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A. Dasar Pemikiran Pelaporan dalam Supervisi Pendidikan 

Kegiatan supervisi pendidikan oleh pengawas satuan pendidikan 

memiliki beberapa tahapan besar, yakni (1) tahap perencanaan, (2) tahap 

pelaksanaan, dan (3) tahap pelaporan dan sekaligus tahap penilaian. Tahapan-

tahapan tersebut merupakan kerangka acuan bagi kinerja pengawas 

pendidikan, sebab jika dalam tahapan tersebut ada salah satu yang terabaikan, 

maka akan berdampak pada kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga pada 

gilirannya standar minimum yang tertuang dalam permen no 12 tahun 2006 

pun akan terabaikan. 

Sebut saja perencanaan. Hal ini memang sesuatu yang dianggap sangat 

mendasar. Sebab jika pelaksanaan tanpa diawali dengan perencanaan yang 

matang, maka besar kemungkinan pelaksanaannya akan mengalami hambatan 

yang sangat bebarti, terutama akan kesulitan dalam mengukur keberhasilan 

yang ditetapkan dan kesesuaian dengan standar yang berlaku. 

Demikian halnya dengan perencanaan yang dilakukan tanpa melalui 

kinerja kongkrit, tentu hal ini merupakan awang-awang belaka. Dengan kata 

lain bila perencanaan tidak dilaksanakan, maka hal tersebut merupakan 

kebohongan besar. Sehingga pada gilirannya apa yang diharapkan tidak akan 

menghasilkan apa-apa. Sebab sekecil apapun pekerjaan yang dilakukan, akan 

lebih baik jika direncanakan terlebih dahulu. 

Hal lain yang terkait dengan kinerja supervisi pendidikan adalah 

pelaporan dan penilaian. Kegiatan ini dianggap sangat penting disamping 

untuk melihat keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, juga akan 

memberikan gambaran bagi kinerja selanjutnya, baik bagi personal maupun 

institusional. Bagi personal, boleh jadi pelaporan dan penilaian merupakan 

cambuk yang sangat berarti bagi mereka yang menerima isi laporan tersebut. 

Sebaliknya  bagi mereka yang belum memahami atau belum bisa menerima 

koreksi, maka hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang membuka aib atau 

dianggap ’kurang kerjaan’. 

Terlepas dari kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh pengawas 

pendidikan, dalam konteks peningkatan mutu pendidikan, pengawas 



 

dihadapkan pada tantangan dan peluang-peluang untuk menciptakan sistem 

pelaporan yang transparan. Penyusunan laporan pengawasan akan 

memberikan peluang-peluang bagi yang dikoreksi atau yang diawasi untuk 

senantiasa menyadari dengan sepenuh hati kekurangan atau ketidak berhasilan 

dalam kinerjanya selama ini. Oleh sebab itu pengawas hendaknya mampu 

menemukan model pelaporan sistem pengawasan yang mampu 

mengakomodasi kepentingan-kepentingan umum namun tetap menjunjung 

tinggi nilai-nilai profesionalisme.  

Kemampuan supervisor dalam menyusun laporan selama proses 

supervisi merupakan hal yang sangat penting. Pentinganya pelaporan 

didukung oleh  hasil penelitian yang dikutip oleh Mohanty (1998: 213) 

sebagai berikut: 

Inspection report is are the most fundamental and useful record and like 

mirrors they reflect the quality of supervision. The inspection report also 

indicate the method comprehensiveness and frequencies of visits. From 

there evidence the effectiveness of supervision can be judged to a great 

extent. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa pelaporan 

merupakan catatan yang fundamental (mendasar) dan berguna bagaikan 

’cermin’ yang menunjukkan kualitas supervisi. Laporan tersebut dapat pula 

menunjukkan seberapa komprehensif metode supervisi yang dilakukan dan 

seberapa tinggi frekuensi kunjungan pengawas dalam rangka melaksanakan  

supervisi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut efektivitas supervisi dapat dinilai 

dalam tingkatan yang luas.  

Atas dasar pemikiran di atas, maka pelaporan merupakan hal yang 

sangat penting untuk dikerjakan oleh supervisor. Dan untuk itu, supervisor 

harus memiliki kompetensi yang fungsional bagi penyusunan laporan yang 

bermutu. Sehingga laporan yang disusun tidak lagi terkesan ’asal jadi’, 

melainkan lebih dari itu, laporan yang disusun dapat menunjukkan kredibilitas 

dan profesionalisme seorang pengawas pendidikan.  

 



 

B. Tujuan Pelaporan Supervisi Pendidikan 

Pelaporan merupakan tahap akhir dari program supervisi pendidikan. 

Setelah melaksanakan kegiatan supervisi pada periode tertentu, supervisor 

hendaknya menyusun laporan kegiatan supervisi yang telah dilaksanakannya. 

Dalam laporan tersebut pun harus digambarkan pula kondisi sekolah yang 

menjadi binaannya (yang disupervisi). Sehingga, melalui laporan ini dapat 

diketahui bagaimana proses supervisi dilaksanakan dan bagaimana kondisi 

kemajuan sekolah setelah dilakukan treatment supervisi.  

Secara umum, laporan supervisi bertujuan untuk memberikan gambaran 

tentang mutu sekolah setelah disupervisi. Ormston dan Shaw (1994: 104) 

menyatakan:  

The purpose of the reports is to communicate clearly to largely non-

profesional audience the strengths and weakness of a school, it is overall 

quality, the standards pupils are achieving, and what should be done if 

improve are needed. 

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa tujuan pelaporan 

supervisi adalah untuk mengkomunikasikan secara jelas kepada masyarakat 

non-profesional yang lebih luas mengenai kekuatan dan kelemahan sekolah, 

meliputi keseluruhan kualitasnya, standar pencapaian prestasi siswa, dan apa 

yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal yang dibutuhkan.  

Konsep tujuan pelaporan supervisi di atas setidaknya terdiri dari dua hal 

yang mendasar, yakni sasaran (user) laporan dan isi laporan. Di atas 

disinggung bahwa laporan supervisi diberikan kepada largely non-profesional 

audience (khalayak non-profesional yang lebih luas). Secara spesifik, laporan  

idealnya diberikan kepada orang tua siswa, kepala sekolah, atasan supervisor, 

dan pihak-pihak lain yang terkait atau yang memiliki concern dengan dunia 

pendidikan, khususnya dengan sekolah yang dibinanya. 

Hal kedua yang terkandung dari pernyataan di atas ialah isi laporan. 

Berdasarkan pada pernyatan tersebut, setidaknya isi laporan mencakup empat 

hal. Pertama, mengenai the strengths and weakness of a school (kekuatan dan 

kelemahan sekolah). Supervisi merupakan proses kegiatan yang terdiri dari 



 

penelitian, penilaian, perbaikan dan peningkatan (Ametembun, 1993: 42-45). 

Bila keempat kegiatan supervisi tersebut dilaksanakan disertai dengan 

berbagai teknik supervisi, pasti supervisor menemukan sisi positif dan negatif 

dari sekolah yang dibinanya. Sehingga kemudian dapat diidentifikasi hal-hal 

yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari sekolah tersebut. Hasil identifikasi 

harus secara objektif diungkapkan dalam laporan supervisi. 

Kedua, laporan supervisi harus mengandung informasi tentang it is 

overall quality (kualitas sekolah secara keseluruhan). Meskipun tujuan 

supervisi lebih terfokus pada peningkatan kualitas belajar mengajar, namun 

pada kenyataannya supervisor (pengawas sekolah) berperan dalam 

meningkatkan kualitas persekolahan secara keseluruhan. Karena memang 

sekolah merupakan suatu sistem, kualitas proses belajar mengajar (PBM) 

ditentukan oleh subsistem-subsistem yang ada di sekolah. Karena itu, 

supervisor pun diharapkan dapat memotret kualitas sekolah secara 

keseluruhan. Secara praktis, analisisnya dapat berdasarkan bidang garapan 

administrasi pendidikan. Dalam laporan supervisi, semua hal yang 

menyangkut mutu sekolah secara keseluruhan harus diinformasikan secara 

objektif dan jelas.  

Ketiga, laporan supervisi harus mencakup the standards pupils are 

achieving (standar pencapaian prestasi siswa). Core bussines dari pendidikan 

di persekolahan adalah proses belajar mengajar. Indikator keberhasilan proses 

belajar mengajar dapat dilihat dari sejauhmana PBM yang dilaksanakan 

berimplikasi pada perubahan dalam diri siswa (kognitif, afektif, dan konatif). 

Dan sejauh mana siswa dapat memenuhi standar-standar hasil belajar yang 

telah ditetapkan sebagai indikator keberhasilan pembelajaran. Informasi 

mengenai sejauh mana hasil belajar siswa mampu memenuhi standar-standar 

hasil belajar yang telah ditetapkan harus secara jelas dan objektif tertuang 

dalam isi laporan supervisi yang dibuat oleh supervisor. 

Keempat, hal yang harus terkandung dalam laporan supervisi ialah ’what 

should be done if improve are needed’ (apa yang harus dilakukan untuk 

memperbaiki hal yang perlu diperbaiki). Ditemukannya berbagai 



 

permasalahan sekolah yang secara jelas dituangkan pula dalam laporan 

supervisi, harus menjadi bahan pemikiran supervisor untuk menentukan 

langkah apa yang harus dilakukan guna memperbaikinya. Langkah-langkah 

yang harus dilakukan tersebut menjadi semacam rekomendasi bagi pihak 

terkait yang ingin memperbaiki atau mengembangkan sekolah tersebut. 

Informasi tentang hal apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja 

sekolah menurut perspektif supervisor harus termuat secara jelas dalam 

laporan supervisi. 

Dengan mengadopsi laporan supervisi pelaksanaan kurikulum 2004, 

tujuan laporan supervisi (laporang pengawasan satuan pendidikan) dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menginterpretasikan data 

yang dapat menggambarkan tentang upaya yang telah dilakukan sekolah 

dan tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh sekolah. 

2. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menginterprestasikan data 

yang dapat menggambarkan tentang kelayakan sekolah sebagai sekolah 

rujukan, dukungan dan peran serta pihak yang terkait terhadap sekolah. 

3. Membuat peta sekolah yang dapat menggambarkan tentang  data kondisi 

seluruh komponen pendidikan di setiap sekolah, kesiapan dan tingkat 

keberhasilan sekolah. 

4. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh sekolah melalui 

layanan klinis, terutama untuk permasalahan yang berkaitan dengan 

peningkatan proses pembelajaran, pemanfaatan laboratorium (IPA, 

Bahasa, IPS), sarana teknologi Informasi dan perpustakaan. 

5. Menyusun action plan/rencana program tindak lanjut yang harus dilakukan 

oleh sekolah sesuai dengan hasil supervisi. 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan supervisi 

bertujuan sebagai media informasi tertulis bagi pihak-pihak terkait yang ingin 

mengetahui kondisi suatu sekolah dalam konteks implementasi supervisi.  

  



 

C. Manfaat Pelaporan Supervisi Pendidikan 

Laporan supervisi merupakan dokumen yang berisi catatan terstruktur 

tentang hasil pekerjaan yang dilakukan oleh supervisor. Bila dilihat dari tujuan 

dan isinya, maka laporan supervisi dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

antara lain: 

a. Bagi Guru 

Seperti telah diketahui bersama bahwa supervisi merupakan bantuan 

profesional bagi guru guna meningkatkan efektivitas proses belajar 

mengajar. Dalam konteks supervisi pendidikan, guru merupakan pihak 

yang dilayani oleh supervisor. Secara otomatis, informasi yang ada dalam 

laporan merupakan sesuatu yang berharga bagi guru.  

Berharga karena setidaknya dalam laporan supervisi tercantum dua 

hal pokok yang terkait langsung dengan pekerjaan guru yakni PBM. 

Pertama,  dalam laporan tertuang penilaian atau komentar pengawas 

(supervisor) mengenai kinerja guru dalam proses pembelajaran, penilaian 

atau komentar pengawas terhadap pencapaian hasil belajar siswa, dan 

kekuatan kelemahan yang dimiliki oleh guru. Informasi ini diharapkan 

bisa menjadi kritik membangun bagi guru untuk melecut semangat 

sehingga performa mengajarnya akan semakin meningkat dari waktu ke 

waktu. 

Kedua, dalam pelaporan terdapat rekomendasi atau alternatif solusi 

yang disampaikan oleh supervisor terkait dengan permasalahan proses 

belajar mengajar. Rekomendasi ini bisa dijadikan sebagai saran atau bahan 

pertimbangan bagi guru guna memperbaiki penampilan mengajarnya di 

masa yang akan datang. 

b. Bagi Kepala Sekolah 

Laporan supervisi merupakan informasi yang sangat berharga bagi 

kepala sekolah. Hal itu tiada lain karena laporan supervisi sepenuhnya 

menggambarkan kondisi sekolah secara keseluruhan. Meskipun lebih 

fokus para proses belajar mengajar sebagai core bussines, namun 



 

informasi yang termaktub dalam laporan mencakup hal-hal yang menjadi 

subsistem-subsistem sekolah.  

Karena itu, laporan supervisi merupakan penilaian yang sangat 

bermanfaat sekligus masukan yang sangat berguna bagi peningkatan mutu 

sekolah di masa yang akan datang.  

c. Bagi Orang Tua Siswa 

Setiap orang tua tentunya ingin menyekolahkan anaknya di sekolah 

yang bermutu tinggi. Untuk menjadikan sekolah bermutu, tentu banyak 

pihak yang terlibat. Salah satunya adalah supervisor.  Melalui bantuan 

profesionalnya yang diberikan kepada guru, diharapkan kualitas 

pembelajaran menjadi lebih baik dan ketercapaian prestasi belajar siswa 

yang tinggi. 

Hanya saja sering kali orang tua tidak mendapatkan informasi yang 

benar, objektif, tepat dan akurat. Hal itu karena sekolah relatif tidak cukup 

objektif untuk menilai kinerjanya sendiri. Karena itu, laporan supervisi 

bisa menjadi alternatif media informasi bagi orang tua siswa untuk 

mengetahui secara objektif kualitas sekolah tempat anaknya belajar dari 

perspektif supervisor. 

d. Bagi Supervisor 

Laporan yang dibuat oleh supervisor bermanfaat bagi supervisor 

sendiri. Hal itu karena laporan pengawasan merupakan dokumen resmi 

yang dibuat oleh supervisor terkait dengan program supervisi yang 

dilaksanakannya dalam periode waktu tertentu. Laporan bisa menjadi 

autokritik bagi pengawas. Sejauh mana mutu sekolah yang dibimbingnya. 

Seberapa efektif proses pembelajaran yang terjadi pada sekolah binaannya. 

Dan sejauh mana program supervisi yang didisain dan dilaksanakan efektif 

dalam mengembangkan kemampuan profesional guru. 

Berdasarkan pada informasi yang terdapat dalam laporan supervisi 

ini, kemudian dilakukan kegiatan follow up. Sehingga permasalahan yang 

teridentifikasi akan dapat segera ditangani dengan tepat.  



 

Selain itu, laporan supervisi bisa dijadikan sebagai point of departure 

untuk mendisain dan merencanakan program supervisi pada periode 

berikutnya. Sehingga program supervisi dari satu periode ke periode 

berikutnya merupakan sesuatu yang berkelanjutan. 

e. Bagi Atasan Supervisor  

Laporan supervisi pun bermanfaat bagi atasan supervisor atau 

pejabat dinas pendidikan atau Depdiknas. Laporan supervisi bisa menjadi 

bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang relevan dengan 

kondisi sekolah yang real. Selain itu, bila terakumulasi bisa dijadikan 

sebagai bahan pengkajian kondisi persekolahan secara nasional. 

 

D. Metode yang Dipergunakan dalam Pelaporan Supervisi Pendidikan 

1. Metode Pengembangan Laporan 

Metode pelaporan merupakan teknik atau prosedur yang dilakukan 

dalam menyusun laporan supervisi pendidikan. Mengingat kegiatan 

supervisi identik dengan kegiatan penelitian seperti action research, maka 

metode pelaporan pun dapat mengadopsi metode pelaporan penelitian. 

Mengingat laporan supervisi lebih bersifat pengungkapan fakta, data, 

informasi terkait dengan proses supervisi yang telah direncanakan dan 

dilaksanakan oleh pengawas sekolah maka laporan supervisi pun dapat 

berbentuk deskriptif. Meskipun dalam tataran praktik memungkinkan 

untuk melihat asosiasi-asosiasi, namun yang lebih dominan tetap 

pengungkapan fakta-fakta secara deskriptif. 

Atas dasar itu, maka laporan supervisi yang dibuat oleh pengawas 

dapat lebih bersifat deskriptif. Yaitu laporan yang berisi penggambaran 

mengenai fakta, data dan informasi sekolah yang terkait dengan bidang 

garapan supervisi pendidikan.   

2. Sistematika Laporan 

Dengan mengadopsi sistematika laporan supervisi keterlaksanaan 

kurikulum 2004, maka sistematika laporan pengawasan satuan pendidikan 

dapat mengikuti sistematika sebagai berikut: 



 

a. Kata pengantar 

Kata pengantar berisi uraian yang mengantarkan para pembaca 

laporan kepada permasalahan yang dilaporkan.  Dalam kata pengantar 

dapat pula disampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada 

pihak-pihak yang telah membantu atau bekerja sama dalam kegiatan 

supervisi yang dilakukan oleh pengawas sekolah. 

 

b. Abstrak 

Abstrak merupakan uraian singkat tetapi lengkap mengenai isi 

laporan secara keseluruhan. Sehingga abstrak ini cukup representatif 

atas semua bagian yang ada dalam laporan supervisi.  

c. Daftar Isi 

Daftar isi merupakan penyajian sistematis isi laporan secara 

lebih rinci. Daftar isi berfungsi untuk mempermudah para pembaca 

mencari judul dan sub judul yang ingin dibacanya. Oleh karena itu, 

judul dan sub judul yang ditulis dalam daftar isi harus langsung 

menunjukkan nomor halamannya.  

d. Daftar Bagan 

Daftar bagan atau gambar berfungsi untuk menyajikan gambar 

secara berurutan dengan masing-masing disebutkan nomor urut 

gambar yang disertai pula dengan nomor halaman.  

e. Daftar Tabel 

Daftar tabel berfungsi untuk menyajikan tabel secara berurutan 

mulai dari tabel pertama sampai dengan tabel terakhir yang ada dalam 

laporan. Secara berurutan daftar tabel ini menyatakan nomor urut tabel 

dan disertai dengan nomor halamannya.  

  

f. Daftar Lampiran 

Daftar lampiran menyajikan hal-hal yang dilampirkan secara 

berurutan. Dalam dafar lampiran disajikan nomor urut lampiran, nama 



 

lampiran dan nomor halaman tempat masing-masing lampiran terletak 

dalam laporan supervisi.  

 

g. Bab 1. Pendahuluan 

Pada bab 1 ini, setidaknya harus memuat hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Latar Belakang atau Dasar Pemikiran Penyusunan Laporan 

Dalam latar belakang ini dijelaskan alasan atau dasar 

pemikiran diperlukannya supervisi pendidikan dan pentingnya 

pelaporan supervisi pendidikan.  

2)  Dasar Hukum 

Yang dimaksud dengan dasar hukum di sini adalah landasan-

landasan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, 

keputusan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri dan 

produk-produk hukum lainnya yang melandasi kegiatan supervisi 

pendidikan/pengawasan sekolah. 

3) Tujuan  

Dalam bagian ini diuraikan tujuan penyusunan laporan. 

Sehingga pembaca memahami mengapa laporan pengawasan 

satuan pendidikan ini dibuat. 

4) Sasaran 

Yang dimaksud dengan sasaran di sini adalah pihak-pihak 

yang berkepentingan atau yang diserahi laporan ini. Sehingga 

pembaca dapat mengetahui peruntukan laporan ini. 

5) Hasil yang diharapkan 

Kegiatan supervisi tentu harus menghasilkan sesuatu yang 

bermanfaat baik berupa informasi kondisi sekolah, perkembangan 

kemajuan siswa maupun saran-saran untuk perbaikan pembelajaran 

di masa yang akan datang. 

 

h. Bab 2 Metodologi Supervisi 



 

Dalam bab 2 diuraikan hal-hal mendasar tentang metodologi 

supervisi pendidikan. Beberapa poin penting yang dapat diungkapkan 

misalnya:  prinsip dan fungsi supervisi,  kompetensi supervisor, 

penyelenggara supervisi, tugas dan tanggung jawab supervisor, objek  

supervisi, metode supervisi, jenis data dan perangkat supervisi, teknik 

dan instrument pengumpulan data, responden, dan teknik analisis data. 

i. Bab 3 Pengelolaan Kegiatan Supervisi 

Dalam bab 3 diuraikan mengenai gambaran  pengelolaan 

kegiatan supervisi yang dilakukan oleh pengawas. Pembahasan dapat 

meliputi: sasaran supervisi, pengorganisasian supervisi, prosedur 

pengelolaan supervisi, pelaksanaan supervisi di sekolah, dan waktu 

serta tempat pelaksanaan supervisi. 

j. Bab 4 Penilaian Supervisi 

Dalam bab 4 diungkapkan tentang teknik penilaian atau 

pengukuran yag dilakukan dalam rangka mengggali data yang 

diperlukan tentang supervisi pendidikan. Uraian bab ini setidaknya 

meliputi:  ruang lingkup penilaian, kriteria dan klasifikasi penilaian, 

dan cara penilaian.  

k.  Bab 5 Hasil Supervisi 

Dalam bab 5 diuraikan secara detail dan objektif hasil supervisi 

atau hasil penilaian yang telah dilakukan. Hasil penilaian disajikan 

berdasarkan berbagai aspek yang dinilai. Pembahasan bisa meliputi 

hasil penilaian per komponen, seperti: dukungan unsur terkait, 

organisasi dan manajemen, ketenagaan, fasilitas, kesiswaan,  

pelaksanaan kurikulum,  hasil dan dampak pelaksanaan kurikulum. 

Dan sebagainya 

 

l.   Bab 6 Kesimpulan dan Tindak Lanjut 

Dalam bab 6 diuraikan kesimpulan dari hasil pelaksanaan 

supervisi yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya. Selain itu, pada 



 

bab ini pun disertai dengan tindak lanjut yang diperlukan untuk 

menyikapi berbagai temuan hasil supervisi pendidikan. 

 

E. Alokasi Waktu dan Sasaran Pelaporan 

1. Alokasi Waktu Pelaporan 

Laporan merupakan dokumen pencatatan atas program supervisi yan 

telah dilaksanakan dalam suatu periode waktu tertentu. Secara sekuensial, 

pelaporan merupakan fase terakhir yang dilaksanakan setelah fase evaluasi 

supervisi. Data yang ada dalam laporan merupakan hasil pengumpulan 

data selama pelaksanaan supervisi dalam kurun waktu tertentu. 

Bila ditinjau dari waktu, pelaporan sangat tergantung pada kebijakan 

supervisi.  Pelaporan bisa dibuat setiap akhir catur wulan, akhir semester, 

bahkan akhir tahun ajaran.  

Selain itu, laporan supervisi pun bisa dilakukan secara insidental 

terkait dengan kegiatan atau kebijakan tertentu.  Misalnya pada tahuan 

2004 dibuat laporan supervisi pelaksanaan kurikulum tahun 2004 untuk 

tahun ajaran 2003/2004.  

2. Sasaran Pelaporan 

Berdasarkan pemaparan manfaat supervisi di atas dapat diidentifikasi 

sasaran atau user dari laporan supervisi yang dibuat oleh supervisor. 

Sasaran tersebut di antaranya ialah: 

a. Guru 

b. Supervisor 

c. Kepala Sekolah 

d. Orang Tua Siswa 

e. Atasan Pengawas (Supervisor) atau pejabat dinas 

pendidikan/Depdiknas.  

 

F. Ruang Lingkup Pelaporan 

Yang dimaksud dengan ruang lingkup dalam naskah ini adalah cakupan 

konten (scope of content) yang harus dideskripsikan dalam laporan supervisi.  



 

Sebagai alternatif, ruang lingkup laporan dapat mengikuti struktur laporan 

supervisi yang dikembangkan oleh Ormston dan Shaw (1994: 106-111) 

sebagai berikut: 

1. Pengantar 

Pada bagian pengantar, harus disajikan informasi mendasar tentang 

sekolah. Data dasar tersebut seperti jumlah murid tiap kelas pertahun, rasio 

guru-murid, kehadiran dan hasil tes (nilai UN), perbandingan antara 

pencapaian nilai siswa dengan standar nasional, dan nilai UN tahun-tahun 

sebelumnya. Melalui informasi ini  pembaca dapat mengetahui kondisi 

dasar sekolah, dan ’nilai lebih’ sekolah secara mendasar berdasarkan hasil 

pengukuran yang dilakukan oleh supervisor. 

Pada bagian ini pun dapat pula dipaparkan tentang sifat-sifat murid 

dan bagaimana penampilan mereka dipengaruhi oleh kinerja sekolah. 

Informasi ini merupakan suatu hal yang penting untuk menarik perhatian 

media ketika media masa melaporkan fakta-fakta mengenai kondisi 

sekolah tersebut, sehingga informasi yang diberikan oleh media berguna  

karena berdasarkan pada konteks laporan. 

2. Temuan Utama dan Masalah Pokok 

Pada bagian ini disajikan ringkasan temuan-temuan pokok. Biasanya 

terdiri dari empat paragraf yang berisi laporan singkat tentang hasil 

penilaian supervisor tentang kualitas sekolah, standar prestasi sekolah, 

tingkat efisiensi pengelolaan sekolah, dan  pengembangan spiritual, moral, 

sosial dan budaya siswa. Temuan yang diperoleh harus secara konsisten 

dilaporkan dalam laporan supervisi ini. Selain itu harus diidentifikasi pula 

kekuatan dan kelemahan pokok yang dimiliki oleh sekolah. Tujuan dari 

bagian laporan ini adalah memberikan gambaran sekilas tentang hasil 

supervisi dalam bentuk yang singkat. 

Masalah pokok yang dimuat dalam bagian ini dapat meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 



 

a. Menyampaikan berbagai kemampuan melaksanakan metode mengajar 

bervariasi dan menjamin kemampuan menggunakan metode 

pembelajaran sesuai dengan perbedaan karakteristik siswa. 

b. Keterhubungan antara perencanaan kurikulum yang dikembangkan 

sekolah, penganggaran dan pengembangan staf, dan penggunaan 

program pengembangan sekolah sebagai dokumen yang mengarahkan 

pembuatan keputusan. 

c. Mengembangkan sistem penilaian sekolah secara keseluruhan, menilai 

prestasi dan kemajuan,  memastikan bahwa staf menggunakan hasil 

penilaian prestasi siswa untuk merencanakan pekerjaan siswa. 

d. Memastikan bahwa lembaga pemerintah bekerja lebih tertutup dengan 

staf senior sekolah. 

e. Memonitor implementasi kebijakan tertentu. 

3. Standar dan Kualitas 

Pada bagian ini, supervsior membuat dua pernyataan  tentang 

penilaian standar prestasi. Yang pertama dan paling dipertentangkan ialah 

standar pengukuran yang bertentangan dengan patokan nasional (standar 

UN) yang terbaru. 

Hal yang lebih jauh dan lebih bernilai bagi sekolah adalah 

pernyataan penilaian yang mengindikasikan secara luas mengenai standar 

prestasi siswa yang sepadan dengan usia dan kemampuan siswa. Penilaian 

ini disaring  dari  dokumentasi, pekerjaan siswa, dan dari observasi, di 

mana supervisor dapat bertanya untuk menemukan fakta tentang apa yang 

diketahui, dipahami oleh siswa, dan dapat dihubungkan dengan target 

pencapaian kurikulum nasional. Hasil ujian (UN) dapat dikutip, dan 

kemampuan pokok siswa dalam membaca, menulis, berbicara, mendengar 

dan  berhitung pun dapat dikomentari pada bagian ini. Pada bagian ini, 

persentase dapat diberikan. Seperti standar prestasi (daya serap) yang 

diperoleh siswa dengan dalam bentuk persen.  

Dalam bagian ini pun, supervisor dapat mengomentari kualitas 

pembelajaran, khususnya mengenai: 



 

a. Kemajuan pengetahuan, pemahaman, dan skill yang dihasilkan. 

b. Kemampuan belajar yang meliputi observasi, pencarian informasi, 

melihat pola-pola dan pemahaman yang lebih mendalam, 

mengkomunikasikan   informasi dan ide-ide, menyampaikan 

pertanyaan dan pemecahan masalah, menerapkan apa yang telah 

dipelajari dalam situasi yang tidak familier, dan mengevaluasi 

pekerjaan yang telah dilakukan.  

c. Sikap belajar yang meliputi motvasi, kemampuan untuk konsentrasi, 

kerja sama dan produktivitas kerja.  

Hal-hal yang diuraikan di atas dapat pula dikaitkan dengan 

kurikulum sekolah yang dikembangkan. 

Secara lebih khusus, supervisi dapat mencakup hasil belajar(learning 

outcomes) tetapi dalam bagian ini tidak dibahas mengenai kualitas 

mengajar yang dibutuhkan.  

 

4. Efisiensi Sekolah 

Bagian laporan ini berisi tentang komentar mengenai dua elemen 

kunci efisiensi sekolah yaitu membuat keputusan keuangan yang logis dan 

pengawasan keuangan. Pada bagian ini, pengawas sekolah dapat 

memberikan pernyataan mengenai kegiatan pembiayaan sekolah yang 

dilaksanakan, keputusan-keputusan pembiayaan, dan pengawasan 

pembiayaan. Secara lebih detail, supervisor dapat mengomentari proses 

penganggaran, implementasi anggaran dan pelaporan anggara.  

 

5. Pengembangan Diri dan Perilaku Siswa 

Dalam bagian ini setidaknya harus diungkapkan empat hal. Pertama, 

mengenai pengembangan spiritual siswa. Supervisor harus mempunyai 

data tentang indikasi apakah siswa gembira dan digerakkan oleh 

pengalaman sekolah atau pendidikan agama. Kedua, pengembangan moral 

dikaitkan dengan sistem nilai sekolah dan dipengaruhi oleh kurikulum 

nyata atau tersembunyi. Bagaimana pengorganisasian kelas dan tingkat 



 

respek siswa terhadap orang lain yang ada dalam komunitas sekolah.  

Ketiga dan keempat ialah mengenai pengembanan sosial dan kultural. 

Pengembangan sosial dan kultural dipengaruhi oleh kesempurnaan 

lingkungan sekolah dan dalam pemahaman dan perayaan yang berbeda 

dengan dirinya dalam pertujukan seni dan dakam isi pembelajaran. 

Dalam bagian ini pun dapat berisi komentar tentang disiplin dan 

perilaku yang mempengaruhi atau menghalangi belajar. Pandangan yang 

dikumpulkan dari orang tua dapat menguji  validitas. Pada bagian ini pun 

dapat digunakan untuk menguraikan hasil evaluasi mengenai hukuman 

atau ganjaran, iklim kelas, insiden mengganggu, dan perilaku lingkungan 

sekolah. 

6. Subjek Kurikulum dan Ketepatan Kurikulum Lainnya 

Pada bagian ini, mata pelajaran diolah dan dievaluasi dalam 

hubungannya dengan target pencapaian kurikulum nasional dan program 

pembelajaran. Tiap-tiap mata pelajaran  dilaporkan berdasarkan kriteria 

masing-masing.  Kriteria tersebut secara umum ialah standar prestasi, 

kualitas belajar mengajar, kekuatan dan kelemahan, pengaruh faktor 

kontributor dan tindakan kunci.  

 

7. Faktor yang mempengaruhi berbagai temuan. 

Pada bagian ini, diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hal-

hal yang dilaporkan pada enam bagian di atas.  Pada bagian ini diuraikan 

tentang: 

a. Kualitas pengajaran (quality of teaching) yang meliputi pengetahuan 

dan kompetensi guru, dan pertimbangan yang dilakukannya dalam 

menyeleksi aktivitas-aktivitas pengajaran. 

b. Penilaian (assesment), pencatatan (recording) dan pelaporan 

(reporting). Ketiga hal ini dilihat berdasarkan konsistensi dan 

efektivitas.  

c. Komentar tentang kurikulum dengan fokus perhatian pada tingkatan, 

ketepatan dan  persamaan kesempatan bagi siswa. Dalam hal ini, 



 

harapan harus diseimbangkan dan disesuaikan dengan undang-undang 

dan dengan kondisi siswa. Pada bagian ini supervisor secara detail 

mengemukakan secara khusus tentang  cara pengorganisasian 

kurikulum dan penyampaian kurikulum, dan mengenai efektivitas dan 

koherensi kurikulum. Hal lain yang harus diungkapkan ialah tentang 

persamaan kesempatan semua siswa dalam mengakses kurikulum. 

d. Penilaian tentang efektivitas manajemen dan administrasi sekolah yang 

tampak dan permasalahan-permasalahannya. Pembahasan mengenai 

hal ini meliputi keterlibatan seluruh staf dalam perencanaan 

pengembangan sekolah, komunikasi yang efektif antara pimpinan 

melibatkan dengan administrator, koordinasi kurikulum dan 

kepemimpinan. 

e. Mengkomentari sumberdaya sekolah dan manajemennya.  

Mengevaluasi staf dalam hal mengajar dan non-mengajar, memberikan 

keuntungan maksiumum bagi sekolah, dan kebijakan atau praktik 

pengembangan profesional. Dalam hal ini pun dinilai availability, 

accesibility, guality and use of resaurce for learning, dan komentar 

mengenai availability and use of accomodation. 

f. Untuk sekolah dasar, laporan harus mencakup komentar khusus 

mengenai kesehatan dan keselamatan.  

g. Hubungan antara sekolah dengan orang tua, masyarakat umum dan 

institusi lain yang terkait yang meliputi efektivitas komunikasi dengan 

orang tua dan hubungan dengan masyarakat. 

  

G. Instrumen yang Dipergunakan 

Dalam laporan harus dituliskan metode atau teknik dan instrumen 

pengumpulan data yang digunakan. Instrumen yang dipergunakan dalam 

pengumpulan data tergantung pada teknik pengumulan data yang dilakukan. 

Karena supervisi di dalamnya  ada kegiatan penelitian atau pengumpulan data, 

maka teknik dan instrumen pengumpulan data dapat mengikuti teknik dan 

pengumpulan data yang biasa terdapat dalam metode penelitian.  



 

Dengan mengadopsi pendapat Margono (2004: 155-156), untuk 

menyusun instrumen pengumpulan data dalam supervisi pendidikan, ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: 

1. Masalah atau bidang garapan yang akan diambil datanya harus spesifik 

sehingga dengan mudah dapat menentukan jenis instrumen yang akan 

digunakan. 

2. Sumber data atau informasi baik jumlah maupun keragamannya harus 

diketahui terlebih dahulu, sebagai bahan atau dasar dalam menentukan isi, 

bahasa, sistematika item dalam instrumen pengumpulan data. 

3. keterampila dalam instrumen itu sendiri sebagai alat pengumpul data baik 

dari keajegan, keshahihan maupun objektivitasya. 

4. jenis data yang diharapkan dari penggunaan dari penggunaan instrumen 

harus jelas, sehingga supervisor dapat memperkirakan cara analisis data 

guna pemecahan masalah supervisi pendidikan. 

5. Mudah dan praktis digunakan akan tetapi dapat menghasilkan data yang 

diperlukan. 

Adapun teknik dan instrumen yang dapat digunakan untuk pengumpulan 

data dalam supervisi pendidikan ialah: 

1. Teknik Observasi 

Margono (2004: 158) menyatakan bahwa observasi diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak 

pada objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan dalam teknik 

observasi ialah: 

a. Catatan anekdot (anecdotal record), yaitu alat untuk mencatat gejala-

gejala khusus atau luar biasa menurut urutan kejadian. Catatan dibuat 

segera  setelah peristiwa terjadi. Pencatatan ini dilakukan terhadap 

bagaimana kejadiannya, bukan pendapat si pencatat tentang kejadian 

tersebut.  

b. Catatan berkala (insidental record). Pencatatan berkala walaupun 

dilakukan berurutan menurut waktu munculnya suatu gejala, tidak 

dilakukan secara terus-menerus, melainkan pada waktu tertentu, dan 



 

terbatas pula pada jangka waktu yang ditetapkan untuk tiap-tiap kali 

pengamatan. 

c. Daftar cek (check list), yaitu penataan data dengan mempergunakan 

suatu daftar yang memuat nama observer disertai jenis gejala yang 

akan diamati. Tugas observer memberi tanda cek pada gejala yang 

muncul.  

d. Skala nilai (rating scale). Pencatatan data dengan alat ini dilakukan 

seperti check list. Perbedaannya terletak pada kategorisasi gejala yang 

dicatat. Di dalam rating scale tidak sekedar terdapat nama objek yang 

diobservasi dan gejala yang akan diselidiki akan tetapi tercantum 

kolom-kolom yang menunjukkan tingkatan atau jenjang setiap gejala 

tersebut. 

e. Peralatan Mekanis (mechanical device). Pencatatan data dengan alat 

ini tidak dilakukan pada saat observasi berlangsung, karena seluruh 

atau sebagian peristiwa direkam dengan alat elektronik  sesuai dengan 

keperluan. Misalnya peristiwa di film, photo, rekaman, menggunakan 

video kaset dan lain-lain. 

 

2. Teknik Komunikasi 

Yang dimaksud dengan teknik komunkasi menurut Margono (2004: 

165) ialah cara mengumpulkan data melalui kontak atau hubungan pribadi 

antara pengumpul data dengan sumber data.  Dalam pelaksanaannya dapat 

dibedakan ke dalam dua cara, yaitu (1) teknik komunikasi langsung yaitu 

teknik pengumpulan data dengan mempergunakan interview sebagai 

alatnya. Dan (2) teknik komunikasi secara tidak langsung, yaitu teknik 

pengumpulan data dengan mempergunakan angket atau kuesioner sebagai 

alatnya. 

a. Interviu. Margono (2004: 165) menyatakan bahwa interviu adalah alat 

pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan 

secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Interviu terbagi ke dalam 

dua kelompok, yaitu interviu berstruktur (menggunakan pedoman 



 

wawancara) dan interviu tidak terstruktur (tidak menggunakan 

pedoman wawancara). 

b. Agket. Margono (2004: 167) menyatakan bahwa kuesioner adalah 

suatu alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan sejumlah 

pertanyaan tertulis untuk menjawab secara tertulis pula oleh 

responden. Kuesioner terbagi ke dalam empat kelompok, yaitu: 

1) kuesioner bestruktur/tertutup, yaitu kuesioner yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang disertai sejumlah alternatif jawaban 

yang disediakan. Responden dalam menjawab terikat pada 

sejumlah kemungkinan jawaban yang sudah disediakan. 

2) Kuesioner tak berstruktur/terbuka.  Yaitu kuesioner di mana 

responden  secara bebas menurut pendapatnya sendiri dalam 

menjawab setiap pertanyaan. 

3) Kuesioner kombinasi berstruktur dan tak berstruktur. Dalam 

angket ini, di satu pihak memberi alternatif jawaban  yang harus 

dipilih dan di lain pihak memberi kebebasan kepada responden 

untuk menjawab secara bebas lanjutan dari jawaban pertanyaan 

sebelumnya.  

4) Kuesioner semi terbuka. Kuesioner ini memberikan kebebasan 

kemungkinan menjawab selain dari alternatif jawaban yang sudah 

tersedia. 

 

3. Teknik Pengukuran 

Alat-alat atau instrumen pengumpulan data yang tergolong ke dalam 

teknik pengukuran antara lain: 

a. Tes, yaitu seperangkat rangsangan (stimuli) yang diberikan kepada 

seseorang dengan maksud untuk mendapat jawaban yang dapat 

dijadikan dasar bagi penetapan skor angka. Tes dapat dibagi ke dalam 

dua kelompok, yaitu tes lisan  dan tes tertulisan. Tes lisan yaitu berupa 

sejumlah pertanyaan yang diajukan secara lisan tentang aspek-aspek 

yang ingin diketahui keadaannya dari jawaban yang diberikan secara 



 

lisan pula. Sedangkan tes tertulis yaitu berupa sejumlah pertanyaan 

yang diajukan secara tertulis tentang aspek-aspek yang ingin diketahui 

keadaannya dari jawaban yang diberikan secara tetulis pula. 

b. Daftar inventori kekpribadian. Daftar ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan ukuran kepribadian dari objek data. Dalam daftar 

inventori para subjek diberi bermacam-macam pernyataan yang 

menggambarkan pola-pola tingkah laku, mereka diminta untuk 

menunjukkan apakah tiap-tiap pertanyaan pernyataan itu merupakan 

ciri tingkah laku mereka, dengan jalan memberi tanda cek pada 

jawaban ya, tidak atau tidak tahu. Skor dihitung dengan jalan 

menunjukkan jawaban yang sesuai dengan sifat yang diukur oleh 

supervisor. 

c. Teknik proyektif. Teknik proyektif adalah ukuran yang dilakukan 

dengan cara meminta seseorang memberikan respon kepada suatu 

stimulus yang bermakna ganda atau yang tak tersusun, teknik ini 

disebut teknik proyeksi karena  seseorang diharapkan memproyeksikan 

kebutuhan, keinginan, ketakutan, kecemasannya sendiri ke dalam 

stimulus-stimulus tersebut.  

d. Skala. Margono (2004: 174) menyatakan bahwa skala adalah 

seperangkat nilai angka yang ditetapkan kepada subjek, objek atau 

tingkah laku dengan tujuan mengetahui sifat. Skala atau rating skala 

bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat skala. Walaupun 

bertingkat ini menghasilkan data yang kasar, tetapi cukup memberikan 

informasi tertentu tentang program dan orang. Instrumen ini dapat 

dengan mudah memberikan gambaran penampilan, terutama 

penampilan di dalam melaksanakan tugas, yang menunjukkan 

frekuensi munculnya sifat-sifat. (Arikunto, 2002: 134). 

 

4. Teknik Sosiometri 

Teknik sosiometri dipakai untuk mempelajari organisasi organisasi 

kelompok-kelompok kecil. Prosedur dasarnya dapat berupa permintaan 



 

kepada para anggota suatu kelompok untuk menunjuk teman pilihan 

mereka yang pertama, kedua dan seterusnya menurut kriteria tertentu. 

Melalui teknik ini dapat diketahui anggota kelompok yang populer. 

 

5. Teknik Dokumenter 

Teknik dokumenter merupakan cara pengumpulan data melalui 

peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku 

tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang 

berhubungan dengan permasalahan yang ingin diketahui (Margono, 2004: 

181). 

Menurut Arikunto (2002: 135) dalam studi dokumentasi dapat 

dilaksanakan dengan menggunakan istrumen/alat bantu berupa: (1) 

pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang 

akan dicari datanya, dan (2) check list, yaitu daftar variabel yang akan 

dikumpulkan datanya.  Dalam check list  supervisor tinggal memberikan 

tanda atau tally setiap pemunculan gejala yang dimaksud. 

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Kualitatif 

Tahap pengolahan dan analisis data merupakan tahapan penting 

dalam kegiatan supervisi pendidikan. Melalui tahapan ini, data yang 

terkumpul akan memiliki makna yang berarti. Menurut Patton (Katiah, 

2005: 125) analisis data adalah: 

Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam 

suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang membedakannya 

dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap 

analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara 

dimensi-dimensi uraian.  

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis data 

adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, 



 

kategori dan satuan uraian tertentu sehingga diperoleh jawaban terhadap 

permasalahan penelitian. 

Data kualitatif dapat terdiri dari catatan lapangan dan komentar 

peneliti, gambar, foto, dokumen, biografi, artikel dan sebagainya. 

Pekerjaan dalam hal ini adalah mengartikan, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikannya. 

Dalam menganalisis data dapat mengikuti pendapat Hadi dan 

Haryono (2005: 61-62) yang menyatakan bahwa langkah-langkah analisis 

secara garis besar meliputi: (1) reduksi data; (2) display data; dan (3) 

pengambilan kesimpulan dan verifikasi. 

a. Reduksi Data 

Jika dalam data yang terkumpul erdapat data yang bersifat 

kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka-angka, maka sebaiknya 

angka-angka itu jangan dipisahkan kata-katanya secara kontekstual, 

sehingga tidak mengurangi maknanya. 

Katiah (2005: 125) menyatakan bahwa reduksi data adalah 

membuat abstraksi atau merangkum data dalam suatu laporan yang 

sistematis difokuskan pada hal-hal yang inti. Laporan-laporan itu perlu 

direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan 

fokus penelitian. Kemudia mencari temanya. Hadi dan Haryono (2005: 

62) menyatakan bahwa data-data yang direduksi memberikan 

gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah 

peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi 

dapat pula membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek 

tertentu. 

b. Display Data 

Hadi dan Haryono (2005: 62) menyatakan bahwa data yang 

semakin bertumpuk itu kurang dapat memberikan gambaran secara 

menyeluruh. Oleh sebab itu, diperlukan display data. Display data 

ialah mengajikan data dalam bentuk matriks, network, chart atau 



 

grafik, dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai 

dan data tidak terbenam dengan setumpuk data. 

c. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi 

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang 

diperolehnya. Untuk maksud itu, ia berusaha mencari pola, model, 

tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis, 

dan sebagainya. Jadi, dari data yang didapatnya itu ia mencoba 

mengambil kesimpulan. Mula-mula kesimpulan itu kabur, tetapi lama 

kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak 

dan mendukung. Verifikasi baru dapat dilakukan dengan singkat, yaitu 

dengan cara mengumpulkan data baru. Verifikasi merupakan upaya 

untuk mencari makna dari data yang dikumpulkan. 

Dalam supervisi semua gambaran informasi dikumpulkan untuk 

dibuat suatu intisari dari hasil pengumpulan data yang dipilih menurut 

kelompok informasi masing-masing, sehingga membentuk suatu 

kesimpulan yang menyeluruh dan mewakili serta menjawab 

permasalahan (bidang kajian supervisi). 

Untuk mempertahankan tingkat kepercayaan dan kebenaran data 

yang terkumpul, dipergunakan empat kriteria menurut Hadi dan Haryono 

(2005: 63-64) yaitu: (1) kredibilitas; (2)  transferabilitas; (3) Depenabilitas; 

dan (4) konfirmabilitas. 

a. Kredibilitas 

Kredibilitas ialah kesesuaian antara konsep pengumpul data 

(supervisor) dengan konsep responden. Hadi dan Haryono (2005: 63) 

menyatakan agar kredibilitas terpenuhi, maka: 

1) Waktu yang digunakan penelitian harus cukup lama. 

2) Pengamatan yang terus-menerus. 

3) Mengadakan triangulasi, yaitu memeriksakan kebenaran data yang 

diperolehnya kepada pihak lain yang dapat dipercaya. 

4) Mendiskusikan dengan teman seprofesi. 



 

5) Menganalisis kasus negatif, yaitu kasus-kasus yang bertentangan 

dengan hasil penelitiannya pada saat-saat tertentu. 

6) Menggunakan alat-alat Bantu dalam mengumpulkan data, seperti 

tape recorder, tustel, video dan sebagainya. 

7) Menggunakan member check, yaitu memeriksa kembali informasi 

responden dengan mengadakan pertanyaan ulang atau 

mengumpulkan sejumlah responden untuk dimintai pendapatnya 

tentang data yang telah dikumpulkan. 

 

Untuk mempertahankan kebenaran informasi yang diperoleh, 

perlu dilakukan beberapa kegiatan berikut: 

1) Member Check 

Hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk laporan 

lapangan, kemudian diperlihatkan kepada responden untuk dibaca 

dan diperiksa kebenarannya, apakah suadah sesuai dengan yang 

dikatakannya ketika peneliti mengadakan wawancara. Bila terdapat 

kekeliruan, peneliti memberikan kesempatan kepada responden 

untuk memperbaikinya. Cara lain yang ditempuh ialah supervisor 

membacakan hasil wawancara, kemudian responden 

mendengarkan apakah sesuai atau tidak informasi yang diberikan. 

2) Triangulasi 

Maksud dari triangulasi adalah data yang diberikan oleh satu 

responden diperiksa lagi kebenarannya oleh responden lainnya 

yang relevan sampai diperoleh informasi tentang data yang 

diberikan oleh responden sebelumnya. Untuk mengadakan 

triangulasi tersebut, supervisor mengadakan pengamatan dan 

wawancara berkenaan dengan berbagai hal terkait dengan 

supervisi. 

3) Kerahasiaan 

Guna menjamin kerahasiaan data, maka semua informasi 

yang diberikan oleh responden diupayakan hanya diketahui 



 

supervisor. Data atau informasi yang diberikan responden yang 

satu tidak diperlihatkan kepada responden yang lainnya. 

b. Transferabilitas 

Menurut Hadi dan Haryono (2005: 64) transferabilitas ialah 

apabila hasil pengumpulan data kualitatif itu dapat digunakan atau 

diterapkan pada kasus atau situasi lainnya. Transferabilitas atau nilai 

transfer bermaksud untuk menjawab pertanyaan, hingga manakah hasil 

pengolahan data itu dapat diaplikasikan atau digunakan dalam situasi-

situasi lain. Dalam pengumpulan data kualitatif, bekerja dengan 

sampel yang kecil mengakibatkan sulitnya mengadakan generalisasi 

sepenuhnya dapat dipercaya. Transferabilitas dapat ditingkatkan 

dengan cara melakukan pengumpulan data di beberapa lokasi (sekolah 

binaan).    

c. Dependabilitas dan Konfirmabilitas 

Hadi dan Haryono (2005: 64) menyatakan: “Dependabilitas ialah 

apabila hasil penelitian kita memberikan hasil yang sama dengan 

penelitian yang diulang pihak lain”. Untuk membuat data kualitatif ini 

memenuhi dependabilitas perlu disatukan dengan konfirmabilitas. Hal 

itu dikerjakan dengan cara audit trail. Dalam penulisan tesis, audit 

trail dilakukan oleh pembimbing. Dengan audit trail dimaksudkan 

untuk menjamin kebenaran hasil pengumpulan data yang dilakukan. 

Pembimbing inilah orang yang berhak memeriksa kebenaran data serta 

penafsirannya. Agar pembimbing mudah melakukan audit trail, maka 

peneliti menyiapkan data mentah, hasil analisis data, dan hasil sintesis 

data, yaitu tafsiran, kesimpulan, tema, pola, hubungan dengan 

kepustakaan, dan laporan akhir. 

 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Perosedur pengolahan data yang dapat dilakukan guna penyusunan 

laporan supervisi dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut 

(Margono, 2004: 191): 



 

a. Penyusunan Data 

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan data  

ialah: 

1. Hanya memasukkan data yang penting dan benar-benar 

dibutuhkan. 

2. Hanya memasukkan data yang bersifat objektif. 

3. Hanya memasukkan data yang autentik. 

4. Perlu dibedakan antara data informasi denan kesan pribadi 

responden. 

b. Pengolahan Data 

Kegiatan pengolahan data dapat mengikuti langkah-langkah 

sebagai berikut (Margono, 2004: 191-192): 

1. Pengklasifikasian data, yaitu menggolongkan aneka ragam 

jawaban itu ke dalam kategori-kategori yang jumlahnya lebih 

terbatas. Pengklasifikasian perangkat kategori itu penyusunannnya 

harus memenuhi bahwa setiap perangkat kategori dibuat dengan 

berdasarkan kriterium yang tunggal, bahwa setiap perangkat 

kategori harus dibuat lengkap, sehingga tidak satupun jawaban 

responden yang tidakmendapatkan tempat, dan kategori yang satu 

dengan yang lain harus terpisah secara jelas tidak saling tumpang 

tindih. 

2. Koding, yaitu usaha mengklasifikasikan jawaban respoden dengan 

jalan menandai masing-masing kode tertentu. Bila analisis 

kuantitatif maka kode yang diberikan angka. Bila angka itu berlaku 

sebagai skala pengukuran maka disebut skor. 

3. Tabulasi, yaitu usaha penyajian data, terutama pengolahan data 

yang akan menjurus ke analisis kuantitatif, biasanya menggunakan 

tabel, baik tabel distribusi frekuensi maupun tabel silang.  

c. Analisis Data 

Laporan supervisi pada umumnya lebih bersifat deskriptif. 

Sehingga  data kuantitatif yang diolah pun harus menggunakan 



 

statistik deskriptif. Analisis yang paling sederhana untuk menafsirkan 

data kuantitatif secara deskriptif ialah dengan cara menguji skor  

kecederungan umum Weighted Mean Score (WMS).  Rumus yang 

digunakan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan: X = Rata-rata skor responden. 

X = Jumlah skor dari setiap alternatif jawaban responden 

N = Jumlah responden 

Hasil perhitungan di atas kemudian dikonsultasikan dengan tabel 

atau pedoman penafsiran data WMS yang telah ditentukan 

sebelumnya.  

 

I. Temuan Kasus yang Berkembang di Lapangan 

Di bawah ini akan dipaparkan hasil penilaian berupa permasalahan yang 

dilakukan oleh  para ahli dalam meneliti kerja supervisor baik di dalam 

lingkungan sekolah maupun tingkat di Dinas Pendidikan : 

C. E. Beeby, dari PPNP Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

mengadakan penelitian tentang kepengawasan pada sekolah lanjutan. 

Penelitian ini menemukan kenyataan bahwa para pengawas untuk sekolah 

lanjutan tingkat pertama dan atas, umumnya bekerja lebih jauh dibandingkan 

dengan pengawas sekolah dasar. Seluruhnya bertempat tinggal di Ibu Kota 

Provinsi dan ia merupakan pegawai yang harus melaksanakan tugas kantor 

pada Kanwil Depdikbud Provinsi. 

Tahun 1970 pengawas hanya dapat mengunjungi sekolah dua kali dalam  

sebulan dan tahun 1971 lebih menurun lagi, terutama sekolah-sekolah yang 

letaknya di pedesaan. Perbandingan pengawas dengan sekolah 1 ; 34 tetapi   

terdapat perbedan antara provinsi yang satu dengan yang lain. 

N

X
X  



 

Tentang kualitas para pengawas ditemukan data bahwa tenaga pengawas 

yang memenuhi syarat sangat kurang terutama untuk bidang IPA dan teknik. 

Hanya 50 % pengawas yang memenuhi syarat, hal ini disebabkan tingkat 

pendidikan mereka hanya 35% setingkat sarjana muda dan selebihnya adalah 

karena pengalaman belajar yang sudah lama. Kepengawasan kepala sekolah 

masih tidak terlihat secara nyata sumbangan mereka, karena pada umumnya 

tidak dipersiapkan melalui pendidikan khusus sehingga kurang keberanian 

untuk mengadakan pembaharuan.  

Menurut kualifikasi kepala sekolah sebanyak 83 % di provinsi yang 

masih ketinggalan dan 60 % di Provinsi yang sudah maju tidak memenuhi 

syarat untuk menduduki jabatan kepala sekolah. Keadaan ini lebih parah lagi 

di sekolah kejuruan, karena kepala sekolahnya tidak mendapat pendidikan 

formal untuk tingkat kepala sekolah kecuali sekolah menengah atas jenis 

sekolah yang bersangkutan. 

1. Depdiknas ( BP3K ) 

 Usaha pembaharuan pendidikan yang dilaksanakan pada tingkat 

sekolah dasar melalui : a. pembakuan kurikulum, b. pengadaan buku 

paket, c. penyempurnaan sistem administrasi, d. pengadaan alat-alat 

pelajaran, e. seminar-seminar / program inovatif, dan e. penataran guru. 

Ternyata setelah diadakan penelitian tidak mencapai sasaran atau hasilnya 

kurang menggembirakan disebabkan karena sistem supervisi yang 

dilaksanakan tidak mampu mendukung usaha-usaha pembaharuan tersebut 

secara nyata. Faktor penyebabnya ditemukan bahwa supervisi dengan tatap 

muka antara supervisor dengan guru-guru sedikit. Rekomendasi hasil, 

penelitiannya perlu ditingkatkan intensitas pertemuan langsung antara 

supervisor dan harus ditingkatkan. 

2. Rusli M. Nuh : yang mengadakan penelitian tentang pelaksanaan 

supervisi sekolah dasar di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan 

populasinya guru-guru dan kepala sekolah telah berhasil menemukan data 

tentang : 



 

a) Kebanyakan pengawas atau penilik TK / SD tidak melaksanakan 

supervisi terhadap guru-guru sekolah dasar dengan sebaik-baiknya. 

b) Supervisi yang dilaksanakan belum mampu memberikan sumbangan 

yang berarti bagi perbaikan situasi belajar-mengajar dan peningkatan 

kemampuan profesi guru-guru. Keadaan ini terutama sekali disebabkan 

para penilik TK / SD tidak mempunyai pengetahuan tidak mempunyai 

pengetahuan yang memadai tentang supervisi itu sendiri. Lebih jauh 

penelitian ini mengungkapkan bahwa sebanyak 74 % supervisor atau 

penilik pada sekolah dasar tidak mempunyai pendidikan khusus dan 

pengangkatannya didasarkan pada pengalaman mengajar dan sebagai 

kepala sekolah. 

c) Kebanyakan para penilik TK / SD dalam praktek supervisi masih 

menganut konsep inpeksi. Sasaran utamanya lebih diarahakan untuk 

mencari kesalahan guru di sekolah, kemudian mereka tidak mampu 

untuk memberikan bantuan untuk mengadakan perbaikan terhadap  

kelemahan tersebut. Keadaan ini dilihat sebagai suatu hambatan yang 

cukup serius bagi usaha pembaruan pendidikan di sekolah dasar dan 

juga sekolah menengah. Kondisi ini diakibatkan dari pengalaman 

mereka di masa lampau yang masih menerima inpeksi dari inspektur. 

3. Team PPNP- BPP Departemen Pendidikan Nasional penelitian tentang 

keadaan kemampuan mereka menjadikan pelaksana pembaharuan 

pendidikan. Hasil penelitian ini menjadi pelaksana pembaharuan 

pendidikan. Hasil penelitian menyatakan bahwa para pembimbing yang 

seharusnya dapat memberikan tuntunan kepada guru-guru telah begitu 

ketinggalan pengetahuan mengenai pembaharuan pendidikan, sehingga 

mereka tidak dapat lagi diharapkan untuk melaksanakan hal tersebut. 

Tetapi menurut penelitian ini para pembina yang dijumpai menunjukkan 

minatnya yang besar untuk mengetahui tentang metode-mertode dan ide-

ide baru di dalam pendidikan. Tentang perimbangan jumlah peniliki 

dengan sekolah ternyata sangat timpang 1 ; 34 sedang menurut ketentuan 

pemerintah 1;12 akibatnya ditemukan bahwa mereka hanya dapat 



 

mengunjungi sepertiga dari  sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. 

Dana untuk supervisi cukup terbatas, para penilik mengadakan kendaraan 

umum untuk mengadakan kunjungan ke sekolah, karena itu kunjungan ke 

sekolah-sekolah terbatas.   

         Dalam rekomendasinya dinyatakan bahwa kelancaran pelaksanaan 

supervisi dibutuhkan penyediaan kendaraan bagi penilik. Menurut Repelita  

II. Untuk projek pendidikan ketiga telah disediakan sebanyak 1.635 sepeda 

motor dan dibagikan kepada penilik demikian juga motor sungai bagi 

daerah yang lalu lintas sungai lebih banyajk digunakan. Semua ini telah 

terlihat realisasinya. 

4. Hasil Penelitian Oleh Para Ahli  Dalam Pendekatan Supervisor 

Kepada Guru  

 Pada kenyataan yang terjadi di sekolah, seorang supervisor harus 

memiliki cara dan pendekatan yang secara efektif dapat meningkatkan 

kinerja guru di sekolahnya baik di lihat dari cara kepemimpinannya, 

human relation, teknik-teknik baik secara individual maupun kelompok. 

Di bawah ini hasil penelitian dalam bentuk abstrak tesis sebagai wujud 

dari tugas implikasi  seorang supervisor. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh para ahli bertujuan untuk melihat realita yang terjadi di sekolah : 

5. Hasil Penelitian Oleh Dadang Ruhiyat dengan Tema Keterampilan 

Manajerial Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan  ( 

Studi Kasus Pada SMUN 8 Kota Bandung Tahun 2002) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap keterampilan manajerial 

kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMUN 8 

Bandung. Berangkat dari tujuan tersebut, fokus penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut"Bagaimana keterampilan manajerial kepala sekolah pada 

SMU 8 Bandung?". 

Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif analisis dengan 

pendekatan penelitian kualitatif. Setting penelitian memfokuskan pada 

keteramplian manajerial kepala sekolah di SMUN 8 Bandung. Alat 

pengumpul data yang digunakan peneliti adalah pedoman wawancara, 



 

observasi, dan studi dokumentasi. Yang menjadi subyek penelitian adalah 

kepala sekolah ditunjang dengan informasi yang digali dari beberapa orang 

guru. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan teknik analisis 

induktif. Beberapa temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Kepala sekolah telah memiliki pemahaman terhadap perumusan visi 

dan misi sekolah. Pemahaman tersebut termanifestasikan dalam 

orientasi pengelolaan pendidikan yang berbasis pada visi unggul dalam 

prestasi dan aplikasi teknologi informasi.  

b. Upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam melaksanakan visi dan 

misi sekolah, dilakukan secara bertahap, mulai dari perencanaan, 

perumusan strategi, taktik, dan teknik operasional, dan pembinaan 

internal sekolah terhadap kinerja guru dan staf tata usaha. 

Operasionalisasi nilai-nilai visi dan misi sekolah dijabarkan dalam 

perumusan program kerja sekolah.  

c. Program kerja sekolah di SMUN 8 Bandung memiliki karakteristik 

yang dapat mendorong terwujudnya pengelolaan pendidikan yang 

bermutu, seperti prosedur perumusannya yang melibatkan aspirasi dan 

partisipasi semua komponen sekolah. Dengan pola tersebut, 

mengefektifkan dalam pelaksanaan program kerja sekolah, karena 

mendapatkan dukungan partisipasi aktif dari semua komponen 

sekolah.  

d. Pengelolaan pendidikan yang bermutu di SMUN 8 Bandung, ditunjang 

oleh faktor kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, kompetensi 

profesional guru, budaya kerja sekolah yang kondusif, dan dukungan 

stakeholder sekolah.  

e. Wujud keterampilan manajerial kepala SMU 8 Bandung, dapat 

dikatakan berjalan secara fungsional, baik dalam hal keterampilan 

konseptual, teknikal, dan hubungan manusiawi.  

f. Indikator pengelolaan pendidikan bermutu di SMUN 8 Bandung, 

menunjukkan kriteria di atas rata-rata, dilihat dari sisi input, proses, 

output, dan jaminan mutu.  



 

6. Hasil Penelitian Oleh Wahyu Dengan Tema Supervisi Kepala Sekolah 

Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Guru ( Studi Kasus Pada 

Lima SMU Negeri di Kota Cirebon Tahun 2002 ) 

Penelitian ini berangkat dari permasalahan tentang belum 

berfungsinya supervisi klinis kepala sekolah sebagai upaya peningkatan 

mutu guru. Berdasar kepada permasalahan tersebut, maka penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh gambatan yang jelas tentang efektivitas 

pelaksanaan supervisi klinis kepala sekolah terhadap guru-guru dalam 

upaya meningkatkan dan mengembangkan kemampuan mengajar, dengan 

fokus kajian pelaksanaan dan pola pendekatan serta respon guru terhadap 

supervisi klinis kepalasekolah. 

Fokus kajian tersebut mengacu pada teori-teori yang dikembangkan 

Djam'an Satori (1989), Glichman (1985), Sergiovanni (1982), dan Sutisna 

(1988). Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penelitian ini 

menggunakan pendekatan naturalistik kualitatif (Bogdan dan Bikien, 

1982), dengan sasaran penelitian SMU-SMU yang ada di Kota Cirebon. 

Sesui dengan pendekatan dan sasaran penelitian serta agar penelitian ini 

lebih mengarah, maka subyek penelitian ini lebih dipertajam dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Dengan teknik tersebut maka 

diperoleh lima kepala sekolah SMU Negeri dan 14 guru dan hasil 

penelitian menyimpulkan sebagai berikut:  

a. kegiatan supervise klinis yang dilakukan kepala sekolah berjalan 

sesuai prinsip-prinsip : penetapan tujuan, penggunaan dan penerapan 

strategi, tahapan kegiatan, penggunaan waktu, kegiatan evaluasi dan 

tindak lanjut  

b. Tiga model pendekatan supervise klinis tersebut ternyata mendapat 

respon positif dari guru, hal tersebut terungkap melalui tingginya 

partisipasi dan perhatian guru dalam melaksanakan setiap tugas yang 

dibebankan kepala sekolah terutama untuk lebih inovatif dan trampil 

dalam menggunakan metode-metode mengajar, serta meningkatkan 

penguasaan bahan ajar.   



 

c. Disamping itu pula supervise klinis kepala sekolah mampu : 

(a) menumbuhkan kesadaran guru dalam hal kerjasama, 

baik dengan guru itu sendiri, dengan kepala sekolah dan wakil-

wakilnya, dengan orangtua siswa, dengan siswa dengan karyawan 

maupun dengan piliak lain yang terlibat dengan sekolah. 

(b) Menumbuhkan tingkat disiplin guru,terutama dalam hal kehadiran 

dan tertib administrasi. 

 Sehubungan dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut, maka saran-

saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut :  

a. Dalam melakukan supervisi klinis kepala sekolah hendaknya 

menyiapkan program dan materi supervisi dengan sebaik-baiknya, agar 

setiap langkah supervisi betul-betul sesuai dan tepat sasaran.  

b. Dalam melakukan supervisi kepala sekolah hendaknya terlebih dahulu 

menyiapkan petunjuk praktis agar setiap langkah supervisi dapat 

diikuti guru dengan sebaik-baiknya. 

c. Sebelum melakukan supervisi klinis kepala sekolah hendaknya 

mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan 

proses belajar mengajar, hal ini bisa dilakukan bersama-sama dengan 

guru agar altematif pemecahannya tepat.  

d. Setelah supervisi klinis hendaknya dilakukan diskusi kelompok kecil 

dengan guru-guru yang disupervisi, sebagai tindak lanjut dari kegiatan 

supervisi klinis.  

 

7. Hasil Penelitian Oleh Kustimi Dengan Tema Kinerja Kepala Sekolah 

dan Pengawas Dalam Membina Kemampuan Mengajar    (Studi 

Kasus pada Tiga SMU Negeri di Kota Bandung ) 

 Penelitian mengenai peran Kepala Sekolah dan Pengawas dalam 

konteks pembinaan kemampuan profesional guru telah dilakukan dengan 

fokus mengenai pemahaman terhadap tugas sebagai supervisor pengajaran, 

program, pelaksanaan, dan evaluasi pembinaan. Dalam penelitian ini 

dilakukan juga kajian mengenai respon guru terhadap pembinaan 



 

kemampuan mengajar guru yang dilakukan oleh kepala sekolah dan 

pengawas dan dampak pembinaan terhadap peningkatan kemampuan 

mengajar guru. 

Dengan menggunakan pendekatan naturalistik-kualitatif, penelitian 

pada kasus di tiga SMU Negeri di Kota Bandung, diperoleh beberapa 

temuan sebagai berikut :  

a. Kinerja kepala Sekolah dalam membina kemampuan mengajar guru di 

ketiga SMU Negeri Kota Bandung belum optimal. Hal ini ditunjukkan 

dengan belum jelasnya program kerja pembinaan kemampuan 

profesional guru yang dibuat, kurang bervariasinya teknik pembinaan, 

rendahnya frekuensi pembinaan mengajar guru, dan kurangnya 

pemanfaatan hasil pembinaan sebagai bahan evaluasi dan masukan 

program pembinaan selanjutnya;  

b. Kinerja pengawas dalam melakukan pembinaan kepada guru belum 

optimal, hal ini ditunjukkan dengan indikator-indikator: belum semua 

pengawas membuat program mandiri, frekuensi kunjungan kelas dan 

observasi kelas yang relatif jarang dilakukan pengawas (kurang lebih 1 

- 2 orang guru setiap sekolah per tahun pelajaran);  

c. Respon guru terhadap pembinaan kemampuan mengajar guru yang 

dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas berhubungan erat dengan 

kesesuaian materi pembinaan dengan kebutuhan guru, frekuensi, 

teknik, dan pendekatan yang digunakan;  

d. Peningkatan kemampuan mengajar guru tidak semata-mata ditentukan 

oleh kinerja kepala sekolah dan pengawas dalam mebina kemampuan 

mengajar guru, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti 

motivasi yang tumbuh dari diri guru itu sendiri.  

Beberapa hal yang direkomendasikan berkenaan dengan kinerja 

kepala sekolah dan pengawas dalam membina kemampuan profesional 

guru, yaitu :  

a. pembinaan perlu dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan,  



 

b. Pembuatan program pembinaan sebaiknya dimulai dengan melakukan 

diagnosa terhadap kebutuhan guru, dengan cara melibatkan guru dalam 

pembuatan program pembinaan,  

c. Kepala Sekolah sebagai manager sekolah dapat mendelegasikan tugas 

supervisi kelas kepada guru-guru senior,  

d. memberdayakan Dewan Sekolah dalam melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pembinaan yang telah dilakukan oleh kepala sekolah,  

Peningkatan kinerja pengawas perlu adanya : 

1) penambahan jumlah pengawas sesuai dengan jumlah SMU dan 

guru mata pelajaran SMU yang harus dibina di Kota Bandung, 

2) sistem koordinasi antara Pengawas sekolah, Dinas Pendidikan Kota 

Bandung, dan Kepala Sekolah untuk menyamaka visi dan misi, 

3) upaya pengembangan kemampuan profesional pengawas sekolah 

secara terprogram dan berkesinambungan, 

4) pelaksanaan penilaian kinerja pengawas mengakomodasi masukan 

kepala sekolah dan guru di lapangan.  

8. Hasil Pengamatan Penulis Dalam Melihat Praktik Kerja  Supervisor  

 Dalam mengamati suatu cara kerja supervisor, maka penulis harus 

terjun di dalam dunia persekolahan. Dengan berpengalaman mengajar di 

MI Darussalam di Jalan Cigondewah, Bandung Barat yang setingkat 

dengan SD selama satu tahun maka penulis dapat menganalisis bagaimana 

cara kerja kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Selama 

penulis menjadi guru di MI Darussalam ternyata ada hal-hal yang positif 

dan negatif  dalam pelaksanakan tugas kepala sekolah. Setelah penulis 

mempelajari Supervisi Pendidikan, maka penulis dapat mengidentifikasi 

bahwa kepala sekolah yang ada di MI Darussalam  itu   melakukan 

pendekatan kepada guru dengan menggunakan teori dari Human 

Resources Development ( Pengembangan Sumber Daya Manusia ), di 

mana supervisor tidak menganggap bawahan kepada gurunya melainkan 

para guru itu dijadikan sebagai mitra kerja.  



 

 Asumsi penulis berkesimpulan  kepala sekolah itu, menggunakan 

teori Human Resources Development karena dia menganggap bahwa 

setiap guru dapat mengembangkan  potensi yang dimilikinya untuk 

menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien kepada peserta 

didiknya. Oleh karena itu kepala sekolah itu memberikan tugas kepada 

gurunya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, maka dengan 

memberikan kesempatan kepada guru untuk berkreativitas maka para  guru 

memiliki rasa percaya diri bahwa para guru bisa menciptakan dan 

memberikan kepuasan kepada guru. 

 Ketika penulis menjadi guru di sana dan mempunyai permasalahan 

di dalam proses kegiatan belajar-mengajar , maka penulis berusaha 

berkomunikasi dengan kepala sekolah dengan upaya dapat memecahkan 

masalah yang terjadi. Maka supervisor itu mendengarkan masalah yang 

terjadi dan cara yang dilakukan supervisor itu dengan melakukan 

pengarahan, pembinaan dan memberikan motivasi agar guru merasa aman, 

tentram dan nyaman ketika mereka mengajar kepada para peserta 

didiknya. Hal yang membuat penulis mempunyai motivasi untuk mengajar 

adalah dengan nasehat dari kepala sekolah bahwa tugas guru merupakan 

suatu pekerjaan yang mulia dan profesi guru merupakan suatu pahlawan 

tanpa tanda jasa. 

 Bila di lihat dari cara kepala sekolah MI Darussalam mensupervisi 

para gurunya, maka hasil dari penelitian yang dapat penulis amati adalah 

sebagai berikut : 

a. cara bersosialisasi dengan para guru, kepala sekolah tersebut menganut 

sistem kekeluargaan di mana para guru itu tidak sungkan untuk 

menceritakan pengalaman yang terjadi selama di sekolah. 

b. kepala sekolah tersebut dapat membantu para guru dalam pembuatan 

silabus, soal-soal ujian untuk semester serta memberikan pengarahan-

pengarahan untuk perbaikan di dalam mengajar. 



 

c. kepala sekolah tersebut memiliki tanggung jawab yang tinggi di mana 

pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh sekertaris malah dilakukan 

oleh supervisor. 

d. keterbukaan kepala sekolah dalam segala hal, terutama di dalam 

pendapatan sekolah selama satu tahun. 

e. kepemimpinan kepala sekolah tersebut menggunakan tipe demokrasi, 

dimana supervisor bisa menerima saran dan kritik dari para guru 

apabila terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan cara kerja 

supervisor. 

 Menurut penulis, terdapat kelemahan-kelemahan yang dilakukan 

oleh supervisor dalam menjalankan tugas diantaranya : 

a. apabila terdapat kelemahan satu guru yang tidak sesuai dengan cara 

pengajaran yang baik, maka  kepala sekolah tersebut lebih suka 

menceritakan kelemahan tersebut kepada orang lain. 

b. jarangnya kepala sekolah hadir di sekolah sehingga kurang adanya 

komunikasi diantara para guru dengan supervisor. 

c. jarangnya supervisor mengadakan teknik individual misalnya belum 

pernah supervisor mengadakan kunjungan kelas, hal ini membuat para 

guru mengajar sesuai dengan keinginannya,sehingga tidak ada 

kreativitas guru untuk mengadakan pembaharuan di dalam teknik 

pengajaran. 

d. di dalam pemberian tugas, supervisor lebih senang memberikan tugas 

hanya kepada salah satu guru yang dirasakan oleh supervisor bisa 

didapat kerja sama, hal ini dapat membuat kecemburuan sosial di 

antara para guru. 

e. menurut penulis, cara  pengambilan keputusan yang dilakukan kepala 

sekolah tersebut kadang-kadang bersifat otoriter, apabila ada guru yang 

dianggap tidak layak untuk mengajar, maka supervisor tersebut 

langsung memecatnya tanpa ada diskusi terlebih dahulu. 

f. cara pembinaan, pengarahan, dan perbaikan diberikan hanya kepada 

guru yang hanya memiliki masalah dalam kegiatan belajar-mengajar. 



 

g. tidak adanya evaluasi serta mentoring dalam di dalam  penjaminan 

mutu dan kualitas untuk para guru. 

 Dari pengamatan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis 

dapat menyimpulkan bahwa untuk menjadi supervisor tidaklah mudah, 

kita harus mengetahui ilmu mensupervisi terutama dalam mensupervisi 

guru, perlu diadakan teknik-teknik khusus baik secara individual maupun 

kelompok. Seorang supervisor harus memiliki kewibawaaan serta 

memiliki kompetensi yang lebih dibandingkan dengan guru lain. 

J. Studi Kasus  

"Tim Siluman" Abaikan Laporan Pengawas Sekolah 

SAMARINDA - Ketua Komite Reformasi Pendidikan (KRP) Kaltim 

Sentot Sudarto menyayangkan mandegnya kaderisasi di tubuh kepala sekolah 

di kota ini. Organisasi yang dipimpinnya mencatat ada 24 orang di Samarinda 

yang sudah lebih dua periode menjabat kepala sekolah di tempat yang sama.  

"Kami melihat tak ada singkronisasi antara pengawas sekolah dengan 

Dinas Pendidikan (Disdik). Hasil yang dilaporkan pengawas tak 

ditindaklanjuti Pak Mugni (Mugni Baharudddin, Kadisdik)," tegas Sentot 

kepada Kaltim Post, kemarin.  

Menurut Sentot, pengawas yang sudah terjun ke lapangan merasa 

kecewa, karena temuan mereka tak ditindaklanjuti. Pihaknya bisa memahami 

kekecewaan itu, sebab dalam aturan Kepmen Diknas 162 sudah jelas bahwa 

seseorang tak bisa menjabat Kepsek lebih dari 2 periode. "Di Diknas, 

nampaknya punya tim siluman yang mengabaikan masukan dari pengawas. 

Akibatnya mereka yang bekerja dalam pengawasan seolah percuma," tandas 

Sentot yang didampingi Sekretaris KRP Kaltim Tri Raharjo.  

Disebutkan Sentot, dari catatan KRP setidaknya ada 24 Kepsek yang 

sudah melebihi 2 periode. Sembilan Kepsek SMAN, tiga Kepsek SMKN dan 

13 lainnya Kepsek SMPN. "Dari hasil perbincangan dengan mereka, para 

Kepsek di SMAN bersedia dimutasi. Namun beberapa Kepsek SMPN masih 



 

tarik ulur. Sebagian mereka seolah enggan dimutasi, padahal masa pengabdian 

di sekolah itu sudah selesai," ujarnya.  

Daripada berlarut-larut tak ditindaklanjuti Disdik lanjutnya, lebih baik 

ditangani Pemkot. Pengawas sekolah sudah turun ke lapangan dan melaporkan 

hasil temuan mereka. Namun hasil temuan tak kunjung ditindaklanjuti Disdik. 

"Dalam hal ini, Pemkot mesti secepatnya mengambil alih kaderisasi dan 

mutasi Kepsek yang sudah habis masa baktinya," pungkasnya. (ar)  

Sumber:http://www.kaltimpost.web.id/berita/index.asp?BeritaSamarinda&id=

152698 

K. Pertanyaan Kasus 

Berdasarkan kasus di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut! 

1.Bagaimana pendapat Anda mengenai kasus di atas bila dilihat dari perspektif 

laporan supervisi pendidikan ? 

2.Menurut Anda, bagaimana caranya agar kasus di atas tidak terulang dengan 

cara mengoptimalkan aspek pelaporan supervisi? 
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