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PENGELOLAAN SUPERVISI KLINIS BERBASIS KELAS 

(Studi Situs SDN Sumowono 02 Kecamatan Sumowono 

Kabupaten SemarPang) 

Oleh: Fadhillah 
 

Abstract 
The objectives of this research are to describe (1) the characteristic of 

clinical supervision preparation based class at SDN Sumowono 02 Semarang, (2) 
the characteristic of follow up activity of clinical supervision result based class at 

SDN Sumowono 02 Semarang, (3) the characteristic of clinical supervision effect 
based class at SDN Sumowono 02 Semarang.  

 This is qualitative research and used ethnography design. This research is 

conducted at SDN Sumowono 02 Semarang. The main subject is principal and 

teachers at SDN Sumowono 02 Semarang. The data collecting method used 

interview, observation, and documentation. Data analysis is conducted are data 

reduction, data display, and drawing conclusion. Data validity test used 

credibility, transferability, conformability, and dependability. 

 The result of research are (1) preparation of clinical supervision based 

class at SDN Sumowono 02 Semarang is well done by preparing all facilities that 

is needed in supervision. Those preparations are consist of supervision document 

preparation and also academic report of teacher’s competence. Principal is doing 

coordination with teacher who will be supervised for preparing place, material, 

and formulation of hypothesis. (2) The follow up activity of clinical supervision 

based class at SDN Sumowono 02 is done by democratic discussion with teacher 
who will be supervised, principal and other teacher. Teacher who will be 

supervised is asked to doing self reflection and express the results of reflection in 
front of an audience in a follow-up meeting. (3) The effect of clinical supervision 

based class for educational quality at SDN Sumowono 02 is an increasing of 
teacher and student competence. The teacher’s discipline in compiling learning 

device, doing innovative learning activity such as making and using props. The 
increasing of teacher’s competence is followed by student’s competence. Beside 

that, the negative effect of clinical supervision implementation is teacher felt 

tense, long time supervision thereby disrupting the learning activities and 

concentration of children is reduced.  

 

Keywords: management, clinical supervision, preparation, follows up 

 

PENDAHULUAN 

Guru sebagai salah satu unsur menentukan keberhasilan kegiatan 

belajar mengajar, kesenjangan di lapangan menunjukkan bahwa unjuk kerja 

(performance) guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sangat 

bervariasi dan kualifikasi pendidikannyapun beraneka ragam, dan kompetensinya 

masih belum merata (Darto, 2007: 1). Berdasarkan laporan Balitbang depdiknas 
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tahun 2010, guru SD Negeri di Indonesia hanya sekitar 21.07% yang layak 

mengajar dikelas dihadapan para siswa, sedangkan untuk SD swatsa sekitar 

28.94% (Kurniati, 2007: 5). Selain hal tersebut banyak guru yang mengalami 

masalah/kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran yang 

diampunya. Kesulitan tersebut dapat disebabkan oleh karakteristik mata pelajaran 

sehingga sulit dipahami guru atau kesulitan dalam aspek-aspek teknis metodologis 

sehingga bahan ajar kurang dipahami peserta didik (Indra, 2009: 1). Profesi 

sumber daya guru perlu terus menerus tumbuh dan berkembang agar dapat 

melakukan fungsinya secara professional. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. 

Supervisi klinis merupakan cara untuk meningkatkan kualitas guru 

dalam kegiatan pembelajaran. Beberapa fakta menunjukkan bahwa supervisi 

klinis memberikan dampak positif bagi kegiatan guru dalam pembelajaran. 

Supervisi klinis dapat meningkatkan keterampilan dasar mengajar guru (Iriyani, 

2010: 278).Penelitian yang dilakukan oleh Suseno (2009: 1) menunjukkan bahwa 

dengan adanya pelaksanaan supervisi klinis, guru matematika kelas VII dan kelas 

VIII telah melaksanakan proses pembelajaran yang meliputi: perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran meningkat dengan baik. Bukan hanya hal 

itu saja, supervisi klinis yang digunakan untuk mensupervisi klinis membuat guru 

meningkatkan kompetensinya dalam mengajar. Setelah adanya supervisi klinis 

penguasaan bahan pelajaran guru mencapai 94,38% artinya guru telah menguasai 

materi pelajaran, strategi penyampaian bahan pelajaran mencapai 93,13 %  artinya 

strateginya sudah baik, pengelolaan kelas 94,38% artinya kelasnya sudah 

kondusif, dan penilaian hasil belajar 93,13% artinya sudah sangat baik (Sahono, 

2010: 1). 

Berdasarkan fakta-fakta di atas, pelaksanaan supervisi klinis untuk 

meningkatkan kemampuan guru perlu dilakukan. Guru dapat mengajar dengan 

baik mulai dari persiapan, kegiatan inti, dan juga kegiatan akhir. Pembelajarannya 

pun tidak monoton dengan satu strategi saja, namun guru dapat mengggunakan 

berbagai strategi pembelajaran atas masukan yang diberikan oleh pengawas atau 

supervisor. Supervisi klinis yang dilakukan pengawas sekolah kepada guru 
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merupakan salah satu upaya membantu guru untuk mengatasi masalah yang 

dialaminya dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran (Indra, 2009: 1).  

Dilakukannya supervisi dalam rangka peningkatan kemampuan 

profesional guru sesuai dengan fungsi supervisi itu  sendiri.  Menurut  Sergiovanni 

(dalam Dharma, 2007: 10),  ada  tiga fungsi  supervisi  pendidikan  di sekolah,  

yaitu fungsi pengembangan,  fungsi motivasi, dan fungsi  kontrol. Dengan  fungsi 

pengembangan berarti supervisi  pendidikan,  apabila  dilaksanakan  dengan  

sebaik-baiknya,  dapat  meningkatkan  keterampilan  guru  dalam mengelola  

proses  pembelajaran.  Dengan fungsi motivasi  berarti  supervisi  pendidikan,  

apabila  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya,  dapat  menumbuhkembangkan  

motivasi kerja  guru.  Dengan  fungsi kontrol  berarti  supervisi  pendidikan,  

apabila  dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, memungkinkan supervisor (kepala 

sekolah dan pengawas TK/SD) melaksanakan  kontrol terhadap pelaksanaan 

tugas-tugas guru. 

Supervisi klinis dirancang sebagai salah satu model atau pendekatan 

dalam melakukan supervisi pengajaran terhadap calon guru yang sedang praktik 

mengajar. Dalam supervisi ini penekanannya pada klinis yang diwujudkan dalam 

bentuk hubungan tatap muka antara supervisor dan calon guru yang sedang 

berpraktik. Cigan (dalam Anonim, 2009: 4) mendefinisikan supervisi klinis 

sebagai berikut. 

Supervisi klinis pada dasarnya merupakan pembinaan performa guru 

dalam mengelola proses belajar mengajar. Pelaksanaannya didesain dengan 

praktis serta rasional. Baik desainnya maupun pelaksanaannya dilakukan atas 

dasar analisis data mengenai kegiatan-kegiatan di kelas. Data dan hubungan antara 

guru dan supervisor merupakan dasar program, prosedur, dan strategi pembinaan 

perilaku mengajar guru dalam mengembangkan pembelajaran murid-murid 

(Anonim, 2010: 5). Beberapa alasan mengapa supervisi klinis diperlukan, 

diantaranya. 

1. Tidak ada balikan dari orang yang kompeten sejauhmana praktik 

profesional telah memenuhi standar kompetensi dan kode etik 
2. Ketinggalan iptek dalam proses pembelajaran 

3. Kehilangan identitas profesi 
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4. Kejenuhan profesional (bornout) 

5. Pelanggaran kode etik yang akut 

6. Mengulang kekeliruan secara masif 

7. Erosi pengetahuan yang sudah didapat dari pendidikan prajabatan (PT) 
8. Siswa dirugikan, tidak mendapatkan layanan sebagaimana mestinya 

9. Rendahnya apresiasi dan kepercayaan masyarakat dan pemberi pekerjaan 
(Sudrajat, 2008: 4). 

 
Supervisi klinis berbasis kelas adalah supervisi yang difokuskan pada 

perbaikan pembelajaran melalui siklus yang sistematis mulai dari tahap 

perencanaan, pengamatan dan analisis yang intensif terhadap penampilan 

pembelajarannya dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional 

guru dalam upaya mewujudkan proses belajar peserta didik yang lebih baik 

melalui cara mengajar yang lebih baik pula. Supervisor melakukan supervisi klinis 

bertempat di kelas atau ruang di mana guru melakukan kegiatan pembelajaran. 

Dengan melakukan supervisi klinis berbasis kelas, supervisor dapat menilai 

penampilan guru secara lengkap sehingga diperoleh hasil supervisi yang dapat 

membantu guru yang mengalmai kesulitan dalam kegiatan pembelajaran. 

SDN Sumowono 02 Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang 

dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru, melakukan supervisi klinis. 

Pelaksanaan supervisi klinis tersebut dilakukan oleh kepala sekolah atau 

pengawas dengan mengamati . Dengan pelaksanaan supervisi klinis di SDN 

Sumowono 02 Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, memberi dampak 

positif terhadap hasil akademik anak. Proses belajar di dalam kelas menjadi aktif 

dan tingkat mengulang siswa rendah. 

Dari latar belakang di atas maka akan dilakukan penelitian mengenai 

“Pengelolaan Supervisi Klinis Berbasis Kelas di SDN Sumowono 02 Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang”. 

Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan 

iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan 

dalam pembelajaran Mulyasa (dalam Moeslimin, 2010: 10). Supervisi kelas 

menurut Sutisna (dalam Arikunto, 2004: 11) adalah segala sesuatu dari pejabat 

sekolah yang diangkat yang diarahkan kepada penyediaan kepemimpinan bagi 

para guru dan tenaga kependidikan lain dalam perbaikan pengajaran, melihat 
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stimulasi pertumbuhan professional dan perkembangan dari para guru, seleksi dan 

revisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran, dan metode-metode mengajar, 

dan evaluasi pengajaran Arikunto  (2004: 11). 

Supervisi kelas adalah kegiatan yang berurusan dengan perbaikan dan 

peningkatan proses dan hasil pembelajaran di sekolah (Hidayat, 2010: 1). Dalam 

konteks profesi pendidikan, khususnya profesi mengajar, mutu pembelajaran 

merupakan refleksi dari kemampuan profesional guru. Karena itu, supervisi kelas 

berkepentingan dengan upaya peningkatan kemampuan profesional guru yang 

berdampak terhadap peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran. Dengan 

demikian supervisi kelas adalah kegiatan evaluasi untuk meningkatkan 

kemampuan profesional guru dalam upaya mewujudkan proses belajar peserta 

didik yang lebih baik melalui cara mengajar yang lebih baik pula (Hidayat, 2010: 

1).  

Supervisi klinis berbasis kelas dalam penelitian ini adalah supervisi 

yang difokuskan pada perbaikan pembelajaran melalui siklus yang sistematis 

mulai dari tahap perencanaan, pengamatan dan analisis yang intensif terhadap 

penampilan pembelajarannya dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan 

profesional guru dalam upaya mewujudkan proses belajar peserta didik yang lebih 

baik melalui cara mengajar yang lebih baik pula. Dalam penelitian ini, keefektifan 

supervisi klinis berbasis kelas indikatornya adalah peningkatan hasil belajar 

peserta didik. 

Supervisi klinis memiliki karakteristik 1) Perbaikan dalam 

pembelajaran mengharuskan guru mempelajari keterampilan intelektual dan 

bertingkah laku berdasarkan keterampilan tersebut. 2) Fungsi utama supervisor 

adalah menginformasikan beberapa keterampilan. 3) Fokus supervisi klinis 

adalah: (a) perbaikan proses pembelajaran, (b) keterampilan penampilan 

pembelajaran yang memiliki arti bagi keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran 

dan memungkinkan untuk dilaksanakan, dan (c) didasarkan atas kesepakatan 

bersama dan pengalaman masa lampau (Sudrajat, 2008: 7). 

Inti supervisi klinis ialah proses pembimbingan yang bertujuan untuk 

meningkatkan profesionaisme guru dengan menekankan pada penampilan 
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mengajar, melalui prosedur yang sistematis dimulai dari pertemuan pendahuluan, 

observasi kelas, dan peretemuan balikan, data dianalisis secara cermat, teliti dan 

objektif guna mendapatkan perubahan tingkah laku mengajar yang diharapkan. 

Model adalah suatu pola, contoh: acuan dari supervisi yang 

diterapkan. Ada berbagai model yang berkembang diantaranya:  model supervisi 

yang konvensional (tradisional), model supervisi yang bersifat ilmiah, model 

supervisi klinis, dan model supervisi artistik (Asrofodin, 2010: 1-6) 

Adapun prosedur pelaksanaan supervisi klinis adalah dengan 

mengikuti tiga tahapan, sebagaimana dikemukakan oleh Acheson (1987:13): yaitu 

tahap pertemuan pendahuluan, tahap observasi kelas, dan tahap pertemuan 

balikan. Hal yang paling membedakan supervisi klinis adalah penekanannya pada 

interaksi langsung guru-supervisor dan pengembangan professional guru. Tahap 

pertemuan pendahuluan dimaksudkan sebagai langkah inventarisir masalah yang 

dihadapi guru; tahap observasi kelas dimaksudkan sebagai tahap untuk melihat 

secara riil pembelajaran yang terjadi di dalam kelas; sedangkan tahap pertemuan 

balikan merupakan tindak lanjut dari kegiatan observasi. 

Adkins dan Russell (2004) dalam jurnal internasional yang berjudul 

Supervisor-Subordinate Work Value Congruence and Subordinate Performance: 

A Pilot Study, menjelaskan bahwa hubungan nilai kerja antara supervisor dan 

subordinat sesuai dengan hasil kerja yang ditunjukkan bawahan yang telah diuji 

dalam setting retail. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa nilai kerja 

seorang supervisor dapat dilihat dari keadilan yang ditunjukkan oleh supervisor 

dan tidak hanya dilihat dari keinginan supervisor untuk mendapatkan keuntungan. 

Monday T. Joshua, Akon M. Joshua dan William Allan Kritsonis 

(2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Use of Student Achievement Scores as 

Basis For Assessing Teachers’ Instructional Effectiveness: Issues And Research 

Results”, menganalisis tentang penggunaan metode SAS (Struktural Analitik 

Sintetik) sebagai basis penilaian guru, dan beberapa riset terbaru yang dilakukan 

di Nigeria pada sikap para guru melalui pendekatan menaksir para guru. Hasil dari 

penelitian ini menyatakan bahwa dalam melakukan penilaian atau evaluasi 

terhadap guru dapat dilakukan dengan berbagai metode. 
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Duggan, Smith and Thomsen (2009) dalam jurnal penelitiannya yang 

berjudul  “A monitoring and evaluation framework for transformative change 

from sustainability programs in secondary schools” mengembangkan suatu 

monitoring dan kerangka evaluasi ke arah yang memberi tahu perubahan 

transformative program, mengembangkan pendidikan efektif untuk ketahanan 

prakarsa, dan meramalkan potensi mereka untuk kesuksesan atau kekurangan. Hal 

ini berarti dengan adanya evaluasi dapat mengetahui apakah kinerja guru sudah 

baik atau belum.  

Lucy Steiner dan Julie Kowal (2007) dalam jurnal penelitiannya yang 

berjudul “Principal as instructional leader Designing a Coaching Program That 

Fits” menyatakan ada konsensus yang luas di dalam literatur yang efektif. Para 

pemimpin sekolah memusatkan pada tugas yang berhubungan dengan 

peningkatan instruksi dalam kelas sebagai tambahan terhadap waktu yang mereka 

habiskan pada aspek managerial tentang pekerjaan mereka. Hal ini dapat diartikan 

adanya supervisi oleh kepala sekolah terhadap para guru untuk memantau kinerja 

mereka. 

Boulle (2010) dalam jurnal internasionalnya yang berjudul Data Grid 

Models for Preparation and Modeling in Supervised Learning, memperkenalkan 

metode baru untuk secara otomatis, cepat dan terpercaya mengevaluasi kelas 

bersyarat probabilitas dari setiap subset variabel dalam pengawasan belajar. 

Penelitian ini membahas persiapan model yang akan digunakan untuk melakukan 

evalusasi dalam pembelajaran. Model yang dipersiapkan tersebut adalah model 

Grid.  Model Grid berkaitan erat dengan angka-angka dimana pembelajaran akan 

dinilai menggunakan angka. Grid data terbaik yang dicari menggunakan pilihan 

pendekatan model Bayesian dan algoritma kombinatorial efisien. Eksperimen 

dalam penelitian  ini menunjukkan bahwa model grid memudahkan dalam menilai  

pembelajaran. 

Jika dibandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan di SDN Sumowono 02 Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang 

memiliki persamaan dan perbedaan. Perencanaan penelitian terdahulu difokuskan 

pada penggunaan metode yang akan digunakan untuk melakukan supervisi seperti 
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penggunaan metode SAS dan juga model grid. Sedangkan perencanaan penelitian 

yang dilakukan di SDN Sumowono 02 Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang tidak hanya mempersiapkan metode untuk melakukan supervisi, namun 

lebih mempersiapkan pada kebutuhan yang akan digunakan dalam penelitian. 

Secara lebih rinci persiapan yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan di  

SDN Sumowono 02 Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang meliputi data 

yang akan dibutuhkan, dan juga nara sumber yang akan dimintai informasinya 

berkaitan dengan fokus penelitian yaitu persiapan, tindak lanjut, dan dampak dari 

supervisi klinis. 

Sesuai dengan latar belakang masalah penelitian di atas, maka fokus 

penelitian ini adalah, “Bagaimana karakteristik pengelolaan supervisi klinis 

berbasis kelas di SDN Sumowono 02 Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang?”. Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. a) 

Mendeskripsikan karaktersitik persiapan supervisi klinis berbasis kelas di SDN 

Sumowono 02 Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. b) Mendeskripsikan 

karaketeristik tindak lanjut dari hasil supervisi klinis berbasis kelas di SDN 

Sumowono 02 Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. c) Mendeskripsikan 

karakteristik dampak supervisi klinis berbasis kelas bagi kualitas pendidikan di 

SDN Sumowono 02 Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. kualitatif 

menghasilkan deskripsi analitik tentang fenomena-fenomena secara murni bersifat 

informatif dan berguna bagi masyarakat peneliti, pembaca dan juga partisipan 

(Sukmadinata, 2007: 107). Desain penelitian ini adalah etnografi, etnografi 

merupakan penjelasan menyeluruh tentang kompleksitas kehidupan kelompok 

(Sukmadinata, 2007: 107). Desain penelitian adalah etnografi, alasan peneliti 

menggunakan pendekatan etnografi adalah karena pendekatan etnografi 

merupakan kegiatan memeriksa, menjabarkan, dan menjelaskan kebudayaan 

untuk memahami aspek keaslian dan kewajaran (Spradley, 2007: 5). Etnografi 
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adalah sebuah pendekatan yang bersifat teoritis dari sebuah pendekatan penelitian 

kualitaif atau naturalistik (Mantja, 2007:5).  

Data dapat diartikan sebagai bahan mentah yang didapatkan peneliti 

dari penelitiannya, bisa berupa fakta maupun keterangan yang dapat digunakan 

sebagai dasar analisis. Data dapat berfungsi sebagai bukti dan petunjuk tentang 

adanya sesuatu.  Sumber data adalah sesuatu yang menjadi sumber untuk 

memperoleh sebuah data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data 

berupa hasil observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini 

melibatkan orang yang berperan sebagai orang kunci (key person). Dalam hal ini 

adalah kepala sekolah, guru dan peserta didik di SDN Sumowono 02 Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang.  

Berdasarkan teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi yang 

merupakan gabungan dari wawancara tidak mendalam, observasi, dan 

dokumentasi. Analisis data adalah data tertata dalam situs untuk dideskripsikan. 

Data dikumpulkan, dikelompokkan berdasarkan sumber budaya. Data yang sama 

dikategorikan sebagai tema proposisi hasil penelitian. Di dalam melakukan 

analisis data peneliti mengacu kepada tahapan yang dijelaskan Miles dan 

Huberman (2007: 16) yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi 

(conclusion drawing/verivication), biasa dikenal dengan model analisis interaktif 

(interactive model of analysis).  Menurut Moleong (2007: 324) untuk menetapkan 

keabsahan data yang diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas kriteria: 

1) derajat kepercayaan (credibility); 2) keteralihan (transferability); 3) 

ketergantungan (dependability); 4) kepastian (confirmbility).  

 

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Persiapan Supervisi Klinis Berbasis Kelas di SDN Sumowono 

02 Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang 

a. Kepala sekolah menyiapkan laporan kompetensi guru dan hasil supervisi 

sebelumnya sebagai referensi dalam melaksanakan supervisi klinis 
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b. Kepala sekolah menyiapkan guru yang disupervisi klinis berdasarkan 

kompetensi, prioritas guru yang akan disupervisi klinis adalah guru yang 

kompetensinya rendah. 

c. Kepala sekolah melakukan koordinasi dengan guru yang akan disupervisi 

klinis yang membahas persiapan tempat, waktu dan perumusan hipotesis. 

d. Kepala sekolah menyiapkan instrumen supervisi klinis berbasis kelas. 

e. Instrumen yang digunakan berupa lembar observasi yang memuat aspek yang 

dinilai sekaligus nilai dari ketercapaian aspek yang telah dilakukan guru dalam 

kegiatan pembelajaran. 

f. Kepala sekolah menyiapkan alat perekam suara yang dipasang di kelas dimana 

guru akan mengajar.  

Karakteristik Tindak Lanjut Dari Hasil Supervisi Klinis Berbasis Kelas di 

SDN Sumowono 02 Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang 

a. Tindak lanjut dilakukan setelah supervisor melakukan kegiatan supervisi 

klinis. 

b. Pelaksanaan supervisi klinis dilakukan dengan melakukan pengecekan laporan 

kompetensi guru dan hasil supervisi sebelumnya 

c. Kepala sekolah mengecek peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan 

supervisi klinis. 

d. Kepala sekolah mengamati kegiatan pembelajaran dengan teliti dan detail 

sesuai instrumen supervisi klinis yang telah dipersiapkan. 

e. Kegiatan pengamatan yang dilakukan kepala sekolah difokuskan pada guru 

yang kompetensinya rendah. 

f. Tindak lanjut dilakukan sesuai dengan hasil koordinasi kepala sekolah dengan 

guru seperti tempat pelaksanaan tindak lanjut. 

g. Aspek yang dinilai dalam kegiatan supervisi klinis sesuai dengan instrumen 

yang telah disiapkan meliputi kegiatan awal, kegiatan belajar mengajar, 

kegiatan inti, kegiatan penilaian, dan kegiatan penutup. 

h. Kepala sekolah membuat laporan hasil supervisi yang sudah dianalisis berupa 

uraian dan angka yang akan dipaparkan dalam rapat tindak lanjut. 
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i. Kegiatan tindak lanjut dihadiri oleh kepala sekolah, guru yang disupervisi 

klinis dan guru SDN Sumowono 02. 

j. Kepala sekolah memberikan kesempatan kepada guru yang disupervisi klinis 

untuk melakukan refleksi diri dan mengemukakan di depan rapat tindak lanjut. 

k. Kepala sekolah menanggapi hasil refleksi diri guru yang disupervisi dan 

mengemukakan hasil supervisi klinis dengan bahasa santun dan tidak 

menyinggung guru yang disupervisi klinis. 

l. Kepala sekolah bersama guru melakukan diskusi dan mengambil kesepakatan 

untuk memecahkan masalah yang dihadapi guru dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran. 

Karakteristik Dampak Supervisi Klinis Berbasis Kelas Bagi Kualitas 

Pendidikan di SDN Sumowono 02 Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang 

a. Terdapat perbedaan laporan kompetensi dari hasil supervisi sebelumnya 

dengan laporan supervisi terbaru. 

b. Pelaksanaan supervisi klinis berbasis kelas meningkatkan kompetensi guru 

yang masih rendah. 

c. Penentuan waktu pelaksanaan supervisi klinis, menjadikan guru disiplin 

waktu. 

d. Guru disiplin dalam melengkapi adminsitrasi guru seperti penyusunan 

perangkat pembelajaran.  

e. Aspek penilaian yang tertulis dalam instrumen menjadikan guru 

memperhatikan setiap tahap kegaitan pembelajaran yang dilakukannya di 

dalam eklas. 

f. Guru melakukan inovasi dalam pembelajaran seperti menggunakan metode 

pembelajaran yang inovatif. 

g. Guru menggunakan media pembelajaran sehingga anak menjadi kosentrasi 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

h. Pengetahuan guru SDN Sumowono 02 juga meningkat mengenai kegiatan 

pembelajaran, terbukti guru menyarankan agar sekolah menjalin hubungan 
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kerja sama dengan pihak luar dan mendatangkan pihak luar tersebut dalam 

kegiatan pembelajaran. 

i. Secara tidak langsung peningkatan kompetensi guru, berdampak positif 

terhadap prestasi siswa. 

j. Siswa SDN Sumowono 02 memiliki prestasi akademik dan non akademik. 

k. Supervisi klinis juga berdampak negatif bagi penyelenggaraan pendidikan 

seperti waktu yang dibutuhkan trelalu lama, membuat siswa kurang 

berkosentrasi, dan juga tidak sesuai dengana adat ketimuran. 

 

PEMBAHASAN 

Karakteristik Persiapan Supervisi Klinis Berbasis Kelas di SDN Sumowono 

02 Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang 

Persiapan supervisi klinis tersebut meliputi persiapan dokumen 

kegiatan supervisi klinis sebelumnya sehingga dapat dijadikan pedoman kepala 

sekolah dalam melakukan kegiatan supervisi klinis. Kepala sekolah juga 

menyiapka laporan akademik guru yang nantinya dibuat peringkat. Kepala 

sekolah menyiapka guru yang akan disupervisi klinis. Penentuan guru yang akan 

disupervisi klinis tersebut dilakukan dengan membuat peringkat atau prioritas. 

Penyusunan prioritas dilakukan berdasarkan laporan akademik guru. Kepala 

sekolah membuat hipotesis atau dugaan sementara mengenai kompetensi guru. 

Pelaksanaan koordinasi kepala sekolah dengan guru yang 

bersangkutan, juga membahas mengenai tempat dan materi yang akan diberikan 

guru dalam pembelajaran. Dalam persiapan supervisi klinis di SDN Sumowono 02 

meliputi persiapan lokasi dan materi yang akan diberikan guru kepada siswa. 

Instrumen sebagai alat ynag digunakan kepala sekolah untuk menilai kompetensi 

guru juga dipersiapkan dengan baik. Instrumen tersebut berupa lembar observasi 

yang nantinya digunakan untuk mengetahui kinerja guru. Persiapan alat perekam 

merupakan hal yang dilakukan sebelum melaksanakan supervisi klinis berbasis 

kelas di SDN Sumowono 02. Alat perekam tersebut dipasang tanpa sepengetahuan 

siswa dan guru. 
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Penelitian mengenai perencanaan atau persiapan supervis klinis juga 

dilakukan oleh Boulle (2010) dalam jurnal internasionalnya yang berjudul Data 

Grid Models for Preparation and Modeling in Supervised Learning, 

memperkenalkan metode baru untuk secara otomatis, cepat dan terpercaya 

mengevaluasi kelas bersyarat probabilitas dari setiap subset variabel dalam 

pengawasan belajar. Penelitian ini membahas persiapan model yang akan 

digunakan untuk melakukan evalusasi dalam pembelajaran. Model yang 

dipersiapkan tersebut adalah model Grid.  Model Grid berkaitan erat dengan 

angka-angka dimana pembelajaran akan dinilai menggunakan angka. Grid data 

terbaik yang dicari menggunakan pilihan pendekatan model Bayesian dan 

algoritma kombinatorial efisien. Eksperimen dalam penelitian  ini menunjukkan 

bahwa model grid memudahkan dalam menilai  pembelajaran. 

Jika dibandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan di SDN Sumowono 02 memiliki persamaan dan perbedaan. Keduanya 

sama-sama membahas mengenai persiapan yang dilakukan supervisor sebelum 

melakukan kegiatan supervisi. Hanya saja dalam penelitian terdahulu membahas 

mengenai strategi yang dilakukan supervisor dalam melakukan kegiatan supervisi. 

Strategi tersebut adalah penggunaan model grid dimana kegiatan guru akan dinilai 

yang berupa angka. Sedangkan penelitian yang dilakukan di SD Sumowono 02 

tidak membahas strategi yang akan digunakaan oleh kepala sekolah dalam 

melakukan kegiatan supervisi sebab kepala sekolah telah mengambil teknik 

supervisi klinis dalam melakukan kegiatan supervisi. Persiapan supervisi klinis 

yang dilakukan meliputi dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan supervisi 

sebelumnya, penentuan guru, penentuan tempat dan materi yang akan 

disampaikan guru, persiapan instrumen dan alat perekam.  

Karakteristik Tindak Lanjut Dari Hasil Supervisi Klinis Berbasis Kelas di 

SDN Sumowono 02 Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang 

Pelaksanaan tindak lanjut dalam supervisi klinis di SDN Sumowono 

02 dilakukan setelah kepala sekolah selesai melaksanakan supervisi klinis. Prinsip 

yang dilakukan Kepala SDN Sumowono 02 dalam melakukan kegiatan supervisi 

meliputi (1) dilakukan secara ilmiah dalam arti sistematis, obyektif, dan 
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menggunakan alat (instrumen). (2) Dilakukan secara demokratis dalam arti 

menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, dan 

bersedia menerima pendapat atau saran dari orang lain. (3) Supervisi dilaksanakan 

secara kooperatif yaitu melalui kerjasama yang harmonis antara pihak-pihak yang 

terkait dalam pelaksanaan supervisi. (4) Supervisi dilaksanakan dalam situasi 

yang dapat memotivasi guru untuk berprakarsa, bekerja keras, memperbaiki atau 

meningkatkan kompetensi, dan kinerja profesionalnya dengan mendayagunakan 

potensi-potensinya secara optimal. 

Ketika pelaksanaan supervisi klinis selesai dilakukan, kepala sekolah 

menyusun hasil supervisi klinis baik berupa angka dan uraian yang nantinya akan 

dibahas dengan guru yang bersangkutan dalam pertemuan tindak lanjut. Kegiatan 

tindak lanjut tidak hanya dihadiri antara kepala sekolah dengan guru yang 

bersangkutan, namun guru lainnya diizinkan untuk mengikuti kegiatan tindak 

lanjut. Kepala sekolah melakukan analisis dengan baik dengan menuliskan 

kelemahan dan kelebihan dari guru yang telah disupervisi. 

Kepala sekolah tidak bersikap otoriter dalam kegiatan tindak lanjut. 

Kepala sekolah memberi kesempatan kepada guru yang bersangkutan untuk 

mengemukakan pendapatya terhadap performansinya dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran yang sudah dilakukan. Kepala sekolah menanggapi introspeksi diri 

yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan dan melakukan diskusi. 

Kelemahan-kelemahan guru dijelaskan dan meminta masukan kepada 

hadirin yang datang dalam rapat  tindak lanjut. Sebelum meminta masukan atau 

memberikan kesempatan guru untuk bertanya, kepala sekolah memberikan 

alternatif pemecahan masalah yang dialami guru dalam kegiatan pembelajaran. 

Kepala sekolah dan guru melakukan diskusi dan nantinya akan mengambil suatu 

kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh semua pihak. Misalnya untuk 

mengatasi guru yang belum menggunakan media pembelajaran, kepala sekolah 

akan mengirim guru untuk melakukan kegiatan seminar atau pelatihan berkaitan 

dengan penggunaan dan pembuatan media berbasis ICT ataupun penggunaan 

media sederhana. Namun, hadirin yang datang dalam rapat tindak lanjut kurang 

setuju sehingga kepala sekolah masih harus berdiskusi. Kesepakatan yang diambil 
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dalam tindak lanjut mengenai masalah guru yang belum mampu menggunakan 

media pembelajaran adalah sekolah menyelenggarakan pelatihan penggunaan dan 

pembuatan media yang diikuti oleh semua warga sekolah. 

Dengan adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh kepala sekolah 

tersebut terlihat adanya program peningkatan kompetensi guru. Dapat dikatakan 

kegiatan supervisi klinis dapat meningkatka kompetensi guru. Penelitian yang 

sama juga dilakukan oleh Lucy Steiner dan Julie Kowal (2007) dalam jurnal 

penelitiannya yang berjudul ”Principal as instructional leader designing a 

Coaching Program That Fits” menyatakan adanya konsensus yang luas didalam 

literatur yang efektif. Para pemimpin sekolah memusatkan pada tugas yang 

berhubungan dengan peningkatan instruksi dalam kelas sebagai tambahan 

terhadap waktu yang mereka habiskan pada aspek managerial tentang pekerjaan 

mereka. Hal ini dapat diartikan adanya supervisi oleh kepala sekolah terhadap 

para guru untuk membantu kinerja mereka dan dapat meningkatkan 

kompetensinya. 

Jika dibandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan di SDN Sumowono 02 terdapat perbedaan dan persamaan. Keduanya 

sama-sama membahas mengenai supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. 

Hanya saja dalam penelitian terdahulu lebih membahas mengenai tugas kepala 

sekolah dalam kegiatan supervisi klinis yaitu dalam melakukan tindak lanjut. 

Karakteristik Dampak Supervisi Klinis Berbasis Kelas Bagi Kualitas 

Pendidikan di SDN Sumowono 02 Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang 

Dampak tersebut meliputi dampak positif dan dampak 

negatif.Dampak positif adalah meningkatnya kompetensi guru dan siswa. 

Sedangkan dampak negatifnya adalah guru merasa tegang, waktu supervisi lama, 

sehingga mengganggu kegiatan pembelajaran serta konsentrasi anak berkurang. 

Hoang (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “The contributions of teachers’ 

credentialing routes and experience levels on classroom management”. mengkaji 

tentang kontribusi para guru (tradisional atau alternatif) dan tingkatan pengalaman 

para guru (yang berpengalaman atau orang baru) pada orientasi manajemen kelas 
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para guru (interventionist, noninterventionist, atau interactionalist). Hasil dari 

penelitian ini menyatakan bahwa dibutuhkan adanya monitoring terhadap kinerja 

para guru untuk meningkatkan kemampuannya. 

Supervisi klinis berbasis kelas menjadikan guru disiplin administrasi. 

Wujud disiplin administrasi tersebut terlihat dari perangkat pembelajaran yang 

telah dibuat oleh guru. Guru tidak hanya menggunakan metode cermah dan tanya 

jawab saja, namun sudah menerapkan metode diskusi, kelompok, bahkan 

melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas. 

Secara tidak langsung peningkatan kompetensi guru juga berdampak 

positif untuk kompetensi siswa. Siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Siswa yang sebelumnya bergaurau di dalam kelas, ketika guru menampilkan 

media pembelajaran siswa menjadi fokus dan berkonsentrasi dalam mengikuti 

setiap tahap pembelajaran yang dilakukan guru. Bukan hanya itu saja, siswa lebih 

antusias dan memiliki motivasi dalam belajar setelah guru menggunakan metode 

inovatif. 

Meskipun banyak dampak positif ada dampak negatif dari 

pelaksanaan supervisi. Ada beberapa dampak negatif dari pelaksanaan supervisi 

klinis berbasis kelas di SDN Sumowono 02. Waktu yang digunakan dalam 

pelaksanaan suervisi klinis terlalu lama sehingga akan mengganggu kegiatan 

belajar siswa. Supervisi klinis tidak sesuai dengan adat ketimuran, dimana guru 

kurang senang jika kegiatan pembelajaran dievaluasi oleh kepala sekolah. 

Konsentarsi siswa juga terganggu, siswa lebih memperhatikan kepala sekolah 

yang duduk di kursi belakang. 

Dibandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan di SDN Sumowono 02 memiliki persamaan dan perbedaan. Keduanya 

sama-sama membahas mengenai kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh kepala 

sekolah. Hanya saja dalam penelitian terdahulu membahas mengenai pelaksanaan 

supervisi dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guru. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan di SDN Sumowono 02 membahas mengenai dampak dari 

pelaksanaan supervisi klinis baik dampak positif maupun dampak negatif. 
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SIMPULAN 

Karakteristik Persiapan Supervisi Klinis Berbasis Kelas di SDN Sumowono 

02 Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang 

Persiapan supervisi klinis berbasis kelas di SDN Sumowono 02 

dilakukan dengan baik. Kepala sekolah menyiapka segala perlengkapan yang 

dibutuhkan dalam supervise klinis. Persiapan tersebut meliputi persiapan 

dokumen supervisi sebelumnya dan juga laporan akademik kompetensi guru. 

Persiapan guru yang akan disupervisi klinis dilakukan dengan memprioritaskan 

guru yang kompetensinya rendah berdasarkan peringkat yang dibuat kepala 

sekolah. Kepala sekolah melakukan koordinasi dengan guru yang disupervisi 

klinis untuk menyiapkan tempat, materi, dan juga perumusan hipotesis. Kepala 

sekolah menyiapkan instrumen supervisi dan alat perekam suara yang akan 

dipasang di dalam kelas tempat guru akan mengajar. 

Karakteristik Tindak Lanjut dari Hasil Supervisi Klinis Berbasis Kelas di 

SDN Sumowono 02 Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang 

Tindak lanjut hasil supervisi klinis berbasis kelas di SDN Sumowono 

02 dilakukan secara demokratis dengan mendiskusikan dengan guru yang 

disupervisi klinis, kepala sekolah dan dewan guru lainnya. Guru yang disupervisi 

klinis diminta untuk melakukan refleksi diri dan mengemukakan hasil refleksi di 

depan hadirin dalam rapat tindak lanjut. Kepala sekolah menanggapi hasil refleksi 

diri guru yang disupervsi klinis dan menanggapinya dengan bahasa yang santun 

dan tidak menyinggung perasaan. Kepala sekolah menyampaikan kompetensi 

guru yang perlu diperbaiki dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Bersama 

dewan guru lainya kepala sekolah membuat pemecahan bersama mengenai 

masalah yang dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran seperti pengadaan 

pelatihan penggunaan dan pembuatan media pembelajaran di SDN Sumowono 02.  

Karakteristik Dampak Supervisi Klinis Berbasis Kelas Bagi Kualitas 

Pendidikan di SDN Sumowono 02 Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang 

Dampak supervisi klinis berbasis kelas bagi kualitas pendidikan di 

SDN Sumowono 02 adanya peningkatan kompetensi guru dan siswa. Guru 
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disiplin dalam menyusun perangkat pembelajaran, melakukan kegiatan 

pembelajaran inovatif seperti membuat dan menggunakan alat peraga. 

Peningkatan kompetensi guru juga diikuti dengan peningkatan kompetensi siswa 

yang dibuktikan dengan prestasi akademik dan non akademik yang diraih siswa 

SDN Sumowono 02, seperti juara I olimpiade Mipa serta juara I lomba drum 

band. Namun demikian dampak negatif dari pelaksanaan supervisi klinis adalah 

guru merasa tegang, waktu supervisi lama sehingga menganggu kegiatan 

pembelajaran serta kosentrasi anak berkurang. 

 

SARAN 

1. Bagi Kepala Sekolah 

a. Kepala Sekolah yang hanya menyiapkan instrumen supervisi, dokumen 

hasil supervisi dan guru, hendaknya juga menyiapkan mental, dan 

kompetensinya dalam melakukan supervisi klinis dengan mengikuti 

kegiatan pelatihan bagi supervisor yang akan melakukan supervise klinis. 

b. Kepala sekolah melakukan analisis hasil supervisi klinis dengan 

menyebutkan kelemahan dan kelebihan dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran serta membantu guru yang mengalami kesulitan bersama 

dewan guru lainnya. 

c. Kepala sekolah dapat membawa diri dan menjaga diri di dalam kelas 

ketika pelaksanaan supervisi klinis berlangsung sehingga kosentrasi siswa 

tidak terganggu. 

2. Bagi Guru 

a. Melakukan persiapan supervisi yang matang dan berkoordinasi dengan 

kepala sekolah agar pelaksanaan supervisi berjalan lancar. 

b. Guru meningkatkan kemampuan mengajarnya mulai dari kegiatan 

persiapan hingga kegiatan penutup serta melakkan kegiatan refleksi 

dengan baik. 

c. Guru menyiapkan mental, agar tidak merasa terbebani atau tertekan ketika 

kepala sekolah melakukan supervisi klinis. 
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