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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Pengelolaan supervisi akademik oleh kepala sekolah di MI 

Muhammadiyah PK Kartasura, merupakan perwujudan peningkatan 

keprofesionalan guru dalam kaitan kegiatan belajar mengajar. Pengelolaan 

supervisi akademik dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. Tujuan pengelolaan supervisi akademik di MI Muhammadiyah PK 

Kartasura adalah untuk peningkatan kualitas belajar mengajar sehingga 

tercapai tujuan pembelajaran yang bermakna.  

Pengelolaan supervisi akademik di MI Muhammadiyah PK kartasura 

dikelola oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Tahap-tahap 

pengelolaan supervisi akademik di MI Muhammadiyah PK Kartasura 

meliputi: 

1. Perencanaan Supervisi Akademik di MI Muhammadiyah PK 

Kartasura 

Pada tahap perencanaan supervisi akademik yang di tetapkan di MI 

Muhammadiyah PK Kartasura dimulai dari penyusunan program 

semester supervisi akademik. Dibawah ini akan tergambar program 

semester supervisi akademik sebagai berikut. 
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PROGRAM SEMESTER SUPERVISI AKADEMIK 

MI MUHAMMADIYAH PK KARTASURA 2016/2017 

No Jenis Kegiatan Sasaran Hasil yang dilaporkan Waktu 

1 Supervisi rapat 

kerja dan 

kegiatan awal 

tahun 

Kegiatan awal 

tahun 

administrasi 

kerja, bukti fisik 

kegiatan awal 

tahun 

Diketahuinya persiapan 

awal tahun pelajaran 

terutama pembagian 

tugas dan jadwal 

kegiatan 

Juni 2016 

2 Supervisi 

adminitrasi guru 

Program 

tahunan, 

program 

semester, 

silabus, Lesson 

Plan, dan KKM 

Guru menunjukkan 

Program tahunan, 

program semester, 

silabus, Lesson Plan 

dan KKM 

Januari 2017 

3 Supervisi 

pelaksanaan 

pembelajaran 

Pelaksanaan 

pembelajaran 

Pelaksanaan guru dalam  

kegiatan pembelajaran.  

Februari dan 

Mei 2017 

4 Supervisi buku 

nilai 

Buku nilai Diketahui rekap nilai 

guru selama mengajar 

Maret dan 

Juni 2017 

5 Supervisi 

pembinaan guru 

Program 

pelatihan guru 

belajar dan 

raport guru 

Terlaksananya kegiatan 

pembinaan guru  

Sabtu 2 dan 4 

setiap bulan, 

raport akhir 

semester 

6 Raport guru  Instrumen 

kunjungan kelas, 

lesson plan, dan 

administrasi 

Hasil penilaian 

supervisi satu semester 

Desember 

2016 dan 

Juni 2017 

 

Tabel 4.1 Program Semester Supervisi Akademik 

Berdasarkan program semester pada tahap perencanaaan supervisi 

akademik yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 

a. Menyiapkan Instrumen 

Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah menyusun instrumen 

perencanaan supervisi akademik. Tujuan penyusunan instrumen 

supervisi akademik untuk menilai kinerja guru dalam akademik. 
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Hasil wawancara dengan Nasrul Harahab, S.Pd.I, kepala sekolah MI 

Muhammadiyah PK Kartasura sebagai berikut 

“Perencanaan supervisi akademik secara umum harus 

memenuhi tahapan diantaranya dengan merumuskan tujuan, 

membuat kisi-kisi, membuat butir instrumen, dan 

penyuntingan. Namun, di sekolah ini supervisor menggunakan 

instrumen yang sudah jadi dan siap digunakan.” 

 

Berikut hasil wawancara dengan Dewi Maya A.S, S.Pd. Selaku 

wakil kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

 “Penyusunan perencanaan supervisi akademik menggunakan 

instrumen yang sudah jadi. Hal ini didasarkan pada struktur 

perencanaan supervisi akademik berupa penentuan sasaran, 

membuat kisi-kisi, instrumen, dan proses editing.” 

 

Berikut hasil wawancara Wahyu Nurul Mubarokah, S.Pd. 

selaku guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

 “Penyusunan perencanaan supervisi akademik untuk supervisi 

guru menggunakan instrumen yang sudah jadi sesuai 

kebutuhan sekolah.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa sumber dapat 

ditegaskan bahwa perencanaan MI Muhammadiyah PK Kartasura 

berupa penyiapan instrument menggunakan instrumen yang sudah 

jadi. Adapun langkah-langkah yang harus dilalui dalam menyusun 

instrument meliputi dari penyusunan tujuan yang akan dicapai, 

membuat kisi-kisi, membuat butir-butir instrument, dan menyunting 

instrument. 

Penyiapan instrumen  akademik di MI Muhammadiyah 

Kartasura terdiri dari Lesson Plan Consultation Form yang 

digunakan supervisor sebagai penilaian silabus, Scene Setting, dan 
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aktivitas. Adapun Lesson Plan Consultation Form di MI 

Muhammadiyah PK Kartasura seperti Gambar 4.1 (Lampiran 5). 

Kriteria pembeda dari lembar pengamatan tersebut meliputi 

penggunaan Scene Setting activity-Warmer, Class Participant-

Management, Interesting Learning-Activity, dan Student 

Cooperation-Student. Kriteria ini tergambar dari lembar pengamatan 

pada Gambar 4.2 (Lampiran 6). 

b. Menyiapkan Jadwal Bersama 

Kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah. Merumuskan 

jadwal pelaksanaan supervisi akademik. Penyusunan jadwal 

supervisi akademik didasarkan juknis pengawas. Hasil wawancara 

dengan Nasrul Harahab, S.Pd.I, kepala sekolah MI Muhammadiyah 

PK Kartasura sebagai berikut 

“Menyusun jadwal program semester supervisi akademik 

didasarkan pada juknis pengawas. Sehingga sasaran yang 

digunakan relevan.  

 

Berikut hasil wawancara dengan Maya Dewi A.S, S.Pd. Selaku 

wakil kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

 “Penyusunan jadwal supervisi akademik didasarkan pada 

panduan juknis pengawas. Dengan mengadopsi perencanaan 

kegiatan dan waktu pelaksanaan.”  

 

Berikut hasil wawancara Wahyu Nurul Mubarokah, S.Pd. 

Selaku guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

 “Jadwal supervisi tersusun sedemikian rupa dengan patokan 

dari dinas kemudian dilakukan inovasi program kegiatan yang 

sesuai dengan sekolah.” 
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Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa sumber dapat 

disimpulkan bahwa penyusunan jadwal supervisi akademik 

bedasarkan rujukan dari dinas. Sehingga konten pelaksanaan sudah 

sesuai berstandar dinas.  

Sedangkan jadwal dari pelaksanaan supervisi kunjungan kelas 

dapat ditentukan 2 kali setiap semester dari awal semester dan akhir 

semester. Berikut ini hasil wawancara dengan Nasrul Harahab, S.Pd.I, 

kepala sekolah MI Muhammadiyah PK Kartasura sebagai berikut 

 “ Pelaksanaan supervisi kunjungan kelas dilakukan dua kali 

setiap semesternya. Supervisor melakukan penilaian dengan 

instrumen kunjungan kelas. Setiap item kriteria penilaian di isi 

sesuai keadaan kegiatan belajar mengajar.” 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Maya A.S, S.Pd. selaku 

wakil kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

“ Sekolah ini melakukan supervisi setiap satu semester 2 kali. 

Dilaksanakan pada awal dan akhir setiap semesternya. 

Supervisi kunjungan kelas dilaksanakan kepala sekolah dan 

wakil kepala sekolah dengan mengunjungi guru saat mengajar 

sesuai jadwal supervisi.” 

 

Berikut hasil wawancara Wahyu Nurul Mubarokah, S.Pd. 

Selaku guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

 “Jadwal supervisi kunjungan kelas sudah tersusun saat awal 

dan akhir semester. Pelaksanaan kunjungan kelas ini dilakukan 

oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Penilaiaan 

kunjungan kelas menggunakan instrumen.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber dapat 

dikatakan  bahwa jadwal supervisi kunjungan kelas dilakukan 

kepala dan wakil kepala sekolah dua kali dalam setiap semesternya. 



69 

 

 

 

Pelaksanaan supervisi kunjungan kelas melalui penilaian sesuai 

dengan instrumen supervisi.  

No Waktu Nama Jam Kelas Mapel 

1 Selasa, 17 Januari 

2017 

Ust. Gunawan 1,2 5B Bahasa Arab 

2 Rabu, 1 Februari 2017 Ust. Tri 1,2 4A Al Qur’an Hadist 

Ust. Muhson 3,4 2A Penjaskes 

Ust. Arif 7,8 3A Bahasa Inggris 

3 Kamis, 2 Februari 

2017 

Ust. Rio 1,2 3B Bahasa Indonesia 

Ust. Rochmadi 3,4 3C PKn 

Ustdzh. Muthi 5,6 3B IPA 

4 Jum’at, 3 Februari 

2017 

Ustdzh. Dinar 1,2 2B Al Qur’an Hadits 

Ustdzh. Anita 3,4 2A IPS 

5 Senin, 6 Februari 2017 Ust. Adam 1,2 3A Pesjaskes 

Ustdzh. Tata 3,4 4A Bahasa Indonesia 

Ustdzh. Syifa 5,6 1C PKn 

6 Selasa, 7 Februari 

2017 

Ustdzh. Suci 1,2 3A Aqidah Akhlak 

Ust. Lukman 5,6 3B Bahasa Arab 

7 Rabu, 8 Februari 2017 Ustdzh. Nur 1,2 1B Matematika 

Ustdzh. Maya 5,6 4A IPA 

8 Kamis, 9 Februari 

2017 

Ustdzh. Winda 1,2 1B Bahasa Inggris 

Ustdzh. Wahyu 3,4 2C Fiqih  

Ust. Malik 7,8 4A Kemuh   

9 Jum’at, 10 Februari 

2017 

Ust. Toni 1,2 2C Alquran Hadits 

Ustdzh.Ummi 3,4 2C Matematika  

10 Senin, 13 Februari 

2017 

Ustdzh. Yati 1,2 5B Bahasa Indonesia 

Ustdzh. Suciyati 3,4 1A Aqidah Akhlak 

Ustdzh. Ana 5,6 1A PKn 

11 Selasa, 14 Februari 

2017 

Ust. Nanto 1,2 6B Aqidah Akhlak 

Ustdzh. Nia 3,4 6B IPS 

12 Rabu, 15 Februari 

2017 

Ust. Budi 3,4 6B IPS 

Ust. Lukman 7,8 2A Bahasa Arab 

 

Tabel 4.2 Jadwal Supervisi Supervisor 

Sesuai jadwal supervisi di atas bahwasanya supervisi akademik di 

MI Muhammadiyah PK Kartasura dilakukan 2 orang supervisor. 

Supervisor pertama oleh kepala sekolah dan kedua oleh wakil kepala 

sekolah. Sehingga jadwal di atas dapat dilakukan oleh keduanya atau 

salah satu dari keduanya. 
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2. Pelaksanaan Supervisi Akademik di MI Muhammadiyah PK 

Kartasura 

Sesuai jenis kegiatan pada program semester supervisi akademik. 

Pelaksanaan supervisi akademik di MI Muhammadiyah PK Kartasura 

sebagai berikut: 

a. Supervisi rapat kerja dan kegiatan awal tahun 

Supervisi rapat kerja selalu dilakukan supervisor di MI 

Muhammadiyah PK Kartasura. Pelaksanaan supervisi pada rapat 

kerja dilakukan pada awal tahun yang berkaitan dengan administrasi 

guru, supervisi, dan pembinaan atau pelatihan guru. Berikut ini hasil 

wawancara dengan Nasrul Harahab, S.Pd.I. Selaku kepala sekolah di 

MI Muhammadiyah PK Kartasura 

“Pelaksanaan supervisi pada rapat kerja dilakukan 

supervisor pada awal tahun. Supervisor melalukan 

penyusunan kegiatan supervisi berkaitan dengan supervisi. 

Baik berupa administrasi guru, jadwal supervisi, dan 

pelatihan guru.” 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Maya A.S, S.Pd. selaku 

wakil kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

“Pelaksanaan supervisi rapat kerja, supervisor bersama 

guru menyusun kegiatan supervisi. Supervisor bersama 

guru menyusun program-program supervisi. 

 

Berikut hasil wawancara Wahyu Nurul Mubarokah, S.Pd. 

Selaku guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

 “Guru selalu mendapatkan penjelasan terkait supervisi di 

saat rapat. Baik berupa administrasi guru, lesson plan, dan 

juga terkait pelaksanaan kunjungan kelas.” 
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Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber dapat 

disimpulkan bahwa rapat kerja sebagai tempat menyusun program-

program supervisi untuk pelaksanaan satu tahun. 

 

 Gambar 4.3 Guru Rapat Supervisi Akademik 

b. Supervisi adminitrasi guru 

Tahap pelaksanaan supervisi administrasi guru dimulai dari 

guru menyusun perangkat administrasi guru berupa prota, promes, 

silabus, KKM, dan lesson plan. Kemudian supervisor mengamati 

kelengkapan administrasi guru. Berikut ini hasil wawancara dengan 

Nasrul Harahab, S.Pd.I, kepala sekolah MI Muhammadiyah PK 

Kartasura sebagai berikut. 

 “Administrasi guru masuk salah satu sasaran supervisi 

akademik. Pelaksanaan supervisi administrasi guru dilakukan 

supervisor melalui penilaian item yang ada pada instrumen.” 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Maya Dewi A.S, S.Pd. selaku 

wakil kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 
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“Administrasi guru dilakukan penilaian oleh supervisor 

menggunakan instrtumen supervisi. Sehingga supervisor 

melakukan supervisi administrasi guru akan berdampak pada 

ketertiban adminitrasi guru.” 

 

Berikut hasil wawancara Wahyu Nurul Mubarokah, S.Pd. 

Selaku guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

 “Guru mempersiapkan administrasi guru sejak awal semester 

dimulai sebagai awal pelaksanaan supervisi guru. Kemudian 

supervisor bertugas menilai kelengkapan administrasi sesuai 

instrumen.” 

 

Berdasarkan sasaran pelaksanaan supervisi administrasi guru. 

Supervisor MI Muhammadiyah PK Kartasura melakukan pelaksanaan 

supervisi administrasi guru sebagai berikut: 

1) Program tahunan 

Sesuai dengan rujukan program tahunan dinas guru 

menunjukkan program tahunan untuk mata pelajaran dan kelas yang 

diampu pada tahun pelajaran yang sedang berjalan. Berupa standar 

kompetensi, kompetensi dasar, dan pembagian alokasi waktu selama 

satu tahun pelajaran sesuai dengan minggu efektif belajar. Berikut 

ini hasil wawancara dengan Nasrul Harahab, S.Pd.I. selaku kepala 

sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

“Supervisor melihat isi setiap prota guru dari standar 

kompetensi dan kompetensi dasar kemudian dilakukan 

penilaian prota dengan instrumen. Program tahunan sudah ada 

dari kemendiknas, sehingga guru tinggal mempersiapkan dan 

menunjukkan sesuai dengan mata pelajaran dan kelas yang 

telah diampu.” 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Maya A.S, S.Pd. selaku 

wakil kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 
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“Guru menyiapkan program tahunan berdasarkan mata 

pelajaran yang diampu pada awal semester. Program tahunan 

diamati supervisor dari standar kompetensi dan kompetensi 

dasar.” 

 

Berikut hasil wawancara Wahyu Nurul Mubarokah, S.Pd. 

Selaku guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

 “Supervisor menilai kesesuaian standar kompetensi dan 

kompetensi dasar pada setiap mengawali tahun ajaran baru 

maka setiap guru menyiapkan program tahunan dari dinas 

dengan ketentuan yang ada.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber dapat 

disimpulkan bahwa program tahunan disusun setiap awal tahun 

ajaran baru dengan ketentuan dari dinas. Sedangkan supervisor 

bertugas mengamati kesesuaian standar kompetensi dan kompetensi 

dasar setiap guru dengan mengacu item-item pada instrumen, seperti 

pada Gambar 4.4 contoh program tahunan (Lampiran 7). 

2) Program semester 

Guru menunjukkan program semester untuk mata pelajaran 

dan kelas yang diampu, pada semester yang sedang berjalan. Disertai 

standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, 

pembagian alokasi waktu, dan rincian penyajian pada minggu 

tertentu selama satu semester sesuai minggu efektif belajar. Berikut 

ini hasil wawancara dengan Nasrul Harahab, S.Pd.I. selaku kepala 

sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

 “Supervisor menilai program semester dengan instrumen yang 

telah dipersiapkan guru saat mengawali setiap semester. 

Berdasarkan mata pelajaran yang diampu pada semester 

disertai standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, 
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materi pokok, pembagian alokasi waktu dan rincian minggu 

efektif.” 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Maya A.S, S.Pd. selaku 

wakil kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

“Program semester dilakukan supervisi oleh supervisor sesuai 

rujukan dinas atau belum dengan memperhatikan inovasi 

indikator pembelajaran yang telah dikembangakan.” 

 

Berikut hasil wawancara  Wahyu Nurul Mubarokah, S.Pd. 

Selaku guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

 “Setiap mengawali tahun ajaran baru maka supervisor 

melakukan supervisi kepada setiap guru menyiapkan program 

semester dari dinas dengan ketentuan yang ada berupa 

kompetensi dasar, indikator, materi pokok, alokasi waktu.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber dapat 

disimpulkan bahwa program semester dilakukan supervisi oleh 

supervisor dengan instrumen. Kemudian supervisor mengamati 

kesesuaian kompetensi dasar, indikator, materi pokok, alokasi waktu, 

seperti pada Gambar 4.5 contoh program semester. (Lampiran 8). 

3) Silabus 

Supervisor melakukan supervisi silabus untuk mata pelajaran 

dan kelas yang diampu, tahun yang sedang berjalan, lengkap dengan 

standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, 

indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Berikut ini 

hasil wawancara dengan Nasrul Harahab, S.Pd.I. selaku kepala 

sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

 “Silabus sangat mutlak dipersiapkan karena terkait 

penyusunan awal pembuatan RPP atau lesson plan. Kemudian 
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supervisor melakukan supervisi standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu alat sumber dan 

evaluasi.” 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Maya A.S, S.Pd. selaku 

wakil kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

“Guru mempersiapkan silabus sehingga saat membuat Lesson 

Plan dapat sesuai Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, 

dan indikator yang akan digunakan. Kemudian supervisor 

melakukan supervisi isi silabus” 

 

Berikut hasil wawancara Wahyu Nurul Mubarokah, S.Pd. 

Selaku guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

 “Pembuatan Lesson Plan didasari adanya silabus dengan 

menggunakan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan 

Indikator. Kemudian dilakukan penilaian instrumen ” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber dapat 

disimpulkan bahwa silabus disusun setiap awal tahun ajaran baru 

sesuai mata pelajaran yang akan diampu. Silabus mutlak harus ada 

sebelum pembuatan Lesson Plan. Supervisor melakukan penilaian 

supervisi dengan instrumen berdasarkan kesesuaian standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu, alat sumber 

dan evaluasi, seperti pada Gambar 4.6 contoh silabus pembelajaran. 

(Lampiran 9). 

4) KKM 

Guru menunjukkan kriteria kelulusan minimum sesuai dengan 

peraturan perhitungan. Hasil perhitungan KKM dapat ditentukan dari 

hasil perhitungan kelompok kerja guru di sekolah. Berikut ini hasil 
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wawancara dengan Nasrul Harahab, S.Pd.I. selaku kepala sekolah di 

MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

 “Supervisor melakukan supervisi dengan instrumen terkait 

KKM. Penentuan KKM disusun bersama kelompok kerja guru 

di sekolah. Karena guru mengajar terbagi atas mata pelajaran 

yang beragam. Sehingga dalam setiap mapel dan kelas yang 

sama dapat diampu oleh beberapa guru.” 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Maya A.S, S.Pd. selaku 

wakil kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

“Penyusunan KKM berdasarkan KKG mata pelajaran yang 

seragam. Jadi ada waktu bertemunya antar guru mata yang 

serupa membahas dan penentuan nilai KKM mata pelajaran. 

Kemudian dilakukan penilaian supervisi terkait KKM dengan 

instrumen.” 

 

Berikut hasil wawancara Wahyu Nurul Mubarokah, S.Pd. 

Selaku guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

 “Penentuan KKM tersusun sebelum mengawali tahun 

pelajaran baru. Tersusun atas beberapa kriteria sesuai mata 

pelajaran oleh guru bidang studi yang sama.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber dapat 

disimpulkan bahwa KKM dilakukan penilaian supervisi setelah    

tersusun sebelum tahun pelajaran baru. Penyusunan oleh guru mata 

pelajaran yang sama, dengan penentuan berdasarkan kriteria-kriteria 

KKM dari dinas, seperti pada gambar Gambar 4.7 contoh kriteria 

kelulusan minimum. (Lampiran 10). 

5) RPP / Lesson Plan 

Guru menyusun RPP atau Lesson plan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Disertai dengan tujuan dan kegiatan pembelajaran 
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dengan metode aktif kreatif. Berikut ini hasil wawancara dengan 

Nasrul Harahab, S.Pd.I  selaku kepala sekolah di MI 

Muhammadiyah PK Kartasura. 

“Supervisor melakukan penilaian berdasarkan instrumen yang 

digunakan supervisor. Karena setiap guru diwajibkan 

menunjukkan Lesson Plan minimal 10 yang harus dilakukan 

penilaian 10 kepada supervisor.  

 

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Maya A.S, S.Pd. selaku 

wakil kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

“Supervisi Lesson plan sudah berdasarkan instrumen. Lesson 

plan guru disusun minimal 10 setiap awal semester. 

Penyusunan lesson plan dengan bimbingan wakil kepala 

sekolah selaku salah satu supervisor sehingga hasil sesuai 

dengan kriteria dari sekolah.” 

 

Berikut hasil wawancara Wahyu Nurul Mubarokah, S.Pd. 

Selaku guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

 “Kriteria penilaian Lesson Plan sudah ada di instrumen. Guru 

wajib mempersiapkan lesson plan minimal 10 sebelum mulai 

semester baru. Pembuatan lesson plan dengan bimbingan 

wakil kepala sekolah sesuai kriteria dari sekolah.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber dapat 

disimpulkan bahwa lesson plan tersusun sebelum semester dimulai. 

Penulisan lesson plan dengan bimbingan wakil kepala sekolah  

berdasarkan kriteria dari sekolah, sesuai lampiran Gambar 4.8 contoh 

lesson plan (Lampiran 11). 

c. Supervisi pelaksanaan pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran terdiri dari tujuan, materi, metode, 

media, dan evaluasi. Berikut ini hasil wawancara dengan Nasrul 
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Harahab, S.Pd.I  selaku kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK 

Kartasura. 

“Supervisor melakukan kunjungan saat pelaksanaan 

pembelajaran untuk melakukan supervisi sesuai item-item 

instrumen. Pelaksanaan pembelajaran selalu mengedepankan 

pembelajaran yang menggunakan Alfa Zone dan Scene Setting. 

Sehingga dalam penilaian pelaksanaan pembelajaran terdapat 

Alfa Zone dan Scene Setting.” 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Maya A.S, S.Pd. selaku 

wakil kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

“Penilaian supervisi saat pembelajaran menggunakan 

instrumen kunjungan kelas. Sehingga guru harus melakukan 

pembaharuan  agar dapat pembelajaran berkualitas. Sekolah 

ini menggunakan Alfa Zone, Scene Setting, dan strategi 

pembelajaran menarik. “  

 

Berikut hasil wawancara Wahyu Nurul Mubarokah, S.Pd. 

Selaku guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

 “Supervisi pada kegiatan belajar mengajar terdapat item Alfa 

Zone, Scene setting, Warmer, dan strategi pembelajaran 

menjadi awal pembelajaran menarik. Sehingga hal itu harus 

selalu ada di setiap pembelajaran. Semua item tersebut dinilai 

supervisor.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dilakukan supervisi 

menggunakan instrumen kunjungan kelas. Item-item instrumen harus 

memuat Alfa Zone, Scene setting, Warmer, dan strategi pembelajaran 

menjadi awal pembelajaran. 
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Gambar 4.9 Contoh Pelaksanaan Pembelajaran 

Teknik supervisi yang diterapkan MI Muhammadiyah PK 

Kartasura meliputi beberapa hal diantaranya: 

a.) Kunjungan kelas 

Pelaksanaan supervisi kunjungan kelas dilakukan 

supervisor sesuai dengan keinginan guru dalam rangka 

membantu guru mengatasi masalah. Sasaran supervisi dalam 

bidang akademik dengan menggunakan teknik kunjungan kelas 

yaitu pelaksanaan pembelajaran. 

Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah merumuskan 

pelaksanaan supervisi kunjungan kelas melalui 3 tahap, 

diantaranya yaitu: 

(1) Tahap Pertemuan Awal 

Pada pertemuan awal supervisor mengadakan pertemuan 

dengan guru terkait penilaiaan Prota, Promes, Silabus, dan 

Lesson Plan yang sudah dibuat. Hal ini sesuai hasil wawancara 
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dengan Nasrul Harahab, S.Pd.I selaku Kepala Sekolah MI 

Muhammadiyah PK Kartasura sebagai berikut: 

“Kunjungan kelas sebelum dilaksanakan, supervisor 

melakukan pengawasan terhadap administrasi guru. 

Supervisor menginstruksikan guru untuk membuat lesson 

plan sesuai mata pelajaran dan kelas yang didapat. Lesson 

plan yang sudah dibuat di konsultasikan kepada kepala 

sekolah atau wakil kepala sekolah. Agar mendapat 

bimbingan berupa materi, media, alfa zone dan scene 

setting.” 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Maya A.S, S.Pd. 

selaku wakil kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK 

Kartasura. 

“Kunci keberhasilan guru terletak pada tahap awal guru 

mempersiapkan kegiatan belajar mengajar. Persiapan 

pembuatan Lesson Plan dan media pembelajaran yang 

berisi kretifitas alfa zone, scene setting, warmer dan strategi 

pembelajara menjadi kunci keberhasilan pembelajaran.” 

 

Berikut hasil wawancara Wahyu Nurul Mubarokah, S.Pd. 

Selaku guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

 “Tahap awal guru sebelum kunjungan kelas dengan 

mempersiapkan administrasi pembelajaran berupa lesson 

plan dan media pembelajaran.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber dapat 

disimpulkan bahwa tahap awal kunjungan kelas dengan 

mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa lesson plan dan 

media pembelajaran.” 

(2) Tahap Observasi Kelas 

Pada tahap ini supervisor melaksanakan observasi 

terhadap jalannya pembelajaran sekaligus mencatat hal-hal 
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sesuai instrumen. Supervisor dalam tahap ini harus mengamati 

jalannya pembelajaran dari pendahuluan, inti, dan penutup. Hal 

ini sesuai dengan wawancara Nasrul Harahab, S.Pd.I sebagai 

berikut. 

“Sekolah ini melaksanakan observasi kelas dengan 2 orang 

yaitu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Pada 

umumnya supervisi dilaksanakan oleh wakil kepala sekolah. 

Supervisor wajib melakukan penilaian secara objektif sesuai 

pelaksanaan pembelajaran.” 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Maya A.S, S.Pd. 

selaku wakil kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK 

Kartasura. 

“Observasi kelas dilaksanakan dengan pengamatan 

supervisor kepada guru dalam kegiatan belajar mengajar di 

kelas. Supervisor mengisi item-item dalam form observasi 

kelas.” 

 

Berikut hasil wawancara Wahyu Nurul Mubarokah, S.Pd. 

Selaku guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

 “Observasi kelas menjadi puncak penilaian guru dalam 

supervisi. Tahap ini menjadi kunci kualitas guru dalam 

mengajar.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber dapat 

disimpulkan bahwa tahap observasi kelas dilaksanakan oleh 

minimal satu supervisor di dalam kelas. Supervisor mengamati 

jalannya pembelajaran dengan acuan item-item form observasi 

kelas. 
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Gambar 4.10 Supervisor Melaksanakan Kunjungan Kelas 

(3) Pertemuan Umpan Balik  

Penerapan supervisi ini berguna sebagai proses penilaiaan 

guru dan pembinaan pada saat jalannya proses pembelajaran 

berlangsung untuk meningkatkan kualitas guru dalam mengajar. 

Hasil wawancara dengan Nasrul Harahab, S.Pd.I selaku kepala 

sekolah MI Muhammadiyah PK Kartasura : 

“Supervisi memberikan dampak meningkatkan kualitas 

guru. Pertemuan umpan balik dilakukan untuk 

menjembatani guru terkait perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran.” 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Maya A.S, S.Pd. 

selaku wakil kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK 

Kartasura. 

“Kegiatan pertemuan umpan balik sebagai tempat guru dan 

supervisor berdiskusi terkait pembelajaran. Berupa evaluasi 

dan inovasi pembelajaran.” 

 



83 

 

 

 

Berikut hasil wawancara Wahyu Nurul Mubarokah, S.Pd. 

Selaku guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

 “Guru sangat butuh kegiatan umpan balik untuk evaluasi 

kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sehingga 

pembelajaran ke depan lebih baik.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber dapat 

disimpulkan bahwa tahap pertemuan balik dilakukan sebagai 

waktu diskusi guru dengan supervisor dalam rangka evaluasi 

dan inovasi kegiatan belajar mengajar.” 

b)  Obervasi kelas 

Pelaksanaan observasi kelas yang diterapkan supervisor di MI 

Muhammadiyah PK Kartasura di lakukan dengan sasaran supervisi 

dalam bidang akademik meliputi program tahunan, program 

semester, silabus, KKM, Lesson Plan, dan buku nilai. Kegiatan ini 

sebagai penertiban administrasi guru. Berikut ini hasil wawancara 

dengan Nasrul Harahab, S.Pd.I. Selaku kepala sekolah di MI 

Muhammadiyah PK Kartasura. 

“Penertiban administrasi guru dilakukan supervisor sebagai 

wujud kedisiplinan guru. Dengan teknis pengumpulan program 

tahunan, program semester, silabus, KKM, dan lesson plan 

minimal 10 setiap semesternya. Sedangkan buku nilai 

pengumpulan setiap 3 bulan sekali.” 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Maya A.S, S.Pd. selaku 

wakil kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

“Kualiatas mengajar guru tidak serta merta dilihat dari guru 

mengajar. Tetapi juga kedisiplinan guru dalam perangkat 

pembelajaran, yakni dengan pengumpulan program tahunan, 
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program semester, silabus, KKM, lesson plan minimal 10 

setiap semesternya dan buku nilai setiap 3 bulan sekali.” 

 

Berikut hasil wawancara Wahyu Nurul Munbarokah, S.Pd. 

Selaku guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

 “Guru diharuskan disiplin dalam pengumpulan administrasi 

guru sebagai bentuk wujud menciptakan pembelajaran 

berkualitas. Sehingga dimulai dari perencanaan yang baik akan 

menciptakan pembelajaran yang baik pula.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber dapat 

disimpulkan bahwa observasi kelas dilakukan supervisor dalam 

rangka tuntutan kepada guru dalam penertiban administrasi 

pembelajaran berupa pengumpulan program tahunan, program 

semester, silabus, KKM, dan lesson plan minimal 10 setiap 

semesternya. Sedangkan buku nilai pengumpulan setiap 3 bulan 

sekali.Pertemuan Individual 

c.) Pertemuan individual 

Pertemuan individual di MI Muhammadiyah PK Kartasura 

dilakukan secara optimal. Hal ini terlihat komunikasi yang baik 

antara supervisor dengan guru. Kepala sekolah dan wakil kepala 

sekolah selalu bersinergi sebagai tempat percakapan, dialog, dan 

tukar pikiran berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Berikut ini 

hasil wawancara dengan Nasrul Harahab, S.Pd.I. Selaku kepala 

sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

“Supervisor MI Muhammadiyah PK Kartasura  memiliki jam 

mengajar lebih sedikit dibandingkan dengan guru lainnya. Hal 

ini diharapkan dapat memberi pelayanan kepada guru sebagai 

tempat percakapan, dialog, dan tukar pikiran.” 
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Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Maya A.S, S.Pd. selaku 

wakil kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

“Supervisor memberikan pelayanan kepada guru berkaitan ide 

dan kesulitan guru dalam mengajar. Sehingga jam mengajar 

supervisor lebih sedikit dibanding guru umumnya. 

Dimaksudkan memberikan pelayanan kepada guru dalam hal 

ide dan kendala mengajar.” 

 

Berikut hasil wawancara Wahyu Nurul Mubarokah, S.Pd. 

Selaku guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura.  

 “Guru harus mempunyai tempat perantara untuk menuangkan 

ide dan kendala dalam pelaksanaan pembelajaran. Dengan 

begitu kualitas pembelajaran akan selalu berkembang.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber dapat 

disimpulkan bahwa pertemuan individual digunakan supervisor 

dalam memberikan pelayanan kepada guru terkaitan tindak lanjut 

ide-ide guru dan juga tempat solusi guru dalam menghadapi 

kesulitan mengajar. 

 

Gambar 4.11 Pertemuan Individual Antara Supervisor dengan Guru 
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d. Supervisi buku nilai 

Guru menunjukkan buku nilai yang berisi nilai-nilai siswa 

untuk semua penilaian yang telah dilaksanakan, baik berupa 

pengetahuan, praktik, dan sikap. Berikut ini hasil wawancara dengan 

Nasrul Harahab, S.Pd.I selaku kepala sekolah di MI Muhammadiyah 

PK Kartasura. 

“Supervisor menentukan setiap 1 bulan sekali untuk 

melakukan pengawasan terhadap buku nilai guru. Kemudian 

supervisor mengamati nilai spiritual, promes, tugas/PR, 

ulangan harian.”  

 

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Maya A.S, S.Pd. selaku 

wakil kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

“Nilai-nilai siswa harus terkontrol setiap 1 bulan. Sehingga 

terkoordinasi pengumpulan buku nilai setiap guru. Dengan 

begitu tingkat ke validitas nilai siswa terjaga. Supervisor 

mengamati nilai spiritual, promes, tugas/PR, ulangan harian.” 

 

Berikut hasil wawancara Wahyu Nurul Mubarokah, S.Pd. 

Selaku guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

 “Guru setiap 1 bulan diwajibkan mengumpulkan buku nilai 

terhadap mapel dan kelas yang diampu. Sebagai bukti 

berjalannya kegiatan belajar mengajar berupa hasil nilai siswa. 

Setelah itu supervisor mengamati nilai spiritual, promes, 

tugas/PR, ulangan harian” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber dapat 

disimpulkan bahwa supervisor mengkooordinasi guru untuk 

melaporkan buku nilai setiap 3 bulan sekali. Dalam rangka bukti 

guru telah melakukan kegiatan belajar mengajar. Kemudin 

supervisor mengamati nilai spiritual, promes, tugas/PR, ulangan 
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harian saat pelaksanaan pembelajaran, sesuai Gambar 4.12 contoh 

buku nilai (Lampiran 12). 

e. Supervisi pembinaan guru  

Supervisi pembinaan guru di MI Muhammadiyah PK 

Kartasura menjadi ciri khas sekolah unggul. Terbukti dengan 

keyakinan bahwasanya guru harus selalu belajar. Hal ini 

direalisasikan sebagaimana berikut ini: 

1) Diskusi 

Sekolah ini mempunyai budaya diskusi yang tinggi. Hal 

tersebut dapat ditemukan kultur sekolah saat kegiatan sehari-

hari. Baik diskusi tersebut terkait kegiatan supervisi berupa 

penggunaan lesson plan, scene setting dan strategi mengajar. 

Berikut ini hasil wawancara dengan Nasrul Harahab, S.Pd.I. 

Selaku kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura 

“Diskusi saat pra dan pasca supervisi wajib dilaksanakan 

antara supervisor dengan guru. Hal tersebut meminimalisir 

salah komunikasi saat pelaksanaan supervisi. Selain itu 

budaya diskusi supervisor dengan guru di keseharian juga 

sangat terbuka untuk memecahkan masalah dan 

pengembangan kegiatan belajar mengajar.” 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Maya Dewi A.S, S.Pd. selaku 

wakil kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

“Supervisor harus dapat menciptakan budaya diskusi 

dikalangan guru. Lebih lagi diskusi berkaitan kegiatan 

belajar mengajar. Selain itu, supervisor menyediakan 

waktu kepada setiap guru untuk diskusi terkait 

pembelajaran.” 
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Berikut hasil wawancara Wahyu Nurul Mubarokah, S.Pd. 

Selaku guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

 “Guru harus mempunyai tempat perantara untuk 

menuangkan ide dan kendala dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Dengan begitu kualitas pembelajaran akan 

selalu berkembang.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber dapat 

disimpulkan bahwa diskusi tempat guru berargumentasi 

berkenaan supervisi di sekolah. Sehingga pembelajaran yang 

terjadi hambatan dapat teratasi dan pembelajaran akan 

berkembang dengan inovasi. 

 

 

Gambar 4.13 Guru Berdiskusi Supervisi Akademik 

2) Pelatihan guru 

Guru harus selalu belajar untuk mengembangkan 

kompetensinya. Semua ini sudah dilakukan MI Muhammadiyah 

PK Kartasura yang selalu mengadakan pelatihan-pelatihan guru. 
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Berikut ini hasil wawancara dengan Nasrul Harahab, S.P.d.I 

selaku kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

“Pelatihan guru sebagai wujud supervisi kelompok di 

sekolah ini bernama program guru belajar. Kegiatan ini 

dilakukan pada waktu sabtu ke 2 dan 4 setiap bulannya. 

Dapat berupa pelatihan guru, seminar, dan workshop. 

Karena MI Muhammadiyah PK Kartasura beranggapan 

bahwa kualitas suatus sekolah dapat dilihat dari intensitas 

guru belajar.” 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Maya Dewi A.S, S.Pd. selaku 

wakil kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

“Pelatihan guru dilaksanakan sesuai kebutuhan guru untuk 

belajar. Sehingga belajar sesuai dengan kebutuhan guru 

dalam mengajar.” 

 

Berikut hasil wawancara Wahyu Nurul Mubarokah, S.Pd.I 

Selaku guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

 “Kesempatan guru untuk mengembangkan diri melalui 

pelatihan guru. Maka dari itu program peatihan guru selalu 

diadakan secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas 

guru dalam mengajar.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber dapat 

disimpulkan bahwa pelatihan guru dilakukan pada sabtu ke 2 dan 4 

dalam setiap bulannya. Kegiatan ini sebagai wadah guru untuk selalu 

belajar mengembangkan diri berkaitan pembelajaran. 
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Gambar 4.14 Pelatihan Guru MI Muhammadiyah PK Kartasura 

f. Raport guru 

Raport guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura sebagai hasil 

akhir dari pelaksanaan supervisi. Raport guru sebagai hasil analisis 

pelaksanaan supervisi. Berikut ini hasil wawancara dengan Nasrul 

Harahab, S.P.d.I selaku kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK 

Kartasura. 

“Wujud penilaian akhir supervisi di sekolah ini berbentuk 

raport guru. Supervisor melakukan supervisi  hasil raport guru 

didapat pada akhir semester dari 3 kriteria supervisi dari 

supervisi kunjungan kelas, administrasi, dan lesson plan.” 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Maya A.S, S.Pd. selaku 

wakil kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

“Raport guru menjadi akhir dari beberapa pelaksanaan 

supervisi. Hasil supervise ini dinilai dari kunjungan kelas, 

admnistrasi, dan lesson plan. Raport guru dibagikan pada akhir 

semester.” 

 

Berikut hasil wawancara Wahyu Nurul Mubarokah, S.Pd.I 

Selaku guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 
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 “Guru mendapat raport guru setiap akhir semester sebagai 

bukti hasil mengajar guru selama satu semester. Raport guru 

ini sebagai hasil perkembangan guru dalam kegiatan belajar 

mengajar” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber dapat 

disimpulkan bahwa raport guru sebagai hasil perkembangan setiap 

guru yang didapat dari penilaian supervisi kunjungan kelas, 

administrasi, dan lesson plan. Raport guru diterbitkan supervisor 

setiaap akhir semester.” 

3. Evaluasi Supervisi Akademik di MI Muhammadiyah PK Kartasura 

Supervisor setelah melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan 

supervisi akademik. Tahap selanjutnya dilaksanakan evaluasi supervisi 

akademik. Tahap evaluasi supervisi akademik meliputi beberapa hal 

diantaranya: 

a. Mengidentifikasi hasil pengamatan  

Supervisor mempunyai seperangkat instrumen untuk 

digunakan sebagai alat mengukur pelaksanaan supervisi. Kemudian 

instrumen tersebut di identifikasi setelah pelaksanaan. Berikut ini 

hasil wawancara dengan Nasrul Harahab, S.Pd.I selaku kepala 

sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

“Supervisor mengidentifikasi data-data Lesson Plan, supervisi, 

dan administrasi dari setiap guru. Kemudian supervisor 

menyatakan seberapa akurat instrumen yang digunakan.” 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Maya A.S, S.Pd. selaku 

wakil kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 
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“Sekolah ini dalam mengidentifikasi hasil pengamatan 

berdasarkan aspek-aspek yang ada pada Lesson Plan, supervisi, 

dan administrasi.” 

 

Berikut hasil wawancara Wahyu Nurul Mubarokah, S.Pd. 

Selaku guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

 “Hasil pengamatan observasi di identifikasi oleh supervisor 

dengan kriteria pada format penilaian Lesson Plan, supervisi, 

dan administrasi.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber dapat 

disimpulkan bahwa mengidentifikasi hasil pengamatan pada saat 

pelaksanaan supervisi dilakukan supervisor dengan ketentuan 

berdasarkan aspek-aspek yang ada pada Lesson Plan, supervisi, dan 

administrasi 

b. Menganalisis hasil supervisi 

Instrumen supervisi akademik yang telah terisi setelah 

melakukan observasi. Tahap selanjutnya dilakukan analisis hasil 

supervisi dengan cara setiap langkah di sesuaikan dengan isi 

instrumen supervisi. Berikut ini hasil wawancara dengan Nasrul 

Harahab, S.Pd.I selaku kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK 

Kartasura. 

“Menganalisis hasil observasi di lakukan dengan cara setiap 

sasaran dikaji mulai dari keruntutan langkah, kelebihan dan 

kekurangan disesuaikan dengan setiap point di instrumen 

observasi dengan ketentuan kriteria yang sudah ada. Sehingga 

akhirnya dapat diketahui skor yang dimiliki guru masing-

masing.” 
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Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Maya A.S, S.Pd. selaku 

wakil kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

“Supervisor merumuskan hasil observasi dengan cara setiap 

sasaran dikaji berdasarkan aspek yang dinilai pada instrumen 

Lesson Plan, supervisi, dan administrasi.” 

 

Berikut hasil wawancara Wahyu Nurul Mubarokah, S.Pd. 

Selaku guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura.asarkan kriteria 

 “Supervisor melakukan analisis dari kriteria pada form yang 

valid. Sehingga guru dapat mengevaluasi diri kekurangan dan 

kelebihan berdasarkan data-data tersebut.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber dapat 

disimpulkan bahwa menganalisis hasil observasi di lakukan dengan 

cara setiap sasaran dikaji mulai dari keruntutan langkah, kelebihan 

dan kekurangan disesuaikan dengan setiap point di instrumen 

observasi dengan ketentuan kriteria yang sudah ada. Sehingga 

akhirnya dapat diketahui skor yang dimiliki guru masing-masing, 

sesuai Gambar 4.15 menganalisis hasil supervisi (Lampiran 13). 

c. Mengevaluasi bersama antara supervisor dengan guru 

Setiap selesainya supervisi akademik di sekolah. Supervisor 

mempunyai kewajiban mengevaluasi hasil supervisi bersama guru. 

Evaluasi dapat berupa memilah kelebihan dan kendala yang dialami 

saat dilakukan supervisi. Berikut ini hasil wawancara dengan Nasrul 

Harahab, S.Pd.I selaku kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK 

Kartasura. 

“Evaluasi hasil supervisi dilakukan supervisor dengan guru 

setelah pelaksanaan supervisi. Supervisor dalam evaluasi ini 
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menggali ide dan kendala guru dalam supervisi. Setelah itu 

supervisor melakukan perbaikan-perbaikan terhadap program-

program yang dijalankan secara terus menerus.” 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Maya A.S, S.Pd. selaku 

wakil kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

“Supervisor mempunyai peran mengajak guru untuk 

mengevaluasi supervisi yang telah dilakukan. Superisor tidak 

sekedar mengkritisi hasil supervisi, tetapi memberi masukan 

untuk mengembangkan kualitas supervisi di sekolah.” 

 

Berikut hasil wawancara Wahyu Nurul Mubarokah, S.Pd. 

Selaku guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura.asarkan kriteria 

 “Mengevaluasi bersama anatara supervisor dengan guru 

dilakukan setelah pelaksanaan supervisi selesai. Evaluasi ini 

bertujuan memperbaiki pelaksanaan supervisi.”  

 

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber dapat 

disimpulkan bahwa mengevaluasi bersama antara supervisor dengan 

guru dilakukan dalam rangka mengatasi kekurangan pelaksanaan 

supervisi dengan melakukan perbaikan secara terus menerus. 

 

Gambar 4.16 Supervisor mengevaluasi pelaksanaan supervisi 
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d. Membuat catatan hasil supervisi yang didokumentasikan sebagai 

laporan  

Puncak dari kegiatan supervisi akademik adalah laporan hasil 

supervisi. Sehingga supervisor membuat laporan yang berisi 

perkembangan dan kekurangan pelaksanaan supervisi sesuai dengan 

point di instrumen supervisi akademik. Berikut ini hasil wawancara 

dengan Nasrul Harahab,S.Pd.I selaku kepala sekolah di MI 

Muhammadiyah PK Kartasura. 

“Hasil dari kegiatan supervisi berupa laporan. Sehingga di 

sekolah kami mempunyai laporan bernama raport guru. Raport 

disusun berdasarkan hasil penilaian semua aspek sasaran. 

Kemudian beberapa kriteria tersebut diakumulasi di akhir 

semester. ” 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Maya A.S, S.Pd. selaku 

wakil kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

“Laporan hasil supervisi disusun supervisor berbentuk raport 

guru. Hal ini berdasarkan tahapan supervisi dari administrasi, 

kunjungan kelas dan pembuatan lesson plan. Hasil raport guru 

ini bisa menjadi acuan pelaksanaan supervisi” 

 

Berikut hasil wawancara Wahyu Nurul Mubarokah, S.Pd. 

Selaku guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

 “Penilaian perkembangan guru berupa raport merupakan 

upaya supervisor memperlihatkan hasil pelaksanaan supervisi 

dari administrasi, kunjungan kelas dan pembuatan lesson plan.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber dapat 

disimpulkan bahwa membuat catatan berbentuk laporan dari 

supervisi disusun supervisor dalam rangka acuan perkembangan 

pelaksanaan supervisi. Penilaian ini berdasarkan acuan penilaian 
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administrasi, kunjungan kelas dan pembuatan lesson plan, seperti 

Gambar 4.17 raport guru. 

4. Model Supervisi Akademik di MI Muhammadiyah PK Kartasura 

Penentuan model supervisi menyesuaikan karakteristik sekolah 

masing-masing. Oleh karena itu penggunaan model supervisi dalam 

pelaksanaan tugas pengawasan dengan sasaran yang akan disupervisi 

(compatible) sehingga pelaksanaan supervisi dapat berlangsung dengan 

efektif dan efisien. Penentuan model supervisi akademik menurut hasil 

wawancara dengan Nasrul Harahab, S.Pd.I. selaku kepala sekolah di MI 

Muhammadiyah PK Kartasura. 

“Model supervisi akademik di MI Muhammadiyah PK Kartasura 

menekankan dominasi model supervisi klinis. Dengan menerapkan 

prisinp-prinsip dan langkah-langkah supervisi klinis. Model 

supervisi yang difokuskan pada perencanaan, pengamatan dan 

analisis.” 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Maya A.S, S.Pd. selaku wakil 

kepala sekolah di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

“Supervisor menekankan bahwasanya model supervisi sekolah ini 

menganut supervisi klinis. Sehingga tahap demi tahap sesuai 

dengan tahapan supervisi klinis.” 

 

Berikut hasil wawancara Wahyu Nurul Mubarokah, S.Pd. Selaku 

guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

 “Penentuan model supervisi dipilih oleh supervisor berdasarkan 

kebutuhan dan keadaan guru disekolah. Sehingga terpilih model 

supervisi klinis.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber dapat 

disimpulkan bahwa model supervisi akademik di MI Muhammadiyah PK 
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Kartasura menggunakan model supervisi klinis. Model supervisi yang 

difokuskan pada peningkatan pembelajaran melalui perencanaan, 

pengamatan dan analisis. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Perencanaan Supervisi Akademik di MI Muhammadiyah PK 

Kartasura 

MI Muhammadiyah PK Kartasura pada perencanaan Supervisi 

Akademik telah ada penyusunan program kerja supervisi selama satu 

tahun. Adapun 2 program yang dihasilkan dalam perencanaan, antara 

lain: 

a. Menyiapkan instrumen 

Menyiapkan instrumen supervisi akademik tersusun 

berdasarkan langkah-langkah merumuskan tujuan, membuat kisi-

kisi, membuat butir-butir instrumen dan menyunting instrumen. 

Namun instrumen di sekolah ini menggunakan instrumen yang 

sudah jadi dari dinas disertai modifikasi kriteria seperti alfa zone, 

scene setting, dan warmer pada setiap instrumen. 

Sekolah ini mempunyai anggapan bahwasanya kriteria  

seperti alfa zone, scene setting, dan warmer pada setiap instrumen 

telah memenuhi kultur sekolah berbasis Muttiple Intelegence. 

Sekolah yang mempunyai anggapan bahwa sekolah yang 

menerima dan menghargai akan kecerdasan majemuk setiap anak 

didiknya. 
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Sesuai pendapat Arikunto (1988:48-52), langkah-langkah 

yang harus dilalui dalam menyusun instrumen sebagai berikut: 

1.) Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan instrumen yang 

akan disusun 

2.) Membuat kisi-kisi yang memuat perincian variabel dan jenis 

instrumen yang akan digunakan untuk mengukur bagian 

variabel yang bersangkutan 

3.) Membuat butir-butir instrumen 

4.) Menyunting instrumen 

Berdasarkan langkah-langkah menyiapkan instrumen 

supervisi akademik, dapat disimpulkan bahwa MI 

Muhammadiyah PK Kartasura tidak menyusun instrumen secara 

mandiri. Namun instrumen yang digunakan sesuai dengan 

instrumen dinas yang dimodifikasi. 

Penyiapan instrumen  akademik di MI Muhammadiyah 

Kartasura terdiri dari Lesson Plan Consultation Form, rekapitulasi 

penilaian guru, dan rapor supervisi guru yang digunakan 

supervisor sebagai penilaian silabus, Scene Setting, dan aktivitas 

Perencanaan dalam menyiapkan instrumen supervisi 

akademik di MI Muhammadiyah PK Kartasura terdapat dua jenis 

instrumen supervisi akademik, diantaranya: 

1) Instrumen supervisi persiapan guru untuk pelaksanaan 

pembelajaran terdiri dar 
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a.) Program Tahunan 

b.) Program Semester 

c.) Silabus  

d.) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

e.) Penilaian hasil pembelajaran 

2) Instrumen supervisi kegiatan pelaksanaan pembelajaran 

a.) Lembar pengamatan 

b.) Suplemen observasi 

b. Menyiapkan Jadwal Bersama 

Berdasarkan hasil pengamatan dapat dikatakan bahwasanya 

penyusunan jadwal supervisi akademik berdasarkan rujukan dari 

dinas. Maka konten pelaksanaan sudah sesuai terstandar dinas. Hal 

seperti ini dimaksudkan agar supervisi di sekolah tetap diketahui 

dari dinas. 

Supervisor baik kepala sekolah dan wakil kepala sekolah 

mempunyai tugas pokok dalam  penyusunan jadwal supervisi ini. 

Tahap pertama wakil kepala sekolah menyusun jadwal supervisi, 

selanjutnya wakil kepala sekolah ke kepala sekolah. Setelah 

mendapatkan persetujuan kepala sekolah, barulah jadwal supervisi 

dibagikan kepada semua guru. 

Dibawah ini akan tergambar jadwal pelaksanaan supervisi 

akademik selama satu semester. 
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PROGRAM SEMESTER SUPERVISI AKADEMIK 

MI MUHAMMADIYAH PK KARTASURA 2016/2017 

No Jenis Kegiatan Sasaran Hasil yang dilaporkan Waktu  

1 Supervisi rapat 

kerja dan 

kegiatan awal 

tahun 

Kegiatan awal 

tahun 

administrasi 

kerja, bukti fisik 

kegiatan awal 

tahun 

Diketahuinya persiapan 

awal tahun pelajaran 

terutama pembagian 

tugas dan jadwal 

kegiatan 

Juni 2016 

2 Supervisi 

perencanaan 

adminitrasi guru 

Program 

tahunan, 

program 

semester, 

silabus, Lesson 

Plan, dan KKM 

Guru menunjukkan 

Program tahunan, 

program semester, 

silabus, Lesson Plan 

dan KKM 

Januari 2017 

3 Supervisi 

pelaksanaan 

pembelajaran 

Pelaksanaan 

pembelajaran 

Pelaksanaan guru dalam  

kegiatan pembelajaran.  

Februari dan 

Mei 2017 

4 Supervisi buku 

nilai 

Buku nilai Diketahui rekap nilai 

guru selama mengajar 

Setiap bulan 

5 Supervisi 

pembinaan guru 

Program 

pelatihan guru 

belajar dan 

raport guru 

Terlaksananya kegiatan 

pembinaan guru dan 

penilaiaan guru 

Sabtu 2 dan 4 

setiap bulan, 

raport akhir 

semester 

6 Raport guru Instrumen 

kunjungan kelas, 

lesson plan, dan 

administrasi  

Hasil penilaian 

supervisi satu semester 

Desember 

2016 dan 

Juni 2017 

 

Tabel 4.3 Program Semester Supervisi Akademik 

Program semester supervisi akademik diatas dilakukan 

supervisor MI Muhammadiyah PK Kartasura sebagai pedoman 

kerja selama satu semester. Adapun jadwal pelaksanaan supervisi 
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kunjungan kelas dilakukan dua kali dalam setiap semesternya. 

Berikut ini jadwal pelaksanaan supervisi kunjungan kelas. 

No Waktu Nama Jam Kelas Mapel 

1 Selasa, 17 Januari 

2017 

Ust. Gunawan 1,2 5B Bahasa Arab 

2 Rabu, 1 Februari 

2017 

Ust. Tri 1,2 4A Al Qur’an Hadist 

Ust. Muhson 3,4 2A Penjaskes 

Ust. Arif 7,8 3ª Bahasa Inggris 

3 Kamis, 2 Februari 

2017 

Ust. Rio 1,2 3B Bahasa Indonesia 

Ust. Rochmadi 3,4 3C PKn 

Ustdzh. Muthi 5,6 3B IPA 

4 Jum’at, 3 Februari 

2017 

Ustdzh. Dinar 1,2 2B Al Qur’an Hadits 

Ustdzh. Anita 3,4 2ª IPS 

5 Senin, 6 Februari 

2017 

Ust. Adam 1,2 3ª Pesjaskes 

Ustdzh. Tata 3,4 4ª Bahasa Indonesia 

Ustdzh. Syifa 5,6 1C PKn 

6 Selasa, 7 Februari 

2017 

Ustdzh. Suci 1,2 3ª Aqidah Akhlak 

Ust. Lukman 5,6 3B Bahasa Arab 

7 Rabu, 8 Februari 

2017 

Ustdzh. Nur 1,2 1B Matematika 

Ustdzh. Maya 5,6 4ª IPA 

8 Kamis, 9 Februari 

2017 

Ustdzh. Winda 1,2 1B Bahasa Inggris 

Ustdzh. Wahyu 3,4 2C Fiqih  

Ust. Malik 7,8 4ª Kemuh   

9 Jum’at, 10 Februari 

2017 

Ust. Toni 1,2 2C Alquran Hadits 

Ustdzh.Ummi 3,4 2C Matematika  

10 Senin, 13 Februari 

2017 

Ustdzh. Yati 1,2 5B Bahasa Indonesia 

Ustdzh. Suciyati 3,4 1ª Aqidah Akhlak 

Ustdzh. Ana 5,6 1ª PKn 

11 Selasa, 14 Februari 

2017 

Ust. Nanto 1,2 6B Aqidah Akhlak 

Ustdzh. Nia 3,4 6B IPS 

12 Rabu, 15 Februari 

2017 

Ust. Budi 3,4 6B IPS 

Ust. Lukman 7,8 2ª Bahasa Arab 

 

Tabel 4.4 Jadwal Supervisi Supervisor 

 

Sedangkan jadwal pelaksanaan supervisi program tahunan, 

program semester, silabus, dan RPP, dilaksanakan sebelum awal 
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masuk semester baru. Supervisor bertugas mengidentifikasi dan 

menganalisis kelengkapan administrasi guru. 

Sedangkan buku nilai dalam setiap bulannya dikumpulkan 

guru. Hal ini sebagai wujud ketertiban seorang guru dalam menilai. 

Supervisor akan meneliti setiap buku penilaian siswa dari masing-

masing guru. 

Perencanaan supervisi akademik di MI Muhammadiyah PK 

sejalan dengan penelitian menurut Siti Musrikah (2016), menyatakan 

bahwa perencanaan pengawasan artistik di Selojari 1 SD adalah untuk 

membuat format pengawasan yang sistematis. Pelaksanaan 

pengawasan melalui kunjungan kelas, mengamati kegiatan belajar 

mengajar dan juga administrasi kelas.  

Persamaan dalam penelitian di atas adalah supervisor mempuyai 

peran penting dalam perencananaan supervisi akademik dalam 

perencanaan meliputi 1) pelaksanaan pengawasan kunjungan kelas, 2) 

mengamati kegiatan belajar mengajar, dan 3) administrasi kelas. 

Perencanaan supervisi akademik di MI Muhammadiyah PK 

Kartasura telah memenuhi standar prosedur perencanaan supervisi 

akademik. Hal ini dapat dibuktikan dari pembuatan instrument dan 

jadwal yang telah dilakukan supervisor secara jelas. 
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2. Pelaksanaan Supervisi Akademik di MI Muhammadiyah PK 

Kartasura 

Pelaksanaan supervisi akademik MI Muhammadiyah PK 

kartasura, mengacu pada program kerja supervisi. Sehingga setiap 

pelaksanaannya terstruktur dan jelas. Adapun pelaksanaan sebagai 

berikut: 

a. Supervisi rapat kerja dan kegiatan awal tahun 

Supervisi rapat kerja di MI Muhammadiyah PK Kartasura 

dilakukan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Kegiatan ini dalam 

kaitan supervisi melakukan penyusunan supervisi dan jadwal 

bersama guru. Sehingga akan muncul kesepakatan bersama antara 

supervisor dengan guru. 

Sekolah ini melakukan rapat kerja dengan alasan bahwa 

kesuksesan sebuah program didasarkan pada kualitas perencanaan 

yang dilakukan. Maka dari itu terdapat rapat kerja supervisi 

akademik. 

b. Supervisi administrasi guru 

Supervisi administrasi guru di MI Muhammadiyah PK 

Kartasura dilaksanakan berdasarkan sasaran pelaksanaan 

supervisi akademik, yang meliputi program tahunan, program 

semester, silabus, KKM, dan RPP/Lesson plan.  
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Program tahunan, program semester, dan silabus, 

dipersiapkan guru sejak awal tahun ajaran baru.  Guru menyusun 

berdasarkan rujukan dari dinas. Kemudian setelah itu supervisor 

melakukan pengecekan terhadap administrasi tersebut. 

Pada pelaksanaan supervisi administrasi di MI 

Muhammadiyah PK Kartasura. Ditetapkan sasaran supervisi yang 

digunakan supervisor untuk melakukan pengawasan. Adapun 

sasaran yang diterapkan MI Muhammadiyah PK Kartasura 

meliputi: 

1) Program tahunan 

2) Program semester 

3) Silabus 

4) KKM 

5) RPP/Lesson Plan 

6) Buku nilai 

Pada pelaksanaan supervisi akademik di MI 

Muhammadiyah PK Kartasura telah ditemukan beberapa hal 

terkait teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok. 

Adapun teknik supervisi individual yang digunakan MI 

Muhammadiyah PK Kartasura  meliputi sebagai berikut: 

1) Kunjungan kelas 

2) Pertemuan individual 
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Menurut B. Suryosubroto, (2010:176), Teknik supervisi 

individual adalah pelaksanaan supervisi perseorangan terhadap guru. 

Supervisor disini hanya berhadapan dengan seorang guru sehingga 

dari hasil supervisi ini akan diketahui kualitas pembelajarannya. 

Adapun teknik supervisi individual terdiri dari : 

1) Kunjungan kelas 

Kunjungan kelas adalah teknik pembinaan guru oleh kepala 

sekolah untuk mengamati proses pembelajaran di kelas. 

Tujuannya adalah untuk membantu guru dalam mengatasi 

masalah di dalam kelas.  

2) Observasi kelas 

Observasi kelas adalah mengamati proses pembelajaran 

secara lebih teliti di kelas. Tujuannya adalah untuk memperoleh 

data obyektif aspek-aspek situasi pembelajaran, kesulitan-

kesulitan guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran. 

3) Pertemuan individual (individual confererence) 

Individual conference adalah percakapan pribadi antara 

seorang supervisor dengan seorang guru. Adam dan Dickey 

dalam (B. Suryosubroto, 2010:176) mengatakan bahwa 

percakapan pribadi salah satu alat yang penting dalam supervisi. 

Supervisor dapat bekerja individual dengan guru dalam 

memecahkan masalah-masalah pribadi yang berhubungan dengan 

jabatan mengajar (personal and professional problems). 
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4) Saling kunjung mengunjungi ( intervisitation) 

Kunjungan antar kelas adalah guru yang satu berkunjung ke 

kelas yang lain di sekolah itu sendiri. Tujuannya adalah untuk 

berbagi pengalaman dalam pembelajaran.  

c. Supervisi buku nilai 

Supervisor menentukan setiap bulan sekali melakukan 

pengawasan terhadap buku nilai. Kemudian dilakukan analisis 

terhadap buku nilai setiap guru. 

Supervisi buku nilai ini dilakukan sebagai wujud tertib 

administrasi nilai guru. Maka diharapkan buku nilai siswa terbebas 

dari manipulasi nilai. 

d. Supervisi pembinaan guru 

Supervisi pembinaan guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura 

dilakukan berdasarkan kebutuhan guru di sekolah. Sedangkan teknik 

supervisi pembinaan guru meliputi beberapa hal yang digunakan di 

sekolah ini, diantaranya yaitu: 

1) Diskusi 

2) Rapat 

3) Pelatihan guru 
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Menurut Gwynn (1961) dalam BPSDMK Kemendikbud (2014), 

ada 13 teknik supervisi kelompok yaitu kepanitiaan, kerja kelompok, 

laboratorium dan kurikulum, membaca terpimpin, demonstrasi 

pembelajaran, darmawisata, kuliah atau studi, diskusi panel, 

perpustakaan, organisasi professional, buletin supervisi, pertemuan 

guru, lokakarya, atau konferensi kelompok. 

e. Raport guru 

Pelaksanaan raport guru di MI Muhammadiyah PK Kartasura 

dilaksanakan pada akhir setiap semester. Raport guru didasarkan pada 

tiga hasil analisis penilaian instrumen supervisi kunjungan kelas, 

lesson plan, dan ketertiban administrasi guru. 

Penilaian instrumen dianalisis akan menghasilkan raport guru. 

Kemudian supervisor memberikan hasil raport kepada setiap guru 

disertai dengan evaluasi dari setiap penilaian instrumen. Raport guru 

dapat menjadi pembangkit motivasi kepada setiap guru untuk selalu 

kreatif dan inovatif dalam mengajar. 

3. Evaluasi Supervisi Akademik di MI Muhammadiyah PK Kartasura 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan temuan dalam 

mengevaluasi supervisi akademik di MI Muhammadiyah PK 

Kartasura, diantaranya yaitu: 

a. Mengidentifikasi hasil pengamatan  

b. Menganalisis hasil supervisi 

c. Mengevaluasi bersama antara supervisor dengan guru  
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d. Membuat catatan hasil supervisi yang didokumentasikan sebagai 

laporan  

Prosedur ketika telah dilaksanakan perencanaan dan 

pelaksanaan supervisi akademik yaitu melakukan pelaporan atau 

evaluasi supervisi akademik yang meliputi beberapa hal dalam 

BPSDMK Kemendikbud (2014) diantaranya: 

a. Mengidentifikasi hasil pengamatan  

b. Menganalisis hasil supervisi 

c. Mengevaluasi bersama anatara supervisor dengan guru 

d. Membuat catatan hasil supervisi yang didokumentasikan sebagai 

laporan 

Kegiatan evaluasi ditujukan untuk mengetahui hasil setelah 

pelaksanaan supervisi akademik, Tujuan evaluasi akademik menurut 

Donni J.P dan Rismi Somad (2014: 126), mengemukakan bahwa: 

a. Mengetahui tingkat keterlaksanaan program 

b. Mengetahui keberhasilan program 

c. Mendapatkan bahan atau masukan dalam perencanaan pada 

pertemuan berikutnya 

d. Memberikan penilaian (judgment)  

Tahapan-tahapan supervisi akademik MI Muhammadiyah PK 

Kartasura sudah sejalan dengan teoritis mengevaluasi jalannya 

supervisi akademik, sehingga evaluasi sudah optimal dilakukan. 
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4. Model Supervisi Akademik di MI Muhammadiyah PK Kartasura 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui model supervisi 

akademik di MI Muhammadiyah PK Kartasura. Model supervisi 

akademik menekankan dominasi model supervisi klinis. Dengan 

menerapkan prinsip-prinsip dan langkah-langkah supervisi klinis.  

Supervisi klinis adalah bentuk supervisi yang difokuskan pada 

peningkatan pembelajaran dengan melalui siklus yang sistematis, 

dalam perencanaan, pengamatan serta analisis yang intensif dan 

cermat tentang penampilan mengajar yang nyata, serta bertujuan 

mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Adapun prinsip-

prinsip supervisi klinis diantaranya yaitu: 

1) Supervisi klinis yang dilaksanakan harus berdasar atas inisiatif 

dari para guru terlebih dahulu  

2) Ciptakan hubungan manusiawi yang bersifat interaktif dan rasa 

kesejawatan 

3) Ciptakan suasana terbuka dimana setiap orang bebas 

mengemukakan apa yang dialaminya. 

4) Obyek kajian adalah kebutuhan professional guru 

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

diperbaiki. 

Langkah-langkah dalam supervisi klinis melalui tiga tahap sebagai berikut: 

1) Pertemuan awal 
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Supervisor dalam tahap ini perlu membangun komunikasi, menyatukan 

persepsi, menciptakan suasana yang harmonis, terbuka dan akrab. 

Selain itu didiskusikan rencana untuk melalukan observasi terhadap 

guru tersebut, menentukan fokus observasi, instrument observasi dan 

menentukan teknik pelaksanaan observasi. 

2) Observasi 

Guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai pedoman yang telah 

disepakati bersama, supervisor mengobservasi dan mencatat 

penampilan guru dengan menggunakan instrument observasi yang telah 

disiapkan. 

3) Pertemuan akhir 

Supervisor mengadakan wawancara dan diskusi tentang pelaksanaan 

pembelajaran terkait kesan guru terhadap penampilannya, identifikasi 

kelebihan dan kelemahan guru, identifikasi keterampilan-keterampilan 

mengajar yang perlu ditingkatkan, dan gagasan-gagasan baru yang akan 

dilakukan. 
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Gambar 4.17 Model Supervisi Akademik di MI Muhammadiyah PK Kartasura 
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1. Perencanaan Supervisi Akademik 

a. Menyiapkan instrumen 

b. Menyiapkan jadwal bersama 

 

2. Pelaksanaan Supervisi Akademik 

a. Supervisi rapat kerja dan kegiatan 

awal tahun 

b. Supervisi administrasi guru 

c. Supervisi pelaksanaan 

pembelajaran 

d. Supervisi buku nilai 

e. Supervisi pembinaan guru 

f. Supervisi raport guru 

 

3. Evaluasi Supervisi Akademik 

a. Mengidentifikasi hasil 

pengamatan 

b. Menganalisis hasil supervisi 

c. Mengevaluasi bersama antara 

supervisor dengan guru 

d. Membuat catatan hasil supervisi 

yang didokumentasikan sebagai 

laporan 

 


