
MAKALAH
 

PELAKSANAAN SUPERYISI KLiNIS DALAM PEMANTAPAN
 
PENGALAMAN LAPANGAN PROGRAM PENYETARAAN D.II
 

GURU SEKOLAH DASAR
 
~IS 

DISAMPAlKAN DALAM PENATARAN TUTOR DAERAH 

I(AN~IL DEPDIKBUD PROPINSI KALI~~TAN TENGAIi 

TAIIUN 1993 

o I B h 

ELISON
 

UNIVERSITAS TERBUKA
 

UNIT PROGRAM BELAJAII JARAK JAlIH (11 P B J I )
 

PALANGKA RAYA
 

19 9 3 

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a

80415.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



--,._----,---...............................
 

r: ~UL XUrtaH I paUKSAlh All SUPJ!aVISI KLIlIIS DAT•• 
I· 

IJ ~ JIokplp ,•. 
.1:1 JI .... a .~ELISOJI 

'J:I JI I P .131 681 ~84 

~ ;rtlll1& M ... " 
• Pna
 

~ PurP:at!ao't.,g" • Penata IIuIa TIl I I = ...
 
" ;raba'Wl • .Lto1s-ten U11
 

~ Il"u Irsr;l. .. JlC:l811' cI;jIk poda DPJlJ;r :Fa laqpea lla;1l1.
 

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a

80415.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
 

BAGIAN PROYEK PENINGKATAN MUTU GURU SD SETARA D-l1
 
KALIMANTAN TENGAH
 

Alamat : Jl. Mayjen.D.r.Panjaitan - palangka Raya
 
Telepon 21152, 21664 dan 21295
 

2~1993 

TeJqdxan, 1_ 

R a 1 I	 PermiJ:ltaan JWc:a'ah llIhan 

Pe>la!.aran TtDar Dam:h wnm 1993 

XelIB'Ia 
yth I	 Sdr~' ~ lil :L ISO 11 

Doom ~ dpll: podo. 1lPlIJJ ]'0' en,glra lion 
eli 

PAL4IIlU IlA.YA 

n.'em ....q;ka pe1l&ta= tutor cla=oh _ ~~ G=1 SIl 

( G=1 XeJas ) llaI1 Pe!vete=aan ~ G=1 Penjaskoe 10llDm 1993, 
d_" 1:a:I. ..,hem ....ulaJs ola,pe.t ~ 1Bhan _tara/> aan 
.iiMllI:p.ji'ke.mva de'pm P&13&taran di_ksUi yaJ{; ekan di.JakaaQlkan 

..uJ&1 t~ 9 "...,.,tus sid 31 .lj;Ustus 1993. 

Ms;pun _ 7aIl(: lIBlIjscli bob·SSll ssuis:m ya.i.tu I 

:r.	 PID:ansn Tatar De'"" U_ JIeD1nI>I<a1;ksD Kebar1Jas1~ llel.s;jar 

~si.sa Prog..... 1'eJlretarsan ~ G=1 Sokolah Dssar~ 

2.	 Pe'aksanaan Superv:i.sj, IOjDiA DaJam PemautaPa%l PeD~JAman Iapancan 

~ :!'elvetarsan Jl:-ll Guru BskoIsh Dasar. 

Dem1Jd eD pmuohaDan perm1J:rte.an make'pb 1:11 BCB%" da.l8t dipenuhi, 

atas	 ps:cba't:ia>m;ya ~ tar_ kal:1h." 

..:~	 PimpinsD Pro;rsk PsllYetarsaD Jl-,D: GSIl 

KaDoiJ. D Propim1 KaJ1 1Jlan'taD 

Iiomar 

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a

80415.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



KATA PENGANTAR 

Puj i syulrur kcparln Tuhnn Y3.ng Maha Esa.. y,:mg te

lah mcmbcrl1\:L1n berkat d~n rnhmatnya sehinggn. penulis 

dapat menyclesailc[l.n I!lCtkalah y~ng dtberi jurlul " Pelo.lE 

sanaan Supervisi Klinis D31arn I"cmontapan ren~[l.lcman L~ 

p<J.ngan Program Penyptaraan D-II GUru Sekolah Dasor "g 

Malcalah ini rlisusnn d~ri berb~ga1 snmber yang 

berhubungan dcngan kegiatcl.ll supervisi dan lcegiatan PPL 

:rang tclc.h ada,,' Disamping i tu m.::.lc.::.lah ini dih~rapkiJ.n 

dapat mcmbantu supervisor at.:m IlCT:lb1mbing rrL d.::;.n rna 

hasiswa dalam melalcsanalcan pcmantap<::.n pcn~alaman lapan~ 

an yan6 mcrupakan kcharusan pcnyelesaian program D-II 

Guru Sckol~l Dasar: 

Penults mcnyadari b~hwa makalah ini jauh dari 

kesempurnaan: Karena ltu kritik dan saran y~ng bersifat 

membangull dan mcmperb.:.l.iki m.::.lcalah ini sanga t diharap 

kan dari bcrbagai pillalc e ..U~llirnya dcngall segala kcku 

rangannya makalah ini pcnulis sa~paikan kepada pc;nbaca 

khususnya supervisor pelaksanaan rrL Pcnyct"rn~n D-II 

Guru Sekolah Dasar dall :":..:.l.h.:!.siswa D-II Guru SD schingga 

mcmpunya1 m2.nfaat dalarn memperlancar ]ccgintan PPL; de

ngan harapan semoga mrucalah in! dapat memenuhi kebu 

tuhan di lapangan; 

palang]ca R,'"!.·ya t 1993 

P c n y 11 S U n , 
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B A B I 

PENDAHULUAN 

A:	 Latar Belakang. 

Proses belajar mengajar mcrupnJciln salah satu 

usaha untu]c meninglcat](an !{uali to.5 ffi:J.nnsla mclaIn! _ 

kegiatan pendidllcan. Scpcrt1 yanC; d1Jectnhui bllhwa 

pen1ngkatan leuaI! tas mcnus1a mcrup:JJean tujuan inti 

kebijalcsanaan pCMbangnnnn. roo.lea pelnTcs::maan pendidilc 

an seialu ber](emb~ngG SchnbunC;lln denG~1..O i tu pclnksa

na. pcndidilcan mCllCCl.r1 bcrba.gai ltsnh0. nnt111c meningkat 

kan mutu pendidiJean; 

Pcnin~l{at~n mutu pendidikan selalu beror1Bn 

ta8i Dada tUjuan pendidikan nas10nal seperti yang d! 

garislum daln.m GBII1"T 1983 y:J.l tu Penuidilcun )1aRional 

berdasarlcan Pancasila. I bcrtujuan untuk menlnglcat]can 

ketaqwaan terhad.ap Tul1an Yanr; M""ha 35.:1, kccerdasan 

dan kctrampilo.n. mcr:.lpertillggi bud1 pckerti II mcmpcr 

Im~t kepr1badion dan mC:>lpcrtco<::.l scm:l.llgat kcbz,llgsaLln 

dan cinta tan.J.h nir. agar d:l.pu.t oCIlwnbuhkull manusi.:l 

mnnusi:l. pembangunan YQn6 dap~t mcmb~llgun u1riny~ sc~ 

diri scrt~ bcr.samc..... s.:1ma bcrtallgG;ung; jaw3b atus pern 

b~n~unan banbsa g K~rcna itu proses bclajar mcn~ajar 

dibarG.plcan U:l.P::lt m.cnulljcmg pcmbangunan dal;;.o.Gl arti 

luas yai tu mcnc;h.:1sill~an tcnaga.-tcnnga pemb<.l.l1gunan 

Y.J.n~ terampil ~ menguc:.sc.i ilmu dan tclcnologi sesual 

den~an kcbutullan pcmbangunan ckonom1~ (Jan bcrsao.J. 

_ 1 
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2 

i ttl mCllu.iuil~ wu.nusi.:.:. ~.:.:.n m.J.s)"o.r.:l.lc.::ot Y.:.l.a.; bcrintc~ri 

tas moril d:;'!l bcrpo.1lI1<.l1li:,.:..:.n lIi::lup P':":':lc~sil::.l.o 

Ulltu~~ mcrJcau!11 tUJltutaJ1 nF.lsya.r,":,Jr:--.t d.::n pem 

ban.::;unan D,le<::.n t::m:'.~c.-tC1'!2.C:o. Y2n3 b('r~cuo,lltrrs. lem 

bc:,g~ !lcnrHdiknn ri1'Jmcrlulc'Cn tcnc_~n ~Urlt y:.-.,nc; bcrI'cn~.£ 

tc.huan ting~i t d~Il~t oncnccmhiJ.Jll:;!cnn dirl sen:Uri se..!. 

ta dapat menzilcuti pcrJrc;ntl,'J,n~:;m ilmu da.n teknolo~i 

yan~ bcr1.cc!l1b2.ng den,:::-n PCS.:l.t o S3.1[".h satu usahn me 

ninglce:.tIcn.n !cuLll i tas 1 crnb,:'.~D. Ilendidfkc,n adeLl v,h men ing 

karlcan Imclifilcasi ten2.gCl, guru y:-.ng mCll~aj'1ro 

Da.ri seleian b~n)·:i.k rC'ntn~k2l.tan Imc.lifi!':::Q..si 

tena-.ga guru tcrscbut :td.3.L::.h dl tin[;J;:o,tJ;:~mnya Guru 

guru y::mg berijnzah srG mcnjndl sctC'.ra dcnIT.:l.n D-II; 

Baile untnlc onIon guru m~.ll.run guru yanG" telah men~ 

ajar di Selcolah Dasc.r malcD. ijazah minimal )Ysng di 

milill:i adalo,h D-II Q

Peninc;katnn. Il:uo.1ifiknRi penClidil;:an. ini bc:,gi 

~uru yan~ tclah bertug3s m<'l..rupalc:1-n usnha pembinaan 

y.::lng dilalmlw.n untull: rrtcnin2:11:i1tkan pen::etahuan, ke ~ 

trampil::>:.n dc:.n sikep dnlam rneJ.alI:SDna!l:~n tugco,snyn s.! 

l.lagai burUQ Dal::,m tu;;.::.snya. Iilcrc~ll se1.:1.11\ lIt tuntut 

mcneiptalcc.n lwndisi l.lelajnr men.;o..j:t.r )~:::;.r..~ Cf0ktif 

tlan efisicil dan hasi1 <:<.-tuu lulnsan 1c1!.ba~~ pendi 

dilL~n bil.:l. tcrjun ~i masyc.rakat dap.::.t ::1.::;.nI:Uri Q 

Salnh satu program pcninglGJ,t.::ln lmalifikasi te 

na~o.. guru y~nb tCl~l bcrtugas alIalnh mcl~lui program 
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Pcnyctaraan·D-II Guru Sckolch DJsGr o Pro~~~~ inl di 

la!cso.llrtkan dcnb::tn bi.:;,yD. Ill'oyclc m':lUlJUn dCll,';'a.n biaya 

nyclclJ.,;:::;~::::.rc.lG).n pr()gr~ pcnyctaro.c,ll D-II Gu.ru Soko 

10.11 Dass.r dcng,:,m sistc:ll bc!ajur jara.~~ j.:..mlI dC.ll be 

lrurilculumny0. tcrd':::'.!1o,t ~:c~i ,t<":.o Pcmc.nto.ps.n Pcn[alam

disin~kat den Can prL nirnu13i p0da sencster III dan 

a1can ujian PPL pade, sef.'lcstcr V atnu VI .. Seor;)n~ rna

hasiswa salah 82..tll oy,....rntnya untlllc mcn)rclcsnilcan 

progr3.m adalah lulus ujian PPL denl~n.n 011n1 bailc (D) .. 

Uem!!crhatiJc.::m b2,hlT3. PPL mcrupalccm suntu usa

he. pcn:cndalian y:m~ sec:::ra liln3sunr; I!lempen~~rnhi 

Icemnmpuc..n ~uru mclnJesc..n3Ic.:.;.n Ilroses helajar men~Ll.j:'l.r, 

makC'. dnlc..m keeio.tann)r.:;.. cl1pcrlul<:an bimhinr;nn yan~ t~ 

nIS monerus dari surervisor yc:.n~ di tnnjul{ untul{ me!!! 

bimb1.n~ mLth~siswa~' Dirnbin,:;;nn at:m .,ei!lbinD,::m terha 

dap J!'InhasiswD. program penyetarat'..n D-11 ini JTIeliputi 

•
bimbin 3 co.n : 

a; dalam rn~nyu£un rCilC~nLt pclyj~rnn ~t~u S&tu~ 1'0

la.j5.rc,n 

b. kctikc:. I:Icncr.:l.pko.:n. ~t,::n! mcmpr<:!.ktckli:an S.::..tuall Pe 

Injn.rnn. 

Dengan de:;tikic.n bimbin.;n.n )':::'!l,g dilw.ra.pkan dari su 
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sChing:;a. ~'::!l~si::;...'1'o. n~':l?u Tiicnyusun Ui..l.U r.lcncrnpkcn 

satuan pels.je..rc:n {]cngc..n b.:.il: .. 

lGom prL ad::lQ,h pcng,;ul1:l.c,n Supervisi IUlnis" P:::::I<J.ll 

faat.:..:.n SUl)Crvisi lcligis dc.L.:.r;j llPL ::Pcrlu clikctahui 

sccar;l menda.lnm tcrlcf)il.1 do..halu oich superYisor 

atau pcmbimbin,'3 rPJJG TD.n~['~ di!,E',hr.mi biPJ.hin~an yan~ 

d1Icchend<"Jei, dc:lC'.m !rro~ram 1n1 maka rPI~ y.:m~ dihn 

r3plcan ~eb,":,g.[1.1 s:':l!8.h S2.tn indik2.tor Jccbcrh':!'silon 

'J1nhas istra suli t un tu1c rlicC'.p,:li .. !C1.rcnC', i tu snpcrvi 

sor mnuplln mahnsis1Y;;>. perIn lllltulc mcn:::etahui prose 

dur do.rl supervisi y·~.ng d1:-;lm~,1(.:J.n; 

B: Per ill a sal a h a no 

DerllasarlcD.n p~l"111::ir.::,n )':-.n: tel ,,'I] fl'ilce~uJ(nl(~n 

di at~s, mnJw Ilerm;:-.sC'.lQh,:;,n yc.nz: ·:-.]mn cli!.~c'"'1nl(C\J(.'l.n dn 

1 ~,P1 m.1.ko.l e:,h ini nd~l:'.h "n:l..';,~im~ne.lc8.h pe1 ~lcsnnaan su 

pervisi k11nis dal~ Pcmantnp~n pen~~lrum~n l~v~n~an 

pro~rC\.m renyetaraan D-II GHTll Sclcol~h nnsnr ? 

Do.ri TTlC'.salah yc-.n: c!ilce!!lll1ca~w.n tersebut rnn)e6

hal-hal yang dilceE,u!w,lcan mel.:.lui ~,?Jc3lah ini meliputi 

Pengertian p tujllan ~ prinsi!, dan tpJeni!c supervisi .. 

Surervisl Klinis d£'..n pcl;a.lcsemaa.nl1Y~.· 

Gur:.l dem' PToses Dela.j;;:.r 1,~cnGa.jz.r. 

PC.:ll;gun.::.sn Superyisi r\:lillis dsl:::'o PPL D-11 Guru SD. 

Dcngcll dibaho.sny.::. !~C 'c:.aPi.:1t 11;:;;,.1 tcrsebut d::l.r::.t QC.:l
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-
C e ~,:;;}c.sud tlc.n Tuju.J.l1 !";:;nulis['.,!l. 

mal:sud d'::'::l tnju::,n : 

1. I~cI:llJ:J,ntu po.r<1 sl1p8rvisor :l.:o.lc..m c:',rct mc~bcrilcG.n 

D-II Guru Scl:ol.J.l~ D~s.:.l.r UlLLu~r. iliel.::.l:~c.n;:,l:;..:;.n 

0'' PO"'Ollto-on D"" "I· ''''''1 1'1)"1"''''-'1' (TP~L)_. ......... --.:.'''''' 1 '~. b- ............... ..... ..... 40 .... 4 .I. .I. •
 

2 .. Mc::::.1Jcri!c'::'11 ga::!1J.::.ran tcnt.:.;,n;; pclclwc.nc.au ~u.llcrvi-

u .. ~Ul"l! bcl:ljar""1tulc mcm1Jantu mcnciIJt ...Icankondis1. 

mcn:,:njar yvnc; efc~;:tif dc.n cfisien schinr:~a tcr

ngala.rn2.n L:1pcm.:;n.n CrrL) y=mc; dil"~.!:n~:c.n oleh Mahasis 

wa pro~r;']J:I IJcnyct~r::'.::m II-II r11 Uni vcrs! tgS '!'crbnka; 

~.!en~1n[';at s1ste~ di Univcrsit2.s Tcrbu~(a adalo.h 51s

tern jnr:\lc: j:mh, m.:.kn tUliso..n-tulistm yC'.n~ mcmhrmtu 

pclal~sa.n,'),an tU3.::.s-tll~as pen~elola;- tutor dcm maha 

I(,':'.rcne i tn d0n':::;<:l,n tUlisan ini he!ldn!:ny~ bcr

rn.~nfaat ba.C;i sc~ua Ilihclc ynn,'3' terlib~t f1::>-l:.m ilcna 

n~a.nan pro,gram penyctaraan D-II Gnru Se!<.:oleh D~sar 

lchususnyn I1.:lda !tc,o;1n.tPtn PPL~ 
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BAB II 

P E MBA HAS A N 

Proses beUaJar mengajar merupakan kegiatan yang 

barus dl1aksanakan oleh lembaga pendidikan sebagai tu

gas utamanya. ·Sekolah yang merupakan lembaga pendldlk

an formal dldirikan secara bersama oleh pemerintab, ke 

luarga dan masyarakat untuk memenubi stau mengemban ke 

butuhan pemerlntab, keluarga dan masyarakat pula. Un 

tuk memenubl tugas tersebut maks yang menjadi ol~l ut~ 

ma pendidikan farmal (sekolah) adalab menyelenggarakan 

kegiatan belajar. Leb1h Jauh dlkemUkakan tugas lemba

ga pendldikan ; " Sekolah dan Perguruan Tlnggi merupa

kan unit organlsasi operasional dalam bldang pendidik

an; sebagal salah satu bentuk karya bersama dari peme

rintah, keluarga dan masyarakat. Sebagai unit organ! 

sasi operaslonal dalam bidang pendidikan, sekolah dan 

perguruan tinggi merupakan lembaga khusus yang sengaja 

dldlrlkan sebagal lingkungan tempat terjadinya kegiat

an belajar " ( 11 : 32 ); 

Sebagai tempat terjadlnya kegiatan belajar; lem 

baga pendidlkan terus menerus membenah d~ri dalam me

laksanakan tugasnya mengbasilkan tenaga-tenaga pembangun' 

an yang berkualitas. Untuk dapat mengbasl1kan lulusan 

yang berkualitas sekolah menclptakan kondisl belaJar 

yang erektif dan efislen yaltu keglatan belajar yang 

- 6 
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berhasil mencapai tujuan dengan tepat, penggunaan dana 

yang sedikit, dengan tenaga yang terbatas serta tepat 

dalam penggunaan waktu. 

Unt~ menciptakan kondiai belajar yang kondusif 

diperlukan teoaga-teoaga guru yang profesional. karena 

kegiatan mengajar merupakan kegiatan yang memerlukan 

ketrampilan khusus. Hal lni disebabkan yang dlke~o~a 

da~am proses be~ajar mengajar bukan hanya alat atau m~ 

dia yang merupakan benda mati tetapl menghadapi siawa 

yang meml11kl sifat atau kepribadian serta latar be 

lakang yang berbeda-beda o 

Dalam ussha melaksanakan tugas tersebut guru 

selalu berkembang dan menyesuaikan serta meningkatkan 

kemampuannya dengan jalan mengikutl pendidikan lanjutan. 

Pendidikan lanjutan seperti program penyetaraan D-II 

Guru Sekolab Dasar, dalam kegiatan belajarnya mereka 

dlbantu oleh tutor yang juga nantl bertindak sebagai 

supervisor pada eaat mereka melaksanakan pemamtapan pe 

ngalaman lapangan (PPL). Dantuan yang diberlkan untuk 

meningkatkan kemampuan guru mengelola proses belajar 

mengajar dlsebut dengan supervlsi. 

A.	 Pengertian, Tujuan, Prlnsip dan Teknik Supervisl. 

1.	 Pengertian Supervisl. 

Supervisi sebagai salah satu komponen da

lam penyelenggaraan pendidikan merupakan tugas 

yang dlberlkan kepada seseorang untuk memblna 
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II 

nistrasi pendidikan di sekolah dikemukakan 

Supervisi ialah pembinaaIili yang diberikan kepa

da seIuruh staf sekolah agar mereka dapat menin~ 

katkan kemampuannya untuk mengembangkan situasi 

belajar-mengajar yang leb1h ba1k " I 8 : 117). 

Lebih jauh Boardman mengemukakan penge~ 

tian supervisi yang diterjemahkan oleh Piet A. 

Sahertian sebagai berikut : II Supervisl adalah 

suatu usaha menstimuIir, mengkoordinir dan mem 

blmbing secara kontinyu pertumbuhan guru-guru di 

sekolah baik secara individuil maupun secara ko

lektif. agar lebih mengerti dan Iebih efektlf 

dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran deng-

an demikian mereka dapat menstimuIlr dan memblm

bing pertumbuhan tiap murid secara kontlnyu, se

hingga dengan demlkian mereka mampu dan lebih ca 

kap berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi mo 

dern II (10 : 15 ). Dengan demikian bahwa super 

visl merupakan bantuan balk yang diminta maupun 

tidak oleh guru unluk mengembangkan situasi be 

lajar mengajar .. 

Berdasarkan pengertian supervisi yang di

kemukakan oleh beberapa ahll, M.Moh. Rifai menyi~ 
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pulkan hal-hal sebagai berikut : 

a.	 Supervisi merupakan usaha untuk membantu dan 

malayani guru menlngkatkan kemampuan kegurua~ 

nya. 

b.	 Supervls1 t1dak langsung dlarahkan kepada mu

rid, tetapi kepada guru yang memhina murid • 

c.	 Superv1s1 tidak bersifat direktif (mengarah 

tan) tetapi lebih banyak bersifat konsultatlf 

( member! dorongan, saran dan bimbingan ). 

( 9 : 38 ). 

Dengan demikian Bupervisi adalah semus 

bentuk bantuan, blmbingan, petunjuk. motivasi , 

saran yang diberikan kepada guru agar 1a mampu 

melaksanakan kegiatan belaJar-mengajar baik dari 

seg! pengetahuan, sikap dan ketrampilan sebagal 

tenaga profealonal. 

2; TuJuan Supervlsi. 

Kegiatan Bupervisi yang dilakukan terhadap 

guru pada prlnsipnya bertujuan membantu guru me

ningkatkan kemampuannya agar menjadi guru yang 

lebih baik. Lebih 1anjut dikemukakan "tujuan 

superv1si ia1ah mengembangkan situasi be1ajar 

mengajar yang lebih baik me1alu1 pembinaan dan 

peningkatan profes~ mengajar " ( 2 ; 117 ). 

Sehubungan dengan itu maka yang menjadi 

sasaran supervisi ada1ah Bemua aspek pengajaran. 
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~spek pengajaran yang perlu mendapat bantuan pa

da garis besarnya terd1ri dari : 

3.	 Pembuatan rencana pengajaran ; 

b. Melaksanakan rencana pengajaran di kelas. 

Dengan demikian hal-hal yang menyangkut rencana 

mengajar atau kemampuan guru menyusun renaana m! 

ngajar dan kemampuan guru melaksanakan rencana 

yang telah disusun merupakan tUjuan-tujuan terin 

01 dari superv1si. 

3.	 Prinslp Supervisi. 

Dalam melakukan supervisl seorang 8upervi 

sor hendaknya melaksanakan prinslp-prinsip dari 

supervlsi itu sendiri sehingga tujuan dapat ter

capai dengan baik. Piet A. Sahertian mengemUka 

kan prinslp-prinsip dalam melaksanakan supervisi 

ada1ah : 

a.	 Ilmiah (scientific) yang mencakup unsur-UDsur 

1.	 Sistematis, berarti dilaksanakan secara te 

ratur, berencana dan kontinyu. 

2.	 Obyekt1t artinya data yang didapat berda 

sarkan pada observasi nyata, bukan tafsir 

an pribadi. 

3.	 Menggunakan alat (instrument) yang dapat 

memberi intormas1 sebagai umpan balik un 

tuk mengadakan penilaian terhadap proses 

belajar mengajar. 

b.	 • 
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b.	 Demokratls, menjunjung tinggi 8S8S musyawarah;
 

Meml1ikl jiwa kekeluargaan yang kuat, serta
 

sanggup menerima pendapat orang lain.
 

c.	 Kooperatip, maksudnya seluruh staf sekolah da
 

pat bekerja bersama mengembangkan usaha bers~
 

rna dalam menclptakan situasi belajar mengajar
 

yang 1eblh baik.
 

d.	 Konstruktif dan kreatlPi Membina lnislatip gu
 

ru, serta mendorongnya untuk aktip menclptakan
 

suasana dimana tlap orang merssa aman dan da


pat mengembangkan potensl-potenslnyao
 

(	 10: 23 - 24 l. 

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ter
 

sebut maka 8upervls1 dapat berjalan sebagalmana
 

yang dlharapkan. Untuk itu seorang supervisor
 

sebelum melaksanakan tugasnya hendaknya memahaml
 

aksn prlnslp-prinsip ini.
 

4.	 Teknlk Supervlsi. 

Untuk melaksanakan supervisi diperlukan
 

berbagai tekn1k superv1si o Teknik superv1si ada


lah cara-cara membantu memperbalki situasl bela


jar mengajar ( 10 : 14 )0 Dengan demiklan cara
 

cara memberikan bantuan kepada guru tergantung
 

pada sltuas1 dan kondis1 yang dihadapi.
 

Bila dllihat atau ditinjau dar1,banyaknya • 
guru yang dlbimb1ng maka dapat dlbedakan menjadl 
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kukan secara bersama terhadap beberapa orang gu

ru sekaligus; sedangkan masalah yang dihadapi 

biasanya adalah masalah umum yaitu masalah yang 

dihadapi oleh semua guru. Sedangkan teknik per 

orangan adalah suatu teknik pembinaan yang hanya 

dilakukan kepada setiap orang guru secara priba

di; dan sifatmasalah yang dihadapi pada umumnya 

setiap guru akan berbeda. 

Dari segi pelaksanaannya teknik supervisi 

dapat dibagi menjadl tcknik langsung dan teknik 

tidak langsung. Teknik langsung adalah cara 

berkomunilcasi dengan hubungan langsung antara su 

pervisor dan yang disupervisi ( 9 : 97). Sedang 

kan teknik tidak langsung adalah cara berkomuni

kasi dengan menggunakan media lain ( 4 : 6 ). 

Dalam teknik tidak langsung supervisor tidak be r 

temu langsung dalam rangka memecahkan masalah. 

tetapi menggunakan alat atau media maupun orang 

lain dalam memberikan bantuannya~ 

Bila dilihat dari pengertian. tujuan. prin 

sip dan teknik supervisi; jelaslah bahwa supervisi 

sangat diperlukan oleh guru untuk meningkatkan ke 

mampuan prot~Bionalnya sehingga dapat tercipta kou

dis! belajar mengajar yang efektif dan efisien. 

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a

80415.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



B. Supervlsl Kllnls dan Pelaksanaannya. 

Dalam pelaksanaan PPL Program Penyetaraan 

D-II Guru Sekolah Dasar disarankan supervisor meng

gunakan pendekatan supervlsl klinis. Untuk dapat m~ 

laksanakan keglatan tersebut maka seorang supervl _ 

sor harus terlebih dahulu memahaml dan dapat melak_ 

sanakan supervisi kllnls tersebut. 

1.' Pengertlan Supervlsi Kllnls. 

Dilihat dari istilahnya supervisl klinis 

merupakan bantuan yang diberlkan dengan menekan

kan pada cara-cara kllnls. Maksudnya cara klinls 

dimana supervisor melaksanakan tugasnya sepertl 

tugas seorang dokter dalam melayanl pasiennya a 

Beberapa ahli telah mengemukakan penger 

tlan supervisi klinls diantaranya 

- R. Weller berpendapat Supervisl klinis adalah 

bentuk supervisi yang dltokuskan pada pening 

katan mengajar dengan melalui sarana siklus 

yang sistematik dalam perencanaan, pengamatan 

serta anallsis yang intensit dan cermat ten 

tang penampilanmengajar yang nyata, serta beE 

tujuan mengadakan perubahan dengan cara yang 

rasional .. 

K.A. Avheson dan M.D. Gall mengemukakan super

visl klinis adalah suatu model supervisi yang 
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mengandung tlga fase yakni pertemuan perencan~ 

an, observasi dan pertemuan balikan. 

( 4 : 6 ). 

Memperhatikan hal yang dikemukakan dl ataB 

dimana cara kllnls yang digunakan yaltu suatu oa 

ra dimana kesulitan yang dihadapl aleh guru di

rasakannya dan 1a merasa memerlukan bantuan orang 

lain untuk memecahkannya. Karena itu dapat dl _ 

slmpulkan bahwa II Supervlsi klinls adalah. suatu 

bentuk bantuan profesional yang diberikan kepada 

guru berdasarkan kebutuhannya melalui sikIus yang 

slstematik dalam perenaanaan, pengamatan yang 

cermat. dan pemberian balikan yang segera serta 

obyektlf tentang penampl1an mengajarnya yang ny~ 

tat untuk meningkatkan ketrampilan mengajar dan 

slkap profesional 11 ( :3 : 10 ). 

2. Clrl-Ciri Supervisi Klinis~ 

Supervlsi k11nis sebagal salah satu tek 

nik supervisi yang menggunakan prosedur kerja s~ 

perti seorang dokter memberikan bantuan k1inis t 

meml1ikl eirl-clri sebagai berikut : 

1). Hubungan tatap muka antara supervisor dan gu 

ru da1am proses supervls1~ 

2). Terpusat pada kelnglnan guru. dan terpusat 

pula pada tingkah 1aku aktua1 dl ke1as. 

3). Observasl di1akukan secara 1angsung dan cermat. 
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4). Data observasi dideskripsikan secara mende 

tail. 

5). Analisls dan interprestasi obB~rvasi dilaku

kan secara bersama antara supervisor dan guru. 

6). pemberian bimbingan oleh supervisor lebih ber 

sifat bantuan dan bUkannya Instrw(si. 

7). Derlangsung dalam suasana intim dengan sikap 

terbuka dart supervisor dan guru. 

( 3 : 7	 ). 

Dengan demikisn hila suatu supervisi mem

perlihatkan ciri-ciri tersebut di atas maka su _ 

pervisor telah melaksanakan supervisi dengan peE 

dekatan supervls1 klinis. 

3.	 Prinsip-Prinsip Supervisi Klinis. 

Supervisor dalam menggunakan pendekatan su 

pervisi klinis hendaknya menggunakan prinsip 

prinsip khusus yang menjadi jiwa stall dasar dart 

supervlsi tersebut. Dalam supervisi klinis ada 

tiga prinsip yang menjadi dasar keputusan super

visor yang dikemukakan oleh Acheson dan Gall se

bagai berikut : 

1). Interaktir, daripada direktir; 

2). Demokratik. daripada otoritatir dan 

3). Terpusat pada guru dar1 pada supervisor. 

( 4 : 9 ). 
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prinsip interaktif dimana supervisor dan 

guru merasa saling membutuhkan, membantu satu s~ 

rna lalnnya, dan menganggap bahwa diantara mere

ka sebenarnya tidak ada perbedaan. hanya perbe 

daannya pada tugas dan tanggung jawab saja. Prio 

sip demokratik dimana dalam penyelenggaraan su 

parvis! klinis menekankan pada musyawarah dan m~ 

pakat dalam menentukan bentuk keglatan yang akan 

dilakukan atau dilaksanakan secara bersarn3 oleh 

supervisor dan guru; Supervisor dan guru saling 

terbuka dalam mengemukakan pendapat, saling meng 

bargai pendapat orang lain seperti halnya dalam 

kehidupan demokrasi Pancasila yang kits aout • 

Sedangkan prlnslp terpusat pada guru, supervisi 

kllnis menekankan pada prakarsa dan tanggung ja

wab guru dalam rangka meningkatkan pengetahuan , 

ketrampilan dan sikap profesionalnya.

4. Langkah-Langkah Pelaksanaan Supervisi Klinis. 

Pelaksanaan supervlsl kllnls meml1lki 

1angkah_1angkah 

perslapan,
 

perencanaan,
 

pelaksanaan l
 

evaluasl
 

tiodak 1anjut.
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a. .. Persiapan., 

Sebelum melaksanakan kegiatan supervisi kli 

nis, supervisor melakukan beberapa persiapan s! 

hingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik .. 

Pers1apan yang dilakukan yaitu : 

Memblna hubungan yang baik dengan guru eehinggaa 

terciptanya komunlkasi yang baik. 

Membuat kesepakatan an tara guru dan supervisor 

ten tang proses belajar mengajar yang belum di

kuasal guru. 

Menentukan kapan dilakukannya observasl untuk 

memperoleh data yang nyata ten tang proses be 

laJar mengajar. 

b.- Perencanaan. 

Langkah kedua dalam pelaksanaan supervlsi 

klinis adalah perencanaan. Perencanaan memegang 

peranan penting, karena tanpa perencanaan kegiat 

an tldak terarah dan hanya asal dapat berjalan .. 

Perencanaan dalam supervls1 klinis meliputi : 

Persiapan-perslapan untuk mengajar : media! 

alat yang digunakan guru, dan sebagainya. 

Penentuan cara-cara merekam data sesuai dengan 

instrument observasi yang akan dipakai oleh sE 

pervisor: bantuan pengamat!alat perekam, dan 

sebagainya • ( 4: 49 ). 
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Sehubungan dengan itu dalam langkah pere~ 

canaan ini meliputi perencanaan guru dan peren 

canaan supervlsorg Perencanaan guru pada prinsiE 

nya tercakum dalam perslapan mengajar atall !atu

an pelajaran yang dibuat. Sedangkan perencanaan 

supervisor meliputi : 

membuat alat observasi untuk merekam data,
 

menentukan teknlk observasl dan waktu pelaksa


naannya,
 

merencanakan langkah selanjutnya setelah dl1a


kukan observasi.
 

mementukan personil yang terlibat dalam pembe

rian bantuan tersebut.
 

c. Pelaksanaan. 

Dalam langkah ini guru melaksanakan ke 

giatan belajar-mengajar seperti yang telah diren 

,canakan, sedangkan supervisor melakukan observasi 

atau merekam situasi belajar-mengajar yang terj~ 

die Kegiatan belajar-mengajar harus benar-benar 

mencerminkan situasi yang sebenarnya sehingga 

data yang diperoleh memberikan gambaran tentang 

kesulitan tang d1hadapi oleh guru o 

d. Evaluasi atau ba11kan. 

Langkah ke empat dalam pelaksanaan super

visi klinis adalah mengadakan penilaian terhadap 
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hasil observ8si kegiatan belajar mengajar yang 

telah dilaksanakan. Dalam melakukan penl1alan ha 

rUB berdasarkan pada prinslp lntegritas, kontinUi 

taB dan obyektifitas o 

Prlnsip lntegritas maksudnya penilaian ti 

dak hanya meliputi konsep-konsep, ketrampilan, 

pengetahuan saja; tetapi juga menyangkut apresl~ 

Bi, sikap, minat, pemikiran krltis, penyesuaian 

dir1 baik personal maupun sosia1. Dengan demiki

an yang dinilai adalah seluruh aspek kemampuan 

guru. Sedangkan prinslp kontlnuitas maksudnya pe 

nl1aian dilakukan secara terus-menerus dan ber 

kesinambungan. Prlnsip obyektifitss artinya ha 

ell penilaian dapat ditafslrkan dengan jelas. 

e.	 T1ndak Lanjut. 

Setelah diadakan evaluasi maka kegiatan S&8 

.lan4*tnya adalah pemberian bimbingan atau saran. 

Dalam langkah in1 masukan-masukan diberikan ke

pada guru untuk melakukan perencanaan ulang da

ri penyusunan sa~uan pelajaran sampai pelaksana

annya di kelas. Dengan dem1kian dalam langkab ini 

terjadi perbaikan-perbaikan berdasarkan basill ob 

servasi yang dilakukan selama proses belajar 

mengajar berlangsung g Setelah kegiatan ini dapat 

berjalan maka dapat dimulai dengan kegiatan lain 

yang menjadi kesulitan guru. 
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c.	 Guru dan Proses Belajar-Mengajar. 

1.	 Pengertian Proses Belajar Mengajar. 

Proses belajar mengajar adalah suatu aktivi 

tas dimana ada yang belajar dan ada yang mengajar~ 

Belajar adalah suatu usaha untuk memperoleh penge

tahuan. ketrampilan dan sikap sehingga terjadi pe

rubahan dslam dirt individu; dan perubahan ltu ter 

jadl karena usahs. Untuk lebih jelssDya dikemukskan 

bahW8 : 

a.	 Belajar adalah aktlvitas yang menghssilkan pe 

rubahan pads diri lndividu yang belajar, baik 

aktual maupun potenslal. 

b.	 Perubahan itu pads pokoknya adalsh didapatkannya 

kemampuan barn, yang berlaku dalam. waktu yang 

relatit lams 4 

Coo	 Perubahan 1 tu terjadl karana uBaha~' ( 5 : 10 ) .. 

Untuk mengarahkan kegiatan belajar tersebut 

dilakukan Buatu kegiatan yang disebut dengan meng

ajar~ Mengajar pada prinsipnya adalah memberikan 

pengetahuan kepada orang yang belum tahu,· Sehubung 

an dengan itu dapat disimpulkan bahwa : 

a.	 Mengajar adalah komunikasi antara dua orang 

atau lebih yang saling mempengaruhi melalui ide 

ide dan belajar sesuatu di dalam proses inter 

aksi tersebut~ 
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b.	 Mengajar adalah mengls1 p1k1ran si belajar de 

ngan 1nformas1 dan pengetahuan tentang lakta _ 

fakta yang berguna untuk mass yang akan datang g 

Co	 Mengajar adalah 8uatu proses dimana s1 belajar. 

guru, kur1kulum dan variabel lainnya diorgani _ 

sasikan dengan cara yang sistematlk untuk men 

capa! tujuan-tujuan yang ditentukan. 

d.	 Mengajar adalah menumbuhkan motivasl s1 belajar. 

(	 1 : 4.4 l. 

Dengan demik1an proses belajar mengajar me

rupakan lnteraksi timbal balik antara yang belajar 

dan yang mengajar. 

2.	 Cirl-Cirl Proses Belajar-Mengajar. 

Suatu 1nteraksi dapat dikatakan proses be 

lajar-mengajar bila dalam proses tersebut mem11iki 

clrl-ciri : 

adanya tujuan yang akan dicapai. 

adanya indlvidu atau siswa yang belajar, 

adanya guru yang menjadi pengajar, 

-,adanya media sebagai alat bantu mengajar g 

Dengan c1ri tersebut maka suatu proses bela 

jar mengajar merupakan suatu proses yang terencana 

dengan baik. Tujuan yang akan d1capa1 melewati pr~ 

ses belajar harus jelas eeb1ngga hasil yang akan 

d1capa1 dapat diukuro Sedangkan tanpa adanya s1ewa 

yang belajar maka keg1atan tidak dapat berlangsung 
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karena tidak ada orang yang akan diarahkan. Untuk 

merencanakan proses belajar-mengajar tersebut me 

merlukan guru yang-menjabarkan tujuan-tujuan bela

jar dalam aktivitas s1 pelajar. Sedangkan media d! 

perlukan sebagai alat membantu siswa untuk belajar. 

3.	 Fungs! atan Peranan Guru dalam Proses Belajar

Mengajar. 

Dalam proses belajar mengajar guru memegang 

peranan yang strategls untuk berlangsungnya kegia! 

an belajar. Ada tiga fungs! guru dalam proses be 

lajar-mengajar yaitu 

Fungsi sebagai komunikator;
 

Fungs! sebagai inovator;
 

Fungsi sebagai emansifator. ( 5 : 97 ).
 

Sebagai komunikator guru merupakan sumber 

dan penyed1a informasi, menyaring, mengevaluasi 1~ 

formesi yang tersedia dan mengolahnya ke dalam s~ 

tu bentuk yang cocok bagi siswa i sehingga infor 

masi tersebut dapat dipahami daR dimengerti sebai! 

baiknya oleh siswa o Sebagal inovator, guru harus 

pandai menempatkan dir1nya pada suatu pos1si yang 

tidak memihak kepada salah satu s1stem norma; arti 

nya guru ~enempatkan orientasinya pada masa depan~ 

dan orientasi yang menuntut relevansi output pendi 

dikano Sedangkan fungsi sebaga1 emansifator, guru 

membantu siswa balk secara indiv1du maupun kelom _ 
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pok pada	 tlngkat perlcembangan kepribadian yang Ie 

bih tlnggi dari apa yang dimiliki sebelumnya. 

D.	 Penggunaan Supervisi Klinis dalam PPL D-II Guru SD. 

Program pemantapan pengalaman lapangan (PPL ) 

mahasiswa program penyetaraan D-II Guru Sekolah Dasar 

melaIu1 Universitas Terbuka sejak akgkatan tahun 1991/ 

1992, menggunakan paia berlapis berulang yang dls1ng

kat dengan PBD. 

Poia berlapis berulang dalam prakteknya meli _ 

pu~l langkah-langkah sebagai berikut : 

1.	 Menyusun satuan pelajaran t 

2.	 Mendlskusikannya dengan kelompok belajar dan supcE 

visor; 

3.	 Mempraktekkannya di kelas sesuai dengan jadwal pe

lajaran dt sekolah dan kelas masing-masing; 

4.	 Menyempurnakannya berdasarkan hasil praktek di ke 

las~ 

Untuk setlap Satuan Pelajaran yang d1buat harus sela

In menglkutl langkah ~ersebuto 

Memperhatlkan langkah-langkah yang d1tempuh de 

ngan pola berlapls berulang d1maksUd, maka tugas su 

pervisor dalam memb1mblng mahasiswa program penyeta _ 

raan D-II Guru Sekolah Dasar berlangsung secara terns 

menerua sampa1 pada mahasiaW3 tersebut meng1kntl ujlan 

PPL; Dengan demlkian pOla PPL yang digunakan tersebu~ 
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bila "dlbubungkan dengan teknik supervisi yang dapat 

dlgunakan sangat cocok menggunakan pendekatan super _ 

vis! kllnls, menglngat bantuan yang dlberlkan ber _ 

fungs! untuk mengembangkan kemampuan guru~ 

Bimbingan yang dlberikan kepada mahaslswa pro-" 

gram penyetaraan D-II Guru Sekolah Dasar terdlrt dari 

dua jenis bimblngan yaltu : 

Bimbingan ketlka guru menyusun Satuan Pelajarannya; 

Bimbingan ketlka guru menerapkannya dl kelas dimana 

1a bertugas o 

1.' Bimb1ngan MenyusUB~ SatuBn Pe1ajaran (SP) 

Bimblngan menyusun satuan pelajaran adalah 

bimblngan yang diberikan dalam mengembangkan se 

tlap komponen satuan pelajaran tersebut; Sedangkan 

format Satuan Pelajaran yang digunakan tergantung 

kepada kemampuan guru atau kemauan guru serta for

mat Satuan Pelajaran yang digunakan dl kecamatan 

tersebut. Dengan demlkian format SP tldak menjadi 

pemblcaraan atau tldak termasuk dalam bimbingan p~ 

da saat PPL berlangsung; 

Bimbingan yang mendapat perhatian atau dl 

berikan pada tahap in! meliputi : 

a. Merumuskan Tujuan Instrul(sional Khusus ( TIK ). 

b. Mengembangkan mater! pelajaran. 

c. Mengembangkan kegiatan Belajar-Mengajar. 

d. Mengembangkan alat penilaian. 
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Untuk pengembangan tiap komponen satuan pelajaran 

tersebut hendaknya mengarah kepada komponen yang 

terdapat dalam Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG 1) 

yaitu lembaran penilaian rencana pelajaran. Dengan 

berpedoman pada kriteria yang terdapat dalam APKG-l 

tersebut, guru-guru diharapkan mampu membuat serta 

menyusun satuan pelajaran yang memenuhl persyaratan 

seperti yang diharapkan~ 

Agar penggunaan APKG-l dapat mencapal sas3E 

an, supervisor harus memahami dan dapat mengguna 

kannya dengan baik sehingga nilal yang diberikan 

dengan APKG-l tersebut mencermlnkan keadaan renca

oa atau satuan pelajaran yang dibuat oleh guru • 

Dengan dipahaminya APKG-l oleh supervisor, is akan 

dapat membimbing dan membantu mahasiswa mencapai 

hasil penilaian yang maksimal sehingga pada akhir 

nya mahasiswa mampu membuat aatuan pelajaran walau 

pun tanpa bimbingan dari supervisor. 

2. Bimbingan Menerapkan Satuan Pelajaran. 

Setelah satuan pelajaran dibuat dan dinilai 

dengan APKG-l memenuhi syarat untuk dipraktekkan , 

bimbingan selanjutnya yang diberikan adalah dalam 

menerapkan satuan pelajaran tersebut di kelas o Me

nerapkan Satuan Pelajaran atau melaksanakan kegiat 

an mengajar sehari-hari berkaitan langsung dengan 
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ketrampilan dasar mengajar yang mellputl ketrampil


an-ketrampilan
 

3 0 bertanya.
 

b o member! penguat,
 

cO,menjelaskan s
 

do mengadakan variasl.
 

e. membuka dan menutup pelajaran. 

f. membimbing diskusi kelompok keeil, 

g. mengelola kelas, dan 

h. mengajar kelompok keeil dan perorangaoq 

Ketrampilan-ketrampilan tersebut sebenarnya sudah 

dim111ki aleh guru, hanya perlu pendalaman lebih 

lanjut. 

Dalam menila! kemampuan mengajar Ini super

visor mengginakan Alat Penilalan Kemampuan Guru 

( APKG -2) yaitu suatu lembaran penilaian kemam 

puan mengajar. Apa yang dilakukan aleh guru di ke

las hendaknya dapat mencapa! atau mencakup seluruh 

butir-butir APKG -2 sehingga bila tercapai nilal 

yang maksimal berartl kondia1 belajar mengajar te

lah berjalan dengan baik a 

Penggunaan APKG-2 ini memerlukan latihan da 

ri supervisor dan guru atau mahasiswa program penle 

taraan D-II Guru Sekolah Dasar, sehingga mereka ta 

hu dengan past! hal-hal yang seharusnya ada dalam 

suatu proses belajar mengajar;' 
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Derdasarkan pada hal-hal yang dikemukakan ter 

sebut, maka bimbingan yang merupakan pembinaan bagi 

guru mahasiswa program penyetaraan D-11 Guru Sekolah 

Dasar dalam keglatan PPL pads dasarnya meningkatkan ke 

mampuan profeslonalnya. Dlsamping ltu pemblmbingan dl

arahkan pada lndlkator-indikator yang terdapat pada 

APKG sehlngga bila nilai APKG tersebut tercapal dengan 

balk maka proses belajar juga akan baik~ 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. K e s i ill P U 1 a n. 

Jabatan guru sebagai jabatan fungsional me 

rupakan suatu tuntutan untuk selalu berkembang se 

jalan dengan perkembangan ilmu dan teknologl. Salah 

satu untuk meningkatkan kemampuan guru khususnya gu 

ru sekolah dsssr, mereka dl1kutkan pads program peR 

nyetaraan D-II Guru Sekolah Dasar,,· Salah satu untuk 

menyelesaikan program inl seorang mahasiswa mengi 

kutl keglatan Pemantapan Pengalaman Lapangan. Sehu

bungan dengan judul makalah dan uralan yang telah 

dikemukakan terdahulu dapat dlsimpulkan : 

1.	 Guru dalam melaksanakan tugasnya memerlukan ban

tuan dari supervisor untuk mengatasi masalah 

masalah yang dihadapinya sehubungan dengan ke 

giatan belajar mengsjar. 

2.	 Dalam pelaksanaan PPL Program Penyetaraan D-II 

Guru Sekolah Dasar, mahaslswa memperoleh bimbin~ 

an secara intensif dari supervisor dalam meren 

eanakan atau menyusun Satuan Pelajaran dan bim 

bingan dalam menerapll:an satuan pelajaran. 

3.	 Untuk memperlanear proses bantuan yang dlberikan 

kepada guru tersebut supervisor dianjurkan meng~ 

nakan pendekatan supervis1 klinis. karena pelak

sanaan supervisl klinis reI evan dengan pol a PPL 

yang diterapkan o 
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4.	 Pembimbingan Pemantapan Pengalaman Lapangan (PPL) 

agar mahasiswa D-II Penyetaraan Duru Sekolah Da

sar barhasil baik , supervisor berorientasi pada 

Alat Penilaian Kemampuan Guru ( APKG ) balk yang 

d1gunakan untuk penilaian reneana pelajaran mau

pun yang d1gunakan untuk menilai kemampuan meng

ajar. 

B.	 S a ran. 

Sehubungan den~an judul serta bahasan yang 

.dikemukakan	 makalah 1ni, maka saran yang penulis sam 

paikan adalah 

1.	 Supervisor hendaknya mahir atan mampu menggunakan 

Alat Penila1an Kemampuan Guru ( APKG 1 dan APKG 2) 

dengan baik, sehingga dalarn menilai hasil peker

jaan guru dapat di1nterpretas1kan sesuai dengan 

kondist yang sebenarnys. 

2.	 Guru sebagai mahasiswa program penyetaraan D-II 

Guru Sekolah Dasar. perlu diberikan bekal ten 

tang pent1ngnya superv1s1 dan penggunaan APKG 

untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya o 

3.	 Supervisor yang bertugas dalam PPL hendaknya di

latih atau d1tatar dengan ba1k agar d11apangan 

t1dak terjadi keke11ruan dalam memberiksQ bantu

an kepada mahas1swa. 

4.	 Kerjasama dari semua instansi terka1t sangat di 

perlukan dalam menangan1 PPL seh1ngga hasilnya 

dapat berhasil sepert1 yang direncanakan. 
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