan  keahlian dan 

kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan  

pembaharuan-pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran,  pemilihan 

alat-alat pelajaran dan metode - metode  mengajar   yang  lebih  baik,  cara-

cara  penilaian  yang sistematis terhadap  fase seluruh  proses  pengajaran,   

dan  sebagainya.  Dengan kata lain, Supervisi ialah suatu  aktivitas  

pembinaan  yang direncanakan   untuk membantu  para guru dan pegawai 

sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan  mereka  secara efektif.  

Fungsi pengawasan atau supervisi dalam pendidikan bukan hanya 

sekadar kontrol  melihat apakah  segala kegiatan telah dilaksanakan  sesuai 

dengan rencana  atau program  yang telah digariskan,  tetapi lebih dari itu.  

Supervisi dalam pendidikan  mengandung pengertian yang luas.  Kegiatan 

supervisi mencakup penentuan  kondisi-kondisi atau syarat-syarat personel 

maupun material yang diperlukan  untuk terciptanya  situasi belajar-

rnengajar yang  efektif,  dan  usaha  memenuhi  syarat-syarat   itu.  

Dalam dunia pendidikan di Indonesia,  perkataan  supervisi belum 

begitu populer.  Sejak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang orang 

lebih mengenal  kala  "inspeksi" daripada  supervisi.   Pengertian   "inspeksi" 

sebagai warisan pendidikan Belanda dulu, cenderung kepada pengawasan 

yang bersifat otokratis,  yang berarti  "mencari  kesalahan-kesalahan   guru 

dan kemudian  menghukumnya". 
1
 

                                                           
1
 Ngalim Purwanto , Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 72 
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Sedangkan supervisi mengandung pengertian  yang  lebih  demokratis.    

Dalam  pelaksanaannya,   supervisi   bukan hanya  mengawasi   apakah   para  

guru/pegawai menjalankan    tugas  dengan sebaik-baiknya    sesuai   dengan   

instruksi  atau  ketentuan-ketentuan yang telah digariskan,   tetapi  juga  

berusaha   bersama   guru-guru,   bagaimana   cara cara  memperbaiki    

proses   belajar-mengajar.  Jadi  dalam  kegiatan   supervisi, guru-guru   tidak  

dianggap   sebagai  pelaksana   pasif,  melainkan   diperlakukan    sebagai   

partner  bekerja  yang  memiliki ide-ide, pendapat-pendapat, dan  

pengalaman-pengalaman yang perlu didengar dan dihargai serta 

diikutsertakan    di dalam  usaha-usaha    perbaikan   pendidikan.     Sesuai  

dengan apa  yang  dikatakan    oleh  Burton   dalam   bukunya, "Supervision  

a Social Process",  sebagai berikut:  "Supervision  is an expert technical 

service primarily aimed at studying  and improving  co-operatively  all 

factors  which affect child growth  and development".  

Sesuai dengan  rumusan  Burton  tersebut,  maka: 

1) Supervisi yang baik mengarahkan   perhatiannya   kepada  

dasar-dasar pendidikan dan cara-cara belajar serta 

perkembangannya  dalam pencapaian  tujuan  umum  

pendidikan.  

2) Tujuan supervisi adalah perbaikan  dan perkembangan  

proses belajarmengajar secara total; ini berarti bahwa tujuan  

supervisi tidak hanya untuk  memperbaiki  mutu mengajar  

guru,  tetapi juga membina  pertumbuhan  profesi guru 

dalam arti luas terrnasuk  di dalamnya  peng adaan  fasilitas 

yang menunjang kelancaran proses belajar-mengajar, 

peningkatan  mutu  pengetahuan   dan keterampilan   guru-

guru,   pem berian bimbingan dan pembinaan  dalam hal 

implementasi.  Kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode 

mengajar,  alat-alat pelajaran,  pro sedur dan  teknik  

evaluasi  pengajaran,   dan  sebagainya.  

3) Fokusnya  pada setting jor  learning.  bukan  pada  seseorang  
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atau  sekelompok  orang.   Semua  orang,  seperti  guru-guru,   

kepala  sekolah, dan pegawai sekolah lainnya, adalah teman 

sekerja (coworkers) yang sama-sama bertujuan   

mengembangkan   situasi yang memungkinkan terciptanya 

kegiatan belajar-mengajar yang baik.  

  Supervisi pendidikan menurut Ametembun adalah pembinaan kearah 

perbaikan situasi pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan. 
2
 

Supervisi menurut Sahertian telah berkembang dari yang bersifat 

tradisional menjadi supervisi yang bersifat ilmiah, sebagai berikut 

a. Sistematis, artinya dilaksanakan secara teratur, berencana dan secara 

kontinu.  

b. Objek, artinya ada data yang didapat berdasarkan observasi nyata, bukan 

berdasarkan tafsiran pribadi.   

c. Menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan informasi sebagai 

umpan balik untuk mengadakan umpan balik untuk mengadakan penilaian 

terhadap proses pembelajaran di kelas. 
3
 

 Dari beberapa pengertian diatas, supervisi secara sederhana bahwa 

supervisi merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan 

pengajaran di sekolah.  

Supervisi dilakukan sebagai wujud bimbingan akademik dari kepala 

madrasah kepada guru yang membutuhkan guna meningkatkan 

profesionalitasnya. Supervisi yang berarti juga pengawasan sangat dibutuhkan 

dilembaga pendidikan sebagai tolak ukur kinerja guru dilembaga tersebut.  

Dalam konsep islam pengawasan sudah dikenal dari dahulu.  Allah 

SWT telah berfirman dalam Al-Qur’an surah Al - mujadalah ayat 7 :  

                                                           
2
 N. A.  Ametembun, Supervisi Pendidikan Disusun Secara Berprogam, (Bandung:  Suri, 

2007) , h.  3 

 
3
 Piet sahertian, Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan, ( Jakarta : Rineka Cipta , 

2008) ,  h.  16 



22 
 

        

       

         

 

Artinya : tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah 

mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia 

antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya.  dan tiada (pembicaraan 

antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya.  dan tiada (pula) 

pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, 

melainkan Dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada.  

kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa 

yang telah mereka kerjakan.  Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala 

sesuatu. 
4
 

Ayat di atas menggambarkan bahwasanya setiap manusia itu selalu 

dalam pengawasan.  Allah Maha Tahu atas apa-apa yang dikerjakan oleh 

manusia.  Hal ini membuktikan bahwa konsep pengawasan telah ada dalam 

ajaran islam.   

Sejalan dengan itu sebagaimana yang di jelaskan dalam hadist yang 

diriwayatkan oleh Bukhori Muslim yang berbunyi: 

 

Artinya : “ Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata,  saya mendengar Rosulullah 

SAW bersabda : ” Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai 

pertanggung jawaban. ”
5
 

                                                           
 

4
 Terjemah Al-qur’an , ( Bandung : Sygma Examedia Arkanleema) , h. 543    

5
 Imam Nawawi, Terjemah Riyadhus Shalihin Jilid 1,  ( Jakarta : Pustaka Amani, 1999) , 

h.  603.   
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Maka jelaslah  seorang  kepala sekolah adalah orang yang 

bertanggug jawab dalam mengembangkan kemajuan lembaga pendidikan 

yang dipimpinnya.  

2. Sejarah Singkat Supervisi Pembelajaran  

Menelusuri sejarah supervisi pembelajaran, walaupun serba singkat 

sebebenarnya tidak mudah.  Hal demikian dirasakan terutama karena catatan –

catatan mengenai supervisi pembelajaran tidak selalu ada dan dilakukan, 

meskipun sesungguhnya supervisi pembelajaran itu sebenarnya telah ada sejak 

adanya  pendidikan.  Padahal, pendidikan itu sebenarnya telah ada sejak 

adanya pendidikan.   

Meskipun demikian, tidak jarang pada suatu kesempatan sang guru 

tersebut terus mengembangkan ilmunya, baik secara mandiri maupun dengan 

cara mencari guru lain yang lebih tinggi ilmu pengetahuan yang telah ia miliki 

secara mandiri,  sebenarnya menyiratkan adanya supervisi,  biarpun hal 

tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri.  

Jika kita melihat kurikulum 1975 pendidikan di Indonesia, supervisi 

pembelajaran yang dikonseptualisasikan dalam kurikulum tersebut terkena 

imbas perkembangan supervisi pembelajaran pada abad ke 19.  Pada kurikulum 

1984 dan seterusnya, supervisi pembelajaran lebih banyak diaksentuasikan 

kepada aspek aspek akademik dan tidak banyak lagi ke aspek administratif.  

Supervisi pembelajaran Yang dahulunya tanggung jawab pengawas sekolah, 

kini lebih banyak beralih menjadi tanggung jawab kepala sekolah, karena 

kepala sekolah hampir setiap hari bertemu dengan guru.   

 

B. Supervisi Akademik 

Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru 

mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaarn demi 

pencapian tjuan pembelajaran Glickman. 
  
Sementara  itu, Daresh menyebutkan 

bahwa supervisi akademik merupakan upaya membantu guru-guru 

mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran.  Sergiovani 
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(1981) menyatakan bahwa refleksi praktis penilaian kinerja guru dalam supervisi 

Akademik adalah melihat kondisi nyata kinerja guru, apa yang sebenarnya 

dilakukan oleh guru dan peserta didik di dalam kelas.  Supervisi akademik 

merupakan supervisi yang menekankan pada masalah akademik atau pendidikan 

dan pembelajaran (Suharsimi Arikunto, 2004).  Kemendiknas (2010) 

menyatakan bahwa supervisi akademik merupakan upaya untuk membantu guru 

–guru mengembangkan kemampuannya dalam mencapai tujuan pembelajaran.   

Dengan demikian, esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan 

menilai unjuk kerja guru dalam mengelola pembelajaran, melainkan membantu 

guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya.  Meskipun demikian, 

supervisi akademik tidak bisa terlepas dari penilaian unjuk kerja guru dalam 

mengelola pembelajaran.  Apabila dikatakan bahwa supervisi merupakan 

serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya, maka 

dalam pelaksanaannya terlebih dahulu perlu diadakan penilaian kemampuan 

guru, sehingga bisa ditetapkan aspek yang perludikembangkan dan cara 

mengembangkannya. 
6
 

1. Tujuan Supervisi Akademik  

Secara umum, tujuan supervisi akademik adalah membantu guru untuk 

mengembangkan kemampuannya dalam mencapai tujuan pembelajaeran yang 

direncanakan bagi peserta didiknya (Glickman, 1981). Melalui supervisi 

akademik diharapkan kualitas akademik yang dilakukan oleh guru semakin 

meningkat .  

Pengembangan kemampuan guru tidak hanya menyangkut pada 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar guru saja, namun juga 

meliputi peningkatan komitmen (commitment), kemauan (willingness), dan 

motivasi (motivation) guru, kualitas pembelajaran akan semakin meningkat.  

Sedangkan menurut Peter Olivia dalam Supervision for Today’s Schools (1976) 

menyatakan bahwa kegiatan supervisi akademik dimaksudkan untuk :  

                                                           
6
 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar supervisi,  (Jakarta:PT Rineka Cipta,2004) h.  56 
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Sedangkan menurut Peter Olivia dalam Supervisor For Today’s Schools (1976) 

menyatakan bahwa kegiatan supervisi akademik dimaksudkan untuk: 

1. Membantu guru dalam merencanakan pembelajaran ; 

2. Membantu guru dalam penyajian materi pembelajaran; 

3. Membantu guru dalam mengevaluasi pembelajaran  ; 

4. Membantu guru dalam mengelola kelas ; 

5. Membantu guru dalam mengembangkan kurikulum;  

6. Membantu guru dalammengevaluasi kurikulum; 

7. Membantu guru dalam mengevaluasi diri mereka sendiri; 

8. Membantu guru bekerjasama dengan kelompok; 

9. Membantu guru melalui inservice program.  

Tugas supervisor bukanlah untuk mengadili tetap untuk membantu, 

mendorong, dan memberikan keyakinan kepada guru, bahwa proses belajar 

mengajar harus dapat diperbaiki.  Baik itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

guru harus dibantu secara professional sehingga guru tersebut dapat berkembang 

dalam pekerjaannya.  Kegiatan supervisi dilaksanakan melalui berbagai proses 

pemecahan masalah pengajaran.  Tujuannya adalah untuk meeningkatkan 

efektifitas dan efisiensi proses belajar mengajar secara terus menerus. 
 

Program-progran supervisi hendaknya memberikan rangsangan terhadap 

terjadinya perubahan dalam kegiatan pengajaran, perubahan-perubahan ini dapat 

dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dalam pembinaan, arahan dan pengembangan 

kurikulum dengan menikuti pelatihan-pelatihan.  

Maka dari itu kepala sekolah sebagai supervisor, dapat dilaksanakan 

secara efektif   antara lain: kunjungan  kelas, diskusi kelompok, pembinaan 

individual, dan simulasi pembelajaran. 
7
 

                                                           
 

7
E.  Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Professional Dalam Konteks Menyukseskan MBS 

Dan KBK, (Bandung : Remaja Rosda Karya,  2005) , h.  113 
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Sejalan dengan pendapat diatas ada beberapa yang berkaitan dengan 

pelaksanaan supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja di kemukakan 

oleh Sahertian sebagai berikut: 

1. Membantu guru dalam menyusun persiapan mengajar.  

2. Membantu guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar  (Learning 

experience and Larning activities).  

3. Membantu guru dalam menggunakan berbagai sumber dan media belajar.  

4. Membantu guru dalam menerapkan metode dan tehnik mengajar.  

5. Membantu guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran.  

6. Membantu guru dalam melakukan analisis hasil belajar.  

7. Membantu guru dalam menganalisis kesulitan belajar siswa. 
8
 

Untuk menuju kearah perbaikan dan meningkatkan kinerja guru dalam 

belajar mengajar maka implementasi teknik supervisi dibidang pendidikan dan 

pengajaran khusunya bagi seorang supervisor bertanggung jawab untuk : 

1. Membantu guru melihat dengan jelas proses belajar mengajar sebagai 

suatu sistem 

2. Membantu guru melihat dengan jelas tujuan pendidikan 

3. Membantu guru menyiapkan metode pengajaran yang lebih baik 

4. Membantu guru menyiapkan kegiatan belajar mengajar 

5. Membantu guru membantu guru menggunakan sumber pengalaman 

belajar mengajar 

6. Membantu guru dalam menciptakan alat peraga pembelajaran dan 

aplikasinya 

7. Membatu guru menyusun program belajar mengajar 

8. Membantu guru menyusun tes prestasi belajar 

9. Membantu guru mengenal sisiwa  

10. Membantu guru meningkatkan moral dan kenyamanan bekerja  

11. Membantu guru memahami kode etik jabatan guru. 
9
 

                                                           
 

8
 Piet A.  Sahertian, Supervisi Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992) , hlm. 85  
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Menurut Glickman, et al (2007) dalam buku Panduan Supervisi Akademik 

Dirjen PMPTK 92010) dinyatakan bahwa tujuan supervisi akademik 

 

 

 

    Pengembangan  

profesionalisme 

 

 

    tiga Tujuan 

     Supervisi 

 

                           Penumbuhan                  Pengawasan  

                  Motivasi                         kualitas 

 

     Gambar 1.  

Tujuan supervisi Akademik 

a. Membantu guru mengembangkan Kompetensinya  

Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud membantu guru 

mengembangkan kamampuannya profesionalnya dalam memahami 

akademik, kehidupan kelas, mengembangkan keterampilan 

mengajarnya dan mengembangkan kemampuannya melalui teknik-

teknik tertentu.  

b. Mengembangkan Kurikulum  

Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud untuk 

memonitor kegiatan belajar mengajar di sekolah.  Kegiatan 

memonitor ini bisa dilakukan melalui kunjungan kepala sekolah ke 

kelas-kelas di saat guru sedang mengajar,  percakapan pribadi dengan 

guru, teman sejawatnya,  maupun dengan sebagian peserta didiknya.   

                                                                                                                                                               
 

9
 Maryono,  Dasar-Dasar dan Teknik Menjadi Supervisor Pendidikan, (Jogjakarta : Arruz 

Media ,2011) , h.  61 
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c. Mengembangkan Kelompok Kerja Guru serta membimbing Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK).   

Supervisi akademik diselenggarakan untuk mendorong guru 

menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas 

mengajarnya, mendorong guru mengembangkan kemampuannya 

sendiri, serta mendorong guru agar ia memiliki perhatian yang 

sungguh-sungguh terhadap tugas dan tanggung jawabnya. 
8 

 

2. Prinsip – prinsip Supervisi Akademik  

Pelaksanaan supervisi akademik perlu mengacu pada prinsip-prinsip yang 

ada dalam supervisi akademik.  Menurut Dodd dalam buku Pnduan 

Supervisi Akademik Dirjen PMPTK (2010) dinyatakan bahwa sejumlah 

prinsip dalam supervisi akademik meliputi :
10

 

a. Praktis  

Berkaitan dengan kemudahan dalam melaksanakan 

kegiatan supervisi sesuai dengan kondisi sekolah.  

b. Sistematis 

Berkaitan dengan perencanaan program supervisi yang 

matang dan tujuan pembelajaran.  

c. Objektif  

Berkaitan dengan masukan sesuai aspek-aspek instrumen 

yang akan digunakan dalam supervisi.  

d. Realitis  

Berkaitan dengan kenyataan sebenarnya dalam melakukan 

supervisi.  

e. Antisipatif  

Berkaitan dengan kemampuan dalam menghadapi masalah-

masalah yang mungkin akan terjadi.  

f. Konstruktif  

                                                           
 

10
 Donni Juni Priansa Rismi Somad, Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan Kepala 

Sekolah, (Bandung : Alfabeta),  h. 110 
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Berkaitan dengan pengembangan kreativitas dan inovasi 

guru dalam mengembangkan proses pembelajaran.  

g. Kooperatif  

Berkaitan dengan kerja sama yang baik antara supervisor 

dan guru dalam mengembangkan pembelajaran.   

h. Kekeluargaan 

Berkaitan dengan  pertimbangan saling asah,asih, dan asuh 

dalam mengembangkan pembelajaran 

i. Demokrasi  

Berkaitan dengan pemahaman bahwa supervisor tidak boleh 

mendominasi pelaksanaan supervisi akademik.  

j. Aktif  

Berkaitan dengan keaktifan guru dan supervisor untuk 

berpartisipasi 

k. Humanis  

Berkaitan dengan kemampuan guru menciptakan hubungan 

kemanusiaan yang harmonis, terbuka,jujur, ajeg, sabar, 

antusias,dan penuh humor.  

l. Berkesinambungan  

Berkaitan dengan kesinambungan kegiatan supervisi 

akademik oleh kepala sekolah 

m. Terpadu  

Berkaitan dengan kesatuan dengan program pendidikan 

n. Komprenhensip  

Berkaitan dengan pemenuhan ketiga tujuan supervisi 

akademik.  11 

 

 

 

                                                           
 

11
 Ibid, h. 111 
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Adapun dimensi –dimensi subtansi supervisi akademik adalah : 

a. Kompetensi pedagogik.  

b. Kompotensi profesional.  

c. Kompetensi sosial.  

Sering dijumpai adanya kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi 

akademik hanya datang ke sekolah dengan membawa instrumen pengukuran 

kinerja.  Kemudian masuk ke kelas melakukan pengukuran terhadap kinerja guru 

yang sedang mengajar.  Setelah itu, selesailah tugasnya, seakan-akan supervisi 

akademik sama dengan pengukuran kinerja guru dalam proses pembelajaran.  

Perilaku supervisi akademik sebagaimana diuraikan di atas merupakan 

salah satu contoh perilaku supervisi akademik belum baik.  Perilaku supervisi 

akademik yang demikian tidak akan memberikan banyak pengaruh terhadap 

tujuan dan fungsi supervisi akademik. Seandainya memberikan pengaruh, 

pengaruhnya relatif sangat kecil artinya bagi peningkatan mutu  guru dalam 

mengelola proses pembelajaran.  Supervisi akademik sama sekali bukan penilaian 

unjuk kerja guru. Apalagi bila tujuan utama penilaiannya semata-mata hanya 

dalam arti sempit, yaitu mengkalkulasi kualitas keberadaan guru dalam memenuhi 

kepentingan akreditasi guru belaka.  Hal ini sangat berbeda dengan konsep 

supervisi akademik.  

Secara konseptual, supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan 

membantu guru mengembangkankemampuannya mengelola proses pembelajaran 

demi pencapaian tujuan pembelajaran.  

Dengan demikian, berarti, esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan 

menilai kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkanmembantu 

guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya. Meskipun demikian, 

supervisi akademik tidak bisa terlepas dari penilaian unjuk kerja guru dalam 

mengelola pembelajaran.                                        

3. Model – Model Supervisi Akademik  

1. Model supervisi Tradisional  

Model Supervisi Tradisional dalam supervisi akademik meliputi : 
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a. Observasi langsung  

Supervisi model ini dapat dilakukan dengan observasi langsung kepada 

guru yang sedang mengajar melalui prosedur:  praobservasi, observasi, 

dan post-observasi.  

b. Observasi tidak langsung  

Dapat dilakukan melalui diskusi kasus, yang ditemukan pada observasi 

proses pembelajaran, laporan-laporan atau hasil studi dokumentasi.  

Supervisor dengan guru mendiskusikan kasus demi kasus, mencari 

akar permasalahan, serta mencari berbagai alternatif jalan keluarnya.   

 Dapat juga dilakukan dengan metode angket: angket ini berisi 

pokok-pokok pemikiran yang berkaitan erat dan mencerminkan 

penampilan, kinerja guru,kualifikasi hubungan guru dengan peserta 

didik, dsb. 

2. Model kontemporer 

  Supervisi akademik model kontemporer dilaksanakan dengan 

pendekatan klinis,  akademik sehingga sering disebut juga sebagai model 

supervisi klinis.  Supervisi akademik dengan pendekatan klinis, 

merupakan supervisi akademik yang bersifat kolaboratif.  Prosedur 

supervisi klinis sama dengan supervisi akademik langsung, yaitu dengan 

observasi kelas, namun pendekatannya berbeda.  

  Selain model-model pendekatan tersebut,  supervisi akademik 

dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan lainnya, yaitu pendekatan 

langsung dan pendekatan tidak langsung , dan pendekatan kolaboratif 

(Sahertian, 2000).  

1. Pendekatan langsung  

Cara yang dilakukan oleh supervisor dengan memberikan arahan 

secara langsung termasuk memberikan penguatan (reinforcement).  

2. Pendekatan tidak langsung 

Cara menyelesaikan masalah dengan lebih lebih menghargai dan 

memberikan kesempatan pada guru untuk mengemukakan 

persoalannya.    
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3. Pendekatan kolaboratif  

Merupakan perpaduan antara pendekatan sebelumnya yaitu 

pendekatan langsung dan tidak langsung.  

4. Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah  

a. Perencanaan Supervisi Akademik  

Kepala sekolah perlu mengusai perencanaan supervisi akademik sehingga ia 

perlu menguasai kompetensi perencanaan supervisi akademik dengan baik.  

Terdapat sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan dalam perencanaan 

supervisi akademik yaitu menyangkut obyektifitas (data apa adanya); 

tanggung jawab berkesinambungan; didasarkan pada Standar Nasional 

Pendidikan (SNP);Serta Didasarkan Pada Kebutuhan Dan Kondisi Sekolah. 12 

 Buku panduan Supervisi Akademik  Dirjen PMPTK (2010) menyatakan 

bahwa ruang lingkup perencanaan supervisi  akademik meliputi sejumlah hal 

yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu terkait  dengan : 

1. Pelaksanaan kurikulum  

2. Persiapan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran oleh guru; 

3. Pencapaian stndar kompetensi lulusan, standar isi, dan peraturan 

pelaksanaanya; 

4. Peningkatan mutu pembelajaran melalui pengembangan sebagai berikut :  

a. Model kegiatan pembelajaran yang mengacu pada standar proses; 

b. Peran serta peserta didik dalam proses pembelajaran secara aktif, 

kreatif, demokratis, mendidik,  memotivasi, mendorong kreativitas; 

c. Peserta didik dapat membentuk karakter dan memiliki pola pikir serta 

kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual 

yang kreatif dan inovatif,  berargumentasi, mempertanyakan, 

mengkaji, menemukan, dan memprediksi; 

d. Keterlibatan peserta didik secara aktif secara aktif dalam proses belajar 

yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk 

mencapai pemehaman konsep, tidak terbatas pada materi yang 

diberikan oleh guru; 

                                                           
 

12
 Ibid,h113 
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e. Bertanggung jawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran 

untuk setiap mata pelajaran yang diampunya agar peserta didik 

mampu; 

1).  Meningkat rasa ingin tahunya 

2).  Mencapai keberhasilan belajarnya secara konsisten sesuai dengan 

tujuan pendidikan; 

3).  Memahami perkembangan pengetahuan dengan kemampuan  

     Mencari informasi; 

4).  Mengolah informasi menjadi pengetahuan; 

5).  Menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah; 

6).  Mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain; 

7).  Mengembangkan belajar mandiri dan kelompok dengan proporsi 

yang wajar.  

Supervisi akademik juga mencakup buku kurikulum, kegiatan belajar 

dan pelaksanaan bimbingan dan konseling.  Supervisi akademik tidak 

kalah pentingnya dibanding dengan supervisi administratif.  Sasaran utama 

supervisi edukatif adalah proses belajar mengajar dengan tujuan 

meningkatkan mutu pross pembelajaran antara lain gu, peserta didik, 

kurikulum, alat dan buku pelajaran serta kondisi lingkungan dan fisik.  

Oleh sebab itu, fokus utama supervisi edukatif adalah usaha-usaha yang 

sifatnya memberikan kesempatan kepada guru untuk berkembang secara 

profesional sehingga mampu melaksanakan tugas pokoknya, yaitu 

“memperbaiki dan meningkatkan proses dan hasil pembelajaran (Buku 

Panduan Supervisi Akademik Dirjen PMPTK,2010)”.  Dalam perencanaan 

supervisi terdiri dari beberapa hal yaitu: 

1) Guru yang disupervisi 

2) Materi yang diajarkan 

3) Di ruang kelas mana 

4) Alat-alat yang dipakai untuk mencatat hasil supervisi 
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5) cara menentukan waktu, diberitahu sebelumnya, datang tiba-

tiba, atau hanya diberitahu bulan kedatangan saja. 
13

 

b. Pelaksanaan  Supervisi Akademik 

Supervisi akademik merupakan kegiatan pembinaan dengan memberi 

bantuan teknis kepada guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, 

yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru  dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran.  Menurut Depdiknas (2010), 

supervisi akademik yang dilakukan Kepala Sekolah antara lain : 

1) Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan 

kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan 

pembelajaran kreatif, inovatif, pemecahan masalah, berfikir kritis 

dan naluri kewirausahaan; 

2) Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang 

pengembangan di sekolah berdasarkan standar isi, standar 

kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum; 

3) Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan 

strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat 

mengembangkan berbagai potensi peserta didik; 

4) Membimbing guru dalam melaksanakan  kegiatan pembelajaran 

/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan di lapangan) untuk 

mengembangkan potensi peserta didik; 

5) Membimbing guru dalam mengelola , merawat, mengembangkan 

dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran; 

6) Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk 

pembelajaran. 14 

 

                                                           
 

13
  Made Pidarta, Supervisi Pendidikan Kontekstual, (Jakarta : Rineka Cipta) H.  93 

 
14

 Ibid H. 115 
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c. Tindak Lanjut Hasil Supervisi Akademik  

Hasil supervisi perlu ditindaklanjuti agar memberikan dampak yang nyata 

untuk meningkatkan profesionalisme guru.  Tindak lanjut tersebut berupa 

penguatan dan penghargaan;teguran yang bersifat mendidik; dan kesempatan 

untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut.  Pemanfaatan hasil 

umpan balik supervisi akademik menyangkut dua kegiatan penting, yaitu 

berkenan dengan pembinaan dan pemantapan instrumen supervisi akademik.  

1) Pembinaan  

Kegiatan pembinaan dapat berupa pembinaan langsung maupun 

pembinaan tidak langsung.  Beberapa cara yang dapat dilakukankepala 

sekolah dalam membina guru untuk meningkatkan proses pembelajaran 

dalam : 

a. Menggunakan secara efektif petunjuk bagi guru dan bahan pembantu 

guru lainnya;   

b. Menggunakan buku teks secara efektif; 

c. Menggunakan praktek pembelajaran yang efektif yang dapat mereka 

pelajari selama pelatihan profesional; 

d. Mengembangkan teknik pembelajaran yang telah mereka miliki; 

e. Menggunakan metodologi yang luwes (fleksibel); 

f. Merespon kebutuhan dan kemampuan individu peserta didik; 

g. Menggunaka lingkungan  sekitar sebagai alat bantu pembelajaran; 

h. Mengelompokkan peserta didik secara lebih efektif; 

i. Mengevaluasi peserta didik dengan lebih akurat/teliti dan seksama; 

j. Berkooperasi dengan guru lain agar agar lebih berhasil; 

k. Mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola kelas; 

l. Meraih moral dan motivasi mereka sendiri; 

m. Memperkenalkan teknik pembelajaran modern untuk inovasi dan 

kreativitas layanan pembelajaran. 
12

 

n. Membantu membuktikan peserta didik dalam meningkatkan 

keterampilan befikir kritis, menyelesaikan masalah dan pengambilan 

keputusan; 
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o. Menciptakan suasana pembelaran yang kondusif 

2) Pemantapan Instrumen Supervisi Akademik 

Kegiatan untuk memantapkan instrumen supervisi akademik dapat dilakukan 

dengan cara diskusi kelompok oleh para supervisor tentang instrumen 

supervisi akademik maupun instrumen supervisi non akademik.  Dalam 

memantapan instrumen supervisi, dikelompokan menjadi :  

a. Persiapan guru untuk mengajar terdiri dari : 

1. Silabus ; 

2. RKH  

3. Program Tahunan; 

4. Program Semester; 

5. Pelaksanaan Proses Pembelajaran; 

6. Penilaian hasil pembelajaran  

7. Pengawasan proses pembelajaran 

b. Instrumen supervisi kegiatan belajar mengajar  

C. Kepala Sekolah Sebagai Supervisor 

Kepala sekolah adalah seorang yang diberi tugas dan wewenang khusus 

untuk memimpin suatu pendidikan formal.  Jabatan tertinggi dalam suatu lembaga 

pendidikan formal diberikan kepada kepala sekolah sehingga iya menjadi seorang 

pemimpin yang membawahi semua unsur personalia yang ada disekolah tersebut.  

Kepala sekolah dilingkungan sekolah adalah orang yang bertanggung jawab atas 

terwujudnya kegiatan dalam koordinasi sebaik-baiknya. 
15

 

Jadi kepala sekolah memiliki peran yang amat besar guna turut 

mewujudkan kualitas guru atau output sember daya yang menjamin 

kesinambungan pembangunan, lebih-lebih lagi dipengaruhi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, maka peran kepala sekolah jauh lebih dominan.  

Kenyataan yang demikian mengharuskan makin perlunya penguasaan kompetensi 

kepemimpinan bagi seorang kepala marasah.  

                                                           
 

15
 Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan,  (Jakarta : Haji Mas Agung, 1993), h.  42 
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Sebagaimana diungkapkan oleh M.  ngalim purwanto bahwa “ dapat 

dilaksanakan atau tidak suatu program dan tercapai atau tidak tujuan pendidikan 

itu sangat tergantung pada kecakapan kepala sekolah/sekolah sebagai pemimpin 

pendidik”. 
16

 

Adapun Seorang kepala sekolah harus memiliki kemampuan dalam 

memimpin sekolah secara ke seluruhan.  Dalam peraturan menteri pendidikan 

nasional Nomor 13 Tahun 2007, di jelaskan bahwa kompetensi kepala sekolah 

harus di tunjukan dalam aktivitas keseharian yang meliputi; 

1. Kompetensi kepribadian, seperti ahlak mulia, sikap terbuka, mampu 

mengendalikan diri, dan memiliki bakat dan minat sebagai pemimpin 

pendidikan.  

2. Kompetensi manajerial, yaitu kemampuan melaksanakan tugas dan 

fungsinya sebagai kepala sekolah, seperti menyusun perencanaan, 

mengembangkan organisasi sekolah, mengelola sumberdaya sekolah, 

mengelola sarana dan prasarana, mengelola mengembangkan kurikulum 

dan pembelajaran, serta kemampuan melakukan monitoring,evaluasi dan 

pelaporan.  

3. Kompetensi kewirausahaan, yaitu kemampuan menciptakan inovasi, dan 

memiliki motivasi kuat untuk sukses dalam kepemimpinannya, serta naluri 

kewirausahaan dalam mengelola sumber belajar.  

4. Kompetensi supervisi, yaitu kemampuan melakukan bimbingan kepada 

guru, tenaga kependidikan dan siswa dalam rangka meningkatkan 

profesional guru.  

5. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan untuk melakukan kerjasama dengan 

intansi dan organisasi terkait dan masyarakat untuk kemajuan sekolah. 
17

 

Selain sebagai pemimpin yang membawahi seluruh peresonalianya yang 

ada, maka kepala sekolah juga menjadi seorang supervisor yang menjalankan 
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 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Jakarta :  Remaja 

Rosdakarya ,2009), h.  101 
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kegiatan supervisi.  Supervisi yang dimaksud adalah “ orang yang berfungsi 

memberi bantuan kepada guru-guru.  

Dengan demikian guru sebagai orang yang terdepan dan langsung 

bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kemajuan siswa haruslah 

ditingkatkan kemampuan kinerjanya dalam pembelajaran maka di perlukannya 

suatu supervisi oleh kepala sekolah 

a. Prinsip-Prinsip Supervisi Pendidikan 

kepala sekolah sebagai supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus 

memperhatikan prinsip-prinsip supervisi agar dalam pelaksanaan supervisi dapat 

berjalan dengan baik dan lancar.  

a. Prinsip Ilmiah.  

Prinsip ilmiah mengandung cirri-ciri sebagai berikut.  

1) Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data obyektif yang 

diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar.  

2) Untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti 

angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya.  

3) Setiap kegiatan supervise dilaksanakan secara sistematis terencana.   

b. Prinsip Demokratis 

Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan 

kemanusian yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa 

aman untuk mengembangkan tugasnya.  Demokratis mengandung 

makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan 

berdasarkan atasan dan bawahan.  

c. Prinsip Kerjasama 

Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi   

“sharing of idea, sharing of experience ” memberi support 

mendorong, menstimulasi guru, sehingga mereka merasa tumbuh 

bersama.  
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d. Prinsip konstruktif dan kreatif 

Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi 

kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang 

menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan. 
18

 

Dari uraian diatas dapat kita ketahui, bahwa betapa banyak dan besarnya 

tanggung jawab seorang kepala sekolah sebagai supervisor.  Oleh karna itu 

uraiuan diatas sejalan dengan yang uraikan oleh Ngalim Purwanto dalam bukunya 

Administrasi dan Supervisi Pendidikan bahwa Moh. Rifai, M. A, untuk 

menjalanlkan tindakan-tindakan supervisi sebaik-baiknya kepala sekolah 

hendaklah memperhatikan prinsi-prinsip berikut : 

a. Supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif, yaitu pada yang 

dibimbing dan diawasi harus dapat menimbulkan dorongan untuk 

bekerja.  

b. Supervisi harus didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenar-

benarnya ( reslistis, mudah dilaksanakan ) 

c. Supervisi harus sederhana dan informal dalam melaksanakannya 

d. Supervisi harus dapat memberikan perasaan aman kepada guru-guru 

dan pegawai-pegawai sekolah yang disupervisi 

e. Supervisi harus didasarkan atas hubungan professional, bukan atas 

dasar hubungan pribadi.  

f. Supervisi harus selalu memperhitungkan kesanggupan, sikap, dan 

mungkin prasangka guru-guru dan pegawai 

g. Supervisi tidak bersifat mendesak ( otoriter ) karena dapat 

menimbulkan perasaaan gelisah atau bahkan antipati dari guru-guru 

h. Supervisi tidak boleh didasarkan atas kekuasaaan pangkat, kedudukan 

atu kekuasaan pribadi 

i. Supervisi tidak boleh bersifat mencari-cari kesalahan dan kekurangan.  

j. Supervisi tidak dapat terlalu cepat mengharapkan hasil, dan tidak boleh 

lekas merasa kecewa 
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 Piet A.  Sahertian, Konsep Dasar dan Tehnik Supervisi  Pendidikan Dalam Rangka 

Mengembangkan SDM, Jakarta : Rineka Cipta ,2008, h.  19 
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k. Supervisi hendaknya juga bersifat preventif, korektif, dan kooperatif.  

Preventif berarti berusaha mencegah jangan sampai timbul hal-hal yang 

negatif.  Sedangkan korektif yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan  

yang telah di perbuat.  Dan kooperatif berarti bahwa mencari kesalahan-

kesalah atau kekurangan-kekurangan dan usaha memperbaikinya 

ndilakukan bersama-sama oleh supervisor dan orang-orang yang 

diawasi. 
19

  

Jika hal-hal tersebut di atas di perhatikan dan benar-benar dilaksanakan 

oleh kepala sekolah, dapat diharapkan setiap sekolah akan berangsur-angsur maju 

dan berkembang sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan 

b. Tujuan Supervisi  

Menurut Piet A.  Sahertian dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan 

supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas 

mengajar guru dikelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar 

siswa. 
20

 Dengan demikian jelas bahwa tujuan supervisi ialah memberikan 

layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, bukan saja 

memperbaiki kemampuan mengajar tapi juga mengembangkan potensi kualitas 

guru.  

Pendapat lain dikemukakan oleh Made pidarta, tujuan supervisi ialah  

1) membantu menciptakan lulusan optimal dalam kuantitas dan kualitas. 2) 

membantu mengembangkan pribadi, kompetensi,dan sosialnya. 3) membantu 

kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat 

setempat.  4) ikut meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite 

sekolah. 
21

 

Dari pendapat-pendapat dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya 

supervisi adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik 
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dengan cara membantu guru-guru dalam meningkatkan kualitasya dalam rangka 

pembentukan pribadi anak secara maksimal.  

c. Fungsi Supervisi akademik  

 Fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dengan 

meningkatkan situasi belajar mengajar.  Sehubungan hal tersebut diatas, maka piet 

A.  Sahertian  memberikan 8 fungsi supervisi sebagai berikut: 

a. Mengkoordinir semua usaha sekolah.  

b. Memperlengkap kepemimpinan sekolah.   

c. Memperluas pengalaman guru-guru.  

d. Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif.  

e. Memberi faslitas dan penilaian yang terus-menerus.  

f. Menganalisis situasi belajar-mengajar.  

g. Memberikan pengetahuan ddan keterampilan kepada setiap anggota 

staf. 

h. Memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegerasi dalam 

merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan 

mengajar guru-guru. 
22

 

Disini penulis memfokuskan pada supervisi berfungsi yaitu untuk 

meningkatkan kemampuan mengajar guru –guru.  Dimana para guru perlu 

mendapat bimbingan dan petunjuk-petunjuik sehingga memiliki keterampilan dan 

pengetahuan yang lebih baik dalam kinerjanya.  Karna itu diperlukan dorongan 

dan bantuan dari supervisor kepada guru-guru secara pribadi atau kelompok agar 

guru-guru bisa meningkatkan yang lebih baik dalam kinerjanya.  

Dilihat dari fungsi utama supervisi adalah di tujukan pada perbaikan dan 

peningkatan kualitas, agar sasaran supervisi terlaksana dalam peningkatan kinerja 

secara efektif, maka kemampuan guru perlu ditingkatkan, maka fungsi supervisi 

menurut Ametembun terdiri dari: 

a. Penelitian  
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Yaitu fungsi yang harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang 

dihadapi.  

b. Penilaian 

Fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang 

diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini 

dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, penetapan standar, penilaian 

kemajuan belajar sisiwa, melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, 

serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu 

pendidikan.  

c. Perbaikan 

Fungsi perbaikan adalah sebagai usaha untuk mendorong guru baik 

secara perseorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan 

berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka.  Perbaikan ini 

dapat dilakukan dengan bimbingan, yaitu dengan cara membangkitkan 

kemauan, member semangat, mengarrahkan dan merangsang untuk 

melakukan percobaan, serta membantu menerapkan sebuah prosedur 

mengajar yang baru.  

d. Pembinaan 

Fungsi pembinaan merupakan salah satu usaha untuk memecahkan 

masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan 

atau pelatihan kepada guru-guru tentang cara-cara baru dalam 

melaksanakan suatu proses pembelajaran, pembinaan ini dapat 

dilakukan denagan cara demonstrasi mengajar, workshop, seminar, 

observasi, konferensi individual dan kelompok, serta kunjungan 

sepervisi. 
23

 

e. Peran Supervisi  

Supervisi berfungsi membantu, memberi, mengajak.  Dilihat dari 

fungsinya, tampak dengan jelas peranan supervisi itu.  Seorang sopervisor  dapat 

berperan sebagai 
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1) Koordinator 

Sebagai koordinator ia dapat mengkoodinasi program belajar 

mengajar, tugas-tugas anggota sataf berbqagai kegiatan berbeda-beda 

diantara guru-guru.   

2) Konsultan 

Sebagai konsultan ia dapat memberi bantuan yaitu bersama 

mengkonsultasikan masalah yang dialami gurubaik secara individual 

maupun kelompok.  

3) Pemimpin Kelompok 

Sebagai pemimpin kelompok ia dapat memimpin sejumlah staf guru 

dalam mengembangklan potensi kelompok. pada saat mengembangkan 

kurikulum, materi pembelajaran dan kebutuhan professional guru-guru 

secara bersama.  

4) Evaluator 

Sebagai evaluator ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil 

dan proses belajer mengajar. 
24

 

Sehubungan peran supervisor dalam kegiatan supervisi, ametembun 

menyatakan terdapat 4 fungsi supervisor:
25

 

1) Supervisor sebagai Peneliiti (researcher) yaitu meneliti bagaimana 

keadaan situasi pendidikan yang sebenarnya.  Keadaan situasi 

pendidikan dapat diketahui dari kesimpulan hasil-hasil pengolahan 

yang diperoleh .  

2) Supervisor sebagai penilai (evaluator) yaitu menilai bagaimana 

keadaan suatu situasi pendidikan.   

3) Supervisor sebagai pemerbaik (improver) yaitu mengadakan perbaikan 

terhadap situasi .  
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4) Supervisor pengembang (developer) yaitu mengembangkan atau 

meningkatkan situasi ,agar keadaan yang sudah baik menjadi lebih 

baik. 

D. Teknik-Teknik Supervisi Pendidikan 

Usaha untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi 

sumberdaya guru dapat dilaksanakan dengan berbagai alat dan teknik supervisi.  

Umumnya alat dan teknik supervisi dapat dibedakan dalam dua macam yaitu 

teknik yang bersifat individual ialah teknik yang dilaksanakan untuk seorang guru 

secara individual dan teknik yang bersifat kelompok, yaitu teknik yang dilakukan 

untuk melayani lebih dari satu orang.  

a. Teknik Yang Bersifat Individual 

1) Perkunjungan kelas 

Kepala sekolah atau supervisor dating kekelas untuk melihat cara 

guru mengajar dikelas.  

- Tujuannya  

Kunjungan kekelas bertujuan untuk memperoleh data mengenai 

keadaan yang sebenarnya selama guru mengajar.  Dengan data 

itu supervisor dapat berbincang-bincang dengan guru tentang 

kesulitan yang dihadapi guru-guru.  

- Fungsinya 

Kunjungan kelas ini berfungsi sebagai alat untuk mendorong 

guru agar meningkatkan kegiatan pembelajaran.  Kunjungan 

kelas ini dapat memberikan kesempatan guru-guru untuk 

mengungkap pengalamannya sekaligus sebagai usaha untuk 

memberikan rasa mampu pada guru-guru.  

2) Observasi Kelas 

Melalui kunjungan kelas, supervisor dapat mengobservasi situasi 

belajar yang sebenarnya.  Ada dua macam observasi kelas yaitu: 

a) Observasi Langsung 
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Dengan menggunakan alat observasi, supervisor dapat 

mencatat yang dilihat saat guru sedang mengajar.  

b) Observasi tidak langsung 

Orang yang diobsevasi dapat dibatasi oleh sesuatu dimana  

guru dan murid-murid tidak mengetahuinya.  

- Tujuan observasi 

Untuk memperoleh data yang seobyektif mungkin sehingga 

bahan yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis 

kesulitan-kesuliran yang dihadapi guru-guru dalam usaha 

memperbaiki hal pembelajaran.  Bagi guru sendiri data yang 

dianalisis akan dapat membantu untuk mengubah cara-cara 

mengajar kearah yang baik.  Bagi murid sudah tentu akan 

menimbulkan pengaruh yang positif terhadap kemajuan belajar 

mereka.  

3) Percakapan Pribadi 

Percakapan pribadi antara supervisor dan guru yaitu kedua-duannya 

berusaha berjumpa dalam pengertian mengajar yang baik.  Seorang 

supervisor dapat bekerja secara individual dengan guru dalam 

memecahkan problem-problem pribadi yang berhubungan dengan 

jabatan mengajar.  

- Tujuannya  

a) Terutama sekali untuk memberikan bantuan dan arahan 

dalam memecahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi.  

b) Memupuk dan mengembangkan dalam hal mengajar yang 

lebih baik  lagi.  

c) Memperbaiki kelemahan-kelemahan dan kekurangan 

kekurangan yang sering dialami oleh guru dalam 

melakasanakan tugasnya disekolah.  

d) Menghilangkan dan menghindari seegala prasangka yang 

bukan-bukan. 
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4)  Inter-Visitasi 

Yang dimaksud inter-visitasi Ialah saling mengunjungi antara guru 

yang satu dengan guru yang lain dalam mengajar.  

- Tujuannya  

1) Memberikan kesempatan mengamati rekan lain yang sedang 

melakukan pembelajaran dikelas.  

2) Membantu guru-guru yang inngin memperoleh pengalaman 

atau keterampilan tentang teknik dan metode mengajar serta 

berguna bagi guru-guru yang menghadapi kesulitan tertentu 

dalam mengajar.  

3) Memberikan motivasi yang terarah terhadap aktivitas 

mengajar.  

5) Penyeleksi Berbagai Sumber Materi Untuk Mengajar  

Menyeleksi sumber materi merupakan hal yang harus dilakukan baik 

dari pihak supervisor maupun guru.  

- Tujuannya  

Supaya apa yang akan disampaikan didalam kelas sesuai dengan 

yang ada dalam kurikulum sehingga tidak menyimpang kemana-

mana 

6) Menilai Diri Sendiri.  

Salah satu tugas yang tersukar oleh guru-guru ialah melihat 

kemampuan diri sendiri dalam menyajikan bahan pelajaran.  Untuk 

mengukur kemampuan mengajarnya, disamping menilai murid-

muridnya iya juga menilai dirinya sendiri, itu merupakan teknik yang 

dapat membantu guru dalam pertumbuhannya 
26

 

b. Teknik-Teknik Yang Bersifat Kelompok 

1) Mengadakan Pertemuan Atau Rapat 

Seorang kepala sekolah yang baik umumnya menjalankan tugas-

tugasnya berdasarkan rencana yang telah disusunnya.  Yang 
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termasuk didalam perencanaan itu antara lain mengadakan rapat-

rapat dengan guru.  

2) Mengadakan Diskusi Kelompok 

Diskusi kelompok dapat diadakan dengan membentuk kelompok-

kelompok guru bidang studi.  Kelompok-kelompok sudah dibentuk 

itu diprogramkan untuk diskusi guna membicarakan hal-hal yang 

berhubungan dengan usaha pengembangan dalam proses 

pembelajaran.  Didalam diskusi kepala sekolah sebagai supervisor 

dapat memberikan arahan-arahan, bimbingan, nasehat,nasehat, 

ataupun saran-saran yang diperlukan.  

3) Mengadakan Penataran-Penataran.  

Mengingat penataran itu umumnya diselenggarakan oleh pusat 

ataupun wilayah maka tugas kepala sekolah mengelola dan 

membimbing pelaksanaan tindak lanjut dari hasil penataran tersebut 

agar dpat di peraktekkan oleh guru-guru
27

 

Teknik yang digunakan dalam melaksanakan supervisi kepala sekolah 

terhadap guru-guru dan pegawai sekolah dapat dilakukan dengan teknik 

perseorangan dan teknik kelompok.  Kegiatan yang termasuk teknik perseorangan 

adalah mengadakan kunjungan kelas, kunjungan obsevasi, percakapan pribadi, 

intervisitasi, penyeleksian berbagai sumber-sumber materi untuk mengajar, 

menilai diri sendiri.  Sedangkan yang termasuk teknik kelompok adalah 

mengadakan pertemuan atau rapat dengan guru-guru untuk membicarakan 

berbagai hal yang berhubungan dengan proses dan hasil belajar mengajar, 

mengadakan dan membimbing diskusi kelompok diantara guru-guru sesuai 

kelompok belajar, memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mengikuti 

penataran yang sesuai dengan bidang tugasnya, dengan membimbing guru-guru 

dalam mempraktekan hasil penataran yang telah diikutinya. 
 

Tugas utama kepala Sekolah adalah membina dan mengembangkan 

sekolahnya agar pendidikan dan pengajaran makin menjadi efektif dan efisien.  
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Hal ini hanya dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar apabila ada kerjasama 

yang harmonis dengan seluruh guru dan staf sekolah.  Oleh karna itu yang 

pertama-tama yang harus dilakukan oleh kepala sekolah adalah membina 

kerjasama dengan seluruh guru dan staf yang dipimpinnya sehingga terjadi 

hubungan yang harmonis.  

Dengan demikian jelaslah bahwa pengawasan atau supervisi kepala 

Sekolah sangat penting untuk meningkatkan kualitas mengajar guru, sehingga 

pengawasan kepala Sekolah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena 

pengawasan kepala Sekolah yang baik akan memberikan pengaruh positif yang 

akan meningkatkan kualitas kinerja guru dalam proses belajar mengajar, 

sebaliknya apabila pengawasan kurang baik, maka kurang baik pula terhadap 

kinerja guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran dikelas.  

Menurut Buku Panduan Supervisi Akademik Dirjen PMPTK (2010), 

Dapat Disimpulkan bahwa tndak lanjut supervisi akademik berkenaan dengan : 

a. Dalam pelaksanaannya kegiatan tindak lanjut supervisi akademik 

sasaran utamanya adalah kegiatan belajar mengajar; 

b. Hasil analisis, catatan supervisor, dapat dimanfaatkan untuk 

perkembangan keterampilan mengajar guru atau meningkatkan 

profesionalisme guru dan karyawan, setidak-tidaknya dapat 

mengurangi kendala-kendala yang muncul atau yang mungkin akan 

muncul; 

c. Umpan balik akan memberi pertolongan pada supervisor dalam 

melaksanakan tindak lanjut supervisi; 

d. Berdasarkan umpan balik itu pula dapat tercipta suasana kominikasi 

yang tidak menimbulkan ketegangan, menonjolkan otoritas yang 

mereka miliki, memberi kesempatan untuk mendorong guru 

memperbaiki penampilan, serta kinerjanya.   
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Cara- cara melaksnakan tindak lanjut hasil supervisi akademik sebagai 

berikut : 

1. Mengkaji rangkuman hasil penilaian; 

2. Apabila ternyata tujuan supervisi akademik dan standar 

pembelajaran belum tercapai,maka sebaiknya dilakukan penilaian 

ulang terhadap pengetahuan,keterampilan dan sikap guru yang 

menjadi tujuan pembinaan; 

3. Apabila ternyata memang tujuannya belum tercapai maka mulailah 

merancang kembali program supervisiakademik guru untuk masa 

berikutnya; 

4. Membuat rencana aksi supervisi akademik berikutnya; 

5. Mengimplementasikan rencana aksi tersebut pada masa supervisi 

akademik,yaitu; 

6.  Terdapat lima langkah pembinaan kemampuan guru melalui 

supervisi akademik,yaitu: 

a. Menciptakan hubungan - hubungan yang harmonis; 

b. Analisis kebutuhan; 

c. Mengembangkan strategi dan media; 

d. Menilai; 

e. Revisi.  

Guru yang dinilai kompeten secara professional apabila memiliki 

karakteristik Kompetensi guru ; 

1) Guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan 

sebaik-baiknya.  

2) Guru tersebut mampu melaksanakan peran-perannya secara 

berhasil.  

3) Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan 

pendidikan .  
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4) Guru tersebut mampu melaksanakan perannya dalam 

pembelajaran dikelas. 
28

 

E. Kerangka Fikir 

Supervisi adalah segala bantuan  dari para  pemimpin sekolah,  yang 

tertuju  kepada  perkembangan  kepemimpinan  guru-guru  dan personel sekolah 

lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan  pendidikan.   la berupa dorongan,  

bimbingan,  dan kesempatan bagi pertumbuhan  keahlian dan kecakapan guru-

guru,  seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan  pembaharuan-

pembaharuan    dalam pendidikan dan pengajaran,  pemilihan alat-alat pelajaran 

dan metode - metode  mengajar   yang  lebih  baik,  cara-cara  penilaian  yang 

sistematis terhadap  fase seluruh  proses  pengajaran,   dan  sebagainya.  Peran 

supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru 

sangatlah penting.  Jika Supervisi kepala sekolah dilakukan dengan baik maka 

akan memberikan dampak positif dalam hal peningkatan kinerja guru, karna 

dengan supervisi itulah kepala sekolah bisa mengetahui kekurangan yang dimiliki 

oleh guru, sehingga akan adanya suatu bimbingan dan pembinaan yang akan di 

berikaan kepada setiap guru-guru.  

Semakin tingginya pembinaan atau arahan yang di berikan oleh kepala 

sekolah maka kemungkinan semakin meningkat juga Kualitas  guru dalam 

melakssanakan tugasnya, sebaliknya semakin rendah kepala sekolah melakukan 

bimbingan atau arahan maka akan semakin rendah juga kualitas guru dalam 

melaksanakan tugasnya.  Dengan demikian dilakukannya supervisi yang 

dilakukan oleh kepala sekolah sangat berpengaruh langsung terhadap kualitas 

guru.  

Sedangkan indikator untuk mengukur kualitas guru adalah: 

a. Guru memformulasikan tujuan pembelajaran dalam RKH  sesuai 

dengan kurikulum / silabus dan memperhatikan karakteristik 

peserta didik.  
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b. Guru menyusun bahan ajar secara runtut ,logis, kontekstual dan 

mutakhir.  

c. Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang efektif.  

d. Guru memilih sumber belajar/media pembelajaran sesuai dengan 

materi dan strategi pembelajaran.  

e. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang aktif dan efektif.  

f. Guru menggunakan berbagai strategi dan metode penilaian untuk 

memantau kemajuan dan hasil belajar peserta didik dalam 

mencapai kompetensi tertentu sebagaimana yang tertulis dalam 

RKH.  

g. Guru memanfaatkan berbagai hasil penilaian untuk memberikan 

umpan balik bagi peserta didik tentang kemajuan belajarnya dan 

bahan penyusunan RKH selanjutnya.  

 

 

 




