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ABSTRACT 

The objectives of the research are to describe the characteristics of: 1) 

the supervisor‟s activities to empower teachers; and 2) the supervee‟s 

activities in the supervision to empower teachers at SMA Negeri I Klaten. 

The type of the research is a descriptive qualitative one. The design of 

the research is ethnographic. The data collecting method is done using 

observation, indepth interview, and document. The data analysis is done 

using three main components, namely data reduction, data display, and 

verification.  

Based on the analysis and discussion, the research concludes that: 1) 

the characteristics of the supervisor‟s activities in empowering teachers is 

done through the programmed planning. The supervision plan was set 

annually and done periodically each semester. The supervisions were done 

in direct discussion and document analysis. The supervision plan employed 

was adopted from the more advanced schools to improve the school‟s 

quality ; 2) the characteristics of supervees‟ activities in the supervision to 

empower teachers at SMA Negeri I Klaten were done through discussion. 

The feedback provided were done both straightly during the classroom 

process and during the direct discussion with the supervisor.  The principal 

asked time to the teacher to provide real example in providing materials to 

the students. By such a manner, the teacher would learn the teaching 

technique provided by the supervisor directly. 

 

Keywords: Principal‟s supervision, the supervisor‟s activities, the supervee‟s 

activities, teachers‟ empowerment. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Supervisi merupakan salah satu fungsi kepala sekolah untuk meningkatkan 

kualitas guru dalam melaksanakan pengajaran. Supervisi merupakan suatu proses 

pemberian bantuan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Bantuan 

pada hakekatnya diarahkan kepada pembinaan kemandirian guru agar mampu 

memperbaiki kekurangan yang ada pada dirinya dalam proses belajar mengajar serta 

menumbuh kembangkan potensi guru dalam meningkatkan profesinya sesuai 

dengan perkembangan  pendidikan. 



Kegiatan utama pendidikan di sekolah dalam rangka mewujudkan tujuannya 

adalah kegiatan pembelajaran, sehingga seluruh aktivitas organisasi sekolah 

bermuara pada pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, 

salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor, yaitu mensupervisi 

pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Sergiovani dan Starrat (dalam 

Purwanto, 2004: 74) menyatakan bahwa "Supervision is a process designed to help 

teacher and supervisor learn more about their practice; to better able to use their 

knowledge and skills to better serve parents and schools; and to make the school a 

more effective learning community". 

Ketercapaian akivitas supervisi kepala sekolah dapat diketahui melalui teknik 

supervisi, ketercapaian terhadap sasaran itu sendiri, kesesuaian pembinaan yang 

dilakukan dengan masalah yang ditemukan di sekolah, kesesuaian pembinaan  yang 

dilakukan dengan keinginan guru, serta seberapa besar dapat memberikan kepuasan 

kerja terhadap guru yang disupervisi. 

Hasil penelitian Widodo (2004) menemukan ada pengaruh yang signifikan 

pelaksanaan supervisi kepala sekolah dan motivasi guru terhadap kinerja guru SMP 

Negeri di kota Semarang baik secara simultan maupun parsial. Besarnya kontribusi 

pelaksanaan supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru secara simultan adalah 

24,2% dan secara parsial 9,37% sedang untuk motivasi guru terhadap kinerja ada 

14,82%. 

Kemampuan kepala sekolah sebagai supervisor harus diwujudkan dalam 

kemampuan menyusun, dan melaksanakan program supervisi pendidikan, serta 

memanfaatkan hasilnya. Kemampuan menyusun program supervisi pendidikan 

harus diwujudkan dalam penyusunan program supervisi kelas, pengembangan 

program supervisi untuk kegiatan ekstra kurikuler, pengembangan program 

supervisi perpustakaan, laboratorium, dan ujian. 

Kemampuan melaksanakan program supervisi pendidikan harus diwujudkan 

dalam pelaksanaan prog ram supervisi klinis, program supervisi nonklinis, dan 

program supervisi kegiatan ekstra. kurikuler. Sedangkan kemampuan memanfaatkan 

hasil supervisi pendidikan harus diwujudkan dalam pemanfaatan hasil supervisi 



untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan, dan pemanfaatan hasil supervisi 

untuk mengembangkan sekolah. 

Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah sebagai supervisor harus 

memperhatikan beberapa prinsip. Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan supervisi 

tersebut menurut Purwanto (2004: 76) meliputi: (1) hubungan konsultatif, kolegial 

dan bukan hirarkhis, (2) dilaksanakan secara demokratis, (3) berpusat pada tenaga 

kependidikan (guru), (4) dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kependidikan 

(guru), (5) merupakan bantuan profesional. Sehubungan pentingnya peranan kepala 

sekolah sebagai supervior dalam pemberdayaan tenaga kependidikan maka akan 

diteliti peranan kepala sekolah sebagai supervisor dalam pemberdayaan tenaga 

kependidikan di SMA Negeri di Kabupaten Klaten. 

SMA Negeri sebagai suatu penyelenggara pendidikan yang dikelola 

pemerintah harus mampu memberikan kualitas yang sesuai dengan harapan. Salah 

satu upaya penjaminan kualitas pendidikan tersebut dilakukan melalui supervisi 

(Sukmadinata, 2007: 5).  Program supervisi dapat berhasil bila supervisor memiliki 

ketrampilan (skill) dan cara kerja yang efisien dalam kerjasama dengan orang lain 

(guru dan petugas pendidikan lainnya). 

Penyelenggaraan pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Klaten, khususnya di 

SMA Negeri I Klaten, berkembang lebih baik dibandingkan dengan di sekolah-

sekolah lain. Hal ini ditengarai disebabkan karena faktor penjaminan mutu 

pendidikan melalui kegiatan supervisi di sekolah negeri lebih baik dan terprogram 

dibandingkan dengan sekolah swasta. 

Salah satu prestasi akademik yang diraih sekolah ini adalah bahwa pada tahun 

2010/2011, SMA Negeri 1 Klaten berhasil meraih peringkat II untuk nilai rata-rata 

Ujian Nasional tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan nilai rata-rata 55.44. Hasil 

tersebut mengindikasikan keberhasilan sekolah dalam pengelolaan pembelajaran. 

Berangkat dari latar belakang penelitian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang kegiatan supervisi di SMA Negeri I Klaten. Dengan demikian maka 

hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai gambaran mengenai pemberdayaan 

guru melalui kegiatan supervisi yang dilakukan. 



Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan karakteristik 

aktivitas supervisor untuk memberdayakan guru SMA Negeri I Klaten; dan                 

2) Untuk mendeskripsikan karakteristik aktivitas supervee untuk memberdayakan 

guru SMA Negeri I Klaten. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut 

Flick, Kardoff, dan Steinke (2004: 3) berasumsi bahwa manusia adalah makhluk 

yang aktif yang mempunyai kebebasan berkemauan dan berkehendak, yang 

perilakunya hanya dapat dipahami dalam konteks budayanya, dan perilakunya yang 

seringkali tidak didasarkan oleh hukum sebab-akibat seperti yang terdapat pada 

hukum-hukum alam. Hal ini dikatakan oleh Flick, dkk (2004: 3) sebagai berikut: 

Qualitative research claims to describe life worlds „from the inside out‟, 

from the point of view of the people who participate. By so doing it seeks 

to contribute to a better understanding of social realities and to draw 

attention to processes, meaning patterns and structural features. Those 

remain closed to non-participants, but are also, as a rule, not consciously 

known by actors caught up in their unquestioned daily routine. 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi. Penelitian 

dengan strategi etnografi menekankan pada subjek pokok yang diteliti (Sutopo, 

2006: 32). Dalam penelitian ini, fokus dalam penelitian berupa perilaku supervisor 

dan supervee dalam kegiatan supervisi. 

Penggunaan desain etnografi dalam penelitian ini dilakukan untuk memahami 

perilaku yang secara signifikan dipengaruhi oleh lingkungan di mana perilaku 

tersebut berlangsung. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan menurut 

Spradley (Harsono, 2007) meliputi 12 langkah, yaitu: (a) menetapkan informan, (b) 

mewawancarai informan, (c) membuat catatan etnografis di lapangan, (d) 

mengajukan pertanyaan deskriptif, (e) melakukan analisis hasil wawancara 

etnografi, (f) melakukan analisis domain, (g) mengajukan pertanyaan struktural, (h) 

membuat analisis taksonomi, (i) mengajukan pertanyaan kontras, (j) membuat 

analisis komponen, (k) menemukan tema budaya, dan (l) menulis sebuah etnografi. 

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang aktivitas 

supervisor dan supervee dalam kegiatan supervisi pada guru SMA Negeri I Klaten 



maka penelitian dilakukan di SMA Negeri I Klaten. Adapun penelitian dilaksanakan 

selama 3 (tiga) bulan, yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2012. 

Pemilihan lokasi berupa SMA Negeri I Klaten didasari pada kenyataan bahwa 

penjaminan mutu pendidikan tingkat SMA di sekolah tersebut lebih baik 

dibandingkan dengan di sekolah lain. Kondisi tersebut cukup berbeda dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Hanushek dan Raymond (2005: 297-327), maupun 

hasil penelitian Boyd, dkk., (2005: 1-40), di mana menurut penelitian mereka justru 

kualitas sekolah swasta lebih baik dibandingkan dengan sekolah negeri. 

Kehadiran peneliti, dalam rancangan penelitian etnografi, menurut Spradely, 

berkedudukan sebagai instrumen dan sebagai siswa (Harsono, 2007: 158). Lebih 

lanjut, Harsono (2007: 158) menjelaskan bahwa etnografi pendidikan mengamati 

perilaku pejabat formal dan organisasi serta meneliti makna dari perilaku tersebut. 

Data dalam penelitian ini berupa perilaku supervisor maupun supervee dalam 

upaya pemberdayaan guru SMA Negeri I Klaten. Data dalam penelitian ini berupa; 

a) pola supervisi dan pembinaan yang ada relevansinya dengan fokus penelitian, b) 

Jawaban lisan atau tertulis dari informan maupun dari responden, dan c) proses 

supervisi pendidikan, maka responden dalam penelitian merupakan key informant 

yang terdiri dari guru dan Kepala Sekolah di SMA Negeri I Klaten. 

Sumber data dalam penelitian ini berupa kata-kata, tindakan, maupun perilaku 

orang yang diwawancarai atau diamati, data pendukung lainnya berupa dokumen 

maupun foto-foto. Peneliti melacak data melalui tiga sumber, yaitu: 1) ucapan dan 

tindakan yang bersifat deskriptif, etnografis, struktural, dan kontras melalui 

wawancara langsung sebagai hasil pengembangan pendalaman data; 2) observasi 

langsung pada subjek penelitian; dan 3) dokumen-dokumen yang relevan terhadap 

tujuan penelitian. 

Nara sumber dalam penelitian ini terdiri dari kepala sekolah dan guru. 

Penentuan informan dilakukan secara purpossive dan disesuaikan dengan kebutuhan 

penelitian (Moleong, 2008: 172). Nara sumber yang dipilih meliputi kepala guru dan 

kepala sekolah di SMA Negeri 1 Klaten. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis dalam 

situs dengan matriks deskriptif yang tertata dari Miles dan Huberman. Dalam 



analisis model ini, situs dipisahkan dari yang tertinggi hingga terendah berdasarkan 

variabel yang terpenting (Miles dan Huberman, 2004: 280). Langkah pertama yang 

dilakukan dalam analisis ini adalah mengurutkan situs. Pengurutan situs dimulai 

dengan melakukan pengurutan kasar yang diestimasikan. Langkah berikutnya 

adalah memasukkan data untuk setiap situs dan menyusun kembali baris-baris 

hingga urutan yang sistematis muncul. Langkah ini dilanjutkan dengan penilaian 

akhir (Miles dan Huberman, 2004: 307). 

Pemilihan rancangan analisis untuk penelitian dengan pendekatan kualitatif 

didasarkan pada tiga komponen utama (Hubermann, dalam Sutopo, 2006: 112-115). 

Ketiga komponen pokok tersebut meliputi reduksi data (data reduction), penyajian 

data (data display), dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Agar lebih mudah dalam 

memahami proses analisis, maka proses analisis data dapat disajikan secara skematis 

ke dalam diagram sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Model analisis interaktif (Interactive Model of Analysis) 

Sumber: (Sutopo, 2006: 112) 

 

Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa cara yang bisa dipilih untuk 

pengembangan keabsahan data. Cara-cara pengembangan keabsahan data menurut 

Sutopo (2006: 92) antara lain meliputi teknik trianggulasi, key informant review dan 

member check. 
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PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Karakteristik aktivitas supervisor untuk memberdayakan guru SMA Negeri di 

Kabupaten Klaten adalah melalui perencanaan yang dilakukan secara terprogram. 

Perencanaan supervisi dilakukan setiap tahun dengan pelaksanaan satu kali setiap 

semester. Pelaksanaan supervisi dilakukan dengan model pertemuan langsung dan 

melalui analisis dokumen. Penggunaan model perencanaan supervisi dengan 

mengacu pada model perencanaan yang dilakukan oleh sekolah lain yang lebih maju 

dapat membantu sekolah untuk mengejar ketertinggalan dari sekolah lain di 

dekatnya yang sudah maju. 

Supervisi direncanakan satu kali dalam setahun. Hal ini dikaitkan dengan 

kesibukan kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan tugasnya sehingga 

supervisi hanya berlangsung sekali dalam setahun. Pelaksanaan supervisi meliputi 

kegiatan supervisi pembelajaran, membimbing guru dan staf, mengajarkan 

wawasan/ pengetahuan baru, melaksanakan umpan balik dari hasil supervisi, dan 

mendokumentasikan hasil supervisi secara tertib. Teknik yang digunakan biasanya 

teknik individu dan teknik kelompok. Pendekatan supervisi yang dilakukan kepala 

sekolah tergantung pada pelaksananya, yaitu kepala sekolah itu sendiri. Hal ini 

disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Supervisi secara berkelompok lebih bersifat 

operasional sehingga tidak harus dilakukan. Pemberdayaan guru melalui supervisi 

tersebut dilakukan dengan adanya perbaikan dalam kualitas mengajar yang 

dilakukan guru. 

Salah satu tugas kepala sekolah sebagaimana ditentukan oleh Departemen 

Pendidikan Nasional adalah bahwa kepala sekolah sebagai seorang supervisor. 

Supervisi diartikan sebagai suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk 

membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan 

mereka secara efektif. 

Maju mundurnya proses belajar mengajar di sekolah sangat bergantung pada 

ketrampilan supervisor sebagai pemimpin. Supervisor yang baik memiliki 5 

ketrampilan dasar antara lain: 1) ketrampilan dalam hubungan kemanusian, 2) 

ketrampilan dalam proses kelompok, 3) Ketrampilan dalam memimpin pendidikan, 

4) ketrampilan mengatur personalia sekolah, 5) ketrampilan dalam evaluasi. 



Model perencanaan supervisi pembelajaran di SMA Negeri 1 Klaten 

cenderung mengacu pada model perencanaan yang sudah dilakukan sesuai tradisi di 

sekolah tersebut. Hal ini diartikan bahwa model perencanaan yang digunakan adalah 

dengan meniru model yang sudah digunakan selama bertahun-tahun di sekolah 

tersebut. Penggunaan model perencanaan supervisi yang dilakukan dengan model 

perencanaan yang sudah digunakan secara tradisi di satu sisi baik untuk 

menghindari adanya gejolak di kalangan guru. Di sisi lain, penggunaan model 

seperti yang digunakan tersebut kurang dapat mengikuti perkembangan terkini. 

Perencanaan merupakan salah satu bentuk tanggungjawab kepala sekolah 

sebagai administrator. Perencanaan merupakan salah satu syarat  mutlak bagi setiap 

organisasi atau lembaga dan bagi setiap kegiatan, baik perorangan maupun 

kelompok. Tanpa adanya perencanaan maka pelaksanaan suatu kegiatan akan 

mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan. Oleh karena itu, setiap kepala sekolah 

setidak-tidaknya harus membuat rencana tahunan. 

Hal ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Billot (2009: 33-49) 

yang menyimpulkan bahwa peranan dan beban kerja kepala sekolah adalah sangat 

kompleks. Kepala sekolah mempunyai peranan yang sangat krusial dalam 

pengembangan dan pemeliharaan efektivitas sekolah. Pemeliharaan efektivitas 

penyelenggaraan sekolah ditegaskan pula oleh Steyn (2005: 335) bahwa “managers 

and educators in school and at all levels of the education system must have the 

capacity collaboratively to determine the strategic direction of their organizations, 

in other word, the vision, mission and leadership development plan”. 

Peranan kepala sekolah sebagai penyelia adalah melaksanakan supervisi. 

Supervisi meliputi : (1) supervisi akademik, dan (2) supervisi manajerial. Kedua 

supervisi ini harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas 

sekolah/madrasah. 

Sasaran supervisi akademik antara lain adalah untuk membantu guru dalam 

hal : a) merencanakan kegiatan pembelajaran dan atau bimbingan, b) melaksanakan 

kegiatan pembelajaran/bimbingan, c) menilai proses dan hasil 

pembelajaran/bimbingan, d) memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan 

layanan pembelajaran/bimbingan, e) memberikan umpan balik secara tepat dan 



teratur dan terus menerus pada peserta didik, f) melayani peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar, g) memberikan bimbingan belajar pada peserta didik, 

h) menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, i) mengembangkan dan 

memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran dan atau bimbingan, j) 

memanfaatkan sumber-sumber belajar, k) mengembangkan interaksi 

pembelajaran/bimbingan (metode, strategi, teknik, model, dan pendekatan) yang 

tepat dan berdaya guna, l) melakukan penelitian praktis bagi perbaikan 

pembelajaran/bimbingan, dan m) mengembangkan inovasi pembelajaran/ 

bimbingan. 

Dalam melaksanakan supervisi manajerial, pengawas sekolah memiliki 

peranan khusus sebagai konseptor, programer, komposer, reporter, builder, 

supporter, observer, dan user. Berpijak dari hal tersebut, maka aktivitas kepala 

sekolah dalam menjalankan perannya sebagai supervisor dalam memberdayakan 

guru antara lain adalah: (1) menyusun program kerja kepengawasan untuk setiap 

semester pada sekolah binaannya; (2) melaksanakan penilaian, pengolahan, dan 

analisis data hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru; (3) 

mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses 

pembelajaran/bimbingan, lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap 

perkembangan hasil belajar/bimbingan siswa; (4) melaksanakan analisis 

komprehensif hasil analisis berbagai faktor sumber daya pendidikan sebagai bahan 

untuk melakukan inovasi sekolah; (5) memberikan arahan, bantuan, dan bimbingan 

kepada guru tentang proses pembelajaran/bimbingan yang bermutu untuk 

meningkatkan mutu proses dan hasil belajar/bimbingan siswa; (6) melaksanakan 

penilaian dan pemantauan penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah binaan 

mulai dari penerimaan siswa baru, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan ujian 

sampai kepada pelepasan lulusan/pemberian ijazah; dan (7) menyusun laporan hasil 

pengawasan di sekolah/madrasah binaannya dan melaporkannya kepada Dinas 

Pendidikan, Komite Sekolah, dan stakeholder lainnya; (8) melaksanakan penilaian 

hasil pengawasan seluruh sekolah/madrasah sebagai bahan kajian untuk menetapkan 

program pengawasan semester berikutnya. 



Temuan tersebut mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Holland 

(2009). Tulisan ini menitikberatkan pada peranan kepala sekolah sebagai supervisor. 

Peranan tersebut berupa peranan penyeimbang. Hasil tulisan menyimpulkan bahwa 

upaya yang dilakukan oleh para administratur sekolah adalah menyeimbangkan 

nilai-nilai manajerial dan profesional dalam peranan mereka sebagai supervisor. 

Nilai-nilai manajemen menentukan tujuan akhir sebagai pertimbangan sedangkan 

nilai-nilai profesional menentukan cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Temuan tersebut juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Boardman (2009) bahwa Boardman aktivitas kepala sekolah sebagai supervisor 

dalam pemberdayaan guru meliputi: “... the effort to stimulate, coordinate, and 

guide the continued growth of the teacher in the school, both individually and 

collectively, in better understanding and more effective performance at all the 

functions of instructions so that may be better able to stimulate and guide the 

continued growth of every pupil toward the richest and most intelligent 

participation and modern democratic society”. Temuan tersebut juga menegaskan 

hasil penelitian Steyn (2005: 335) bahwa “managers and educators in school and at 

all levels of the education system must have the capacity collaboratively to 

determine the strategic direction of their organizations, in other word, the vision, 

mission and leadership development plan”.  

Fungsi supervisial meliputi penyeliaan terhadap: kinerja sekolah, kinerja 

kepala sekolah, kinerja guru, kinerja tenaga kependidikan di sekolah, pelaksanaan 

kurikulum/mata pelajaran, proses pembelajaran,pemanfaatan sumberdaya, 

pengelolaan sekolah, dan unsur lainnya seperti : keputusan moral, pendidikan moral, 

kerjasama dengan masyarakat. mensupervisi sumber-sumber daya sekolah sumber 

daya manusia, material, kurikulum dan sebagainya, penyeliaan kegiatan antar 

sekolah binaannya, kegiatan in service training bagi kepala sekolah, guru dan tenaga 

kependidikan di sekolah lainnya, dan penyeliaan pelaksanaan kegiatan inovasi 

sekolah. 

Fungsi pengevaluasian pelaporan meliputi pengevaluasian pelaporan terhadap 

kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap 

berbagai komponen pendidikan di sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban 



penyelenggaraan pendidikan, pelaporan perkembangan dan hasil pengawasan 

kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Propinsi dan/atau Nasional, 

pelaporan perkembangan dan hasil pengawasan ke sekolah binaannya, Komite 

Sekolah dan stakeholder lainnya.  

Fungsi penindaklanjutan meliputi penindaklanjutan terhadap laporan hasil 

pengawasan untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah; 

penindaklanjutan terhadap kelebihan-kelebihan dan kekurangan sekolah hasil 

refleksi guru, dan tenaga kependidikan lainnya; penindaklanjutan terhadap hasil - 

hasil pemantauan pelaksanaan standar nasional untuk membantu sekolah dalam 

menyiapkan akreditasi sekolah; dan penindaklanjutan terhadap karya tulis ilmiah 

yang telah dihasilkan oleh guru dan kepala sekolah. 

Peranan tidak dapat dipisahkan (inherent) dengan fungsi seperti yang 

dinyatakan Stoner & Freeman (2010), “For the purpose of managerial thinking, a 

role is the behavioral pattern expected of someone within functional unit. Roles are 

thus inherent in functions.” Sebagai konsekuensi dari pendapat Stoner & Freeman 

tersebut, maka dapat dimaknai bahwa peranan adalah orang yang memainkan 

fungsi, sedangkan fungsi adalah kegiatan atau proses yang harus dimainkan oleh 

pemeran. Jadi, peranan harus berkaitan dengan fungsi atau sebaliknya fungsi 

berkaitan dengan peranan. 

Karakteristik aktivitas supervee untuk memberdayakan guru SMA Negeri di 

Kabupaten Klaten dilakukan dengan cara diskusi langsung dengan guru yang 

bersangkutan. Umpan balik tersebut dilakukan baik secara langsung di depan kelas 

di hadapan siswa atau pun ketika guru dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Kepala 

sekolah yang berpengalaman bahkan secara halus dan meminta waktu kepada guru 

untuk menyampaikan materi pembelajaran secara langsung kepada siswa. Melalui 

cara tersebut maka guru akan melihat langsung tentang teknik pengajaran yang 

disampaikan kepala sekolah. 

Guru sebagai tenaga pendidik merupakan pemimpin pendidikan, dia amat 

menentukan dalam proses pembelajaran di kelas, dan peran kepemimpinan tersebut 

akan tercermin dari bagaimana guru melaksanakan peran dan tugasnya, ini berarti 

bahwa kinerja guru merupakan faktor yang amat menentukan bagi mutu 



pembelajaran/pendidikan yang akan berimplikasi pada kualitas output pendidikan 

setelah menyelasaikan sekolah. 

Tujuan supervisi adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar-mengajar 

secara total; ini berarti bahwa tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki mutu 

mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru dalam arti luas 

termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses 

belajar-mengajar, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, 

pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan 

dan penggunaan metode mengajar, alat-alat pelajaran, prosedur dan teknik evaluasi 

pengajaran, dan sebagainya. 

Pemberdayaan guru melalui supervisi tersebut dilakukan dengan adanya 

perbaikan dalam kualitas mengajar yang dilakukan guru. Hal ini sejalan dengan 

pandangan Billot (2009: 36) yang menyatakan bahwa salah satu peranan kepala 

sekolah adalah bersifat fasilitatif dan memberdayakan guru melalui kepemimpinan 

dan pengelolaan infrastruktur, memberikan  pemecahan masalah dan bantuan 

kepada para guru yang kurang berprestasi. Menurut Billot dikatakan bahwa “the 

principals‟ role is facilitative rather than directive and they empower through their 

leadership and management of the infrastructure, problem-solving ability and 

assistance to those at risk of underachievement”. 

Pola umpan balik aktivitas supervisi kepala sekolah dalam pemberdayaan guru 

di SMA Negeri I Klaten dilakukan dengan cara diskusi langsung dengan guru yang 

bersangkutan. Hal ini dilakukan dengan memanggil guru yang disupervisi ke 

ruangan kepala sekolah dan ditunjukkan kekurangan yang ada selama mengajar 

kemudian diberi contoh yang lebih baik. 

Pola umpan balik yang langsung dilakukan setelah kegiatan supervisi sangat 

baik dilakukan. Hal ini dikarenakan bahwa guru segera mengetahui kelemahan atau 

kekurangannya dan pada saat itu juga diarahkan agar menjadi lebih baik. Cara ini 

sangat efektif dan efisien dalam meningkatkan kemampuan guru. 

Fokus supervisi ditekankan pada setting for learning, bukan pada seseorang 

atau sekelompok orang. Semua orang, seperti guru-guru, kepala sekolah, dan 

pegawai sekolah lainnya, adalah teman sekerja yang sama-sama bertujuan 



mengembangkan situasi yang memungkinkan terciptanya kegiatan belajar-mengajar 

yang baik. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka supervisi antara lain 

mencakup: 1) membangkitkan dan merangsang semangat guru dan pegawai sekolah 

lainnya dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya; 2) 

berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan termasuk berbagai 

macam media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran proses belajar 

mengajar; 3) bersama-sama guru, berusaha mengembangkan, mencari dan 

menggunakan metode-metode baru dalam proses belajar-mengajar yang lebih baik; 

4) membina kerja sama yang baik dan harmonis; dan 5) berusaha mempertinggi 

mutu dan pengetahuan guru dan pegawai sekolah. 

Hasil penelitian yang menunjukkan adanya perbedaan perencanaan, 

pelaksanaan dan pola umpan balik dalam aktivitas supervisi mendukung temuan 

penelitian yang dilakukan oleh Zepeda dan Kruskamp (2007) bahwa makna 

supervisi pengajaran bagi jabatan departemen adalah bersifat intuitif dan tercermin 

dalam pendekatan yang berbeda. Temuan ketiga adalah bahwa hambatan-hambatan 

yang dihadapi dalam supervisi pengajaran  mencakup waktu dan kurangnya 

penekanan fokus supervisi. 

Peranan kepala sekolah dalam supervisi di sekolah menyerupai apa yang 

dikemukakan oleh Holland (2009) bahwa peranan kepala sekolah sebagai supervisor 

adalah berupa peranan penyeimbang. Menurut Holland dikatakan bahwa upaya yang 

dilakukan oleh para administratur sekolah adalah menyeimbangkan nilai-nilai 

manajerial dan profesional dalam peranan mereka sebagai supervisor. Nilai-nilai 

manajemen menentukan tujuan akhir sebagai pertimbangan sedangkan nilai-nilai 

profesional menentukan cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Supervisi sebagai salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan di sekolah 

dalam penelitian ini sejalan dengan pandangan Power (2010). Menurut pandangan 

Power, supervisi dipandang sebagai model baru pembimbingan. Pembimbingan 

tersebut meliputi bimbingan mengenai mengenai cara-cara mempelajari pribadi 

siswa, membimbing guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan 

kurikulum sekolah. Bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum 

sekolah biasanya adalah tentang penyusunan Promes, Prota, pembuatan  Satuan 



Pelajaran, pengorganisasian pengelolaan kelas, pelaksanaan teknik-teknik evaluasi 

pengajaran, dan penggunaan media dan sumber-sumber dalam proses belajar 

mengajar. 

Berdasarkan temuan di atas, selanjutnya dapat dikemukakan model supervisi 

kepala sekolah untuk memberdayakan guru berupa model pengembangan kerjasama 

profesional. Model ini merupakan model kepengawasan/supervisi yang difasilitasi 

oleh kepala sekolah melalui proses yang diformulasikan secara moderat oleh dua 

orang  guru atau lebih yang setuju bekerjasama untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan kemampuan profesionalnya.  

Model ini dapat dilakukan melalui kegiatan saling mengadakan observasi 

kelas, saling memberikan umpan balik, dan menguasai tentang masalah-masalah 

kesupervisian. Dalam menerapkan model CPD ini  hendaknya  dapat menyediakan 

setting dimana guru secara informal dapat membicarakan persoalan-persoalan yang 

mereka hadapi, saling menukar gagasan, saling membantu dalam mempersiapkan 

pembelajaran, petukaran berbagai petunjuk dan saling memberi dukungan. 

Kepala Sekolah    dapat memilih sendiri bentuk kerjasama pengembangan 

profesi, sesuai dengan karakter dan budaya sekolah setempat. Ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan oleh kepala sekolah dalam merencanakan dan menerapkan 

model ini, yaitu: 1) Guru diikutsertakan dalam menentukan siapa yang dapat diajak 

untuk bekerja sama; 2) Kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawab terakhir 

dalam membentuk tim CPD; 3) Struktur supervisi disusun dalam bentuk struktur 

yang bersifat formal, terutama dalam hal pemeliharaan catatan-catatan mengenai 

bagaimana cara dan dalam waktu apa yang digunakan serta memberikan deskripsi 

umum tentang kegiatan CPD. Catatan tersebut bersifat laporan tahunan kepada 

kepala sekolah; 4) Kepala sekolah memberikan sumber-sumber yang diperlukan dan 

dukungan administrasi yang memungkinkan tim  CPD berfungsi setiap saat; 5) 

Kepala sekolah tidak menerima informasi mengenai hasil-hasil kerja tim dalam 

pembelajaran, jika hal itu tidak perlu dievaluasi. Jadi, informasi tersebut tetap 

disimpan oleh tim; 6) Jika kepala sekolah perlu mengadakan evaluasi yang 

mendalam, hendaknya data tersebut dinilai melalui seorang guru tentang pekerjaan 

guru yang lain; 7) Masing-masing guru mencatat perkembangan profesionalnya 



masing-masing sebagai hasil dari kegiatan CPD; 8) Kepala sekolah mengadakan 

pertemuan dengan tim CPD sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun   untuk 

melakukan penilaian proses CPD; 9) Kepala sekolah mengadakan pertemuan 

individual dengan setiap anggota tim CPD sekurang-kurangnya satu kali dalam 

setahun   untuk membicarakan catatan pertumbuhan profesionalnya dan 

memberikan dorongan serta bantuan yang diperlukan ; dan 10) Secara umum, tim-

tim baru dibentuk setiap dua atau tiga tahun.  

Model tersebut dapat di atas selanjutnya dapat divisualisasikan ke dalam 

diagram sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram Peranan Kepala Sekolah dan Guru dalam Supervisi Model Pengembangan 

Kerjasama Profesional (CPD) 

 

SIMPULAN 

Karakteristik aktivitas supervisor untuk memberdayakan guru SMA Negeri I 

Klaten adalah melalui perencanaan yang dilakukan secara terprogram. Perencanaan 

supervisi dilakukan setiap tahun dengan pelaksanaan satu kali setiap semester. 

Kepala Sekolah Guru 

1. Menentukan siapa 

saja yg  dapat diajak 

bekerjasama. 

2. Bertanggungjawab 

terhadap 

pembentukan tim 

CPD 

3. Memberikan 

sumber-sumber yng 

diperlukan dan 

dukungan admnstrs 

4. Tidak menerima 

informasi hasil kerja 

tim dlm pembljrn 

5. Jika perlu mlkkan 

evaluasi data diprlh 

dr guru lain. 

6. Mengdkn pertemuan 

dgn tim CPD satu 

kali dlm setahun  

1. Ikut serta dlm 

menentukan saja 

yg  dapat diajak 

bekerjasama. 

2. Mencatat 

perkembangan 

profesionalnya 

masing-masing 

sebagai hasil dari 

kegiatan CPD 

3. Menjadi anggota 

tim CPD 



Pelaksanaan supervisi dilakukan dengan model pertemuan langsung dan melalui 

analisis dokumen. Penggunaan model perencanaan supervisi dengan mengacu pada 

model perencanaan yang dilakukan oleh sekolah lain yang lebih maju dapat 

membantu sekolah untuk mengejar ketertinggalan dari sekolah lain di dekatnya yang 

sudah maju. 

Karakteristik aktivitas supervee untuk memberdayakan guru SMA Negeri I 

Klaten dilakukan dengan cara diskusi langsung dengan guru yang bersangkutan. 

Umpan balik tersebut dilakukan baik secara langsung di depan kelas di hadapan 

siswa atau pun ketika guru dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Kepala sekolah 

yang berpengalaman bahkan secara halus dan meminta waktu kepada guru untuk 

menyampaikan materi pembelajaran secara langsung kepada siswa. Melalui cara 

tersebut maka guru akan melihat langsung tentang teknik pengajaran yang 

disampaikan kepala sekolah. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya dapat dikemukakan implikasi 

hasil penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Implikasi tersebut adalah 

sebagai berikut: 1) Apabila supervisi dilakukan secara terprogram, maka 

pemberdayaan guru akan semakin optimal dilakukan; dan 2) Apabila respon guru 

dalam tindakan umpan balik supervisi dilakukan dengan optimal, maka kinerja guru 

dalam pembelajaran akan semakin meningkat pula. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas supervisi tujuannya adalah 

untuk memberdayakan guru. Untuk itu disarankan kepada para guru untuk lebih 

memperhatikan aspek-aspek umpan balik yang diberikan kepala sekolah untuk 

meningkatkan kompetensi mereka dengan demikian tujuan utama supervisi, yaitu 

pemberdayaan guru dapat tercapai. 

Mengingat bahwa aktivitas supervisi sangat bermanfaat dalam 

memberdayakan guru, maka disarankan bagi para pengambil kebijakan untuk lebih 

memberikan dorongan kepada kepala sekolah untuk melaksanakan aktivitas 

supervisi dengan disertai pembinaan. Apabila dipandang perlu, pembinaan dapat 

dilakukan dengan menggunakan bantuan ahli sehingga kemampuan guru benar-

benar meningkat. 



Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di tingkat satuan pendidikan 

mempunyai peranan strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Untuk itu 

disarankan kepada para kepala sekolah untuk lebih memperhatikan aspek-aspek 

yang diperlukan dalam aktivitas supervisi. Hal ini dimaksudkan agar guru dapat 

diberdayakan dan ditingkatkan kualitas kerja yang mereka lakukan, khususnya 

dalam pembelajaran. 
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