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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A.  Manajemen 

1. Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. 

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari 

fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses 

untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.13 

Beberapa ahli menyatakan pendapat yang menjelaskan pengertian 

tentang manajemen. Hasibuan berpendapat manajemen adalah ilmu dan 

seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu.14 Sedangkan Harold Konts dan Cyril O’Donell menyatakan: 

“Management is getting things done through people (Manajemen adalah 

penyelesaian pekerjaan melalui orang lain).15 Adapun pengertian 

manajemen yang paling popular adalah yang dinyatakan oleh George R. 

Terry bahwa: “Management is a distinct process consisting of planning, 

organizing, actuating, and controlling performance to determine and 

accomplish stated objectives by the use of human being and other 

resources”. (Manajemen  merupakan  sebuah  proses  yang  khas,  yang  

                                                             
13 Malayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

Cetakan 9, 2007), hlm. 10 
14 Malayu Hasibuan, 2005, Op.cit, hlm. 2. 
15 Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2008), hlm. 17. 
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terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggiatan   

dan pengawasan,   yang   dilakukan   untuk   menentukan   serta   mencapai 

sasaran-sasaran  yang  telah  ditetapkan  melalui  pemanfaatan  sumber 

daya manusia dan sumber-sumber lain).16 

Dari beberapa pengertian manajemen di atas dapat disimpulkan 

bahwa  manajemen  merupakan  sebuah  proses  yang  terdiri  dari 

perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan secara efektif 

dan  efisien  untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu  melalui  pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. 

2. Fungsi Manajemen 

Dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai tugas-tugas 

khusus yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas itulah yang biasa disebut 

sebagai fungsi-fungsi manajemen. 

Menurut  Terry  terdapat  4  fungsi  manajemen,  yang dalam dunia 

manajemen dikenal sebagai POAC, yaitu: planning (perencanaan), 

organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan/ pengarahan) dan 

controlling (pengendalian).17 

a.  Planning (perencanaan) 

Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan atas 

sejumlah alternatif  (pilihan) mengenai sasaran dan cara yang akan 

dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang 

dikehendakinya, serta  pemantauan  dan  penilaiannya  atas  hasil  

                                                             
16 Malayu Hasibuan, 2005, Op.cit, hlm. 16. 
17 Mulyono, Op.cit, hlm. 22-23. 
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pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan.18 

Dalam penyusunan perencanaan hendaknya tercakup apa 

(what) yang   dilakukan,   bagaimana   (how)   cara   melaksanakannya,   

kapan (when) pelaksanaanya, dan siapa (who) yang bertanggung jawab, 

dan berapa anggaran yang diperlukan. Dengan demikian, perencanaan 

itu merupakan langkah awal sebelum melakukan fungsi-fungsi 

manajemen yang lain.19 Perencanaan dalam manajemen kesiswaan 

perlu dilakukan, yaitu sebagai patokan dalam melaksanakan kegiatan.  

b.  Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian adalah proses pengelompokan orang-orang, 

alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian 

rupa. Sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai 

satu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya20. 

c.  Pelaksanaan (Actuating ) 

Menurut Terry pelaksanaan (actuating) adalah merangsang 

anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas dengan 

antusias dan kemauan yang baik. Pemimpin yang efektif menurut Hoy 

dan Miskel cenderung  mempunyai  hubungan  dengan  bawahan  yang 

                                                             
18 Usman, Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2006), hlm. 49. 
19 Lasa Hs, Manajemen Perpustakaan Sekolah, (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 

2007), hlm. 23. 
20 Sondang P. Siagian, Fungsi – Fungsi Manajerial, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 

81-82. 
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sifatnya mendukung (suportif) dan meningkatkan rasa percaya diri 

menggunakan  kelompok  membuat  keputusan.  Keefektifan 

kepemimpinan    menunjukkan    pencapaian    tugas    pada    rata-rata 

kemajuan, keputusan kerja, moral kerja dan kontribusi wujud kerja.21 

Oleh karena itu, pemimpin memiliki peran yang sangat penting 

dalam menggerakkan personel sehingga semua program kerja institusi 

terlaksana. Dan untuk itu dibutuhkan strategi, terutama strategi 

kepemimpinan dengan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang 

dimiliki.22 

d.  Pengawasan (Controlling) 

Franklin Moove memberikan arti pengawasan sebagai 

tindakan-tindakan yang berkaitan untuk memperbaiki kegiatan. Dalam 

hal ini kegiatan pengawasan dapat berbentuk pemeriksaan, 

pengecekan, serta usaha pencegahan terhadap kesalahan yang mungkin 

terjadi, sehingga bila terjadi penyelewengan atau penyimpangan dapat 

ditempuh usaha-usaha perbaikan. Terry mengartikan pengawasan   

sebagai  kegiatan  lanjutan  yang  bersangkutan   dengan ikhtiar  untuk  

mengidentifikasikan  pelaksanaan  program  yang  harus sesuai dengan 

rencana. Prinsip dasar yang menjadikan kunci dalam system 

pengawasan adalah umpan balik (feedback). Dalam pengertian lain 

Sondang Siagian mengartikan pengawasan sebagai proses pengamatan   

                                                             
21 Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, (Bandung: Alfabeta, 2000), 

hlm. 52-53. 
22 Syamsu Yusuf, Landasan Bimbingan dan Konseling, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010), hlm. 101. 
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dan   pelaksanaan   seluruh   kegiatan   organisasi   untuk menjamin 

agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan 

rencana yang di tetapkan.23 

Dari beberapa uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengawasan  merupakan  proses pengamatan  dari pelaksanaan  seluruh 

kegiatan  organisasi  untuk  mengumpulkan  data  dalam  usaha 

mengetahui  ketercapaian  tujuan  pendidikan  dan  kesulitan  apa  yang 

ditemui dalam pelaksanaan itu.24 

B.  Supervisi Akademik 

1. Pengertian Supervisi 

Secara etimologis, supervisi diambil dari kata bahasa Inggris 

supervision artinya pengawasan dibidang pendidikan. Orang yang 

melakukan supervisi dinamakan supervisor. Ditinjau dari morfologisnya, 

supervisi dapat dijelaskan menurut bentuk kata. Supervision terdiri dari 

dua kata, yaitu super berarti atas, dan visi berarti lihat, tilik dan awas. 

Seorang supervisor memang mempunyai posisi diatas atau mempunyai 

kedudukan yang lebih dari orang yang disupervisinya. Sementara dalam 

sisi semantikanya, pada hakikatnya isi yang terkandung dalam definisi 

yang rumusanya tentang sesuatu tergantung dari orang yang 

mendefinisikan.25 

                                                             
23 George R. Terry, Asas – Asas Manajemen, (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm. 101. 
24 Sutikno Sobri, Belajar dan Pembelajaran: Upaya Kreatif dalam Mewujudkan 

Pembelajaran yang Berhasil, (Bandung: Prospect, 2009), hlm. 36. 
25 Jasmani Asf dan Syaiful Mustofa, Supervisi Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013), hlm. 26. 
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Sedangkan menurut Arikunto, supervisi adalah istilah yang muncul 

kurang lebih dari tiga dasawarsa yang memiliki makna inspeksi, 

pemeriksaan, pengawasan dan penilaian. Dalam konteks sekolah sebagai 

sebuah organisasi pendidikan, supervisi merupakan bagian dari proses 

administrasi dan manajemen.26 Allah menjelaskan dalam surat as-Sajdah 

ayat 5 bahwa manusia sebagai khalifah dibumi, maka mereka harus bisa 

mengelola kehidupan dengan baik: 

                           

          

 
Artinya: “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, 

kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang 
kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu(QS. as-
Sajdah: 5). 

 
Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah 

pengatur alam. Keteraturan alam raya ini, merupakan bukti kebesaran 

Allah swt dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang 

diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia 

harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana 

Allah mengatur alam raya ini. 

Kegiatan supervisi melengkapi fungsi-fungsi administrasi yang ada 

di sekolah sebagai fungsi terakhir, yaitu penilaian terhadap semua kegiatan 

dalam mencapai tujuan. Supervisi memiliki peran mengoptimalkan 

tanggungjawab dari semua program. Supervisi bersangkut paut dengan 

                                                             
26 Arikunto, Dasar – Dasar Supervisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 1. 
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semua upaya penelitian yang tertuju pada semua aspek yang merupakan 

faktor penentu keberhasilan. Dilihat dari kelahirannya, supervisi 

merupakan istilah yang dalam rumpun pengawasan tetapi sifatnya lebih 

human, manusiawi. Di dalam kegiatan supervisi, pelaksanaan bukan 

mencari-cari kesalahan tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan, 

agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi dapat diketahui 

kekurangannya (bukan semata-mata kesalahannya) untuk dapat diberitahu 

bagian yang perlu diperbaiki.  

Sahertian berpendapat bahwa konsep supervisi dahulu 

menyebabkan guru-guru menjadi takut dan mereka bekerja dengan tidak 

baik dan takut karena dipersalahkan. Kemudian berkembang supervisi 

yang bersifat ilmiah, ialah: a) sistematis, artinya dilaksanakan secara 

teratur, berencana, dan kontinyu. b) objektif dalam pengertian ada dua data 

yang didapatkan berdasarkan observasi nyata bukan berdasarkan tafsiran 

pribadi. c) menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan informasi 

sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses 

pembelajaran di kelas. Makin maju hasil-hasil penelitian dibidang 

pendidikan telah membantu berubahnya berbagai pendekatan dalam 

supervisi pendidikan. Penemuan-penenemuan menyebabkan timbulnya 

berbagai pemahaman konsep terhadap sepervisi pendidikan.27 

Sedangkan menurut Hartoyo, Supervisi adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh seorang untuk membantu orang lain yang disupervisi agar 

                                                             
27 Piet A. Sahertian,  Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan. (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008), hlm. 16-17. 
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dapat menemukan solusi atas permasalahan atau kendala yang dijumpai 

untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja mereka. Dalam konteks 

pembelajaran di kelas, supervisi dilakukan untuk membantu guru 

mengidentifikasi masalah dan hambatan yang dijumpai terkait dengan 

tugas dan tanggung jawab guru dalam pembelajaran, kemudian 

menemukan solusi atas masalah dan hambatan tersebut, sehingga dapat 

meningkatkan professionalisme dan kinerja mereka dalam mengelola 

pembelajaran yang lebih aktif, interaktif, dan efektif. Dengan demikian, 

fokus utama supervisi adalah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas 

pembelajaran, meskipun kegiatan supervisi terkait pula dengan urusan 

administratif, karir dan kesejahteraan.28 

Supervisi adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf 

sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk 

mengembangkan situasi belajar-mengajar yang lebih baik.29 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa supervisi 

adalah kegiatan inspeksi, pemeriksaan, pengawasan dan penilaian yang 

dilakukan oleh seorang untuk membantu orang lain yang disupervisi agar 

dapat menemukan solusi atas permasalahan atau kendala yang dijumpai 

untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja. Beberapa hadits 

Rasulullah SAW juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan 

atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan 

adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum 
                                                             

28 Hartoyo, Op.cit, hlm.47. 
29 Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 

175. 
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melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain 

berdasarkan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut: 

(  نَ زِّ وَ تُ  نْ أَ  لَ بْ قَ  مْ كُ الَ مَ عْ ا أَ وْ نُ زَ ا وَ وْ بُ اسِ حَ تُ  نْ أَ  لَ بْ قَ  مْ كُ سَ فُ نْ ا أَ وْ بُ اسِ حَ 

 (الحديث

Artinya: “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. 
Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang 
lain.” (HR. Tirmidzi: 2383).   

 

Adapun kegiatan pokok supervisi adalah melakukan pembinaan 

kepada sekolah pada umumnya dan guru pada khususnya agar kualitas 

pembelajarannya meningkat. Sebagai dampak meningkatnya kualitas 

pembelajaran, tentu dapat meningkat pula prestasi belajar siswa, begitu 

pula meningkat lulusan sekolah tersebut. Supervisi sudah tertuju pada 

keberhasilan siswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan ketrampilan 

disekolah. Jadi, siswa yang menjadi pusat perhatian dari segala upaya 

pendidikan. Kegiatan supervisi dengan konsep dan pengertiannya, 

dibedakan menjadi dua, yaitu supervisi akademik dan supervisi 

administrasi.30 

2. Supervisi Akademik 

Supervisi akademik adalah supervisi yang menitikberatkan 

pengamatan pada masalah akademik, yaitu langsung berada dalam lingkup 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa 

ketika sedang dalam proses belajar mengajar. Secara konseptual 

Glickman, Gordon & Ross-Gordon, menyatakan bahwa supervisi 
                                                             

30 Suharsimi Arikunto, 2004, Op.cit, hlm.5. 
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akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan 

kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.31 

Pengertian supervisi yang telah dijelaskan diatas disebut kegiatan 

yang memiliki objek aspek-aspek akademik, kegiatan supervisi yang tanpa 

menunjuk pada objek artinya mempunyai lingkup supervisi akademik dan 

administrasi, yaitu pembelajaran serta semua faktor pendukungnya. 

Seluruhnya itu disebut supervisi pendidikan.32 

Adapun konsep supervisi akademik dalam berbagai komponen, 

yaitu siswa, guru ketenagaan, materi kurikulum, sarana prasarana, 

pengelolaan, lingkungan dan situasi umum, berikut penjelasannya: 

a. Untuk komponen siswa 

Intensitas keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, misalnya 

keterpakuan perhatian pada proses pembelajaran, frekuensi bertanya 

kepada guru atau mengambil kesempatan menjawab pertanyaan siswa 

lain, keseriusan mengerjakan tugas, kerajinan mencatat.  

b. Untuk komponen guru ketenagaan 

Perhatian guru kepada siswa yang sedak sibuk belajar,penampilan guru 

dalam menjelaskan materi pelajaran, keterampilan guru dalam 

menggunakan alat peraga, ketelitian guru dalam menilai hasil belajar 

siswa di kelas atau mengoreksi pekerjaan tes.  

 
                                                             

31 Lantip Diat Prasojo dan Sudiyono, Supervisi Pendidikan, (Yogyakarta: Gava Media, 
2011), hlm. 84. 

32 Suharsimi Arikunto, 2004, Loc.cit. 
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c. Untuk komponen materi kurikulum 

Keluasan dan kedalaman materi yang disajikan di kelas, keruntutan 

dan urutan penyajian materi, banyaknya dan ketetapan contoh untuk 

memperkuat konsep, jumlah dan jenis sumber bahan pendukung pokok 

bahasan yang dibahas di kelas.  

d. Untuk komponen sarana prasarana 

Ketersediaan alat peragaan selama proses pembelajaran berlangsung, 

ketepatan alat dengan pokok bahasan, benar tidaknya penggunaan alat 

peraga, keterlibatan siswa dalam menggunakan alat peraga. 

e. Untuk komponen pengelolaan 

Pembagian siswa dalam tugas kelompok, penunjukan siswa yang 

disuruh maju kepapan tulis untuk mengerjakan soal, mengatur siswa 

yang mengganggu temannya. 

f. Untuk komponen lingkungan dan situasi umum 

Hiasan dinding dalam kelas, kebersihan kelas, ketenangan suasana, 

kenyamanan udara, ventilasi, pajangan hasil pekerjaan siswa kelas.33 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 

tentang Standar Pengawas Sekolah menjelaskan bahwa ada kualifikasi 

yang harus dipenuhi oleh pengawas. Diantaranya adalah: 

a. Berpendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) 

kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi; 

                                                             
33 Suharsimi Arikunto, 2004, Op.cit, hlm. 35-36 
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b. Guru SD/MI bersertifikat pendidik sebagai guru SD/MI dengan 

pengalaman kerja minimum delapan tahun di SD/MI atau kepala 

sekolah SD/MI dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk 

menjadi pengawas SD/MI; 

c. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c; 

d. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai 

pengawas satuan pendidikan; 

e. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang 

dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan 

pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan 

pemerintah; dan 

f. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.34 

Adapun menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah menjelaskan 

bahwakompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas SD/MI dalam 

dimensi Kompetensi Supervisi Akademik adalah sebagai berikut: 

a. Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan 

kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan mata 

pelajaran di SD/MI. 

b. Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan 

kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/ bimbingan tiap 

bidang pengembangan mata pelajaran di SD/MI. 

                                                             
34 Permendiknas, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2007, 

tentang Standar Pengawas Sekolah, 2007, hlm. 3. 
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c. Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang 

pengembangan mata pelajaran di SD/MI berlandaskan standar isi, 

standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip 

pengembangan KTSP. 

d. Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan 

strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat 

mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang 

pengembangan mata pelajaran di SD/MI. 

e. Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan mata pelajaran 

di SD/MI. 

f. Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) 

untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang pengembangan 

mata pelajaran di SD/MI. 

g. Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan 

menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan 

tiap bidang pengembangan mata pelajaran di SD/MI. 

h. Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk 

pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan mata pelajaran 

SD/MI.35 

                                                             
35 Permendiknas, 2007, Op.cit, hlm. 5-6. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditegaskan bahwa 

supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan bantuan profesional 

yang berupa pemberian dorongan, bimbingan, dan arahan dari kepala 

sekolah kepada guru agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam 

melaksanakan proses pembelajaran demi mencapai tujuan pembelajaran. 

Dalam melaksanakan supervisi akademik, seorang supervisor harus 

memiliki kualifikasi atau kompetensi yang harus dipenuhi. Hal ini 

bertujuan agar pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan efektif dan 

sesuai harapan. Sehingga dengan adanya supervisi akademik guru akan 

merasa lebih terbantu oleh supervisor untuk mengatasi permasalahan yang 

dihadapi pada saat melaksanakan proses pembelajaran. 

 
3. Ruang Lingkup Supervisi Akademik 

Pada hakekatnya, fokus utama supervisi adalah terciptanya 

pembelajaran yang berkualitas dan efektif yang memungkinkan 

tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Oleh karena itu, sasaran 

supervisi adalah kegiatan pembelajaran dan hal-hal lain yang menunjang 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Ruang lingkup kegiatan supervisi 

kegiatan akademik yaitu kegiatan yang terkait pada pembelajaran, antara 

lain kegiatan penentuan tujuan pembelajaran, penyiapan program 

pembelajaran, pemahaman/pendalaman hal-hal yang terkait dengan 

kurikulum seperti KTSP, Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) penyusunan/ pengembangan silabus, penyusunan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Penyusunan Kriteria Ketuntasan 
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Minimum (KKM), pemilihan metode pembelajarn yang sesuai, pemilihan 

dan penyiapan media/ alat peraga penunjang pembelajaran, pelatihan/ 

pembuatan alat peraga sederhana, pemanfaatan sumber belajar (learning 

resource) pelaksanaan penilaian, pengelolaan kelas, dan kegiatan-kegiatan 

lain yang terkait dengan pembelajaran.36 

Menurut Arikunto, ruang lingkup supervisi adalah wilayah daerah 

atau tepatnya sasaran yang menjadi objek untuk disupervisi, secara garis 

besar supervisi dibedakan menjadi tiga, yaitu supervisi akademik (SAK), 

supervisi administrasi (disingkat SAD) dan supervisi lembaga (disingkat 

SLS).37 

Berdasarkan Direktorat JenderalPendidikan Islam Kementrian 

Agama tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Beban Kerja Pengawas 

Madrasah memiliki ruang lingkup pengawasan, yaitu ruang lingkup tugas 

Pengawas Madrasah berdasarkan PMA No. 2 Tahun 2012 tentang 

Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada 

Sekolah yang telah diubah oleh PMA No. 31 tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas PMA No. 2 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 3 adalah 

melaksanakan supervisi menejerial dan supervisi akademik. 

Adapun tugas yang harus dilakukan oleh pengawas sekolah dalam 

buku pedoman pelaksanaan pemenuhan beban kerja pengawas madrasah 

adalah menyusun program pengawasan madrasah, melaksanakan 

pembinaan, melakukan pemantauan dan penilaian, menyusun laporan 

                                                             
36 Hartoyo, Op.cit, hlm. 80-81 
37 Suharsimi Arikunto, 2004, Op.cit, hlm. 41. 
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pelaksanaan program pengawasan, melaksanakan bimbingan dan pelatihan 

profesionalitas kepala madrasah dan tenaga kependidikan lainnya. 

a. Menyusun Program Pengawasan Madrasah 

1) Program pengawasan terdiri atas program pengawasan tahunan, 

program pengawasan semester, Rencana Pengawasan Manajerial 

(RKM), dan Rencana Pengawasan Akademik (RKA). 

2) Program pengawasan tahunan disusun oleh pengawas yang 

diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu. 

3) Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis 

operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pengawas pada 

setiap Madrasah binaannya. Program tersebut disusun sebagai 

penjabaran atas program pengawasan tahunan di tingkat 

kabupaten/kota. Kegiatan penyusunan program semester oleh 

setiap pengawas Madrasah ini diperkirakan berlangsung selama 1 

minggu; 

4) Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM) merupakan penjabaran 

dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai 

dengan aspek/masalah prioritas yang harus segera dilakukan 

kegiatan supervisi. Penyusunan RKM ini diperkirakan berlangsung 

1 (satu) minggu; 

5) Program tahunan, program semester, dan RKM sekurang-

kurangnya memuat aspek/masalah, tujuan, indikator keberhasilan, 
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strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, 

sumberdaya yang diperlukan, penilaian dan instrumen pengawasan. 

b. Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan, dan Penilaian 

1) Kegiatan supervisi akademik dan supervisi menejerial yang 

meliputi pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar 

Nasional Pendidikan merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi 

langsung antara Pengawas Madrasah dengan kepala Madrasah, 

guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Kegiatan ini adalah 

kegiatan tatap muka yang sebenarnya disekolah binaan, tetapi 

kegiatan mengolah hasil pemantauan setiap standar dari 8 

(delapan) Standar Nasional Pendidikan merupakan kegiatan bukan 

tatap muka. 

2) Pelaksanaan pembinaan dengan menggunakan format dan 

instrumen lain yang ditentu kan oleh Kementerian Agama 

Provinsi/Kab/Kota bersangkutan. 

c. Melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan SNP  

1 ) Kegiatan supervisi pemantauan meliputi pemantauan dan 

pembinaan pelaksanaan SNP merupakan kegiatan dimana terjadi 

interaksi langsung antara pengawas Madrasah dengan kepala 

Madrasah dan tenaga kependidikan lainnya. Kegiatan ini 

dilaksanakan di Madrasah binaan. 
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2 ) Pelaksanaan pembinaan dengan menggunakan format dan 

instrumen yang ditentukan oleh kementerian agama 

Provinsi/Kab/Kota bersangkutan. 

d. Melaksanakan Penilaian Kinerja 

1 ) Kegiatan penilaian kinerja kepala Madrasah merupakan kegiatan 

untuk mengukur keberhasilan kepala Madrasah dalam 

melaksanakan tugas manajerial maupun akademik. Kegiatan ini 

dilaksanakan di Madrasah binaan. 

2 ) Pelaksanaan penilaian menggunakan format dan instrumen yang 

ditentukan oleh kementerian agama Provinsi/Kab/Kota 

bersangkutan. 

e. Menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan 

1 ) Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan per 

Madrasah dari seluruh Madrasah binaan. Laporan ini lebih 

ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan 

pengawasan Madrasah yang telah dilaksanakan pada setiap 

Madrasah binaan. 

2 ) Penyusunan laporan oleh Pengawas merupakan upaya untuk 

mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program 

yang telah direncanakan. 

f. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Kepala 

Madrasah dan Tenaga Kependidikan lainnya. 
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1 ) Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme Kepala 

Madrasah dan Tenaga Kependidikan lainnya dilaksanakan paling 

sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester secara berkelompok yang 

diselenggarakan oleh KKM. 

2 ) Kegiatan dilaksanakan secara terjadwal baik waktu maupun jumlah 

jam yang dilakukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau 

jenis keterampilan atau kompetensi yang akan ditingkatkan. 

3 ) Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme dapat 

dilakukan melalui worshop, seminar, observasi, individual dan 

group conference, bimbingan teknis serta kunjungan Madrasah 

melalui supervisi manajerial.38 

4. Tujuan dan Sasaran Supervisi Akademik 

Segala  kegiatan  yang dilakukan  dalam lingkup pendidikan selalu 

sadar  tujuan,  begitu  pula  kegiatan  supervisi  juga  mempunyai  tujuan,  

akan tetapi  tidak  ada  satu  rumusan  baku  tentang  tujuan  supervisi,  

walaupun demikian rumusa-rumusan tujuan supervisi yang dikemukakan 

para ahli pada intinya sama, hanya berbeda redaksionalnya saja, jika 

ditemukan perbedaan sifatnya tidak subtansial dan saling melengkapi. 

Tujuan supervisi bukan hanya memperbaiki kemampuan mengajar 

tapi juga untuk pengembangan potensi kualitas guru. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Sagala, bahwa tujuan supervisi akademik yaitu 

membantu guru-guru dalam: 
                                                             

38 Tim Penyusun, Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Beban Kerja Pengawas Madrasah. 
(Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian 
Agama RI, 2014). Hlm. 15-17. 
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a. Mengembangkan proses belajar mengajar, lebih memahami mutu, 

pertumbuhan dan peranan sekolah; 

b. Menerjemahkan kurikulum ke dalam bahasa belajar mengajar; 

c. Melihat tujuan pendidikan, membimbing pengalaman belajar 

mengajar, menggunakan sumber dan metode mengajar, memenuhi 

kebutuhan belajar dan menilai kemajuan belajar murid, membina 

moral kerja, menyesuaikan diri dengan masyarakat, dan membina 

sekolah; dan 

d. Membantu mengembangkan profesional guru dan staf sekolah.39 

Sementara itu, Sergiovanni dalam Lantip Diat Prasojo dan 

Sudiyonmenjelaskan tujuan supervisi akademik adalah: 

a. Membantu guru mengembangkan kompetensinya. 

b. Mengembangkan kurikulum. 

c. Mengembangkan kelompok kerja guru, dan membimbing penelitian 

tindakan kelas (PTK).40 

Sahertian merumuskan bahwa tujuan supervisi adalah memberikan 

layanan  dan  bantuan  untuk  meningkatkan  kualitas  mengajar  guru  di 

kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar 

siswa.41Setelah diuraikan mengenai tujuan supervisi, maka pembahasan 

berikutnya adalah mengenai sasaran supervisi Adapun yang menjadi 

                                                             
39 Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran: dalam Profesi Pendidikan, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), hlm. 104 
40 Lantip Diat Prasojo dan Sudiyono, Op.cit, hlm. 86. 
41 Piet A Sahertian, Op.cit, hlm. 19. 
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sasaran supervisi adalah: 

a. Mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. 

b. Meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. 

c. Mengembangkan seluruh staf di sekolah. 

Sasaran supervisi yang dikemukakan oleh Sahertian adalah sasaran 

yang dilihat dari subtansi mengapa supervisi harus dilakukan, jika sasaran 

supervisi dilihat dari obyek terhadap siapa supervisi akademik harus 

dilakukan maka akan membawa pengertian yang berbeda sebagaimana 

dikemukakan oleh Hasan, bahwa sasaran supervisi akademik adalah: guru  

dan  siswa  dengan  sasaran  utama  yaitu  tingkat  keberhasilan proses 

pembelajaran.42 Dari uraian ini penulis menambahkan bahwa yang menjadi 

sasaran supervisi akademik tidak hanya guru dan siswa tetapi juga Kepala 

Madarasah dan pihak lain yang terkait di sekolah, sebab betapa penting 

peran Kepala Madrasah dalam kesuksesan proses pembelajaran. 

5. Prinsip – Prinsip  Supervisi Akademik 

Menurut Suryosubroto supervisi hendaknya dilaksanakan secara: 

a. Ilmiah (Scientific) yang berarti: 

1 ) Sistematis, dilaksanakan secara teratur dan terprogram dan 

kontinyu. 

2 ) Obyektif, berdasar pada data informasi. 

                                                             
42 Hasan M Iqbal,  Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 18-19. 
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3 ) Menggunakan instrument (alat) yang dapat memberi data/informasi 

sebagai bahan untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar 

mengajar. 

b. Demokratis 

Menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang 

kuat serta sanggup menerima pendapat orang lain. 

c. Kooperatif 

Mengembangkan usaha bersama untuk menciptakan situasi belajar 

mengajar yang lebih baik. 

d. Konstruktif dan kreatif 

Membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif dalam 

menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik.43 

e. Memiliki tujuan dan indikator yang jelas 

1 ) Spesifik (Specific), artinya target yang dirumuskan harus jelas. 

Target bertujuan untuk menfasilitasi guru dalam mengembangkan 

profesinya. 

2 ) Dapat dikelola dan dilaksanakan (managable), artinya terget yang 

telah ditetapkan dapat dikelola dan dilaksanakan oleh para 

pemangku kepentingan pendidikan. Untuk menciptakan dinamika 

sekolah, target yang dirumuskan boleh saja penuh dengan 

tantangan, namun harus tetap dalam kapasitas sekolah, sehingga 

target yang ditetapkan tetap dapat dicapai. 

                                                             
43 Suryosubroto, 2010, Op.cit, 175-176 
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3 ) Sesusai (appropriate), artinya target yang ditetapkan berdasar pada 

rencana tindakan yang akan dilaksanakan.  

4 ) Realistis (Realistic), artinya target yang dirumuskan nantinya dapat 

diwujudkan dengan sumber daya, sarana dan prasarana yang 

tersedia. 

5 ) Rentang/ keterbatasan waktu, artinya ada waktu yang membatasi 

pencapaian target, target yang dirumuskan tidak perlu muluk-

muluk melainkan sewajarnya saja. 

6 ) Informatif (informative) artinya target hendaknya berisi informasi 

yang berkaitan dengan standar prestasi hasil belajar, strategi 

manajemen dikelas, kinerja sekolah, serta pengembangan karir dan 

profesi. 

7 ) Dapat dievaluasi (Evaluated), artinya target yang telah dirumuskan 

kelak dapat dimonitor dan dievalusi (ditinjau ulang) di forum 

pembahasan selanjutnya, sehingga dapat diketahui kelemahan dan 

kelebihannya, dan segera dapat diambil langkah-langkah lebih 

lanjut jika dianggap perlu. 

8 ) Merangsang-menantang (Stimulating), artinya harus mampu 

menumbuhkan rangsangan dan tantangan, sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi dan keinginan guru untuk melakukan 

sesuatu yang lebih baik. 

9 ) Direncanakan dengan baik, artinya supervisi harus direncanakan 

secara rapi dan tersturktur dengan baik. Dimulai dengan pertemuan 
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awal, observasi kelas, wawancara hingga diskusi dan tindak lanjut. 

Perencanaan ini meliputi tujuan, waktu, tempat, instrumen, dan 

sebagainya.  

10 ) Membimbing dan bukan menghukum, artinya pihak yang 

disupervisi (guru) belum tahu atau membuat kesalahan, supervisor 

tidak boleh langsung memberi hukuman, melainkan memiliki 

kewajiban untuk membimbing dan membantu guru dari tidak tahu 

menjadi tahu, dan menemukan solusi atas kesalahan yang 

diperbuat sehingga tidak lagi membuat kesalahan.  

11 ) Menyelesaikan masalah bukan menambah masalah, artinya 

supervisor harus bisa memilih setiap permasalahan dan bagaimana 

cara yang tepat untuk membantu guru menyelesaikannya.44 

Prinsip-prinsip di atas sejalan dengan hadits Nabi SAW. Dalam 

pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana, dan 

teratur. Tidak terkecuali dengan proses kegiatan belajar-mengajar yang 

merupakan hal yang harus diperhatikan, karena substansi dari 

pembelajaran adalah membantu siswa agar mereka dapat belajar secara 

baik dan maksimal. Manajemen dalam hal ini berarti mengatur atau 

mengelola sesuatu hal agar menjadi baik. Hal ini sesuai dengan hadits, An-

Nawawi (1987: 17) yang diriwayatkan dari Ya’la Rasulullah bersabda: 

َعلَى ُكلِّ َشيْئ ْحَسانَ الِ اْ َكتََب  إِنَّ هللاَ   
 

                                                             
44 Hartoyo, Op.cit, hlm. 90-94. 
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Artinya: “Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan 
dalam segala sesuatu.” (HR. Bukhari: 6010). 

 
Berdasarkan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan 

untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan 

membenarkan yang hak.  

Sedangkan menurut Soetopo dalam bukunya Asf dan Mustofa, 

prinsip-prinsip supervisi pendidikan adalah sebagai berikut: 

a. Prinsip organisasional, artinya pengawasan dapat dilakukan dalam 

kerangka  struktur organisasi yang melingkupinya. 

b. Prinsip perbaikan, artinya pengawasan berusaha mengetahui kelemahan 

atau kekurangan, kemudian dicari jalan pemecahan agar manajemen 

dapat berjalan sesuai dengan standar dan organisasi dapat mencapai 

tujuan. 

c. Prinsip komunikasi, artinya pengawasan dilakukan untuk membina 

sistem kerja sama antara atasan dan bawahan dalam proses pelaksanaan 

pengelolaan organisasi. 

d. Prinsip pencegahan, artinya pengawasan dilakukan untuk menghindari 

adanya kesalahan dalam mengelola komponen-komponen organisasi. 

e. Prinsip pengendalian, artinya pengawasan dilakukan agar semua proses 

manajemen berada pada rel yang telah digariskan sebelumnya. Dalam 

hal ini, prinsip efisien dan efektif dalam manajemen menjadi ukuran. 

f. Prinsip objektif, artinya pengawasan dilakukan berdasarkan data nyata 

dilapangan tanpa menggunakan penilaian dan tafsiran subjektif 

pengawas. 
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g. Prinsip kontinuitas, artinya pengawasan dilakukan secara terus 

menerus, baik selama berlangsung proses pelaksanaan maupun setelah 

proses pelaksanaan.45 

 
6. Model Supervisi Akademik 

Menurut Makawimbang dalam bukunya Asf & Mustofa, 

menjelaskan bahwa dalam praktik supervisi pendidikan dikenal beberapa 

model supervisi yang selama ini dengan sadar atau tidak sadar 

diimplementasikan oleh supervisor dalam pelaksanaan tugasnya. Setiap 

model memiliki karakterisrik atau kelebihan dan kekurangannnya. Bisa 

jadi suatu model supervisi di satu sisi sangat compatible di suatu daerah  

dan satuan pendidikan tertentu, namun di sisi lain model tersebut sangatlah 

uncompatible di dareah dan satuan penidikan lain. Ikhtiar untuk mencari 

model supervisi bagi supervisor/kepala sekolah adalah keniscayaan ketika 

mutu pendidikan menjadi tarjet utama. Model supervisi dimaknakan 

sebagai bentuk atau kerangka sebuah konsep atau pola supervisi. Ia 

sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau acuan 

dalam melakukan suatu kegiatan supervisi.46 

Oleh karena itu, memahami model-model supervisi memiliki 

banyak keuntungan tersendiri bagi siapapun yang berprofesi sebagai 

supervisor pendidikan. Dalam beberapa referensi supervisi pendidikan 

dikenal beberapa model supervisi yang dikembangkan dan yang selama ini 

                                                             
45 Jasmani Asf dan Syaiful Mustofa, Op.cit, hlm. 44-45 
46Ibid, hlm. 91 
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telah diterapkan dalam dunia pendidikan atau di satuan pendidikan, yang 

menurut Sahertian dalam bukunya Asf dan Mustofa adalah berikut: 

a. Model konvensional (Tradisional) 

Model supervisi konvensial adalah model yang diterapkan pada 

wilayah yang tradisi dan kultur masyarakatnya otoriter dan feodal. 

Pada wilayah ini cenderung melahirkan penguasa yang otokrat dan 

korektif. Seorang supervisor dipahami sebagai orang yang memiliki 

power untuk menentukan nasib guru. Karenanya, dalam prespektif 

behavior, seseorang yang menerapkan model selalu menampakkan 

perilaku atau aksi supervisi dalam bentuk inspeksi untuk mencari 

kesalahan dan menemukan kesalahan bahkan bisa sering kali memata-

matai objek, yaitu guru. Perilaku memata-matai ini disebut dengan 

istilah snoopervision atau juga sering disebut juga sebagai supervisi 

korektif. 

Praktek mencari kesalahan dan menekan bawahan ini masih 

tampak sampai saat ini. Pra pengawas datang ke sekolah dan 

menanyakan mana satuan pelajaran. Ini salah dan seharusnya begini. 

Praktek-praktek supervisi seperti ini adalah cara yang memberi 

supervisi yang konvensional. Ini bukan berarti bahwa tidak boleh 

menunjukkan kesalahan. Masalahnya ialah bagaiamana cara kita 

mengkomunikasikan apa yang dimaksudkan sehingga para guru akan 

dengan senang hati melihat dan melihat dan menerima bahwa ada yang 

harus diperbaiaki. Caranya harus secara taktis pedagogis atau dengan 
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perkataan lain, memakai bahasa penerimaan bukan bahasa 

penolakan.47 

Untuk itu, model supervisi konvensional dalam supervisi 

pendidikan di era informasi pendidikan seperti sekarang ini 

seyogyanya tidak dipakai lagi oleh supervisor. Model supervisi ini 

sebaiknya ditinggalkan dan tidak dilaksankan untuk diterapkan 

supervisor dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. 

Karenanya, supervisor saat ini dan ke depan, tugasnya akan semakin 

berat. Tugas yang semakin berat ini mustahil bisa dikerjakan tanpa 

kolaborasi, menjalin kerja sama dan berhubungan secara harmonis, dan 

ber-partner dengan pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah, guru, 

staf sekolah, peserta didik, dan semua unusr pimpinan sekolah.48 

b. Model ilmiah 

Supervisi ilmiah sebagai sebuah model dalam supervisi 

pendidikan dapat digunakan oleh supervisor untuk menjaring informasi 

atau data dan menilai kinerja kepala sekolah dan guru dengan cara 

menyebarkan angket. Model supervisi ilmiah pada pelaksanaanya, 

supervisor menyebarkan angket kepada para sisiwa dan ata kepada guru 

sejawat. Setelah angket itu diisi atau dijawab oleh siswa atau guru 

sejawat, ditarik lagi dan dikumpulkan lalu diolah, dan dianalisis hingga 

pada akhirnya hasilnya dijadikan sebagai bahan penilaian supervisor 

kepada kinerja kepala sekolah, guru, dan staf sekolah. Jika hasilnnya 

                                                             
47 Piet A. Sahertian, Op.cit, hlm.35. 
48 Jasmani Asf dan Syaiful Mustofa, Op.cit, hlm. 93. 
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cenderung tidak menguntungkan kepala sekolah dan guru kurang baik, 

supervisor segera mengambil lamgkah-langkahlogis dan rasional untuk 

memberikan pencerahan kepada mereka agar mau memperbaiki 

kinerjanya. Dengan demikian, model supervisi ilmiah mempunyai ciri-

ciri sebagai berikut: 

1 ) Dilaksankan secara berencana dan kontinu. 

2 ) Sistematis dan menggunakan prosedur dan metode/teknik tertentu. 

3 ) Menggunakan instrumen pengumpulan data yang tepat. 

4 ) Menggunakan alat berupa angket yang mudah dijawab. 

5 ) Angket disebar kepada siswa dan atau guru sejawat. 

6 ) Adanya data atau informasi yang objektif yang diperoleh dari 

keadaan riil.49 

c. Model Supervisi  Klinis 

Morris Cogan dalam bukunya Asf dan Mustofa mendefinisikan  

clinical supervision sebagai latar dan praktik yang didesain untuk 

mngembangkan performa guru di kelas. Begitu juga dengan Sergiovani 

dan Starratt menjelaskan bahwa clinical supervision mengacu pada 

tatap muka pertemuan dengan guru tentang mengajar, biasanya dalam 

classroom, dengan maksud agar tercipta profesionalitas guru dan 

perkembangan serta peningkatan instruksi pembelajaran.50 

Powell & Brodsky dalam bukunya Asf dan Mustofa 

menyatakan, model supervisi klinis adalah prinsip-prinsip disiplin 

                                                             
49Ibid, hlm. 96. 
50 Jasmani Asf dan Syaiful Mustofa, Loc.cit. 



42 
 

 

 

proses tutorial yang diubah menjadi keterampilan praktis, dengan empat 

fokus yang tumpang tindih, yakni administrasi, evaluasi, klinis, dan 

suportif. Pendapat lain, menurut Durham dalam Asf dan Mustofa 

menjelaskan model supervisi klinis adalah hubungan antar-pribadi 

tutorial berpusat pada tujuan pengembangan keterampilan dan 

pertumbuhan profesional melalui belajar dan berlatih. Melalui 

observasi, evaluasi umpan balik, dan pengawasan memungkinkan 

konselor untuk memperoleh kompetensi yang dibutuhkan untuk 

memberikan perawatan pasien yang efektif sementara memenuhi 

profesiobal tanggung jawab.51 

Selanjutnya, model supervisi klinis ini mempunyai beberapa ciri 

sebagai berikut: 

1 ) Bantuan yang diberikan bukan bersifat instruksi atau memerintah. 

2 ) Haran dan dorongan supervisi timbul dari guru itu sendiri. 

3 ) Guru memiliki satuan tingkah laku mengajar yang terintegrasi. 

4 ) Suasana dalam pemberian supervisi penuh kehangatan, kedekatan, 

dan keterbukaan. 

5 ) Supervisi yang diberikan bukan saja pada keterampilan mengajar 

saja, melainkan pula mengenai aspek-aspek kepribadian guru. 

6 ) Instrumen yang digunakan untuk observasi disusun atas dasar 

kesepakatan antara guru dengan supervisor. 

7 ) Balikan yang diberikan harus secepat mungkin dan bersifat objektif.  

                                                             
51Ibid, hlm. 97. 
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8 ) Dalam percakapan bailkan seharusnya datang dari pihak guru 

terlebih dahulu bukan dari supervisor. 

Sementara prinsip-prinsip model supervisi klinis, antara lain 

sebagai berikut: 

1)  Pelaksanaan supervisi harus berdasarkan inisiatif dari guru lebih 

dahulu. 

2) Menciptakan hubungan manusiawi yang bersifat interaktif dan rasa 

kesejawatan. 

3) Menciptakan suasana bebas untukmengemukakan apa yang 

dialaminya. 

4) Objek kajiannya adlah kebutuhan profeesional guru yang riil dan 

alami. 

5) Perhatian dipusatkan pada unsur-unsur yang spesifik yang harus 

diangkatuntuk diperbaiki. 

Jadi, model supervisi klinis dapat dikatakan bertujuan untuk 

mengadakan perubahan terhadap perilaku, cara, dan mutu mengajar 

guru yang sistematik. Model ini difokuskan pada peningkatan mengajar 

melalui siklus yang sistematik, dalam perencanaan, pengamatan serta 

analisis yang interaktif dan cermat tentang penampilan mengajar yang 

supervisi klinis menawarkan lebih iteraktif daripada sirektif, demokratik 

daripada otoriter,  teacher centered daripada supervisor centered.52 

d. Model artistik 

                                                             
52Ibid, hlm. 98 
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Model Supervisi artistik mendasarkan pada diri pada bekeja 

untuk orang lain (working with the others), dan bekerja melalui orang 

lain (working through the others). Hubungan antara manusia dapat 

tercipta apabila ada kerelaan untuk menerima orang lain apa adanya dan 

adnya unsur kepercayaan. Hubungan tampak melalui pengungkapan 

bahasa, dalam supervisi lebih banyak menggunakan bahsa penerimaan 

dari pada bahasa penolakan.53 

Supervisor dalam model supervisi artistik ini ingin menjadikan 

kepala sekolah, guru, dan staf sekolah menjadi dirinya sendiri, diajak 

bekerja sama, saling tukar dan konstribusi ide, pemikiran, memutuskan 

dan menetapkan bagaimana seharusnya mengelola sekolah yang baik 

dan guru mengajar dengan baik untuk bersama-sama berusaha 

meningkatkan mutu pendidikan.54 

Ciri khusus dari moel supervisi artistik yang harus diperhatikan 

oleh supervisor antara lain :55 

1) Memerlukan perhatin khusus agar lebih banyak mendengarkan 

daripada banyak bicara. 

2) Memerlukan tingkat perhatian yang cukup dan keahlian yang khusus 

untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh orang lain. 

3) Mengutamakan sumbangan yang unik dari guru-guru untuk 

mengembangkan pendidikan bagi generasi muda. 

                                                             
53Ibid, hlm. 94. 
54Ibid, hlm. 94. 
55Ibid,. 
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4) Menuntut untuk memberi perhatian yang lebih banyak terhadap 

proses pembelajaran di kelas dan dobservasi pada waktu-waktu 

tertentu. 

5) Memerluan laporan yang menunjukkan bahwa dialog atara 

supervisor dan yang disupervisi dilaksanakan atas dasar 

kepemimpinan dari kedua belah pihak. 

6)   Memerlukan kemampuan berbahasa tentang cara mengungkapkan 

apa yang dimiliknaya terhadap orang lain . 

7) Memerlukan kemampuan terhadap menafsirkan makan dari 

peristiwa yang diungkapkan sehingga memperoleh pengalaman dan 

mengapresiasi dari apa yang dipelajarinya. 

8) Menunjukkan fakta bahwa sensitivitas dan pengalaman merupakan 

instrumen utama yang digunakan sehingga situasi pendidikan itu 

diterima dan bermakna bagi orang yang disupervisi. 

Dalam penelitian ini, supervisor lebih condong menggunakan 

model supervisi artistik, karena dalam pelaksanaan supervisi, supervisor 

melakukan kerjasama dengan kepala sekolah, guru, dan staf sekolah 

untuk saling tukar pikiran dan berkonstribusi ide untuk mengetahui cara 

mengelola sekolah dengan tujuan bersama-sama berusaha 

meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga dalam pelaksanaan supervisi, 

terdapat kerelaan menerima satu sama lain dan tidak ada sikap otoriter 

dan saling menyalahkan.  

7. Pendekatan Supervisi Akademik 
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Blumberg dalam bukunya Hartoyo menjelaskan bahwa ada dua 

jenis pendekatan supervisi, yaitu pendekatan langsung (direct) dan tidak 

langsung (indirect). yakni pendekatan dalam melakukan supervisi seperti 

halnya pendekatan dalam mengajar. Pendekatan langsung meliputi 

memberi kuliah (lecturing), mengarahkan (directing) dan mengkritik 

(critizing), berada diarah rentangan pendekatan langsung yang berbeda 

dari pendekatan tak langsung, seperti menggunakan perasaan (use feeling), 

memotivasi (praise) dan mengakui/ menggunakan pendapat guru (use 

teacher’s ideas), sedangkan bertanya (asking questions) berada ditengah-

tengah rentang tersebut, atau merupakan tindakan yang netral.56 

Sedangkan menurut Glickman dan Tamashiro dalam bukunya 

Hartoyo menjelaskan bahwa ada tiga macam pendekatan dalam supervisi, 

yaitu pendekatan langsung (direct supervision), pendekatan kolaboratif 

(collaborative supervision) dan pendekatan tak langsung (non-directive 

supervision).  

a. Supervisi langsung adalah pendekatan yang berdasar pada keyakinan 

bahwa mengajar terdiri atas ketrampilan teknis dengan standar dan 

kompetensi yang telah ditetapkan bagi semua guru supaya efektif dalam 

mengajar. Peram supervisor adalah untuk menginformasikan, 

mengarahkan, memberi contoh dan menilai kompetensi-kompetensi 

tersebut. 

                                                             
56 Hartoyo, Op.cit, hlm. 102. 
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b. Supervisi kolaboratif, berdasarkan pada keyakinan bahwa mengajar 

utamanya adalah menyelesaikan masalah, dimana dua orang atau lebih 

menuangkan hepotesis menjadi masalah,eksperimen, dan menerapkan 

strategi mengajar yang paling sesuai dengan lingkungannya. Peran 

supervisor adalah memandu proses penyelesaian masalah, menjadi 

anggota yang aktif saat berinteraksi, dan mempertahankan agar guru 

tetap fokus pada masalahnya. 

c. Supervisi tak langsung memiliki keyakinan bahwa belajar merupakan 

pengalaman pribadi dimana guru datang dengan solusi mereka sendiri 

untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa dikelas, supervisi tidak 

bermaksud menilai, melainkan membangkitkan kesadaran diri dan 

mengklarifikasi pengalaman guru.57 

8. Teknik – Teknik Supervisi Akademik 

Dalam setiap kegiatan, pastinya ada unsur yang terkait, begitu juga 

melakukan supervisi, seperti yang telah jelaskan Arikunto bahwa ada 3 

unsur yang terkait dalam pelaksanaan supervisi, yaitu jenis atau isi 

kegiatan, cara yang digunakan dan orang yang melakukan. Selain itu, 

waktu, sarana atau peralatan juga menjadi hal penting dalam pelaksanaan 

supervisi.  

Setelah menyiapkan unsur-unsurnya, teknik juga menjadi bagian 

yang tak terpisahkan dari supervisi, adapun teknik-teknik supervisi 

menurut Suryosubroto adalah sebagai berikut: 

                                                             
57Ibid, hlm. 102-103 
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a. Kunjungan kelas (classroom visitation), merupakan kunjungan yang 

dilakukan oleh pengawas atau kepala sekolah ke sebuah kelas, baik 

ketika kegiatan sedang berlangsung untuk melihat atau mengamati 

guru yang sedang mengajar ataupun ketika kelas sedang kosong, atau 

sedang berisi siswa tetapi guru sedang tidak mengajar. Kunjungan ini 

dapat diberitahukan, mungkin pula kunjungan itu atas undangan guru.  

b. Observasi kelas (classroom observation), merupakan kunjungan yang 

dilakukan oleh supervisor, baik pengawas atau kepala sekolah ke 

sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa 

yang sedang berlangsung dikelas yang bersangkutan. Adapun yang di 

observasi adalah usaha serta kegiatan murid dan guru dalam proses 

belajar mengajar, cara menggunakan media pengajaran agar tujuan 

pelajaran dapat tercapai, cara mengorganisir kegiatan belajar-mengajar 

dan faktor penunjang lainnya. 

c. Mengadakan wawancara perseorangan atau percakapan pribadi 

(individual conference), merupakan teknik yang tepat agar orang yang 

diwawancarai tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain. Dalam hal 

ini, supervisor berpendapat bahwa dia menghendaki adanya jawaban 

dari individu tertentu. Hal ini dilakukan apabila ada masalah khusus 

pada individu guru atau staf sekolah lain, yang penyelesainnya tidak 

boleh didengar orang lain. Selain itu, supervisor juga mengecek 

kebenaran data yang sudah terkumpulkan. Yang terpenting, hal ini bisa 

mengembangkan segi-segi positif dari kegiatan guru, mendorong guru 
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mengatasi kelemahan dalam mengajar, dan mengurangi keragu-raguan 

guru dalam menghadapi masalah-masalah pada waktu mengajar.  

d. Saling kunjung mengunjungi (intervisitation), dimana seorang guru 

mengunjungi rakanya yang sedang mengajar untuk menambah 

pengalaman dan seseorang atau beberapa guru mengikuti rekan yang 

lain yang sedang memberi pelajaran.  

e. Musyawaroh, rapat, loka karya dan karyawisata 

f. Brosur, pengumuman, edaran dan memanfaatkan mass media 

g. Penyediaan perpustakaan jabatan untuk guru 

h. Penyediaan instrumen supervisi (format untuk menilai diri sendiri).58 

Sedangkan menurut Arikunto, ada dua jenis teknik, yaitu 

perseorangan dan kelompok. Adapun yang teknik perseorangan sama 

seperti yang dijelaskan oleh suryosubroto diatas, dan berikut merupakan 

teknik kelompok: 

a. Megadakan pertemuan atau rapat (meeting) 

Fungsi komunikasi dan manajemen sekolah dapat terlaksana dengan 

baik hanya apabila masing-masing warga sekolah mempunyai hak 

yang sama untuk mengemukakan pendapat, dan segala informasi yang 

ada dapat dengan segera sampai ke warga dengan cepat dan dengan isi 

yang tepat. Seorang kepala sekolah memenuhi fungsi yang baik apabila 

melakukan pengarahan (directing), pengkoordinasian (coordinating), 

dan pengkomunikasian (communicating), dan selalu  

                                                             
58 Suryosubroto, 2010, Op.cit, hlm. 177. 
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menyelenggarakan pertemuan bersama rapat dewan guru dan staf TU 

secara rutin. 

b. Mengadakan diskusi kelompok (group discussion) 

Diskusi kelompok sangat baik dilakukan sebagai metode untuk 

mengumpulakan data. Diskusi ini dilakukan untuk mempertemukan 

pendapat antar pimpinan dalam bentuk pertemuan khusus antar staf 

pimpinan saja. Menurut Asf diskusi kelompok adalah suatu kegiatan 

pengumpulan sekelompok orang dalam suatu kegiatan pengumpulan 

sekelompok orang dalam situasi tatap muka dan interaksi lisan untuk 

bertukar informasi atau berusaha mencapai suatu keputusan tentang 

masalah-masalah bersama.  

c. Mengadakan penataran-penataran (in service training) 

Salah satu wadah untuk meningkatkan kemampuan guru dan staf 

sekolah adalah penataran. Penataran ini di sebut in service training, 

sebagai jenis lain dari pre  service training yang merupakan 

pendidikan sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi pegawai 

resmi. Menurut Asf untuk meningkatkan kualitas mengajar, supervisor 

perlu mendorong dan mengajak kepada guru untuk mengembangkan 

pengetahuan sesuai dengan profesinya dengan berbagai macam cara.59 

d. Seminar 

Seminar merupakan kegiatan yang mendapatkan sertifikat, hal ini 

dikarenakan diberlakukan kenaikan pangkat dengan jabatan 

                                                             
59 Jasmani Asf dan Syaiful Mustofa, Op.Cit., 79. 
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fungsional. Akan tetapi, banyak yang menyalahgunakan hal tersebut. 

Adapun cara yang baik dalam mengikuti acara seminar adalah apabila 

dilakukan dengan sungguh-sungguh, serius, dan cermat mengikuti 

presentasi dan acara tanya jawab.60 

C. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu kepala dan sekolah. Kata 

“kepala” dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau 

lembaga, sedangkan “sekolah” merupakan sebuah lembaga dimana menjadi 

tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi, kepala sekolah dapat diartikan 

sebagai pemimpin sekolah atau pemimpin suatu lembaga dimana tempat 

menerima dan memberi pelajaran. 

Menurut Rahman61, kepala sekolah adalah seorang guru (jabatan 

fungsional) yang diangkat untuk menduduki jabatan struktural (kepala sekolah) 

di sekolah. Lebih lanjut, menurut Wahjosumidjo kepala sekolah adalah seorang 

tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah 

dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi 

interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima 

pelajaran.62 

Kepala sekolah merupakan pejabat formal di sekolah, dikarenakan 

pengangkatannya melalui proses dan prosedur yang didasarkan atas peraturan 

                                                             
60 Suharsimi Arikunto, 2004, Op.cit, hlm. 56-58. 
61 Rahman,  Peran Stratefis Kepala Sekolah dalam meningkatkan Mutu Pendidikan, 

Jatinagor: Alqa Print, 2006, hlm. 106. 
62 Wahdjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan 

Permasalahannya. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 83. 
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yang berlaku. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya kualifikasi dan 

kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 

13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, yaitu: a. Kualifikasi 

Umum Kepala Sekolah/Madrasah adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (DIV) 

kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang 

terakreditasi. 

2. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggitingginya 56 

tahun.  

3. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun 

menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman 

Kanakkanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA, dan 

4. Memiliki pengkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil 

(PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang 

dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. 

Sedangkan kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah 

diantaranya kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan 

sosial. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepala 

sekolah adalah seorang tenaga fungsional (guru) yang diberi tugas untuk 

memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau 

tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid 

yang menerima pelajaran yang diangkat dengan keputusan oleh badan yang 
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berwenang. Seorang kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan dan 

kompetensi yang baik dalam melaksanakan tugas dan perannya di sebuah 

lembaga sekolah. 

D. Perencanaan Supervisi Akademik 

Menurut Burden dan Byrd dalam Ambarita, perencanaan adalah 

menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok atau individu 

untuk mencapai tujuan yang digariskan.63 Lebih lanjut, Syafarudin dan Irawan 

menjelaskan bahwa perencanaan pembelajaran adalah salah satu fungsi awal 

bagi aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien.64 

Clark & Yinger dalam Ambarita menjelaskan beberapa faktor yang 

menjadi perhatian untuk membuat perencanaan pembelajaran yaitu: isi 

pembelajaran, alat-alat pembelajaran, stategi perencanaan, perilaku guru, 

struktur pelajaran, peningkatan pembelajaran, peserta didik, waktu yang 

diperlukan dalam belajar, dan tempat belajar.65 Sementara itu, dalam 

Permendiknas nomor 41 tahun 2007 dijelaskan bahwa perencanaan 

pembelajaran meliputi penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, 

materi bahan ajar, sumber belajar, metode pembelajaran, dan penilaian hasil 

belajar. 

1. Tujuan pembelajaran 

                                                             
63 Alben Ambarita, Manajemen Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 73. 
64Syafaruddin dan Irawan N, Manajemen Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 

hlm. 91. 
65 Alben Ambarita, Op.Cit., 75-77. 
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Menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang tujuan pembelajaran 

menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh 

peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Sementara itu, menurut 

Robert F. Mager dalam Hamzah B. Uno tujuan pembelajaran merupakan 

perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan siswa pada 

kondisi dan tingkat kompetensi tertentu.66 Berdasarkan uraian tersebut, 

tujuan pembelajaran merupakan perilaku yang dapat dikerjakan dan dicapai 

siswa pada tingkat kompetensi tertentu. 

2. Materi pembelajaran 

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, dijelaskan bahwa materi ajar 

memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam 

bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 

Sementara itu, Trianto mengemukakan bahwa materi pembelajaran pada 

hakikatnya berisi butir-butir bahan pembelajaran pokok yang dibutuhkan 

peserta didik untuk mencapai suatu kompetensi dasar. Berdasarkan uraian 

tersebut, materi pembelajaran berisi butir-butir bahan pembelajaran pokok 

yang dibutuhkan peserta didik meliputi fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur.67 

3. Sumber belajar 

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, dijelaskan bahwa penentuan sumber 

belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta 

materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. 
                                                             

66 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 35 
67 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif – Progresif. (Jakarta: Kencana, 

2011), hlm. 205. 
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Lebih lanjut, Mulyasa menjelaskan bahwa sumber belajar dapat 

dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan 

belajar, sehingga diperoleh sejumlah informasi.68 Dengan demikian sumber 

belajar merupakan segala sesuatu yang bisa memberikan kemudahan 

belajar siswa untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

4. Metode pembelajaran 

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, dijelaskan bahwa metode 

pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar. Lebih 

lanjut, Hamzah B. Uno menjelaskan bahwa metode pembelajaran 

merupakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran 

yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda.69 Berdasarkan uraian 

tersebut, metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan guru untuk 

mewujudkan proses pembelajaran yang baik agar peserta didik dapat 

mencapai kompetensi dasar. 

5. Kegiatan pembelajaran 

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, dijelaskan bahwa kegiatan 

pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup. Sejalan dengan pendapat tersebut, Rusman juga mengungkapkan 

bahwa di dalam kegiatan pembelajaran terdapat tiga kegiatan, yaitu 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jadi, dapat 

                                                             
68 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Rosdakarya, 2008), 

hlm. 156. 
69 Hamzah B. Uno, Op.cit, hlm. 16. 
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disimpulkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.70 

6. Penilaian hasil belajar 

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, dijelaskan bahwa prosedur dan 

instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator 

pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Sementara 

itu, Rusman menjelaskan bahwa penilaian bermaksud untuk mengetahui 

kelebihan dan kelemahan, sehingga dapat ditindak lanjuti menuju 

perbaikan dimasa yang akan datang.71 Dengan demikian, penilaian hasil 

belajar merupakan suatu cara untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan 

sehingga dapat diperbaiki. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru yaitu 

menetapkan rangkaian tindakan kedepan untuk menjelaskan gambaran dan 

langkah-langkah proses pembelajaran yang akan datang dengan tujuan agar 

pelaksanakaan pembelajaran berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. 

Perencanaan pembelajaran mencakup kegiatan-kegiatan merencanakan tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, sumber belajar, metode pembelajaran, 

serta kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

Dengan demikian, supervisi akademik oleh kepala sekolah pada 

perencanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan 

dalam merumuskan tujuan pembelajaran, arahan dalam memilih materi 
                                                             

70 Rusman, Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru. 
Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 87. 

71Ibid, hlm. 69. 
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pembelajaran, bimbingan dalam mengorganisir materi pembelajaran, arahan 

dalam memilih metode pembelajaran, arahan dalam memilih sumber 

belajar/media pembelajaran, dan bimbingan dalam menskenario/kegiatan 

pembelajaran. 

E. Pelaksanaan Supervisi Akademik 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan inti dari kegiatan pendidikan di 

sekolah. Menurut B. Suryosubroto, pelaksanaan pembelajaran merupakan 

terjadinya interaksi guru dengan siswa dalam rangka menyampaikan bahan 

pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pengajaran.72 Sejalan dengan 

pendapat tersebut, Abdul Majid mengemukakan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran merupakan suatu proses penyelenggaraan interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.73 

Pelaksanaan proses pembelajaran, menurut B. Suryosubroto meliputi 

kegiatan membuka pembelajaran, melaksanakan inti proses belajar mengajar, 

dan menutup pembelajaran.74 Lebih lanjut, Rusman menguraikan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran meliputi: 

1. Kegiatan pendahuluan: menyiapkan peserta didik, mengajukan pertanyaan, 

menjelaskan tujuan, menyampaikan cakupan materi. 

2. Kegiatan inti: proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang 

dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

                                                             
72 Suryosubroto, Proses Belajajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 

hlm. 36. 
73 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 

hlm. 111. 
74 Suryosubroto, 2002, Op.cit, hlm. 27. 
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memotivasi, serta memberikan ruangan yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat dan minat. 

3. Kegiatan penutup: bersama-sama membuat kesimpulan pelajaran, 

melakukan refleksi, memberikan umpan balik, merencanakan tindak lanjut, 

menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.75 

Komponen yang termasuk dalam pelaksanaan pembelajaran menurut 

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses, meliputi: 

1. Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi, 

memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran dan menjelaskan hubungan dengan pembelajaran yang 

lalu. 

2. Inti 

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi 

dasar, kegiatan pembelajaran dilakukan secara: 

a. Metode pembelajaran yang bervariasi dan prosedur pembelajaran 

berdasarkan urutan dapat menumbuhkan semangat peserta didik dalam 

kegiatan belajar. 

b. Interaktif yaitu melakukan hubungan dengan siswa menggunakan 

bahasa komunikatif. 

c. Mengelola kelas yang meliputi pengelolaan siswa dan fisik ruangan. 

                                                             
75 Rusman, Op.cit, hlm. 10. 
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d. Penggunaan media pembelajaran dan sumber pembelajaran yang 

bervariasi untuk menghindarkan dari kebosanan siswa. 

e. Memotivasi peserta didik untuk aktif dan kreatif. 

3. Penutup 

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas 

pembelajaran yang dapat dilakukan dengan bentuk penilaian dan refleksi 

serta tindak lanjut pada saat itu. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu proses terjadinya interaksi guru 

dengan siswa dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa pada 

suatu lingkungan belajar. Kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan pembelajaran 

yaitu kegiatan membuka pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, dan 

kegiatan menutup pembelajaran. 

Dengan demikian, supervisi akademik oleh kepala sekolah pada 

pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan memberikan contoh dalam 

membuka pembelajaran, memberikan contoh dalam menyajikan materi 

pembelajaran, arahan dalam menggunakan metode pembelajaran, bimbingan 

dalam memanfaatkan media pembelajaran, bimbingan dalam menggunakan 

bahasa komunikatif, bantuan dalam memotivasi siswa, bimbingan dalam 

mengorganisasi kegiatan pembelajaran, memberikan contoh dalam berinteraksi 

dengan siswa, memberikan contoh dalam menyimpulkan pembelajaran, 

memberikan contoh dalam pemberian umpan balik pada siswa, arahan dalam 
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menggunakan waktu yang efektif, dan memberikan contoh dalam menutup 

kegiatan pembelajaran. 

F. Evaluasi Supervisi Akademik 

Evaluasi atau penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat kemajuan 

belajar siswa dalam hal penguasaan materi pelajaran yang telah dipelajari. 

Menurut Abdul Majid, penilaian harus digunakan sebagai proses untuk 

mengukur dan menentukan tingkat ketercapaian kompetensi dan sekaligus 

untuk mengukur efektifitas proses pembelajaran.76 Dengan demikian, evaluasi 

atau penilaian pembelajaran sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab XVI 

Pasal 57 ayat 1 dan Pasal 58 ayat 8 menyatakan bahwa, “Evaluasi dilakukan 

dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk 

akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. Evaluasi belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk 

memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara 

berkesinambungan”. Dengan demikian, evaluasi terhadap hasil belajar yang 

telah menjadi standar keberhasilan perlu dilakukan oleh guru. 

Sementara itu, Abdul Majid menyatakan bahwa evaluasi terhadap hasil 

belajar bertujuan untuk mengetahui ketuntasan siswa dalam menguasai 

kompetensi dasar. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kompetensi 

dasar, materi, atau indikator yang belum mencapai ketuntasan. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka dapat dilihat bahwa penilaian pembelajaran mempunyai 

                                                             
76 Abdul Majid, Op.cit, hlm.193. 
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manfaat yang sangat besar, sebab dengan adanya evaluasi atau penilaian maka 

perkembangan kecerdasan siswa selama mengikuti proses pembelajaran dapat 

diukur.77 

Dalam Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007, dijelaskan bahwa 

penilaian hasil belajar bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar 

peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. 

Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:  

1. Menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat 

rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester; 

2. Mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian 

yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran; 

3. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk 

dan teknik penilaian yang dipilih; 

4. Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/ atau bentuk lain yang 

diperlukan; 

5. Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan 

kesulitan belajar peserta didik; 

6. Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai 

balikan/komentar yang mendidik; 

7. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran; 

                                                             
77Ibid, hlm. 224. 
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8. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester 

kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar 

peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh; 

9. Melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan 

hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan 

sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester semester akhlak 

dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau 

kurang baik.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

evaluasi atau penilaian pembelajaran adalah suatu upaya pengukuran dan 

penentuan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran meliputi hal-hal yang 

dimiliki oleh siswa sesuai materi pembelajaran dari pendidik. Evaluasi belajar 

dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan 

hasil belajar siswa secara berkesinambungan. 

Kegiatan-kegiatan dalam evaluasi pembelajaran meliputi: penyusunan 

perangkat penilaian, pembuatan soal-soal pembelajaran, penggunaan strategi 

dan metode penilaian, memeriksa jawaban, mengolah dan menganalisis hasil 

penilaian, dan pemanfaatan hasil penilaian pembelajaran siswa. Dengan 

demikian, supervisi akademik oleh kepala sekolah pada evaluasi pembelajaran 

dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan dalam menyusun perangkat 

penilaian pembelajaran, bimbingan dalam membuat soal-soal pembelajaran, 

arahan dalam menggunakan strategi dan metode penilaian pembelajaran, 

arahan dalam memeriksa jawaban penilaian belajar siswa, bimbingan dalam 
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mengolah dan menganalisis hasil penilaian belajar siswa, dan bimbingan dalam 

memanfaatkan hasil penilaian belajar siswa. 

G. Tindak Lanjut Supervisi Akademik 

Hasil supervisi perlu ditindaklanjuti agar dapat memberikan dampak 

yang nyata untuk meningkatkan profesionalisme guru. Tindak lanjut tersebut 

berupa 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 

pelatihan atau penataran lebih lanjut. Supervisi akademik menyangkut 

beberapa hal, yaitu sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kegiatan tindak lanjut supervisi akademik, sasaran utamanya 

adalah kegiatan belajar mengajar. 

2. Hasil analisis dan 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. 

3. Umpan balik akan memberi pertolongan bagi supervisor dalam 

melaksanakan tindak lanjut supervisi. 

4. Dari umpan balik itu pula dapat tercipta suasana komunikasi yang tidak 

menimbulkan ketegangan, menonjolkan otoritas yang mereka miliki, 
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memberi kesempatan untuk mendorong guru memperbaiki penampilan, 

serta kinerjanya.78 

Adapun cara-cara melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi akademik 

menurut Lantip Diat Prasojo dan Sudiyono adalah sebagai berikut: 

1. Me-review rangkuman hasil penelitian. 

2. Apabila ternyata tujuan supervisi akademik dan standar-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 supervisi akademik guru untuk masa 

berikutnya. 

4. Membuat rencana aksi supervisi akademik berikutnya. 

5. Mengimplementasikan rencana aksi tersebut pada masa berikutnya. 

Ada lima langkah pembinaan kemampuan guru melalui supervisi 

akademik, yaitu: 

1. Menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis. 

2. Analisis kebutuhan, 

3. Mengembangkan stategi dan media, 

4. Menilai, dan 

5. Revisi. 

                                                             
78Lantip Diat Prasojo dan Sudiyono, Op.cit, hlm. 123.. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak 

lanjut supervisi akademik merupakan pemanfaatan hasil supervisi berdasarkan 

dari hasil analisis pelaksanaan supervisi akademik yang telah dilaksanakan. 

Hasil supervisi akademik perlu ditindaklanjuti agar bisa memberikan dampak 

yang nyata dalam meningkatkan proses pembelajaran di sekolah.79 

                                                             
79Ibid, 123-124. 


