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Graduate Program 
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ABSTRACT 

Supervision of education is required by the teacher, because the teacher who 

works every day in school no one else closer and learn from all the activities, 
except for the Principal. Teachers are one of the determinants of the low quality of 
education. In order to supervise the implementation of the education program 
should include all the relevant components and affect the success of the education 
program supervision. The success of the visits of the planning, implementation 

and supervision of educational programs. The purpose of this study is to describe 
and analyze; 1) Planning and supervision of learning at High School District 07 
Arrangement; 2) The implementation and supervision of the Head of State Senior 
High School 07 Arrangement. The method used in this research is using 
qualitative approach. The technique of collecting data through observation, 

interviews, and documentation. The data source consists of principals and teachers 
in High School 07 Arrangement. The results of this study indicate that; 1) 

supervision of learning activities carried out by the principal in order to improve 
the competence of teachers beginning with: 1) planning and supervision program 
headmaster; 2) supervision of the implementation of the principal techniques, 

namely: engineering supervision and engineering supervision of individual 
groups. 

Keywords: superv1s1on planning, implementation and superv1s10n, school 
principals, teachers 
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(Studi Kualitatif di Sekolah Menengah Atas Negeri 07 Mukomuko) 

Thirda Putra 
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Program Pasca Sarjana 

Universitas Terbuka UPBJJ Bengkulu 

ABSTRAK 

Kegiatan supervisi pendidikan sangat diperlukan oleh guru, karena bagi guru yang 
bekerja setiap hari di sekolah tidak ada pihak lain yang lebih dekat dan 
mengetahui dari dalam segala kegiatannya, kecuali Kepala Sekolah. Guru 
merupakan salah satu faktor penentu rendahnya mutu hasil pendidikan. Dalam 
rangka pelaksanaan program supervisi pendidikan maka harus mencakup semua 
komponen yang terkait dan mempengaruhi terhadap keberhasilan program 
supervisi pendidikan. Keberhasilan tersebut dilihat dari komponen perencanaan, 
dan implementasi dari program supervisi pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk 
mendiskripsikan dan menganalisis; I) Perencanaan superv1s1 kegiataan 
pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Negeri 07 Mukomuko; 2) Pelaksanaan 
supervisi Kepala Sekolah Mcncngah Atas Negeri 07 Mukomuko. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dengan pendekatan 
kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Sumber data terdiri dari kepala sekolah dan guru di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 07 Mukomuko. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 
1) Supervisi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam 
rangka meningkatkan kompetensi guru diawali dengan: 1) perencanaan program 
supervisi Kepala sekolah ; 2) pelaksanakan supervisi Kepala sekolah dengan 
beberapa teknik yaitu: teknik supervisi perorangan dan teknik supervisi kelompok. 

Kata Kunci: perencanaan supervisi, pelaksanaan supervisi , kepala sekolah, guru 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 07 Mukomuko 

Gambaran umum yang terungkap berdasarkan hasil penelitian meliputi: 

letak georafis, sejarah, struktur organisasi sekolah, visi, misi, dan tujuan sekolah 

keadaan guru, staf tata usaha dan siswa. Terurai sebagaai berikut: 

1. Letak geografis 

Secara geografis Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 07 Mukomuko 

berbatas dengan sebelah Barnt Samudra Hindia dan di lalui oleh dua Sungai, 

Sungai Selagan Sebelah Selatan dan Sungai Manjuto di Sebelah Utara. Kalau 

dilihat posisi letaknya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 07 Mukomuko 

termasuk daerah pesisir pantai. 

Sedangkan secara pemerintahan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 

07 Mukomuko berada di Desa Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko, 

Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu, Jalan Jenderal Ahmad Yani, lintas 

Barnt Sumatra dengan luas lokasi Tanah 10.000 m2. Adapun jarak Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Negeri 07 Mukomuko dengan pusat pemerintahan (pusat 

kota) ± 8 Kilo Meter. 

2. Sejarah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 07 Mukomuko 

Berdirinya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 07 Mukomuko didasari 

oleh Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko Nomor 06 Tahun 2006 dan di 

Negerikan dengan Surat Keputusan (SK) nomor 195 Tahun 2007, mulai 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada Tahun Pelajaran 2006/2007, 

dengan demikian usia sekolah ini kurang lebih 10 tahun. Walaupun sekolah yang 

tergolong baru, namun semua personil mempunyai tekat dan komitmen yang 
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tinggi untuk meningkatkan mutu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 07 

Mukomuko. Sedangkan kepala sekolah yang pernah memimpin SMA Negeri 07 

Mukomuko sebagai berikut: 

a. Sudarman, M.Pd, Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2007 

b. Yulinas, S.Pd, Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 

c. Agus Mustopa, S.Pd, MTP.d Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014 

d. Drs. Ardi, M.Pd Tahun 2014 sampai dengan sekarang (Tahun 2016) 

3. Struktur organisasi 

Struktur organisasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 07 Mukomuko 

yang dipimpin BapakDrs. Ardi,M.Pd selaku kepala sekolah gambar 6 berikut: 

Ketua Komite • Tanbrani 

Bidang Kurikulum 
Fevi Zunarti,MTP.d 

Kepala Sekolah 
Ors. Ardi, M.Pd 

······l····························· . 

Wakil Kepala Sekolah 

Ka. Tata Usaha 
Hj, Cik Syamsiah, S.Ip 

L-~~~~~~~~~ 

Bidang Kesiswaan Bidang Humas Bidang Sapras 
Amriadi, MTP.d Sunardi, S.Pd Thirda Putra, S.Pd 

l 
Dewan Guru 

Siswa 

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Negeri 07 Mukomuko 
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Struktur organisasi seperti pada ganbar 6, dibentuk sekitar bulan Juli tahun 

2014, yaitu setelah terjadi pergantian kepala sekolah yang lama Bapak Agus 

Mustopa, S.Pd, MTP.d. dengan Bapak Ors. Ardi, M.Pd selaku kepala sekolah 

yang baru. 

4. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah 

Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah, dibuat masa Penjabat Kepala Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Negeri 07 Mukomuko, adalah Bapak Drs, Ardi, M.Pd, 

berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu sumber yang ada disekolah, 

beliau mengatakan "Bahwa dalam menjalankan arah pendidikan di sekolah ini, 

kita perlu membuat visi, misi dan tujuan sekolah, hal ini dilakukan agar semua 

personil yang ada, memiliki arah dan pola pikir yang sama. demikian yaang 

beliau sampaikan. Visi adalah suatu impian yang ingin diwujudkan dimasa 

mendatang, dengan visi yang sama maka tujuan-tujuan yang tidak searah bisa 

disingkirkan dan tujuan jangka pendek yang sesuai dapat dipertajam sehingga 

dapat memantapkan pencapaian dimasa yang akan datang. Menurut daniel dkk 

(2015) Misi adalah "sebuah pernyataan tujuan, pernyataan mengenai filosofi, 

pernyataan kepercayaan akan keberadaan dan tujuan organisasi(hal 2.4)". 

Senada dengan pendapat tersebut Visi dan MISI Sekolah Menengah Atas 

(SMA) Negeri 07 Mukomuko terurai sebagai berikut. 

a. Visi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 07 Mukomuko 

Terwujudnya generasi muda yang sehat, cerdas, berbudaya kompetitif, 

terampil, mandiri, dan peduli lingkungan dengan berlandaskan imtaq 

dan iptek 

b. Misi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 07 Mukomuko 

• Melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif 

dan inovatif berlandaskan imtaq dan iptek 
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• Meningkatkan mutu lulusan yang berdaya samg menUJU era 

globalisasi 

• Meningkatkan layanan pendayagunaan laboratorium dan 

perpustakaan sekolah 

• Melaksanakan program 7-k untuk mewujudkan keimanan, 

keamanan, ketertiban kebersihan, keindahan, kerindangan 

kekeluargaan 

• Menumbuhkan sikap cinta terhadap lingkungan sehingga 

terciptanya suasana sekolah yang hijau, bersih, sehat dan 

menyenangkan 

• Meningkatkan kedisplinan, sikap toleransi, saling percaya, dan 

menjaga hubungan yang harmonis antar warga sekolah 

• Mengembangkan potensi siswa di bidang sains, olah raga dan 

seni budaya 

• Mengembangkan layanan bakat dan minat s1swa dalam kir, 

olimpiade mata pelajaran, olahraga dan seni budaya 

c. Tujuan 

• Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusrn yang 

cerdas dan berkualitas 

• Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan 

teknologi agar mampu bersaing didunia kerja maupun 

melanjutkan pendidikan kepeguruan tinggi negeri 

• Menanamkan sikap relegius dan nilai-nilai agama dalam 

kehidupan sehari-hari 

• Menanamkan pribadi peserta didik yang cinta lingkungan 

sehingga dapat mengajak masyarakat dilingkungan tempat 

tinggalnya untuk menjaga kelestarian alam 

• Menanamkan pribadi peserta didik agar mempunyai sikap ulet 

dan gigih dalam berkompetisi, dengan berlandaskan sikap 

sportivitas yang tinggi. 
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• Membekali peserta didik menjadi pribadi yang tangguh dan 

terpercaya sehingga mampu bekerja sama dengan orang lain 

baik sebagai anggota atau pemimpin kelompok. 

• Mempersiapkan peserta didik agar mampu mengimplementasi, 

mengapresiasi dan mengekspresikan nilai-nilai seni dan budaya 

bangsa yang tercermin dalam berpikir, bersikap dan berperilaku 

dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Keadaan guru, staf tata usaha 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di Sekolah Menengah Atas 

(SMA) Negeri 07 Mukomuko kepala sekolah dibantu oleh 4 orang wakil, terdiri 

dari wakil bidang kurikulum, bidang kesiswaan dan bidang sarana prasarana dan 

bidang hubungan masyarakat, serta para guru dan staf tata usaha, semua personil 

yang ada di SMAN 07 Mukomuko mempunyai integritas yang tinggi dan selalu 

kompak dalam menjalankan program-program yang sudah disusun oleh kepala 

sekolah. 

Untuk menggambarkan keadaan guru dan staf tata usaha di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Negeri 07 Mukomuko, peneliti membuat daftar guru 

berdasarkan tugas pokok, tugas tambahan dan jumlah jam mengajar serta tabel 

daftar guru berdasarkan jenis kelamin, satus kepegawaian dan tanggal mulai 

tugas SMAN 07 Mukomuko Tahun Pelajaran 2015/2016. 

6. Keadaan Siswa 

Hingga sekarang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 07 Mukomuko, 

sudah memiliki 12 rombongan belajar (rombel) yang terdiri dari jurusan Ilmu 

Pengetahuan Alam dan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ada pun jumlah 
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siswa di SMAN 07 Mukomuko berjumlah 437 siswa yang diuraikan sebagai 

berikut: 

• Kelas X berjumlah 156 siswa 

• Kelas XI berjumlah 140 siswa 

• Kelas XII berjumlah 141 siswa 

B. Hasil penelitian 

Penelitian ini mendeskripsikan basil temuan di lapangan berdasarkan pada 

fokus penelitian Implementasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah Menengah 

Atas (SMA) Negeri 07 Mukomuko, adapun yang menjadi substansi penelitian ini 

sebagaimana yang diuraikan di dalam latar belakang adalah 1) bagaimana 

perencanaan supervisi oleh kepala SMAN 07 Mukomuko, 2) bagaimana 

pelaksanaan supervisi Akademik yang dilakukan oleh kepala SMAN 07 

Mukomuko. Sedangkan gambaran yang akan di ungkapkan pada penelitian ini 

adalah peran kepala sekolah dalam mengimplementasi supervisi mempersiapkan 

dan melaksanakan kegiatan supervisi akademik yang dilakukan kepada setiap 

guru di SMAN 07 Mukomuko, yang seterusnya dengan menyajikan deskripsi 

tentang implementasi supervisi kegiatan mengajar yaitu: perencanaan dan 

pelaksanaan atau implementasi maupun untuk masing-masing guru mata 

pelajaran dengan berpedoman pada paradigma penelitian, yaitu diawali dengan 

uraian deskripsi perencanaan dan pelaksanaan/implementasi. 

Selanjutnya secara runtut dengan menampilkan deskripsi pendapat kepala 

sekolah, tim pembantu supervisi dan beberapa guru yang diwawancara terkait 

dengan Implementasi supervisi kegiatan pembelajaran di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 07 Mukomuko. Sehingga dapat diketahui bagaimanakah sebenamya 
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implementasi supervisi oleh kepala sekolah di SMAN 07 Mukomuko tersebut. 

Subyek dari penelitian ini adalah kepala sekolah, yaitu pimpinan sekolah di 

SMAN 07 Mukomuko. 

Kisi-kisi wawancara pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap 

perencanaan supervisi akademik, tahap implementasi/pelaksanaan supervisi 

akademik, tahap pelaksanaan supervisi perorangan, dan tahap pelaksanaan 

superisi kelompok, terurai dalam lampiran T APM ini. 

1. Perencanaan Supervisi oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Negeri 07 Mukomuko. 

Perencanaan program supervisi kegiatan mengaJar adalah penyusunan 

dokumen perencanaan pemantauan serangkaian kegiatan membantu guru 

mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Berdasarkan observasi temuan dilapangan, ditemukan 

bahwa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 07 Mukomuko, sudah memiliki 

program superv1s1, rumusan program supervisi yang sudah disusun tersebut 

disosialisasikan oleh kepala sekolah melalui rapat dewan guru, berkaitan dengan 

hal tersebut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

Informan KS sebagai berikut: 

"Sebelum saya melaksanakan program supervisi, terlebih dahulu saya 

mengadakan rapat, rapat tersebut saya laksanakan pada awal masuk 

sekolah dalam rapat itu juga saya membentuk TIM pembantu supervisi 

dan saya sudah menegaskan kepada tim pembantu supervisi agar dalam 

melaksanakan tugas mengedepankan prinsip bimbingan nasehat dan 

jangan menjatuhkan kondite guru yang bersangkutan". 
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Kemudian informan KS menambah sebagai berikut : 

"Saya bersama Tim Pembantu Supervisi merumuskan jadwal 

kunjungan kelas, jadwal kunjungan kelas tersebut nantinya disesuaikan 

dengan jadwal jam mengajar para guru, yang akan disupervisi, dengan 

tujuan agar supervisi akademik yang dilakukan tidak mengganggu proses 

kegiatan pembelajaran di sekolah, karena Tim Pembantu Supervisi juga 

merupakan guru yang aktif mengajar' '. 

Berdasarkan wawancara tersebut dapat ditangkap maksud dari kepala 

sekolah bahwa kepala sekolah sudah menyiapkan sedemikian rupa agar pada 

pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan lancar, selanjutnya 

Informan KS mengatakan sebagai berikut: 

"Nantinyajadwal yang sudah disusun tersebut akan disampaikan 

kepada para guru, dengan disampaikan jadwal supervisi para guru dapat 

mempersiapkan kelengkapan dan materi yang akan disampaikan ketika 

dilaksanakan supervisi". 

Informan KS mengatakan 

"Supervisi ini saya lakukan agar guru-guru di SMAN 07 Mukomuko ini, 

dapat mengetahui kekurangan dalam mengaj ar dan memperbaiki 

kekurang tersebut dan pada akhimya nanti dapat menjadi guru yang 

profesional''. 

Selanjutnya informan KS menguraikan teknik supervisi yang dilaksanakan : 

"Dalam pelaksanaan supervisi saya mengunakan teknik supervisi 

{'>erorangan dan teknik suvervisi kelompok karena saya melihat tektiik ini 

sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah ''. 
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Informan KS menambahkan : 

"Ya ... pada pelaksanaan supervisi perorangan say a meminta kepada para 

guru agar menyiapkan perangkat mengajar seperti silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat sekurang-kurangnya tujuan 

pembelajaran, materi bahan ajar, sumber belajar, metode pembelajaran, 

dan penilaian hasil belajar sehingga ketika pelaksanaan supervisi dapat 

berjalan sesuai denagan hasil yang diharapkan". 

Informan KS mengatakan: 

"Pada pelaksanaan supervisi kelompok saya laksanakan dengan metode 

rapat untuk memberi pencerahan kepada para guru dan mencari solusi 

terhadap kendala-kendala yang terjadi ketika kegiatan mengaJar 

berlangsung, dan juga saya bekerja sama dengan dinas pendidikan 

mengadakan diklat-diklat untuk menambah wawasan para guru". 

Hal senada juga diungkapkan oleh informan FZ, terkait perencanaan kegiatan 

superv1s1 : 

"Menurut saya kepala sekolah memiliki perencanaan yang baik terkait dengan 

pelaksanaan supervisi, karena sebelum mengadakan rapat beliau sudah 

memanggil semua wakil kepala sekolah membahas mengenai persiapan 

supervisi dan merencanakan pembentukan tim pembantu supervisi, karena 

dengan beban kerja beliau sebagai kepala sekolah dan guru beliau katakan 

tidak akan mampu mensupervisi semua kegiatan yang ada disekolah". 

Ditempat yang lain informan YZ mengatakan: 

'' Beliau membuat perencanaan pelasanaan kegiatan supervisi sangat baik. 

Karena, perencanaan pelaksanaan supervisi dibuat bersama dengan tim 
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yaitu wakil kepala sekolah, kemudian rencana tersebut disampaikan dalam 

rapat, beliau juga meminta agar para guru memberi masukkan terkait 

dengan kegiatan supervisi yang akan dilasanakan dan sekaligus pembagian 

tugas siapa yang bertanggungjawab di setiap item program". 

Ditempat yang lain informan SN mengatakan : 

"Ya .. beliau dengan santun meminta para guru agar menyiapkan 

perangkat mengajar, menurut saya yang dilakukan oleh kepala sekolah 

sudah pas, karena dengan demikian para guru akan selalu ingat akan 

tanggung jawabnya sebagai pendidik''. 

Berkaitan dengan hal tersebut lnforman SS mengatakan: 

"Pemah, kami sangat senang dengan kebijakan yang dilakukan oleh 

kepala sekolah, apa lagi saya ... beberapa waktu yang lalu berangkat ke 

kota propinsi, mengikuti diklat tentang pelaksanaan kurikulum 2013. 

Untuk lebih jelas peneliti menguraikan rencana pelasanaan supervisi kepala 

sekolah pada tabel berikut. Rincian perencanaan supervisi oleh kepala Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Negeri 07 Mukomuko dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel.4.3 

Perencanaan Supervisi oleh Kepala Sekolah 

Indikator Temuan 
Kepala sekolah membentuk tim Untuk melakasanakan kegiatan 
pembantu kegiatan supervisi supervisi kepala sekolah membentuk 

tim pelaksana kegiatan supervisi, 
adapun alasan kepala sekolah 
membentuk tim supervisi karena 
kepala sekolah tidak mampu 
melaksanakan supervisi seorang diri 
disebab kan oleh beban kerja sebagai 
kepala sekolah dan sebagai guru 

Kepa\a seko\ah membuat jadwa\ Sebe\um me\aksanakan supervisi 
supervisi akademik kepada guru, kepala sekolah SMA 

Negeri 07 Mukomuko membuat 
jadwal supervisi, agar memudahkan 
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kepala sekolah untuk melaksanakan 
supervisi dan pengarahan yang akan 
disampaikan. 

Menentukan waktu pelaksanaan Kepala sekolah menentukan waktu 
supervisi akademik pelaksanaan supervisi sebelum 

melaksanakan supervisi, tujuanya agar 
tidak terjadi waktu yang sama antara 
guru satu dengan guru yang lainnya 
yang akan disupervisi, dan supaya 
kepala sekolah dapat menyesuaikan 
dengan waktu dinas luar dan supervisi 
supaya tidak bersamaan. 

Menanyakan materi yang akan Untuk memudahkan supervisor dalam 
disampaikan oleh guru mensupervisi guru, supervisor selalu 

menanyakan materi pelajaran yang 
akan disampaiakan oleh guru. 

Somber: Wawancara Penelitian Tahon 2016 

1. Implementasi /pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah 

Peranan kepala sekolah sebagai seorang pimpinan sekolah adalah wajib 

melakukan berbagai cara dalam meningkatkan kemampuan guru pada kegiatan 

mengaJar, salah satunya adalah dengan melakukan superv1s1 kegiatan 

pembelajaran di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 07 Mukomuko, 

Wawancara dengan informan KS berikut ini: 

''Hal yang melatar belakangi saya mensupervisi guru adalah agar guru-

guru di SMAN 07 Mukomuko ini, dapat mengetahui kekurangan dalam 

mengajar dan memperbaiki kekurang tersebut tentu pada akhimya nanti 

dapat menjadi guru yang profesional". 

Informan KS menambahkan berikut ini : 

"Teknik yang saya gunakan dalam mensupervisi para guru adalah tenik 

supervisi perorangan dan teknik supervisi kelompok, ini perlu saya 

lakukan disekolah, tujuannya untuk membantu guru dalam mengatasi 

berbagai masalah pada saat mereka (guru-guru) melaksanakan tugas 

pokoknya sebagai guru kenapa saya katakan demikian, karena pelaksanaan 
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Pada pelaksanaan supervisi sebagai mana yang diuraikan pada Bab II, 

bahwa supervisor hendaknya menguasai materi yang akan diajar kan oleh guru 

yang akan disupervisi berkaitan dengan hal tersebut 

lnforman ES mengatakan : 

"Ya.. sebelum melaksanakan supervisi perorangan beliau menanyakan 

materi yang akan di aj arkan menurut say a tuj uannya agar dalam 

pelasanaan supervisi nantinya, beliau dapat melihat sampai dimana guru 

tersebut menguasai materi ajar". 

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan supervisi 

merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan karena, untuk mencapai 

standar pendidikan yang bermutu peran guru dan kemapuan mengajar guru perlu 

diasah secara terus menerus salah satu indikator untuk mengasah kemampuan para 

guru adalah melakukan supervisi kegiatan mengajar dari guru tersebut, karena 

produk dari supervisi kepala sekolah tersebut akan kelihatan kelemahan dan 

kekurangan dari guru yang bersangkutan, selanjutnya dari kelemahan dan 

kekurangan guru tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pengembang sumber daya 

manusia (SOM) oleh stake holder terkait. 

Selanjutnya informan KS menjelaskan mengenai tugas dan pungs1 tim 

pembantu supervisi sebagai mana wawancara dengan KS berikut ini: 

"Saya menugaskan wakil saya (bidang kurikulum) untuk menyusun 

jadwal supervisi berdasarkan jam tatap muka guru yang bersangkutan 

sesuai dengan jadwal mengajar sedangkan tim yang lain mengecek 

42929.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



66 

kelengkapan administrasi guru serta melakukan tugas supervisi kalau saya 

berhalangan' '. 

Sedangkan supervisi rutin yang dilaksanakan oleh tim pembantu supervisi 

dan kepala sekolah sebagai berikut: 

Informan AM mengatakan : 

"Kami juga memantau kehadiran guru setiap hari, setiap pergantian jam 

pembelajaran, saat istirahat, sholat dan kemudian saat pulang hal ini bagi 

say a pen ting agar para guru bersungguh-sungguh menj alankan tug as 

pokoknya ''. 

lalu informan yang lain FZ menambahkan hal senada sebagai berikut; 

"Supervisi dilakukan oleh kepala sekolah, rutin beliau lakukan setiap pagi 

dan pergantian jam mengajar, setelah istirahat, sholat pulang selalu 

mengecek kehadiran guru.hal ini untuk perbaikan dan kedisiplinan para 

guru, 

Selanjutnya pada pelaksanaan supervisi didalam kelas, lnforman KS menyatakan 

sebagai berikut: 

"Y a .. supervisi pembelajaran di kelas, saya lakukan bersama tim 

pembantu supervisi, karena dengan jumlah kelas dan guru yang cukup 

banyak tidak memungkinkan saya melakukan supervisi sendiri' '. 

Lalu informan KS mengatakan; 

"Hasil dari supervisi tersebut kami bahas bersama lalu kami tindak lanjuti 

dengan harapan guru yang bersangkutan bisa lebih baik dalam 

melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik". 

Tindak lanjut dari program supervisi disampaikan oleh 
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Informan FZ sebagai berikut; 

"Sedangkan tindak lanjut dari program supervisi kami mengadakan rapat 

untuk menyelesaikan masalah supervsi terse but''. 

Hasil wawancara tesebut menunjukkan bahwa progaram supervisi di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 07 Mukomuko, dalam pelaksanaannya kepala 

sekolah merencanakan kegitan supervisi dengan cara membentuk tim supervisi 

dan membagi tugas tim supervisi lalu menindak lanjut hasil supervisi bersama tim 

yang sudah dibentuk sedangkan tugas rutin kepala sekolah sebagai supervisor 

adalah mengawasi kehadiran para guru. 

a. Pelaksanan supervisi perorangan 

Sebagaimana yang sudah dipaparkan, bahwa supervisi yang dilaksanakan 

di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 07 Mukomuko adalah Supervisi 

perorangan dan supervisi kelompok, adapun hasil wawancara dari beberapa 

informan berasal dari para guru terurai sebagai berikut diungkapkan oleh 

Informan IS berikut ini: 

"Kepala sekolah melakukan kunjungan kelas, masuk didalam kelas, 

mengikuti kegiatan belajar mengaJar setelah satu jam pelajaran 

berlangsung beliau meninggalkan kelas dan berpesan untuk ditemui 

didalam ruangan kepala sekolah". 

lnforman IS menambahkan sebagai berikut: 

"Saya diberi masukkan terkait hal-hal yang kurang tepat dalam menyusun 

program tahunan, program semester, RPP, media pengajaran, metode 

pembelajaran dan bagaimana penangan siswa yang kurang aktif dalam 

KBM ." 
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Selanjutnya informan IS menambahkan: 

"Menurut saya sudah tepat, hanya saJa dalam pelaksanaan superv1s1 

kepala sekolah tidak sempat mensupervisi seluruh guru terkadang tugas 

supervisi tersebut di delegasikan kepada tim pembantu supervisi, hal ini di 

sebabkan oleh kesibukan beliau sebagai kepala sekolah dan guru. 

Sehingga sebagian guru disupervisi oleh tim pembantu supervisi 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas ditemukan fakta bahwa 

supervisi yang dilkukan oleh tim pembantun supervisi belum memenuhi harapan 

yang diinginkan oleh para guru, hal tersebut sesuai dengan pendapat guru berikut 

101 

Informan HR : 

"Kalau kepala sekolah berhalangan superv1s1 dilakukan oleh tim 

pembantu supervisi''. 

Informan HR : 

'' Menurut saya belum.. karena supervisi yang dilakukan oleh tim 

pembantu supervisi hanya membahas masalah-masalah yang masih 

bersifat umum dan belum masuk ke substansi masalah sebagai contoh 

waktu saya disupervisi oleh tim, saya menanyakan metode yang tepat 

mengenai pembelajaran yang saya terapkan, tim hanya mampu menjawab 

secara umum saja'' 

Selain masalah tim pembantu superv1s1, Juga ditemukan bahwa pada 

pelaksanaan supervisi tidak semua guru yang disupervisi hal tersebut terungkap 

pada wawancara berikut ini 

lnforman HR mengatakan: 
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" Harusnya iya .. dilakukan kepada seluruh guru, kalau ada diantara guru 

yang belum pemah disupervisi, artinya tujuan supervisi tersebut belum 

tercapai'' 

Sebahgai mana yang diuraikan oleh pendapat pakar di Bab II, bahwa 

tujuan supervisi adalah memeperbaiki kinerja guru dalam melaksanakan tugas 

pokoknya sebagai guru. Berkaitan dengan hal tersebut wawancara dengan 

Informan ER mengatakan: 

''Menurut saya tujuan superv1s1 itu baik, karena salah satunya dapat 

memperbaiki kekurangan guru dalam menyampaikan materi pelajaran 

kepada siswa. artinya tim supervisi seyogyanya dapat membei masukan 

kepada guru yang disupervisi, bukan sekedar mengawasi dalam tanda 

petik ya ... ". 

Informan ER menambahkan : 

''Saya melihat supervisi yang dilakukan oleh tim pembantu supervisi 

hanya membahasan hal-hal yang masih bersifat umum hendak nya pada 

pelaksanaan supervisi mengikuti semua kaidah-kaidah yang ada dan 

sesuai dengan teori supervisi yang ada". 

Informan ER menyatakan: 

Ya .. tim supervisi menggunakan instrumen yang baku, hanya saja paling 

tidak, timpembantu supervisi harusnya dapat menjelaskan kekurangan

kekurangan guru setelah di sepervisi, artinya tidak terpaku pada instrumen 

yang ada .. 

Untuk mengetahui hal apa saja yang disupervisi peneliti mewawancara 

informan berikut ini 
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Informan NI menjawab 

"Yang disupervisi itu administrasi perangkat mengajar seperti program 

tahunan, program semester, silabus, RPP, pengelolaan kelas, buku nilai 

dan metode yang digunakan dalam supervisi". 

Sedangkan tindaklanjut dari supervisi peneliti mewawancari salah satu tim 

pembantu supervisi berikut ini 

Informan AM : 

"Ya .. namun tidak seluruhnya .. biasanya yang ditindaklanjut berkaitan 

dengan kelengkapan administrasi mengajar guru, kalau ada guru yang 

tidak lengkap administrasi mengajarnya tim meminta guru yang 

bersangkutan untuk melengkapi administrasi terse but''. 

Pernyataan diatas diperkuat dengan dilakukannya analisis pada salah satu 

sampel dokumen oleh penulis, yaitu pada blangko Pembimbingan oleh tim 

pembantu supervisi (Terlampir). Dalam blangko tersebut dapat diketahui bahwa 

pelaksanaan supervisi dalam proses pembelajaran dilakukan pada perangkat 

pembelajaran , seperti pada program tahunan, program semester, silabus, RPP, 

alat evaluasi. Supervisi yang dilakukan pada proses pembelajaran oleh guru yang 

ditunjuk sebagai supervisor disebut dengan Pembimbingan tim pembantu 

supervisi dari pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yang dilakukan oleh 

penulis, dapat diketahui bahwa dalam program tahunan itu mencakup program 

semester ganjil dan semester genap yang di dalamnya terdiri dari standar 

kompetensi/ kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. 

Sedangkan pada program semester isinya meliputi standar kompetensi/ 

kompetensi dasar, alokasi waktu, pengaturan waktu dengan hitungan bulan/ 
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minggu yang diawali dari permulaan tahun ajaran baru, minggu efektif, waktu 

pembelajaran efektif, dan waktu libur. Program tahuan dan program semester 

dibuat oleh masing-masing guru dengan diketahui oleh supervisor atau kepala 

sekolah. Untuk silabus, RPP, dan pengelolaan kelas kegiatan supervisinya juga 

lebih sering diserahkan pada tim pembantu supervisi yang ditunjuk oleh kepala 

sekolah, namun tetap diketahui oleh kepala sekolah. 

Berkaitan dengan paparan diatas lnforman KS menyatakan bahwa: 

"Pada program tahunan, program semester, silabus, RPP, dan pengelolaan 

kelas kegiatan supervisinya lebih banyak diserahkan pada tim pembantu 

supervisi, namun tetap hasil supervisinya ditandatangani sendiri oleh saya 

.Untuk RPP memang tiap-tiap guru berbeda, karena RPP ini adalah 

penjabaran silabus yang didesain lebih sederhana, lengkap, dan 

operasional dalam satu tatap muka. Meski berbeda, namun substansinya 

itu serupa, karena silabus itu biasanya dibuat bersama-sama dalam wadah 

MGMP, baik tingkat kota maupun di tingkat sekolah, SMAN 07 

Mukomuko sendiri.'' 

Sedang dari segi pengelolaan kelas/ kegiatan belajar mengaJar sesum 

dengan temuan dokumen yang penulis peroleh, penilaiannya meliputi penguasaan 

materi, penyajian sesuai meteri, metode pembelajaran, penggunaan alat peraga 

keterlibatan siswa, bimbingan kepada siswa, teknik bertanya, penggunaan bahasa 

pengantar, pengembangan keterampilan siswa, evaluasi proses, dan pencapaian 

tujuan pembelajaran. Keseluruhan kriteria tersebut memiliki rentang nilai yang 

berbeda-beda. Mengenai peserta didik dalam proses pembelajaran, sebagian besar 

adalah berada ditangan guru, oleh karenanya seorang guru memiliki tanggung 
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jawab untuk mensupervisi sendiri peserta didiknya. Selanjutnya keterangan dari 

Informan KS yang mengatakan bahwa: 

''Saya tentu tidak akan mampu bila mensupervisi seluruh warga sekolah 

ini, oleh karena itu, untuk supervisi pada siswa, diserahkan kepada guru

guru mata pelajaran yang memang sedang mendapat jadwal untuk 

mengajar di kelas tersebut. Jika ada keluhan atau masalah dari siswa bisa 

disampaikan melalui wali kelasnya, atau BK, tergantung masalah apa 

yang dihadapi. Jika belum ada solusi, barn saya turun tangan. 

Sesuai dengan basil observasi yang penulis lakukan, bahwa kegiatan 

supervisi terhadap peserta didik dilakukan dari awal kegiatan mengajar, dimulai 

dengan membaca daftar hadir/ absensi siswa, sehingga dapat diketahui jumlah 

siswa yang hadir dan jumlah siswa yang tidak hadir/ absen baik karena sakit, ijin, 

atau tanpa keterangan. Apabila ada siswa yang terlambat, siswa diwajibkan 

mengisi buku terlambat yang disediakan oleh guru piket untuk kemudian diproses 

oleh guru BK, setelah mendapat ijin dari BK, maka siswa yang 

bersangkutan bisa masuk kelas. 

Namun apabila ada siswa yang IJm pulang, maka tugas guru yang 

mengajar pada jam itu adalah menanyakan dengan cermat kepentingan siswa 

tersebut, apabila alasan bisa diterima maka siswa tersebut akan dijinkan, setelah 

itu siswa tersebut masih harus mengisi buku ijin di guru piket serta meminta 3 

surat atau blangko ijin pulang untuk diberikan kepada guru kelas, parkir, dan 

orang tua. Kegiatan supervisi masih dilanjutkan dalam kegiatan pembelajaran, 

dengan cara guru memberikan bimbingan, pengajaran, pengarahan, maupun 

pengawasan kepada peserta didik secara langsung. 
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Kegiatan belajar mengajar dikelola sedemikian rupa oleh guru agar dapat 

diperoleh kegiatan pembelajaran yang mampu memunculkan keaktifan siswa. 

Hasil belajar itu sendiri dapat diketahui oleh guru melalui hasil test, baik itu pre 

test maupun hasil post test, dimana penilaiannya menggunakan rumus penentuan 

nilai raport yang telah distandarkan bagi tiap-tiap mata pelajaran (Terlampir). 

Hasil akhir evaluasi pembelajarannya adalah berwujud nilai raport, dimana orang 

tua juga dapat melihat hasil belajar anaknya selama di sekolah. 

b. Pelaksanaan supervisi kelompok 

Berkaitan dengan supervisi kelompok yang dilaksanakan di SMAN 07 

Mukomuko, Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 

KS menyatakan Bahwa: 

"Supervisi kelompok saya lakukan bimbingan kepada para guru dengan 

dibantu oleh tim supervisi untuk mengecek satu persatu perangkat 

administrasi pembelajaran yang dibuat oleh para guru, jika terdapat 

kesalahan maka kami lakukan pembinaan secara kelompok". 

Informan SN mengatakan: 

"Bahwa ada beberapa guru perangkat mengajar nya belum lengkap hal ini 

kami makluki karena beberapa bulan yang lalu terjadi pergantian 

kurikulum namun kami sebagai tim tetap meminta guru yang bersangkutan 

untuk melengkapi perangkat mengajamya' '. 

Lalu informan KS mengatakan: 
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Ya .. kami menemukan ada beberapa masalah seperti ada guru yang belum 

lengkap perengkat mengajamya dan ada juga guru yang belum memahami 

bagai mana menyusun RPP. 

Informan KS: 

"Emm saya lakukan musyawarah, dan memberi penjelasan bagai mana 

cara membuat perangkat mengajar dengan baik 

penyusunanRPP' '. 

Pendapat lain dari Informan EK: 

terutama dalam 

"Supervisi kelompok yang laksanakan oleh kepala sekolah, pendapat saya 

penting dilakukan tapi saya menginginkan lebih rutin karena saya merasa 

masih banyak kelemahan saya didalam memberi materi kepada siswa. 

dengan saya disupervisi maka saya akan mengetahui kekurangan apa 

yang harus saya perbaiki." 

Informan YZ mengatakan : 

Menurut saya supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, harusnya 

berkelanjutan masalah yang te1:jadi harusnya di evaluasi dan dicari solusi, 

kalau supervisi yang dilakukan tim pembantu supervisi penanganannya 

masih bersifat umum artinya belum mengena substansi masalah yang 

dibutuh kan oleh para guru''. 

Lalu inforrnan NR mengatakan : 

Ya .. memang kepala sekolah, ada mengmm beberapa guru mengikuti 

diklat namun masalah yang dibahas dalam diklat, tidak berhubungan 

dengan masalah yang muncul pada saat supervisi dilaksanakan. 

Kemudian inforrnan KS menambahkan: 
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"Selain itu saya juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten 

Mukomuko untu mengadakan workshop menghadirkan pembicara dari 

praktisi pendidikan. Dalam acara tersebut para guru mendapat bantuan dan 

pelatihan dari narasumber profesional mengenai bagaimana merencanakan 

pembelajaran yang baik, terutama dalam penyusunan dan pengembangan 

silabus serta RPP". 

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa peran 

kepala sekolah sebagai supervisor sangat penting, karena kegiatan supervisi 

berimbas langsung terhadap tugas pokok profesionalitas seorang guru, hendaknya 

kegiatan supervisi direncanakan dengan matang berkelanjutan sesuai dengan 

karakter dan kebutuhan pendidikan di sekolah setempat 

Berikut ini tabel pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala 

sekolah Menengah Atas (SMA) 07Mukomuko 

Tabel.4.4 
Pelaksanaan Supervisi oleh Kepala Sekolah 

Pelaksanaan Supervisi oleh Kepala Tanggapan 
Sekolah Indikator 
Implementasi supervisi kegiatan Pelaksanaan supervisi yang 
pembelajaran melalui rapat dewan dilakukan oleh kepala SMAN 07 
guru Mukomuko salah satunya melalui 

rapat dewan guru, dalam rapat 
tersebut hal yang disampaikan oleh 
kepala sekolah adalah pemberian 
informasi dan bimbingan profesi 
seperti petunjuk pembuatan 
program, pelaksanaan pembelajaran, 
evaluasi dan penilaian. 

Supervisi akademik kepala sekolah Supervisi yang dilakukan oleh 
Melalui kunjungan kelas kepala SMAN 07 Mukomuko adalah 

salah satunya dengan menggunakan 
metode kunjungan ke kelas secara 
langsung, tujuanya agar kepala 
sekolah dapat melihat secara 
langsung metode pembelajaran yang 
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diperagakan oleh guru di kelas, 
dalam pelaksanaanya, kepala 
sekolah dibantu oleh wakil kepala 
sekolah dan guru senier untuk 
menghemat waktu, jika sudah 
dilaksanakan supervisi hasilnya 
diserahkan kepada kepala sekolah 
untuk ditindak lanjuti hasilnya. 

Supervisi akademik oleh kepala Kepala SMAN 07 Mukomuko 
sekolah melalui pembicara individu menggunakan metode supervisi 

dengan pembicara individu karena 
beberapa hal diantaranya: kepala 
sekolah perlu mcmberikan teguran 
kepada guru yang absensi 
kehadiranya masih sangat kurang, 
itu semua dilakukan oleh kepala 
sekolah untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran di sekolah agar 
berjalan lebih efektif. 

Supervisi kelompok yang Kepala sekolah memberi penjelasan 
dilakasanakan oleh kepala sekolah terkait dengan masalah-masalah 

kegiatan belajar kepada beberapa 
guru , dan bekerj a sama dengan 
dinas terkait untuk meningkatkan 
kompetensi guru. 

Somber: Wawancara Penelitian Tahon 2016 

Tabel jadwal pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah 

Menengah Atas (SMA) 07Mukomuko 

Tabel.4.5 
Jadwal Supervisi oleh Kepala Sekolah 

NO Nama Guru G Mata Kls Jam pelaksanaan Tgl 
ol pelajaran Pelaksanaan 

I. Nova Indrayeni, S.Si Fisika XII A 3,4 (09 .00-10.30) 2-02- 2015 

2. Thirda Putra, S.Pd Geografi XllSI 1,2 (07.30-09.00) 3-02- 2015 
3. Amriadi, M. TPd Kimia X2 5,6 (10.45-12.15) 2 -2-2015 
4. Harmen B Indonesia XI S3 5,6( 10.45-12.15) 3-2-2015 
5. Sunardi, S.Pd Penjaskes XIS2 3,4 (09.00-10.30) 3-2-2015 
6. lsrunsyukri, S.Hum Sejarah XII A 5,6(10.45-12.15) 4-2-2015 
7. Eri Kusmanto, S.Pd B inggris XI SI 7,8(12.30-14.00) 4-2-2015 
8. Dra. Nurhawati Biologi XIA 3,4(09.00-10-30) 5-2- 2015 
9. Susi Arrianti, S.Si Matematika XIS I 1,2 (07.30-09.00) 5-2- 2015 
10. Fevi zunarti, M.TPd B lnggris XI 5,6(10.45-11.15) 5-2- 2015 
I I. Nurhidayah, SH PPKN X3 3,4(09.00-10-30) 5-2- 2015 
12. Rizkan, SH PPKN XIS2 5,6(10.45-11.15) 7-2-2015 
13. Fitri Leni, S.Pd Kimia XIA 5,6(10.45-11.15) 9-2-2015 
14. Susi Novianti, S.Pd Geografi XI 3,4(09.00-10-30) 9 -2- 2015 
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15. Elfina, S.Pdi Agama XIA 3,4(09.00-I 0.30) I0-2-20I5 
16. Eka Putriyani, S.Sos Sosiologi XllS2 3,4(09.00-10.30) I I -2- 2015 
I7. Rahmadian, S.Pd Senibudaya X2 5,6(10.45-I I.I5) I I -2- 2015 
18. Siska, S.Pd Ekonomi XllS2 1,2 (07.30-09.00) I2-2-2015 
19. Azmi Nurjanah, S.Pd Matematika X3 3,4(09.00- I 0.30) I2-2-2015 
20 Rahmasidi H, S.Pd BKdan TIK X3 1,2 (07.30-09.00) 16 -2- 20I5 
21 Nora Julianti, S.Pd Ekonomi XI 7,8(12.30-14.00) 16 -2- 2015 
22 Desmawati, S.Pd Biologi XII A 7 ,8(12.30- I 4.00) I7 -2- 20I5 
23 Samuli, S.Pdi Guru Agama XI 5,6( I 0.45- I 1.15) I 7 -2- 20I5 
24 Depitradino, S.Pd B lnggris XI 5,6(10.45-11.15) 18 -2-2015 
25 Andri Suwandi, S.Pd Penjaskes XI 3,4(09.00- I 0.30) I8 -2- 2015 
26 Yoza aswita, S.Pd B lmrn.ris XIA 7 ,8( I 2.30- I 4.00) I8 -2- 2015 
27 Evy Febrianti, S.Pd Guru BK x - 12-2-2015 
28 Aang Kunafi, S.Pd B lndonsia XIA 7,8( 12.30-I4.00) 19 -2- 20I5 
29 Yunita Eka Putri, S.Pd Matematika X3 1,2 (07.30-09.00) I9-2-20I5 
30 Minawati, S.Pd Guru Mulok XIA 7,8( I 2.30- I 4.00) 2I -2- 20I5 
3I Eko Sutrisno, S.Pd PPKN XIA 3,4(09.00- I 0.30) 2I -2-2015 

32 Ike Ratna Melia, S.Pd Mulok X3 3,4(09.00- I 0.30) 25 -2- 20I5 
Novdianti, S.Pd Sosiologi XI 5,6( I0.45- I l.l 5) 25-2-20I5 

Somber: Dokomen Sopervisi Akademik di SMAN Mokomoko Tahon 2015 

C. Pembahasan Basil Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan fokus yang dikaji, peneliti menghimpun 

data melalui wawancara, observasi dan dokmentasi di Sekolah Menengah Atas 

(SMA) Negeri 07 Mukomuko ditemukan beberapa fakta terurai sebagai berikut: 

a. Perencanaan Supervisi Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 07 

Mukomuko 

Dalam melaksanakan program supervisi Kepala sekolah, memiliki 

perencanaan yang baik. Artinya sebelum pelaksanaan supervisi dilaksanakan 

kepala sekolah terlebih dahulu melakukan tahap perencanaan. Yaitu 

melaksanakan rapat persiapan, penentuan jadwal supervisi dan perumusan 

program supervisi dan membentuk tim pembantu pelaksanaan supervisi, 

Hal ini sejalan dengan pendapat (Pidarta, 1996:232), menyatakan bahwa: 

Rapat dewan guru merupakan salah satu teknik supervisi yang amat 
penting, karena melalui rapat dewan guru ini paling tidak ada dua bentuk 
pembinaan yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah yaitu: 
(1) Pemberian informasi tentang hal-hal yang berkenaan dengan inovasi 
pendidikan. Seperti informasi tentang pelaksanaan kurikulum baru dan 
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kebijakan-kebijakan barn yang perlu diketahui dan dilaksanakan oleh 
guru. 
(2) Pemberian petunjuk dan bimbingan tentang semua hal yang berkaitan 
dengan tugas guru dalam usaha meningkatkan kualitas proses dan kualitas 
hasil pembelajaran. Seperti bimbingan pembuatan program, pelaksanaan 
pembelajaran dan cara menganalisis hasil pembelajaran dan penilaian. 

Berdasarkan basil wawancara Kepala Sekolah beliau meminta kepada 

para guru agar menyiapkan administrasi/perangkat mengajar hal tersebut sesuai 

dengan penadapat Engkoswara ( 1987) menyatakan bahwa: 

Administrasi pendidikan yang dimaksud adalah, ilmu yang mempelajari 
penataan sumber daya, baik manusia, kurikulum atau sumber belajar dan 
fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan 
menciptakan suasana yang baik bagi manusia, yang turut serta dalam 
pencapaian tujuan pendidikan yang disepakati.(hal:29). 

Thaib, (2005 :46) menyatakan dalam merencanakan kegiatan superv1s1 

pembelajaran seorang supervisor hams menyiapkan kelengakapan sebagai berikut 

1. daftar lengkap sekolah dan guru yang berada dalam wilayah 
kepengawasan. 

2. Kegiatan tahunan, bulanan, dan mingguan. 
3. Jadwal kunjungan sekolah. 
4. Jadwal Kunjungan kelas. 

Sesuai dengan pendapat tersebut, diternui bahwa sebelurn pelaksanaan 

supervisi, kepala sekolah sudah rnenyiapakan jadwal supervisi dan jadwal tersebut 

juga sudah disosialisasikan kepada para guru. 

b. Pelaksanaan/implementasi supervisi oleh Kepala Sekolah Menengah Atas 

(SMA) Negeri 07 Mukomuko 

Hasil temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan supervisi 

kegiatan menagajar pada para guru yang dilakukan kepala sekolah di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Negeri 07 Mukomuko untuk mendukung peningkatan 
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kualitas SOM guru, memerlukan pengembangan secara berkesinambungan 

sehingga memberikan kontribusi positif pada peningkatan mutu pendidikan. 

sebahgai mana yang disampaikan oleh Supardi (2004), bahwa: 

Tujuan yang lebih khusus dari pada supervisi pendidikan yaitu : 
1. Membantu guru untuk memahami dengan jelas tujuan pendidikan yang 

hendak dicapai; 
2. Membantu guru dalam mempersiapkan bahan pembelajaran yang akan 

disajikan kepada peserta didik dengan memberikan berbagai sumber 
bahan pelajaran; 

3. Membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman 
pembelajaran; 

4. Membantu guru dalam menilai hasil yang telah dicapai belajar peserta 
didik disekolah; 

5. Memperbesar kegairahan guru-guru untuk meningkatkan mutu 
kerjanya dengan memberikan berbagai pengetahuan sehubungan 
dengan jabatannya (hal.81 ), 

Mengacu pada teori di atas, dari data-data yang telah ditemukan, bahwa 

Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 07 Mukomuko telah melakukan 

supervisi kegiatan pembelajaran dengan menggunakan teknik supervisi 

perseorangan dan teknik supervisi kelompok yang dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

a. T eknik supervisi perseorangan 

Teknik supervisi perseorangan yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah 

melakukan kunjungan kelas bersama tim pembantu supervisi yang sudah dibentuk 

oleh kepala sekolah dan melakukan pembinaan terhadap guru adapun kegiatan 

yang disupervisi oleh kepala sekolah adaministrasi mengajar para guru serta 

metode mengajar yang digunakan oleh para guru didalam kelas. 

Namun ditemukan pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh tim 

pembantu supervisi, melalui hasil wawancara ditemukan bahwa tim pembantu 

supervisi belum mampu melaksanakan supervisi dengan baik pembahasan yang 
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dilkukan oleh tim pembantu supervisi masih bersifat umum atau belum 

menyentuh substansi masalah yang di butuhkan oleh para guru. 

b. Teknik supervisi kelompok 

Sedangkan teknik supervisi kelompok yang dilakukan oleh kepala sekolah 

adalah dengan metode rapat dengan para guru serta bekerja sama denga 

dinas terkait untuk melakukan diklat perbaikan kompetensi guru dalam 

mengajar , namun masyalah yang dibahas pada diklat yang diikuti oleh 

guru belum menyentuh masalah yang ditemukan dalam kegiatan 

supervist. 

Berdasarkan hasil wawan cara ditemukan bahwa supervisi yang dilakukan 

oleh kepala sekolah sudah cukup baik hanya saja dalam pelaksanaan supervisi, 

ditemukan bahwa tim pembantu supervisi belum mampu untuk melakukan 

rangkaian kegiatan-kegiatan supervisi secara keseluruhan (utuh) sehingga tujuan 

supervisi sebagaiman yang diharapkan belum dapat tercapai sepenuhnya. 
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BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan umum penelitian menunjukan bahwa implementasi supervisi 

oleh kepala sekolah di SMAN 07 Mukomuko telah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku disekolah. Kepala sekolah telah berupaya untuk melakukan perbaikan 

mutu supervisi kegiatan pembelajaran disekolah untuk membantu guru 

mengembangkan profesionalismenya. Simpulan umum tersebut didasarkan pada 

simpulan khusus sebagai berikut: 

1. Perencanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah sudah 

mengikuti kaidah sesuai denagn teori yang ada, terbukti kepala sekolah 

melaksanakan rapat dengan para guru dan staf tata usaha, untuk membuat 

jadwal supervisi, dan kepala sekolah juga membentuk tim pembantu 

superv1s1 yang terdiri dari kepala sekolah, sebagai tim pembantu 

superv1s1. 

2. Dalam mengimplementasi kegiatan supervisi pembelajaran di SMA 

Negeri 07 Mukomuko, kepala sekolah dan tim pembantu superv1s1 

melakukan penilaian terhadap guru di SMAN 07 Mukomuko melalui 

kegiatan; 

a. Sebelum melakukan kunjungan kelas, kepala sekolah dan tim 

pembantu supervisi mengecek kelengkapan administrasi guru 

b. Pelaksanaan kunjungan kelas, pada pelaksanaan kunjungan kelas 

kepala sekolah I tim pembantu supervisi melihat guru menyampaikan 

materi 
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c. Pasca kunjungan kelas. kepala sekolah dan tim pembantu supervisi 

menilai guru berdasarkan analisis kelengkapan dokumen perangkat 

pembelajaran atau administrasi perencanaan pembelajaran dan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas sesuai dengan 

instrumen yang ada. 

d. Ada beberapa orang guru belum melengkapi administrasi kegiatan 

pembelajaraan, hal ini disebabkan oleh pergantian kurikulum 2013 (K 

13) dengan kurikulum 2006 ( KTSP 2006), 

e. Implementasi I pelaksanaan supervisi kegiatan pembelajaran di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 07 Mukomuko belum terlaksana 

dengan baik, hal ini disebabkan oleh ketidak mampuan tim pembantu 

supervisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembantu kepala 

sekolah (supervisor). 

f. Terdapat beberapa orang guru yang belum pemah di supervisi oleh 

kepala sekolah maupun tim pembantu supervisi. 

g. Harusnya kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan 

tim pembantu supervisi dapat mengakomodir semua masalah yang 

terjadi dalam kegiatan supervisi sehingga tujuan dari supervisi tersebut 

dapat tercapai. 

B. Saran 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan melalui kegiatan 

menyimpulkan serta implikasi yang telah diambil, maka dapat diberikan 

masukan - masukan sebagai berikut: 

1. Kepada pihak kepala sekolah 
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a. Pelaksanaan supervisi kegiatan pembelajaran hendaknya dilakukan 

secara rutin dan berkala, dimana setiap tahun paling sedikit dua kali, 

dimungkinkan seluruh guru mendapat supervisi. 

b. Pada pelaksanaan supervisi kelompok hendaknya, solusi yang 

diberikan oleh kepala sekolah dan tim pembantu supervisi dapat 

menjawab masalah yang terjadi pada saat supervisi dilakukan dan 

diklat yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dan dinas pendidikan 

hendaknya berdasarkan kebutuhan-kebutuhan para guru, yang 

ditemukan pada pelaksanaan supervisi. 

c. Tim supervisi yang dikukuhkan oleh kepala sekolah hendak nya 

dalam melakukan supervisi pendidikan dengan baik. Untuk menjaga 

menjaga objektifitas supervisor, hendaknya tim pembantu supervisi 

menyebarkan angket kepada siswa untuk menilai secara jujur dan 

objektif performa guru dalam mengajar maupun dari kedisiplinan guru 

yang bersangkutan 

2. Kepada pihak guru 

Hendaknya para guru lebih siap apabila dilakukan supervisi dan menepis 

anggapan bahwa supervisi pendidikan adalah kegiatan mencari-cari 

kesalahan. Karena dengan kegiatan supervisi pendidikan para guru akan 

dapat mengetahui hal-hal apa saja yang sudah dilakukannya dengan benar 

dan hal-hal apa saja yang masih perlu diperbaiki lagi. 

3. Untuk peneliti lain 

Agar peneliti lain dapat mengkaji ulang penelitian ini dengan 

menggunakan teknik penelitian lain dan variabel yang berbeda misalnya 
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kinerja guru atau prestasi kerja guru mengingat penelitian ini masih jauh 

dari sempuma. 
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Lampiran 1 

DAFTAR INFORMAN 

NO NAMA JABATAN KETERANGAN 

I Ors. Ardi, M.Pd Kepala Sekolah Key lnfonnan 

2 Fevi Zunarti, MTP.d Wks bid kurikulum Tim Pembantu 

Supervisi 

3 Amriadi, MTP .d Wks bid kesiswaan Tim Pembantu 

Supervisi 

4 Sunardi, S.Pd Wks bid humas Tim Pembantu 

Supervisi 

5 Y oza Aswita, S.Pd Guru B Inggis -

6 Susi Afrianti, S.Si Guru Matematika -

7 Eko Sutrisno, S.Pd Guru B Indonesia -

8 Isrun Syukri, S.Hum Guru Sejarah -

9 Hannen, S.Pd Guru B Indonesia -

10 Eri Kusmanto, S.Pd Guru B Inggris -

11 Nova Indrayeni, S.Si Guru Fisika -

12 Norajulianti, S.Pd Guru Ekonomi -

13 Eka Putriani, S.Sos Guru Sosiologi -
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Lampiran 2 

Daftar kisi-kisi wawancara pada perencanaan kegiatan supervisi 

No Rumusan variabel Indikator/ Butir soal 

masalah sub 

indikator 

Bagai mana Perencanaan 1. Kegiatan 1.1 Apakah Bapak 

tahap - tahap 
.. 

memiliki superv1s1 perencan perencanaan 

perencanaan akademik aan supe dalam pelaksanaan 
.. 

oleh kepala rvisi aka kegiatan superv1s1 superv1s1 

akademik sekolah demik akademik? 

oleh kepala oleh 

sekolah kepala 

sekolah 

1.2 Bagai mana Bapak 

menyampaikan 

program superv1s1 

akademik kepada para 

guru? 

1.3 Apa strategi Bapak 

dalam pelaksanaan 

kegiatan 
.. 

superv1s1 

akademik? 

1.4 Bagai man a Bapak 

mensosilisasikan 

jadwal superv1s1 

akademik? 

1.5 Apa strategi Bapak 

dalam pelaksanaan 

kegiatan supervisi 

akademik ? 

1.6 Teknik apa yang bapak 
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gunakan dalam 

kegiatan supervisi? 

1.7 Pada pelaksanaan 

superv1s1 perorangan 

apakah Bapak 

menyampaikan hat 

yang Bapak butuhkan 

dalam pelaksanaan 

supervisi akademik? 

1. 8 Bagai mana Bapak 

melaksanakan kegiatan 

supervisi kelompok? 

1. 9 Apakah kepala sekolah 

memberitahu kepada 

lbu hal apa saJa yang 

disiapkan dalam 

pelaksanaan supervisi? 

2.0 Menurut lbu apakah 

kepala sekolah 

memiliki perencanaan 

yang baik dalam 

kegiatan supervisi? 

2.1 Apakah kepala sekolah 

pernah melakukan 

supervisi kelompok? 

91 
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Lampiran 3 

2. Daftar kisi-kisi wawancara lmplementasi/pelaksanaan supervisi 

No Rumusan variabel Indikator/ sub Butir soal 

masalah indikator 

Bagai man a Supervisi 1. Pelaksana 1.1 Apa La tar belakang 

implementasi I akademik an kepala sekolah 

pelaksanaan oleh 
.. 

melaksanakan supervisi ? superv1s1 
.. 

kepala akademik superv1s1 

akademik oleh sekolah oleh 

kepala sekolah kepala 

sekolah 

1 .2 T eknik apa yang bapak 

gunakan dalam kegiatan 

supervisi akademik ? 

1.3 Sebelum Bapak 

Melaksanakan Supervisi 

Apakah Bapak 

menanyakan materi yang 

akan diajarkan oleh guru 

yang bersa ngkutan ? 

1.4 Apa yang Bapak lakukan 

agar tim pelaksana 

kegiatan 
.. 

superv1s1 

akademik dapat 

melakukan tugasnya 

dengan baik? 

1.5 Apa kegiatan rutin yang 

dilakukan oleh tim 

pelaksana supervisi ? 

1.6 Bagai man a Bapak 

melaku kan super V\Sl 
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2. Pelaksan 

aan 

kegiatan 
.. 

superv1s1 

perorang 

an 

93 

kunjungankelas ? 

1 . 7 Bagai mana Bapak 

menindak lanjuti hasil 

dari kegiatan superv1s1 

akademik? 

2.1 Bagai mana kepala 

sekolah melakukan 

kegiatan 
.. 

superv1s1 

perorangan ? 

2.2 Apakah pelaksanaan 

superv1s1 perorangan yang 

dilaksanakan oleh kepala 

sekolah dan tim sudah 

tepat sasaran? 

2.3 Siapa yang melakukan 

superv1s1 selain kepala 

sekolah 

2.4 Apakah Bapak merasa 

puas di supervisi oleh tim 

pembantu supervisi? 

2.5 Menurut mapak apakan 

kegiatan supervisi akade 

mik dilakukan kepada 

seluruh para guru 

2.6 Apa pendapat Bapak 

mengenai tujuan supervisi 

akademik 

2. 7 Menurut Bapak apakah 

supervisi akademik yang 

dilakukan sudah 
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13. Kegiatan 

superv1s1 

kelompok 

94 

mengikuti instrumen yang 

baku? 

2.8 Hal apa seJa yang 

disupervisi oleh kepala 

sekolah dan tim pelaksana 

superv1s1 

2. 9 Apa yang dikerjakan oleh 

tim pembentu superv1s1 

dalam menjalakan tugas 

supervisor 

3.1 Bagai mana Bapak 

melaksanakan kegiatan 

supervisi kelompok 

3 .2 Dal am melaksanakan 

superv1s1 kelompok 

apakah Bapak 

menemukan guru yang 

belum lengkap perangkat 

mengaJarnya 

3.3 Apakah bapak 

menemukan masalah 

dalam melakukan 

supervisi akademik 

3 .4 Bagai mana Bapak 

mengatasi masalah yang 

ditemukan pada 

pelaksanaan kegiatan 

supervisi akademik 
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Lampiran 4 

PEDOMAN WAWANCARA 

I. Pertanyaan untuk kepala sekolah tim pembantu supervisi dan dewan guru 

Daftar pertanyaan berikut ini merupakan pertanyaan berdasarkan tema 

penelitian. Daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada para informan 

akan dikembangkan dilapangan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan 

II. Identitas Informan 

a. Nama 

b. Umur 

c. Jenis kelamin 

d. Jabatan 

e. Alamat 

III. Daftar pertanyaan Tahap Perencanaan Supervisi 

1 Apakah Kepala sekolah memiliki perencanaan dalam kegiatan 

supervisi? 

2 Bagai mana Bapak mempersiapkan kegiatan pelaksanaan supervisi? 

3 Bagai mana Bapak menyampaikan program supervisi kepada para 

guru? 

4 Bagai mana Bapak mensosilisasikan jadwal supervisi? 

5 Apa strategi Bapak dalam pelaksanaan kegiatan supervisi? 

6 Menurut lbu apakah kepala sekolah memiliki perencanaan yang baik 

dalam kegiatan supervisi? 

7 

8 Apa tujuan Bapak melakukan supervisi? 

9 Teknik apa yang bapak gunakan dalam kegiatan supervisi? 
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Pada pelaksanaan supervisi perorangan apakah Bapak menyampaikan 

hal yang Bapak butuhkan dalam pelaksanaan supervisi? 

10 Apakah kepala sekolah memberitahu kepada lbu hal apa saja yang 

disiapkan dalam pelaksanaan supervisi? 

11 Bagai mana Bapak melaksanakan kegiatan supervisi kelompok? 

12 Apakah kepala sekolah pemah melakukan supervisi kelompok? 

IV. Daftar pertanyaan Implementasi/pelaksanaan supervisi 

1 Apa yang melatar belakangi Bapak melakukan supervisi? 

2 Teknik apa yang Bapak gunakan dalam kegiatan supervisi? 

3 Sebelum melaksanakan supervisi apakah kepala sekolah menanyakan 

materi yang diajarkan? 

4 Dalam melaksanakan supervisi perorangan apakah Bapak menanyakan 

materi yang akan diajarkan? 

5 Apa yang Bapak lakukan agar tim pembantu supervisi dapat melakukan 

tugasnya dengan baik? 

6 Apa kegiatan rutin yang dilkukan oleh tim pembantu supervisi? 

7 Bagai mana Bapak melakukan supervisi kunjungan kelas ? 

8 Bagaimana bapak menindak lanjut hasil dari supervisi yang dilakukan 

oleh tim supervisi ? 

V. Daftar pertanyaan Pelaksanaan Supervisi Perorangan 

1 Bagai mana kepala sekolah melakukan supervisi perorangan? 

2 Apakah pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah sudah tepat sasaran? 

3 Siapa yang melakukan kegiatan supervisi selain kepala sekolah ? 

4 Apakah Bapak merasa puas disupervisi oleh tim pembantu supervisi? 

5 Menurut Bapak Apakah supervisi dilakukan kepada seluruh guru ? 

6 Apa pendapat Bapak mengenai tujuan supervisi? 

7 Menurut pandangan Bapak apakah tim pembantu 
.. 

sudah superv1s1 

melaksanakan tugas dengan baik? 
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8 Apakah supervisi dilakukan menggunakan instrumen yang baku? 

9 Hal apa saja yang disupervisi? 

10 Apakakah hasil supervisi tersebut di tindak lanjut? 

11 Apa yang dikerjakan tim dalam membantu tugas supervisor? 

12 Bagai mana Bapak mensupervisi kegiatan kesiswaan di sekolah Bapak 

l3 Bagaimana Bapak mensupervisi seluruh warga sekolah? 

VI. Daftar pertanyaan Supervisi Kelompok 

1 Bagai mana Bapak melaksanakan supervisi kelompok? 

2 Apa kah ada guru yang belum lengkap perengkat mangajamya? 

3 Apakah Bapak menemukan masaJah daJam mensupervisi para guru? 

4 Bagai mana Bapak mengatasi masalah yang ditemui dalam pelaksanaan 

supervisi? 

5 Bagai mana Bapak menindak lanjut masalah yang terjadi? 

6 Apa pendapat ibu tentang supervisi kelompok yang dilkukan oleh kepala 

sekolah? 

7 Menurut lbu bagai mana tindak lanjut dari supervisi ? 

8 Apakah ada guru yang dikirim ke propinsi untuk mengikuti diklat? 
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Lampiran 5 

DATA HASIL WAWANCARA 

Tahap Perencanaan Supervisi 
NAMA PERTANYAN JAWABAN 
Ors. Ardi, M.Pd Bagai man a Bapak Sebelum saya 
Kepala sekolah mempersiapkan kegiatan melaksanakan kegiatan 
Wawancara pelaksanaan supervisi? supervisi saya terlebih 
Tanggal 16 April dahulu mengadakan rapat 
2016 bersama dewan guru, 

dalam rapat tesebut saya 
merencanakan mengenai 
persiapan pelaksanaan 
supervisi yang akan 
dilaksanakan 

Fevi Zunarti, MTP.d Apakah kepala sekolah Menurut saya kepala 
wawancara Tanggal memiliki perencanaan dalam sekolah memiliki 
16 April 2016 kegiatan supervisi? perencanaan yang baik 

terkait dengan 
pelaksanaan supervisi, 
karena sebelum 
mengadakan rapat beliau 
sudah memanggil semua 
wakil kepala sekolah 
membahas mengenai 
persiapan supervisi dan 
merencanakan 
pembentukan tim 
pembantu supervisi, 
karena dengan beban kerja 
beliau sebagai kepala 
sekolah dan guru beliau 
katakan tidak akan .. 
mampu mensuperv1s1 
semua kegiatan yang ada 
disekolah'' 

Drs. Ardi, M.Pd Bagai mana Bapak Sebelum saya 
Kepala sekolah menyampaikan program melaksanakan program 
Wawancara supervisi kepada para guru? supervisi, terlebih dahulu 
Tanggal 16 April saya mengadakan rapat, 
2016 rapat tersebut saya 

laksanakan pada awal 
masuk sekolah dalam 
rapat itu juga saya 
membentuk TIM 
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Drs. Ardi, M.Pd 
Kepala sekolah 
Wawancara 
Tanggal 16 April 
2016 

Y oza Aswita, S.Pd 
wawancara Tanggal 
16 April 2016 

Apa strategi Bapak dalam 
pelaksanaan kegiatan 
supervisi? 

pembantu supervisi dan 
saya sudah menegaskan 
kepada tim pembantu 
supervisi agar dalam 
melaksanakan tugas 
mengedepankan prinsip 
bimbingan nasehat dan 
jangan menjatuhkan 
kondite guru yang 
bersangkutan 
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Saya bersama Tim 
Pembantu Supervisi 
merumuskan jadwal 
kunjungan kelas, jadwal 
kunjungan kelas tersebut 
nan tin ya disesuaikan 
dengan jadwal 3am 

menga3ar para guru, yang 
akan disupervisi, dengan 
tujuan agar supervisi 
akademik yang dilakukan 
tidak mengganggu proses 
kegiatan pembelajaran di 
sekolah, karena Tim 
Pembantu Supervisi juga 
merupakan guru yang 
aktif mengajar 

Menurut ibu apakah kepala Beliau membuat 
sekolah memiliki perencanaan pelasanaan 
perencanaan yang baik kegiatan supervisi sangat 
dalam kegiatan supervisi? baik. Karena, perencanaan 

pelaksanaan supervisi 
dibuat bersama dengan 
tim yaitu wakil kepala 
sekolah, kemudian 
rencana terse but 
disampaikan dalam rapat, 
beliau juga meminta agar 
para guru memberi 
masukkan terkait dengan 
kegiatan supervisi yang 
akan dilasanakan.dan 
sekaligus pembagian 
tugas s1apa yang 
bertanggung jawab di 
setiap item program 
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Drs. Ardi, M.Pd 
Kepala sekolah 
Wawancara 
Tanggal 16 April 
2016 

Ors. Ardi, M.Pd 
Kepala sekolah 
Wawancara 
Tanggal 16 April 
2016 

Drs. Ardi, M.Pd 
Kepala sekolah 
Wawancara 
TanggaJ 16 April 
2016 

Drs. Ardi, M.Pd 
Kepala sekolah 
Wawancara 
T anggal 16 April 
2016 

Bagai man a 
mensosilisasikan 
supervisi? 

Apa tujuan 
melakukan supervisi 
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Bapak Nantinya jadwal yang 
jadwal sudah disusun tersebut 

akan disampaikan 
kepada para guru, dengan 
disampaikan jadwal 
supervisi para guru dapat 
mempersiapkan 
kelengkapan dan materi 
yang akan disampaikan 
ketika dilaksanakan 
superv1s1 

Bapak Supervisi ini saya lakukan 
agar guru-guru di SMAN 
07 Mukomuko ini, dapat 
mengetahui kekurangan 
dalam mengaJar dan 
memperbaiki kekurang 
terse but dan pada 
akhimya nanti dapat 
menjadi guru yang 
profesional. 

Teknik apa yang Bapak Dalam pelaksanaan 
guana kan dalam kegiatan superv1s1 saya 
supervisi? mengunakan teknik 

supervisi perorangan dan 
teknik suvervisi kelompok 
karena saya meJihat teknik 
ini sesuai dengan 
kebutuhan yang ada di 
sekolah 

Pada pelaksanaan supervisi Ya ... pada pelaksanaan 
perorangan apakah Bapak supervisi perorangan saya 
menyampaikan hal yang meminta kepada para guru 
bapak butuh kan dalam agar menyiapkan 
pelaksanaan supervisi? perangkat mengaJar 

seperti silabus dan 
rencana pelaksanaan 
pembe\ajaran (RPP) yang 
memuat sekurang-
kurangnya tujuan 
pembelajaran, materi 
bahan ajar, sumber 
belajar, metode 
pembelajaran, dan 
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Sunardi, S.Pd 
Wawancara Tanggal 
16 April 2016 

Drs. Ardi, M.Pd 
Kepala sekolah 
Wawancara 
T anggal 16 April 
2016 

Susi Afrianti, S.Pd 
Wawancara 18 April 
2016 
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penilaian hasil belajar 
sehingga ketika 
pelaksanaan supervisi 
dapat berjalan sesuai 
denagan hasil yang 
diharapkan' '. 

Apakah kepala sekolah Ya .. beliau dengan santun 
memberitahu kepada lbu hal meminta para guru agar 
apa saJa yang disiapkan menyiapkan perangkat 
dalam pelaksanaan mengaJar, menurut saya 
supervisi? yang dilakukan oleh 

kepala sekolah sudah pas, 
karena dengan demikian 
para guru akan selalu 
ingat akan tanggung 
jawabnya sebagai 
pendidik. 

Bagai mana Bapak Pada pelaksanaan 
melaksanakan kegiatan supervisi kelompok saya 
supervisi kelompok? laksanakan dengan 

Apakah kepala 
pemah melakukan 
kelompok? 

metode rapat untuk 
memberi pencerahan 
kepada para guru dan 
mencan solusi terhadap 
kendala-kendala yang 
terjadi ketika kegiatan 
mengaJar berlangsung, 
dan juga saya bekerja 
sama dengan dinas 
pendidikan mengadakan 
diklat-diklat untuk 
menambah wawasan para 
guru 

sekolah pemah, kami sangat 
supervisi senang dengan yang 

kebijakan yang dilakukan 
oleh kepala sekolah, apa 
lagi saya beberapa waktu 
yang lalu berangkat ke 
kota propinsi, mengikuti 
diklat tentang 
pelaksanaan kurikulum 
2013. 
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Lampiran 6 

DATA HASIL WAWANCARA 

Pada implementasi/pelaksanaan supervisi 
NAMA 
Drs. Ardi, M.Pd 
Kepala sekolah 
Wawancara 
Tanggal 18 April 
2016 

Ors. Ardi, M.Pd 
Kepala sekolah 
Wawancara 
Tanggal 18 April 
2016 

PERTANYAN 
Apa yang melatar belakangi 
Bapak melakukan supervisi? 

Teknik apa yang Bapak 
gunakan dalam kegiatan 
supervrsr 

Eko Sutrisno, S.Pd Dalam melaksanakan 
Wawancara 
tanggal 18 April 
2016 

Eko Sutrisno, S.Pd 
Wawancara 
tanggal 18 April 
2016 

Drs. Ardi, M.Pd 
Kepala sekolah 
Wawancara 
Tanggal 18 April 
2016 

supervisi perorangan apakah 
kepala sekolah menanyakan 
materi yang akan diajarkan? 

Menurut Bapak apa tujuan 
kepala sekolah menanyakan 
materi yang diajarkan? 

Apa yang Bapak lakukan agar 
tim pembantu supervisi dapat 
melakukan tugasnya dengan 
baik? 

JAWABAN 
Hal yang melatar 
belakangi saya 
mensupervisi guru adalah 
agar guru-guru di SMAN 
07 Mukomuko ini, dapat 
mengetahui kekurangan 
dalam mengajar dan 
memperbaiki kekurang 
tersebut tentu pada 
akhimya nanti dapat 
menjadi guru yang 
profesional 
T eknik yang saya 
gunakan dalam 
mensupervisi para guru 
adalah tenik supervisi 
perorangan dan teknik 
supervisi kelompok 

Ya .. sebelum 
melaksanakan supervisi 
perorangan beliau 
menanyakan materi yang 
akan di ajarkan 
Menurut saya tujuannya 
agar dalam pelasanaan 
supervisi nantinya, beliau 
dapat melihat sampai 
dimana guru tersebut 
menguasai materi ajar 
Saya membagikan job 
kepada tim, bidang 
kurikulum bertugas 
menyusun jadwal 
supervisi berdasarkan 
jam tatap muka guru yang 
bersangkutan, sedangkan 
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Amriadi, MTP.d 
Wawancara 
Tanggal 18 April 
2016 

Drs. Ardi, M.Pd 
Kcpala sekolah 
Wawancara 
Tanggal 18 April 
2016 

Drs. Ardi, M.Pd 
Kepala sekolah 
Wawancara 
Tanggal 18 April 
2016 

Fevi Zunarti, 
MTP .d wawancara 
Tanggal 18 April 
2016 

Apa kegiatan rutin yang 
dilkukan oleh tim pembantu 
supervisi? 

Bagai mana Bapak 
mclakukan supervisi 
kunjungan kelas 

Bagaimana Bapak menindak 
lanjut hasil dari supervisi 
yang dilakukan oleh tim 
supervisi? 
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tim yang lain mengecek 
kelengkapan administrasi 
guru serta melakukan 
tugas supervisi kalau saya 
berhalangan 
Kami me man tau 
kehadiran guru setiap 
hari, setiap pergantian 
Jam pembelajaran, saat 
istirahat, sholat dan 
kemudian saat pulang hal 
ini bagi saya penting agar 
para guru bersungguh
sungguh menjalankan 
tugas pokoknya 
Sedangkan supervisi 
untuk pembelajaran di 
kelas saya lakukan 
bersama tim pembantu 
supervisi, karena dengan 
jumlah kelas dan guru 
yang cukup banyak tidak 
memungkinkan say a 
melakukan supervisi 
sendiri. 

basil dari supervisi 
tersebut kami bahas 
bersama lal u kami 
tindaklanjuti dengan 
harapan guru yang 
bersangkutan bisa lebih 
baik dalam melaksanakan 
tugas sebagai tenaga 
pendidik 
Sedangkan tindak lanjut 
dari program supervisi 
kami mengadakan rapat 
untuk menyelesaikan 
masalah supervsi tersebut 
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Lampiran 7 

DATA BASIL WAWANCARA 

Pelaksanaan Supervisi Perorangan 
NAMA PERTANYAN JAWABAN 
Isrun Syukri, 
S.Hum 
Wawancara Tanggal 
19 April 2016 

Bagai mana kepala 
sekolah melakukan 
supervisi perorangan? 

Kepala sekolah melakukan 
kunjungan kelas, masuk didalam 
kelas, mengikuti kegiatan belajar 
mengajar setelah satu jam 
pelajaran berlangsung beliau 
meninggalkan kelas dan berpesan 
untuk ditemui didalam ruangan 
kepala sekolah 

Isrun Syukri, Apakah pelaksanaan Menurut saya sudah tepat, hanya 
saja dalam pelaksanaan supervisi 
kepala sekolah tidak sempat 

S.Hum supervisi oleh kepala 
Wawancara Tanggal sekolah sudah tepat 
19 April 2016 sasaran? mensupervisi seluruh guru 

terkadang tugas supervisi tersebut 
di delegasikan kepada tim 
pembantu superv1s1, hal im di 
sebabkan oleh kesibukan beliau 
sebagai kepala sekolah dan guru. 
Sehingga sebagian guru 
disupervisi oleh tim pembantu 

Harmen, S.Pd 
Wawancara tanggal 
19 April 2016 

Harmen, S.Pd 
Wawancara tanggal 
19 April 2016 

Harmen, S.Pd 
Wawancara tanggal 

superv1s1 

Siapa yang melakukan Kalau kepala sekolah berhalangan 
kegiatan supervisi supervisi dilakukan oleh tim 
selain kepala sekolah ? pembantu supervisi 

Apakah Bapak merasa 
puas disupervisi oleh 
tim pembantu 
supervisi? 

Menurut saya belum.. karena 
supervisi yang dilakukan oleh tim 
pembantu supervisi hanya 
membahas masalah-masalah yang 
masih bersifat umum dan belum 
masuk ke substansi masalah 
sebagai contoh waktu saya 
disupervisi oleh tim, saya 
menanyakan metode yang tepat 
mengenai pembelajaran yang 
saya terapkan, tim hanya mampu 
menjawab secara umum saja 

Menurut 
Apakah 

Bapak Harusnya iya .. dilakukan kepada 
supervisi seluruh guru, kalau ada diantara 
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19 April 2016 

Eri Kusmanto, S.Pd 
Wawancara Tanggal 
19 April 2016 

Eri Kusmanto, S.Pd 
Wawancara Tanggal 
19 April 2016 
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dilakukan kepada guru yang belum pemah 
seluruh guru ? disupervisi, artinya tujuan 

supervisi tersebut belum tercapai 

Apa pendapat Bapak 
mengenai tujuan 
superv1s1 

Menurut pandangan 
Bapak apakah tim 
pembantu supervisi 
sudah melaksanakan 
tugas dengan baik? 

Menurut saya tujuan supervisi itu 
baik, karena salah satunya dapat 
memperbaiki kekurangan guru 
dalam menyampaikan materi 
pelajaran kepada siswa. artinya 
tim supervisi seyogyanya dapat 
membei masukan kepada guru 
yang disupervisi, bukan sekedar 
mengawasi dalam tanda petik 
ya ... 

Saya melihat supervisi yang 
dilakukan oleh tim pembantu 
supervisi hanya membahasan 
hal-hal yang masih bersifat umum 
hendak nya pada pelaksanaan 
supervisi mengikuti semua 
kaidah-kaidah yang ada dan 
sesuai dengan teori supervisi 
yang ada .. 

Eri Kusmanto, S.Pd Apakah superv1s1 Ya.. tim supervisi menggunakan 
instrumen yang baku, hanya saja Wawancara Tanggal dilakukan 

19 April 2016 menggunakan paling tidak, timpembantu 

Nova indrayeni, 
S.Si, wawancara 
tanggal 22 April 
2016 

Amriadi, MTP .d 
Wawancara tanggal 
22 April 2016 

instrumen yang baku? 

Hal apa saJa yang 
disupervisi? 

supervisi harusnya dapat 
menjelaskan kekurangan-
kekurangan guru setelah di 
seperv1s1, artinya tidak terpaku 
pada instrumen yang ada .. 

Yang disupervisi itu administrasi 
perangkat mengaJar seperti 
program tahunan, program 
semester, silabus, RPP, 
pengelolaan kelas, buku nilai dan 
metode yang digunakan dalam 
superv1s1 

Apakakah hasil Ya.. namun tidak 
superv1s1 tersebut di seluruhnya .. biasanya yang 
tindaklanjut? ditindaklanjut berkaitan dengan 

kelengkapan administrasi 
mengajar guru, kalau ada guru 
yang tidak lengkap administrasi 
mengajamya tim meminta guru 
yang bersangkutan untuk 
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Drs. Ardi, M.Pd 
Kepala sekolah 
Wawancara 
Tanggal 22 April 
2016 

Drs. Ardi, M.Pd 
Kepala sekolah 
Wawancara 
Tanggal 22 April 
2016 

Drs. Ardi, M.Pd 
Kepala sekolah 
Wawancara 
Tanggal 19 April 
2016 

Apa yang dikerjakan 
tim dalam membantu 
tugas supervisor? 

Bagai mana Bapak 
mensupervisi kegiatan 
kesiswaan di sekolah 
Bapak 

Bagaimana bapak 
mensupervisi seluruh 
warga sekolah? 

106 

melengkapi administrasi tersebut. 

Pada program tahunan, program 
semester, silabus, RPP, dan 
pengelolaan kelas kegiatan 
supervisinya lebih banyak 
diserahkan pada tim pembantu 
supervisi, namun tetap hasil 
supervisinya ditandatangani 
sendiri oleh saya .Untuk RPP 
memang tiap-tiap guru berbeda, 
karena RPP ini adalah penjabaran 
silabus yang didesain lebih 
sederhana, lengkap, dan 
operasional dalam satu tatap 
muka. Meski berbeda, namun 
substansinya itu serupa, karena 
silabus itu biasanya dibuat 
bersama-sama dalam wadah 
MGMP, baik tingkat kota 
maupun di tingkat sekolah, 
SMAN 07 Mukomuko sendiri. 

Saya tentu tidak akan mampu bila 
mensupervisi seluruh warga 
sekolah ini, oleh karena itu, untuk 
supervisi pada siswa, diserahkan 
kepada guru-guru mata pelajaran 
yang memang sedang mendapat 
jadwal untuk mengajar di kelas 
tersebut. Jika ada keluhan atau 
masalah dari s1swa bisa 
disampaikan melalui wali 
kelasnya, atau BK, tergantung 
masalah apa yang dihadapi. Jika 
belum ada solusi, baru saya turun 
tang an. 

Saya tentu tidak akan mampu bila 
mensupervisi seluruh warga 
sekolah ini, oleh karena itu, untuk 
supervisi pada siswa, diserahkan 
kepada guru-guru mata pelajaran 
yang memang sedang mendapat 
jadwal untuk mengajar di kelas 
tersebut. Jika ada keluhan atau 
masalah dari s1swa bisa 
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disampaikan melalui wali 
kelasnya, a tau BK, tergantung 
masalahapa 
yang dihadapi. Jika belum ada 
solusi, baru saya turun tangan. 
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Lampiran 8 

DATA BASIL WAWANCARA 

Supervisi Kelompok 

NAMA 
Ors. Ardi, M.Pd 
Kepala Seko lah. 
Wawancara 
Tanggal 22 April 
2016 

Sunardi, S.Pd. 
Wawancara 
tanggal 22 April 
2016 

Drs. Ardi, M.Pd 
Kepala Sekolah. 
Wawancara 
Tanggal 22 April 
2016 

Ors. Ardi, M.Pd 
Kepala Sekolah. 
Wawancara 
Tanggal 22 April 
2016 

Eka Putriani, S.Pd 
Wawancara 
Tanggal 22 april 
2016 

PERTANYAN 
Bagai mana Bapak 
melaksanakan 
supervisi kelompok? 

Apa kah ada guru 
yang belum lengkap 
perengkat 
mangajamya? 

Apakah Bapak 
menemukan masalah 
dalam mensupervisi 
para guru? 

Bagai mana Bapak 
mengatasi masalah 
yang ditemui dalam 
pelaksanaan 
supervisi? 

Bagai mana Bapak 
menindak lanjut 
masalah yang terjadi ? 

JAWABAN 
Oalam melakukan supervisi 
kelompok saya melakukan 
bimbingan kepada para guru 
dengan dibantu oleh tim supervisi 
untuk mengecek satu persatu 
perangkat administrasi 
pembelajaran yang dibuat oleh 
guru, jika terdapat kesalahan maka 
saya lakukan pembinaan secara 
kelompok 
Bahwa ada beberapa guru 
perangkat mengajar nya belum 
lengkap hal ini karni maklumi 
karena beberapa bulan yang lalu 
terjadi pergantian kurikulum 
narnun kami sebagai tim tetap 
meminta guru yang bersangkutan 
untuk melengkapi perangkat 
mengaJarnya 
Ya.. karni menemukan ada 
beberapa masalah seperti ada guru 
yang belum lengkap perengkat 
mengajarnya dan ada juga guru 
yang belum memahami bagai mana 
menyusun RPP. 

Emm saya lakukan musyawarah, 
dan memberi penjelasan bagai 
mana cara membuat perangkat 
mengajar dengan baik terutama 
dalam penyusunan RPP 

Ya .. yang seperti itu saya adakan 
musawarah beserta wakil saya, 
menguraikan bagai mana cara 
membuat perangkat mengajar 
dengan baik terutama dalarn 
pengembangan silabus dan RPP. 
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SUSANA AKRAB DENGAN KEPALA SEKOLAH 

PADA SAAT WAWANCARA MENGENAI PERENCANAAN SUPERVISI 
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SUPERVISI INDIVIDU PADA GURU MATA PELAJARAN 
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TINDAK LANJUT DARI PELAKSANAAN SUPERVISI OLEH 

TIM PEMBANTU SUPERVISI 
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ARAHAN DARI TIM PEMBANTU SUPERVISI KEPADA GURU MATA PELAJARAN 

SETELAH SUPERVISI DILAKSANAKAN 
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: Magister Manajemen 

: "SUPERVISI KEPALA SEKOLAH (Studi Kualitatif 

di Sekolah Menengah Alas (SMA) Negeri 07 Muko 

Muko)" 

: Mukomuko Kee. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko 

Provinsi Bengkulu 

Berdasarkan Surat dari Universitas Terbuka, Nomor : 239/UN31.26/AK/2016, tanggal 24 

Maret 2016, tentang Izin Penelitian, dan sekarang yang bersangkutan Te/ah Selesai 

Melakukan Penelitian di SMA Negeri 07 Mukomuko Selama 01 (satu) Bulan. 

Demikianlah Surat Keterangan im dibuat dengan sesungguhnya, dan untuk . dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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Nomor 
Peri ha I 

: 239/UN 3 1.26/ A K/2016 
: Permohonan lzin Penelitian 

Yth. Kepala Sekolah SMAN 7 
Kabupaten Mukomuko 
di Mukomuko 

24 Maret 2016 

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tugas Akhir Program Magister (TAPM) mahasiswa 

Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang tersebut di bawah ini : 

Nama 

NIM 

Program Studi 

Bidang Minat 

Judul Tesis 

Thirda Putra 

50063380i 

Magister Manajemen 

Manajemen Pendidikan 

lmplementasi Supervisi Kepala Sekolah di SMAN 7 Mukornuko 

Untuk keperluan tersebut di atas, mohon izin mengadakan penelitian di wilayah Saudara. 

Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh 

mahasiswa yang bersangkutan . 

Atas perhatian saudara, diucapkan terima kasih . 
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PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO I SIHM};W t'l 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMA NEGERI 07 MUKOMUKO 
J1n Jenderal Ahmad Yani Pasar Sebelah Kode Pos 38365 

SURAT KEPUTUSAN 

KEP ALA SMA NEGERI 07 MUKOMUKO 
Nomor: /800/043/SMAN 07/MM/2015 

TENT ANG 

TIM PEMBANTU SUPERVISI KEPALA SEKOLAH 

Mengingat : Bahwa untuk kelancaran memantau kemampuan guru dalam mengimplementasikan RPP 

pada proses pembelajaran di sekolah dipandang perlu untukmelaksanakan supervisi kelas 

yang akan dilaksanakan oleh tirn pembantu supervisi kepala sekolah 

Menimbang: permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar proses oleh satuan pendidikan 

dasar dan menegah 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 

Pertama 

Kedua 

Ketiga 

: Mengukuhkan/mengesahkan susunan Tim .Pembantu Supervisi Kepala Sekolah 

(pada lampiran I surat keputusan ini) 

: Kepada tim pembantu supervisi ditugaskan untuk melaksanakaan tugas dengan penuh 

rasa tanggungjawab 

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa segala 

sesuatunya akan diperbaiki kembali apa bi la terdapat kekeliruan/kekurangan . 

. Ardi M.Pd 
.197604102009041002 
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Lampiranl 
Norn or 
Tanggal 

: Surat keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 07 Mukomuko 
800/043 /SMAN 07/MM/2015 
14 Februari 2015 

SUSUNAN TIM PEMBANTU SUPERVISI KEPALA SEKOLA 

No Nama Jabatan Keterangan 

1 Fevi Zunarti, S.Pd, MTP.d Wks bid kurikulum Ketua 

2 Amriadi, S.Pd, MTP.d Wks bid kesiswaan Anggota 

"1 Tairda Potra, S.Pd Wks bid sapras Anggota 

4 Sunardi, S.Pd Wks bid humas Anggota 

: Mukomuko 
: 14 Februari 2015 
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PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMA NEGERI 07 MUKOMUKO 
Alamat: Jin Jenderal Ahmad Yani Pasar Sebelah Kode Pos 38365 

JADWAL PELAKSANAAN 
SUPERVISI 

TAHUN 2015/2016 

SllHEGW07 

~( 

NAMA MAPEL ME TO DE PELAKSANAAN 

Ors. Ardi, M.Pd. Penjas Konsultasi/diskusi 10/09/201 5 

Amriadi, S.Pd.M.TP.d Kimia Konsultasi/diskusi 10/09/2015 
Fevi Zunarti, Bahasa lngris Konsultasi/diskusi 10/09/2015 
S.Pd.MT.Pd 
Nurhidayah, SH PKN Konsultasi/diskusi 10/09/2015 

Nova lndrayeni, S.Si Fisika Konsultasi/diskusi 10/09/2015 

Thirda Putra, S.Pd Geografi Konsultasi/diskusi 10/09/2015 

Rizk.an, SH PKN, Mulok Konsultasi/diskusi 10/09/2015 

Harmen, S.Pd Bahasa Indonesia Konsultasi/diskusi 10/09/2015 

Susi Afrianti, S.Si Matematika Konsultasi/diskusi 10/09/2015 

Susi Nopianti, S.Pd Geografi Konsultasi/diskusi 14/09/2015 

Eri Kusmanto, S.Pd Bahasa Inggris Konsultasi/diskusi 14/09/2015 

Isrun Syukri, S.Hum Sejarah Konsultasi/diskusi 14/09/2015 

Eka Putriyani,S.Sos Sosiologi Konsultasi/diskusi 14/09/2015 

Sunardi, S.Pd Penjas Konsultasi/diskusi 14/09/2015 

Elfina, S.Pd.I PAI Konsultasi/diskusi 14/09/2015 

Rilhmadian,S.Pd Seni Budaya Konsultasi/diskusi 14/09/2015 

Fitri Leni, S.Pd Kimia Konsultasi/diskusi 14/09/2015 

Azrni Nurjanah, S.Pd Matematika Konsultasi/diskusi 14/09/2015 

Siska, S.Pd Ekonomi Konsultasi/diskusi 14/09/2015 

Yudi Agam Putra, S.Pd Bahasa Indonesia Konsultasi/diskusi 14/09/2015 

Y oza Aswita, S.Pd Bahasa lnggris Konsultasi/diskusi 14/09/2015 

Desmawati, S.Pd Biologi Konsultasi/diskusi 14/09/2015 

Samuli, S.Pd.1 PAI, Bahasa Arab Konsultasi/diskusi 15/09/2015 

Nora Julianti, S.Pd Ekonomi Konsultasi/diskusi 15/09/2015 

Ramasidi Hidayat, S.Pd BK, TIK Konsultasi/diskusi 15/09/2015 

Depitradino, S.Pd Bahasa lnggris, Tik Konsultasi/diskusi 15/09/2015 

Andri Suwandi, S.Pd. Penjas Konsultasi/diskusi 15/09/2015 

Evy Febrianty, S.Pd BK Konsultasi/diskusi 15/09/2015 

Aang Kunaifi, S.Pd Bahasa Indonesia Konsultasi/diskusi 15/09/2015 

' Minawati, S.Pd Mulok Konsultasi/diskusi 15/09/2015 

Mengetahui, Mukomuko, 2016 
Pengawas Pembina, l(epala Sekolah, ,,., 

c ~w- re~ $ , · . 
. ~ r \ \ 

H. Mu , Sag. Mhum r1 SM.~.! !,il ~Pd * MU K · • • 
NIP. 19580927 1983 03 0 I 0 %~~ft;t:~;U\,;; 7.J9.93 03 I 004 ..,. / _, 

\ . il'..o ·.<::"::" 
\ :.. <'>,,() .. ~·~ " 

. . . ·· ~Oii(A~ o,;.~; , .. .. 

-···---·"' ' 
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DAFTAR PENERIMAAN PAKET 

Hari / Tanggal Pengirim 
NIM 

NO UPBJJ PRODI HAL KETERANGAN 

SELASA,21/2/2017 1 THIRDA PUTRA 50063381 BENGKULU MM TAPM, ATIKEL, SOFILE SUDAH UJIAN 

v 
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