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abstract

The main focus of this research is a model How learning supervision by 
the Principal at the High School Muhammadiyah Surakarta. The purpose of this 
study were 1) To describe the planning model learning supervised by the Principal 
at SMA Muhammadiyah Surakarta 2) To describe the implementation of a model 
learning supervised by the Principal at SMA Muhammadiyah 3) To describe the 
model of feedback and follow-supervised learning by Principal at SMA 
Muhammadiyah

The research was conducted at SMA Muhammadiyah in Surakarta, using a 
qualitative approach. Data collection methods used were in-depth interviews, 
observations (observation) and documentation. Data analysis techniques used 
interactive analysis using four stages include data collection, data reduction, data 
presentation, and conclusion / verification. The validity of the data was done by 
using triangulation.

The results of this study 1) planning activities supervised learning in SMA 
Muhammadiyah Surakarta City refers to the activities of the identification 
problem, ie, identifying the aspects that need to be supervised. Identification 
carried out by analyzing the strengths, weaknesses, opportunities and threats of 
the aspects of the learning activities undertaken by teachers to be more effective 
supervision and on target. 2) In practice, the SMA Muhammadiyah Surakarta City 
using several models and techniques of supervision do Headmaster. Supervised 
learning methods used SMA Muhammadiyah Surakarta is divided between the 
individual and the group. Engineering supervision of individual learning here is 
the implementation of the supervision given to the Principal SMA 
Muhammadiyah certain teachers who have specific problems and personal nature. 
Supervisor here only dealing with a teacher who is seen as having a particular 
problem. Supervision techniques are classified as individual techniques include: 
classroom visits, classroom observations, individual meetings, visits between 
classes, and judge yourself. 3) Follow-up of the supervision is done by 
implementing guidance and stabilization instruments.
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Pendahuluan

Sekolah sebagai pendidikan formal bertujuan membentuk manusia yang 

berkepribadian, dalam mengembangkan intelektual peserta didik dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepala Sekolah sebagai pemimpin pendidikan 

perannya sangat penting untuk membantu guru dan muridnya. Di dalam 

kepemimpinan kepala harus dapat memahami, mengatasi dan memperbaiki 

kekurangan-kekurangan yang terjadi dilingkungan sekolah. Untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan Kepala Sekolah harus mampu meningkatkan kinerja para guru 

atau bawahannya (Rahmawati, 2010: 1).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Kepala Sekolah, sebagai 

pemimpin sekolah harus mampu memberikan pengaruh-pengaruh yang dapat 

menyebabkan guru tergerak untuk melaksanakan tugasnya secara efektif sehingga 

kinerja mereka akan lebih baik. Sebagai pemimpin yang mempunyai pengaruh, ia 

berusaha agar nasehat, saran dan jika perlu perintahnya diikuti oleh guru-guru. 

Dengan demikian ia dapat mengadakan perubahan-perubahan dalam cara berfikir, 

sikap, tingkah laku yang dipimpinnya. Dengan kelebihan yang dimilikinya yaitu 

kelebihan pengetahuan dan pengalaman, ia membantu guru-guru berkembang 

menjadi guru yang profesional (Rahmawati, 2010: 1).

Dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya Kepala Sekolah harus 

melakukan pengelolaan dan pembinaan sekolah melalui kegiatan administrasi, 

manajemen dan kepemimpinan yang sangat tergantung pada kemampuannya. 

Sehubungan dengan itu, Kepala Sekolah  sebagai administrator pendidikan 

bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di 
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sekolahnya. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, 

kepala sekolah hendaknya memahami, menguasai dan mampu melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan fungsi sebagai administrator 

pendidikan. Kepala Sekolah  sebagai supervisor adalah bahwa kepala sekolah 

harus pandai meneliti, mencari dan menentukan syarat-syarat mana sajakah yang 

diperlukan bagi kemajuan sekolahnya sehingga tujuan-tujuan pendidikan di 

sekolah itu semaksimal mungkin dapat tercapai. Kepala sekolah tersebut harus 

dapat meneliti dan menentukan syarat-syarat mana yang telah ada dan mencukupi, 

mana yang belum ada atau kurang mencukupi yang peru diusahakan dan dipenuhi 

(Purwanto, 2005: 115).

Jika fungsi supervisi kepala sekolah tersebut diperhatikan dan benar-benar 

dilaksanakan dapat di harapkan sekolah  akan berangsur-angsur maju dan 

berkembang sebagai alat yang benar-benar memenuhi syarat untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Kemampuan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi 

pengajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain lingkungan masyarakat 

tempat sekolah itu berada, besar kecilnya sekolah yang menjadi tanggungjawab 

Kepala Sekolah, tingkat dan jenis sekolah, keadaan guru-guru dan pegawai yang 

tersedia serta kecakapan dan keahlian kepala sekolah itu sendiri (Purwanto, 2005: 

118).

Persaingan di dunia pendidikan semakin lama semakin menarik. Ada yang 

mampu bertahan, tapi banyak pula yang gulung tikar. Kondisi demikian menuntut 

Kepala Sekolah untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu pembelajaran 

melalui supervisi pembelajaran.  Pelaksanaan supervisi pembelajaran yang telah 
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diterapkan berbentuk pelayanan pembinaan guru yang diharapkan dapat 

memajukan dan mengembangkan pengajaran hal ini agar guru dapat mengajar 

dengan baik dan berdampak pada belajar siswa. Supervisi pembelajaran kepala 

sekolah berfungsi membantu guru dalam mempersiapkan pelajaran dengan 

mengkoordinasi teori dengan praktik.

Sementara ini pelaksanaan supervisi pembelajaran di sekolah seringkali 

masih bersifat umum. Aspek-aspek yang menjadi perhatian kurang jelas, sehingga 

pemberian umpan balik terlalu umum dan kurang mengarah ke aspek yang 

dibutuhkan guru. Sementara guru sendiripun kadang kurang memahami manfaat 

supervise pembelajaran. Hal ini disebabkan tidak dilibatkannya guru dalam 

perencanaan pelaksanaan supervise pembelajaran. Padahal proses pelaksanaannya 

supervisi pembelajaran melibatkan guru sejak tahap perencanaan sehingga 

memungkinkan guru mengetahui manfaat supervise pembelajaran  bagi dirinya. 

Supervisi pembelajaran merupakan pendekatan yang melibatkan guru sejak tahap 

perencanaan. Supervisi merupakan jawaban yang tepat untuk mengatasi 

permasalahan yang berhubungan dengan guru pada umumnya. Kepala sekolah 

diharapkan memahami dan mampu melaksanakan supervisi pembelajaran karena 

keterlibatan guru sangat besar mulai dari tahap perencanaan sampai dengan 

analisis keberhasilannya. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas guru ialah 

melalui proses pembelajaran dan guru merupakan komponen sumber daya 

manusia yang harus dibina dan dikembangkan secara terus menerus agar dapat 

melaksanakan fungsinya secara profesional (Sahertian, 2000:1). 
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Kota Surakarta memiliki 5 Sekolah Menengah Atas (SMA)  

Muhammadiyah. Sekolah tersebut adalah SMA Muhammadiyah 1, SMA 

Muhammadiyah 2, SMA Muhammadiyah 3, SMA Muhammadiyah 5 dan SMA 

Muhammadiyah 6.  Kelima sekolah tersebut saling bersaing untuk meningkatkan 

mutu pembelajarannya.  Dari hasil observasi awal yang telah dilakukan penulis, 

bahwa kendala kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi pembelajaran 

adalah karena kepala sekolah belum menguasai tentang tugas dan fungsi sebagai 

kepala sekolah, kepala sekolah jarang berada ditempat, kepala sekolah kurang 

sekali mengadakan rapat yang membahas perkembangan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru, kepala sekolah belum merencanakan jadwal supervisi 

pembelajaran dan kepala sekolah hanya menggunakan teknik classroom visitation

(mengadakan kunjungan kelas) yang tidak jelas waktunya. 

Memperhatikan uraian tersebut diatas,  penelitian ini bertujuan 1) Untuk 

mendeskripsikan model perencanaan supervisi pembelajaran oleh Kepala Sekolah  

di SMA Muhammadiyah Surakarta. 2) Untuk mendeskripsikan  model 

pelaksanaan  supervisi pembelajaran oleh Kepala Sekolah di SMA 

Muhammadiyah. 3) Untuk mendeskripsikan model umpan balik dan tindaklanjut 

supervisi pembelajaran oleh Kepala Sekolah  di SMA Muhammadiyah 

Metode Penelitian

Mempertimbangkan fokus penelitian, maka penelitian ini  adalah 

penelitian kualitatif.  Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan 

realitas sebagai pengalaman social berlapis ganda, interaktif dan berbagi, yang 
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dapat dikaji dari perspektif partisipan baik dengan teknik interaktif atau 

noninteraktif. Penelitian kualitatif juga disebut studi kasus dimana peneliti 

membuat keputusan mengenai orang, mana, kapan dan dimana mereka akan dikaji 

(Sutama, 2012: 120).

Rancangan penelitian ini adalah penelitian etnografi. Tempat peneltitian 

yang akan dilaksanakan di SMA Muhammadiyah Surakarta, akan meneliti tentang 

“Supervisi pembelajaran oleh Kepala Sekolah di SMA Muhammadiyah 

Surakarta”, baik untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran, maupun untuk 

mengetahui hasil dari proses pembelajaran, maupun untuk mengetahui hasil dari 

proses pembelajaran. Penelititan ini akan dilaksanakan selama 3 bulan. Pemilihan 

lokasi penelitian berdasarkan atas keunikan yang dimiliki oleh lokasi penelitian, 

yaitu lokasi penelitian sangat strategis serta mudah dijangkau. Selain keunikan 

yang dimiliki oleh SMA Muhammadiyah Surakarta juga memiliki kepemimpinan 

yaitu kepala sekolah yang ada di SMA Muhammadiyah  Surakarta ini memiliki 

pola kepemimpinan.

Dalam langkah ini peneliti ingin membahas analisis etnografi sebagai 

suatu alat untuk menemukan makna budaya (Spradley, 2007:129). Tujuan 

menggunakan metode analisis yang mengarah pada penemuan kerangka 

pengetahuan budaya, secara khusus peneliti menghindari pembuatan kategori dari 

luar yang menciptakan tatanan dan pola bukan menemukannya. Analisis 

memungkinkan kita untuk menemukan berbagai permasalahan untuk di tanyakan 

pada wawancara. Analisis tersebut juga memungkinkan ditemukannya makna 
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berbagai hal bagi informan. Teknik analisa data yang dilakukan pada penelitian 

ini adalah teknik analisa data model interaktif

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan supervisi menurut Freire dalam Sagala (2007) adalah 

evaluasi, bukan inspeksi, karena kalau inspeksi pendidik hanya menjadi objek 

pengamatan pejabat. Sedangkan evaluasi, setiap orang adalah subjek yang 

bekerjasama dengan para supervisor dalam melakukan kritik dan menjaga gerak 

dengan kerja mereka. Dikemukakan oleh Sahertian dan Mataheru (1985) bahwa 

tujuan supervisi pembelajaran ialah memperkembangkan situasi belajar dan 

mengajar yang lebih baik. Yang dimaksud situasi belajar dan mengajar ialah 

situasi dimana terjadi proses interaksi antara guru dengan siswa dalam usaha 

mencapai tujuan belajar yang ditentukan. Usaha ke arah perbaikan pembelajaran 

ditujukan kepada pencapaian tujuan akhir pendidikan yaitu pembentukan pribadi 

anak yang mandiri. 

Fungsi diartikan sebagai tugas aktif dari kegiatan supervisi pembelajaran 

yang dilakukan oleh orang yang berkedudukan sebagai supervisor (Wahyudi, 

2009: 101). Supervisi pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan 

tujuan agar apa yang diharapkan bersama menjadi kenyataan. Secara garis besar, 

cara; atau tenik supervis pembelajaran dapat; digolongkan menjadi dua, yaitu 

teknik perseorangan dan teknik kelompok Purwanto (2005: 78).

Dalam lingkungan global saat ini, sekolah dan lembaga-lembaga yang 

lebih tinggi pembelajaran yang dipercayakan untuk menghasilkan sumber daya 
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manusia berkualitas yang mampu berpartisipasi dan mengatasi dengan tuntutan

pasar yang terus berubah. Jika guru yang berkualitas adalah untuk melahirkan

siswa berkualitas, maka peneliti perlu melihat peran penting dari kepala sekolah 

sebagai pengawas proses pengajaran dan pembelajaran (Gurnam Kaur Sidhu, 

2010). Kinerja guru di sekolah menengah secara signifikan tergantung pada

kapasitas kepala sekolah untuk secara efektif melakukan pengawasan yang 

memadai.

Secara umum Kepala Sekolah di SMA Muhammadiyah Surakarta dalam 

melaksanakan perencanaan supervisi pembelajaran melaksanakannya dengan 

tahap-tahap sebagai berikut: Konsep Perencanaan Program Supervisi 

Pembelajaran. Perencanaan program supervisi pembelajaran adalah penyusunan 

dokumen perencanaan pelaksanaan dan perencanaan pemantauan dalam rangka

membantu guru mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menentukan Ruang lingkup perencanaan 

supervisi pembelajaran Ruang lingkup supervisi pembelajaran meliputi: 1) 

pelaksanaan KTSP; 2) persiapan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran oleh 

guru; 3) pencapaian standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan 

peraturan pelaksanaannya; dan 4) peningkatan mutu pembelajaran melalui model 

kegiatan pembelajaran yang mengacu pada Standar Proses; proses pembelajaran 

untuk meningkatkan kemampuan peserta didik menjadi sdm yang kreatif, 

inovatif, mampu memecahkan masalah, berpikir kritis, dan bernaluri 

kewirausahaan; peserta didik dapat membentuk karakter dan memiliki pola pikir 

serta kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan mengembangkan 
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kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif dan berwawasan 

kebangsaan; keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar yang 

dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman 

konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh guru; bertanggung jawab 

terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran 

yang diampunya.

Kegiatan perencanaan supervisi pembelajaran di SMA Muhammadiyah 

Surakarta  mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan, yakni 

mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu disupervisi. Identifikasi dilaksanakan 

dengan menganalisis kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman dari aspek 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru agar supervisi lebih efektif 

dan tepat sasaran. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan 

supervisi adalah 1) mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan 

pribadi, rapat staf, 2) mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran 

terhadap data yang dikumpulkan, 3) mengklasifikasi data sesuai dengan bidang 

permasalahan, 4) menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya, 5) menetapkan teknik yang tepat digunakan 

untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme guru. Membuat 

Instrumen-instrumen supervisi pembelajaran. Seorang kepala sekolah yang akan 

melaksanakan kegiatan supervisi harus menyiapkan perlengkapan supervisi, 

instrumen, sesuai dengan tujuan, sasaran, objek metode, teknik dan pendekatan 

yang direncanakan, dan instrumen yang sesuai. Menentukan model-model 

supervisi pembelajaran. Secara umum kegiatan supervisi di SMA Muhammadiyah 
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Surakarta dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu: supervisi umum dan 

supervisi pembelajaran. Supervisi umum dilakukan untuk seluruh kegiatan teknis 

administrasi sekolah, sedangkan supervisi pembelajaran lebih diarahkan pada 

peningkatan kualitas pembelajaran. 

SMA Muhammadiyah Surakarta masing-masing memiliki cara yang 

berbeda dalam membuat perencanaan pembelajaran hal ini dikarenakan memang 

tidak ada rencana yang standard dalam supervisi Tiap guru mempunyai 

kemampuan dan kelemahan yang berbeda; memerlukan bantuan yang berbeda 

dari guru-guru yang lainnya dalam keadaan yang tidak sama dengan guru-guru 

lainnya. Supervisi merupakan usaha untuk membantu Guru meningkatkan 

kemampuannya dan penampilannya, sesuai dengan kebutuhannya dalam situasi 

bekerjanya. Karena itu tiap bantuan harus diberikan dan direncanakan sesuai 

dengan kebutuhan dan situasi tersebut.

Dalam supervisi tidak dapat digunakan suatu pola tetap dalam rencana, 

terutama dalam penentuan permasalahannya dan cara-cara pemecahannya. 

Kalaupun masalahnya mungkin sama, tetapi latar belakang timbulnya masalah 

mungkin berbeda, dan karena itu cara pemecahannyapun akan berbeda.

Perencanaan Supervisi memerlukan kreatifitas. Tiap sekolah mempunyai 

situasi tersendiri dengan keadaan yang berbeda dan masalah yang berlainan. 

Peningkatan pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan kebutuhan 

kebutuhan murid-muridnya, dengan tujuan khusus sekolah itu, dengan keadaan 

dan kemampuan anggota-anggota stafnya, dengan kemampuan sekolah untuk 

mengadakan fasilitas yang diperlukan. Semua hal-hal tersebut harus diperhatikan 
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dan dijadikan faktor-faktor penentu dalam menyusun program supervisi di 

sekolah. Hal itu memerlukan kreativitas dari supervisor dalam menyusun 

programnya. Apakah kegiatan supervisi di sekolah akan ditujukan kepada 

memperkaya pengalaman belajar bagi murid, apakah untuk meningkatkan 

kemampuan para guru dalam memilih dan menggunakan alat pelajaran, apakah 

peningkatan disiplin dan sikap professional anggota stafnya, apakah mempererat 

hubungan dan kerjasama antara sekolah dan masyarakat, dan sebagainya, harus 

ditentukan berdasarkan kreatifitas supervisor dengan memperhatikan kebutuhan 

dan situasi setempat.

Perencanaan Supervisi harus komprehensif Usaha peningkatan kegiatan 

belajar mengajar mencakup berbagai segi yang sukar dipisah-pisahkan. Guru, alat, 

metode, keadaan fisik, murid, sikap Kepala sekolah, semuanya itu bersangkut-

paut dan saling mempengaruhi. Supervisor harus dapat mengatur kegiatan 

supervisinya agar tujuan-tujuan dapat tercapai sebaik-baiknya, satu persatu, secara 

berurutan dan bertahap. Setiap tahapan yang dicapai harus berada dalam rangka 

pencapaian tujuan yang lebih jauh lagi. Semua segi-segi dan tahapan-tahapan 

yang dicapai harus merupakan satu keseluruhan, suatu kesatuan yang menyeluruh. 

Karena itu perencanaannya harus komprehensif dan memperhatikan semua segi-

segi dari proses belajar-mengajar, meskipun dalam pencapaiannya harus bertahap.

Perencanaan supervisi harus kooperatif Supervisi bukan masalah 

perorangan. Proses belajar-mengajar menyangkut soal seluruh sekolah, bukan 

hanya seorang guru saja, atau hanya Kepala Sekolah saja. Dalam pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan supervisinya seorang supervisor akan memerlukan bantuan 
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orang lain, anggota staf lainnya, dan karena itu dalam perencanaannyapun 

diperlukan bantuan dari orang-orang yang kemudian akan turut dalam 

pelaksanaannya. Karena itu pulalah perencanaan supervisi harus kooperatif, 

mengikutsertakan sebanyak mungkin fihak-fihak yang berhubungan dengan 

proses belajar-mengajar di sekolah.

Supervisor sebagai perencana harus merupakan seorang pemimpin dan 

pembimbing dalam kerjasama kelompok, dan bukan pengambil keputusan dan 

pelaksana tunggal. Supervisor sebagai pemimpin harus dapat mendorong orang 

lain untuk berinisiatif, dan harus dapat memanfaatkan inisiatif orang lain. Karena 

itu perencanaan yang dilakukan supervisor harus kooperatif.

Rencana supervisi harus memberikan kebebasan untuk melaksanakan 

sesuatu sesuai dengan keadaan dan perubahan yang terjadi. Seorang supervisor 

yang bijaksana tidak terpaku pada cara-cara pencapaian tujuan yang telah ia 

rencanakan, tetapi selalu berusaha menyesuaikannya pada situasi baru dan 

tekanan-tekanan keadaan.

Sifat perencanaan yang fleksibel ini tidak berarti bahwa tujuan yang 

dirumuskan dalam rencana tidak boleh jelas dan kongkrit. Tujuannya harus jelas 

dan kongkrit terperinci, cara-cara pencapaiannya harus diperhitungkan dengan 

seksama. Supervisor harus mampu menyesuaikan rencana pada situasi baru 

timbul. Untuk itu pada waktu penyusunan rencana harus sudah difikirkan berbagai 

alternatif-alternatif pemecahannya. Dan untuk itu pula perlunya perencanaan yang 

kooperatif, agar terhimpun ide sebanyak-banyaknya.
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Ada beberapa kriteria kunjungan kelas yang baik, yaitu: (1) memiliki tujuan-

tujuan tertentu; (2) mengungkapkan aspek-aspek yang dapat memperbaiki 

kemampuan guru; (3) menggunakan instrumen observasi tertentu untuk 

mendapatkan daya yang obyektif; (4) terjadi interaksi antara pembina dan yang 

dibina sehingga menimbulkan sikap saling pengertian; (5) pelaksanaan kunjungan 

kelas tidak menganggu proses belajar mengajar; (6) pelaksanaannya diikuti 

dengan program tindak lanjut.

Pelaksanaan observasi kelas ini melalui beberapa tahap, yaitu: (1) 

persiapan observasi kelas; (2) pelaksanaan observasi kelas; (3) penutupan 

pelaksanaan observasi kelas; (4) penilaian hasil observasi; dan (5) tindak lanjut. 

Dalam melaksanakan observasi kelas ini, supervisor menggunakan instrumen 

observasi tertentu, antara lain berupa evaluative check-list, activity check-list.

Pertemuan individual adalah satu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar 

pikiran antara pembina atau supervisor guru, guru dengan guru, mengenai usaha 

meningkatkan kemampuan profesional guru. Tujuannya adalah: (1) memberikan 

kemungkinan pertumbuhan jabatan guru melalui pemecahan kesulitan yang 

dihadapi; (2) mengembangkan hal mengajar yang lebih baik; (3) memperbaiki 

segala kelemahan dan kekurangan pada diri guru; dan (4) menghilangkan atau 

menghindari segala prasangka yang bukan-bukan.

Dalam percakapan individual ini supervisor harus berusaha 

mengembangkan segi-segi positif guru, mendorong guru mengatasi kesulitan-

kesulitannya, dan memberikan pengarahan, hal-hal yang masih meragukan 
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sehingga terjadi kesepakatan konsep tentang situasi pembelajaran yang sedang 

dihadapi.

Supervisi pembelajaran di SMA Muhammadiyah di Surakarta ditujukan 

untuk membantu guru meningkatkan pembelajaran, sehingga pada akhirnya dapat 

meningkatkan belajar siswa. Sesuai dengan tujuannya tersebut maka istilah yang 

sering digunakan adalah supervisi pembelajaran. 

Dalam pelaksanaan supervisi terdapat berbagai teknik dan pendekatan yang 

dapat diterapkan oleh supervisor. Dalam pelaksanaan supervisi, karakteristik guru 

yang dihadapi oleh supervisor pasti berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat 

dilihat dari sisi usia dan kematangan, pengalaman kerja, motivasi maupun 

kemampuan guru. Karena itu, supervisor harus menerapkan pendekatan yang 

sesuai dengan karakteritik guru yang dihadapinya. Apabila pendekatan yang 

digunakan tidak sesuai, maka kegiatan supervisi kemungkinan tidak akan berjalan 

dengan efektif.

Pelaksanaan kegiatan supervisi kunjungan kelas tahun 2010/2011 telah 

dilaksanakan sesuai program. Supervisi kunjungan kelas dilakukan oleh Kepala 

Sekolah (Drs. H. Tri Kuat, MPd) Dan dibantu oleh Wakasek Kurikulum (Drs. 

Suhartoyo), Wakasek Kesiswaan (Drs. Wiratno), Wakasek Humas (Drs. 

Kusmani), serta Wakasek Sarana Prasarana (Sri Rahayu, SPd).

Hasil pelakanaan supervisi pembelajaran secara keseluruhan, pada 

dasarnya Kegiatan Belajar Mengajar telah berjalan dengan baik, hanya saja masih 

perlu peningkatan pemanfaatan LCD dalam pembelajaran, peningkatan keaktifan 

siswa, serta meningkatan komunikasi dua arah.
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Dalam pelaksanaannya, SMA Muhammadiyah di Surakarta menggunakan 

beberapa model dan teknik supervisi yang dapat dilakukan Kepala Sekolah.

Metode supervisi pembelajaran yang digunakan SMA Muhammadiyah di 

Surakarta  tersebut dibedakan antara yang bersifat individual dan kelompok. 

Teknik supervisi pembelajaran individual di sini adalah pelaksanaan 

supervisi yang diberikan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah kepada guru 

tertentu yang mempunyai masalah khusus dan bersifat perorangan. Supervisor di 

sini hanya berhadapan dengan seorang guru yang dipandang memiliki persoalan 

tertentu. Teknik-teknik supervisi yang dikelompokkan sebagai teknik individual 

meliputi: kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan 

antarkelas, dan menilai diri sendiri. 

Hasil supervisi perlu ditindaklanjuti agar memberikan dampak yang 

nyata bagi peningkatkan profesionalisme guru. Dampak nyata ini diharapkan 

dapat dirasakan masyarakat maupun stakeholders. Tindak lanjut tersebut berupa: 

penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar, 

teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi 

standar dan guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/penataran lebih 

lanjut. 

Tolok ukur keberhasilan supervisi pembelajaran adalah suatu kondisi tertentu 

dan optimal yang diharapkan untuk dapat dicapai oleh suatu objek yang diukur atau 

dinilai. Dari makna kata "optimal" tersebut dapat difahami bahwa kondisi yang 

menjadi pembanding bagi kondisi aktual suatu objek dengan kondisi pembanding. 

Jika kondisi masih jauh dari yang disebutkan, maka nilai objek yang bersangkutan 
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masih rendah. Sebaliknya jika kondisi aktual objek yang dinilai sudah mendekati 

kondisi pembanding, maka objek yang diukur sudah tidak mengkhawatirkan lagi. 

Objek yang perlu dibina adalah objek yang kondisinya masih jauh dari kondisi 

harapan.

Dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran di SMA Muhammadiyah di 

Surakarta, tidaklah semudah teori, banyak pertimbangan dan hambatan dalam 

pelaksanaan supervisi pembelajaran di SMA Muhammadiyah di Surakarta yang 

mengakibatkan tidak optimalnya keberhasilan supervisi pembelajaran dan 

peningkatan mutu guru dan siswa. Hambatan tersebut antara lain,  Pertama, secara 

legal yang ada dalam nomenklatur adalah jabatan Kepala Sekolah bukan 

supervisor. Hal ini mengindikasikan paradigma berpikir tentang pendidikan yang 

masih dekat dengan era inspeksi. Kedua, lingkup tugas jabatan Kepala Sekolah 

lebih menekankan pada pengawasan administrasi. Asumsi yang digunakan adalah 

apabila administrasinya baik, maka pengajaran di sekolah tersebut juga baik. 

Inilah asumsi yang keliru. Ketiga, rasio jumlah Guru dalam satu sekolah sangat 

tidak ideal bila hanya di supervisi oleh satu orang Kepala Sekolah. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pertemuan 

balikan, yaitu: Pertemuan balikan harus dilaksanakan sesegera mungkin setelah 

observasi dilakukan, supaya masing-masing pihak (guru dan supervisor) masih 

segar ingatannya pada proses kegiatan belajar mengajar yang baru dilakukan.

Sebelum pertemuan balikan, supervisor perlu mengadakan analisis pendahuluan 

tentang hasil rekaman observasi. Suasana pertemuan yaitu akrab, terbuka, bebas 

dari suasana menilai atau mengadili. Supervisor hendaknya mengupayakan agar 
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guru dapat menentukan kekurangan dan kelebihannya sendiri. Proses supervisi 

pembelajaran merupakan rangkaian yang dilaksanakan ketika supervisi 

dilaksanakan. Pelaksanaan supervisi secara umum proses dilaksanakan melalui 

tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Prosedur supervisi juga 

dapat dilaksanakan dengan proses yaitu pertemuan pendahuluan, observasi guru 

yang sedang mengajar, dan pertemuan balikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dapat menawarkan model 

supervisi pembelajaran yaitu kombinasi antara supervise pembelajaran individual 

dan supervisi pembelajaran kelompok dengan tetap menggunakan prinsip ilmiah, 

demokrasi, kooperatif; konstruktif dan kreatif secara terus menerus atau terjadwal. 

Diharapkan dengan model ini guru tidak merasa di inspeksi dan guru dapat saling 

berdiskusi pada waktu supervisi pembelajaran kelompok.

Simpulan

Kegiatan perencanaan supervisi pembelajaran di SMA Muhammadiyah 

Kota Surakarta  mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan, yakni 

mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu disupervisi. Identifikasi dilaksanakan 

dengan menganalisis kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman dari aspek 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru agar supervisi lebih efektif 

dan tepat sasaran. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan 

supervisi adalah mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi, 

rapat staf, mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data 

yang dikumpulkan, mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan,  
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menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya, menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau 

meningkatkan profesionalisme guru.

Dalam pelaksanaannya, SMA Muhammadiyah Kota Surakarta 

menggunakan beberapa model dan teknik supervisi yang dapat dilakukan Kepala 

Sekolah. Metode supervisi pembelajaran ang digunakan SMA Muhammadiyah di 

Surakarta  tersebut dibedakan antara yang bersifat individual dan kelompok. 

Teknik supervisi pembelajaran individual di sini adalah pelaksanaan supervisi 

yang diberikan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah kepada guru tertentu yang 

mempunyai masalah khusus dan bersifat perorangan. Supervisor di sini hanya 

berhadapan dengan seorang guru yang dipandang memiliki persoalan tertentu. 

Teknik-teknik supervisi yang dikelompokkan sebagai teknik individual meliputi: 

kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan antarkelas, 

dan menilai diri sendiri. 

Tindak lanjut hasil supervisi dilakukan dengan cara melaksanakan  

pembinaan dan pemantapan instrumen. Pembinaan. Kegiatan pembinaan dapat 

berupa pembinaan langsung dan tidak langsung. Pembinaan Langsung. 

Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus, yang perlu 

perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Pembinaan Tidak Langsung. 

Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum yang perlu 

perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi.

Pemantapan instrumen supervisi, dikelompokkan menjadi seperti berikut.

Persiapan guru untuk mengajar terdiri dari Silabus, Rencana Pelaksanaan 
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Pembelajaran (RPP). Program Tahunan. Program Semesteran. Pelaksanaan proses 

pembelajaran. Penilaian hasil pembelajaran. Pengawasan proses pembelajaran. 

Instrumen supervisi kegiatan belajar mengajar. Lembar pengamatan. Suplemen 

observasi (ketrampilan mengajar, karakteristik mata pelajaran, pendekatan klinis, 

dan sebagainya). Komponen dan kelengkapan instrumen, baik instrumen supervisi 

pembelajaran maupun isntrumen supervisi nonpembelajaran. Penggandaan 

instrumen dan informasi kepada guru bidang studi binaan atau kepada karyawan 

untuk instrumen nonpembelajaran.
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