
 

SUPERVISI AKADEMIK 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Implementasi kurikulum 2013 sebagaimana diatur dalam Permendikbud no. 

81.A memerlukan perhatian dan usaha yang serius untuk memastikan implementasi 

tersebut dapat dilakukan sesuai yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut 

sesuai dengan Permendiknas No.13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala 

sekolah/madrasah  menegaskan bahwa seorang kepala sekolah/madrasah   harus 

mampu melakukan supervisi akademik dalam bentuk bimbingan, arahan dan 

pembinaan bagi guru dalam mengimplemnetasikan kurikulum. 

Berdasarkan tuntuan tersebut dan demi mendukung peran kepala 

sekolah/madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah/madrasah maka 

dibutuhkan kepala sekolah/madrasah yang kuat sehingga diharapkan dapat 

membimbing, menjadi contoh, dan menggerakkan guru dalam peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah/madrasah khusunya dalam menjadi ujung tombak 

implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran. Oleh karena itu diperlukan 

upaya untuk meningkatkan kemampuan kepala sekolah/madrasah dan guru dalam 

mewujudkan siswa yang memiliki sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang 

memadai.  

B. Komepetnsi yang diharapkan 

Kompetensi yang diharapkan dalam pelatihan ini adalah peserta mampu: (1) 

memahami konsep dan teknik supervisi akademik; (2) menyusun program supervisi 

akademik dan melaksankaan tindak lanjut. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator pencapaian kompetensi adalah sebagai berikut. (1) Menjelaskan konsep 

supervisi akademik, (2) Menerapkan teknik-teknik supervisi untuk memecahkan 

permasalahan pembelajaran, (3) Membuat rencana program supervisi akademik; (4) 

Melaksanakan tindak lanjut supervisi akademik. 
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D. Deskripsi Materi Pelatihan  

Materi pelatihan pada supervisi akademik yang meliputi: (1) Konsep supervisi 

akademik; (2) Teknik-teknik supervisi akademik; (3) Konsep perencanaan program 

supervisi akademik; (4) Tindak lanjut supervisi akademik terhadap guru. 

 



 

KONSEP DAN TEKNIK SUPERVISI AKADEMIK 

 

A. Konsep Supervisi Akademik 

1. Pengertian Supervisi Akademik 

Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru 

mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran (Daresh, 1989, Glickman, et al; 2007). Supervisi 

akademik tidak terlepas dari penilaian kinerja  guru dalam mengelola 

pembelajaran. Sergiovanni (1987) menegaskan bahwa refleksi praktis penilaian 

kinerja guru dalam supervisi akademik adalah melihat kondisi nyata kinerja guru 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang sebenarnya terjadi 

di dalam kelas?, apa yang sebenarnya dilakukan oleh guru dan siswa di dalam 

kelas?, aktivitas-aktivitas mana dari keseluruhan aktivitas di dalam kelas itu 

yang bermakna bagi guru dan murid?, apa yang telah dilakukan oleh guru dalam 

mencapai tujuan akademik?, apa kelebihan dan kekurangan guru dan bagaimana 

cara mengembangkannya?. Berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan-

pertanyaan ini akan diperoleh informasi mengenai kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran. Namun satu hal yang perlu ditegaskan di sini, bahwa 

setelah melakukan penilaian kinerja berarti selesailah pelaksanaan supervisi 

akademik, melainkan harus dilanjutkan dengan tindak lanjutnya berupa 

pembuatan program supervisi akademik dan melaksanakannya dengan sebaik-

baiknya. 

 

2. Tujuan dan fungsi supervisi akademik 

Tujuan supervisi akademik di antaranya adalah membantu guru 

mengembangkan kompetensinya, mengembangkan kurikulum, mengembangkan 

kelompok kerja guru, dan membimbing penelitian tindakan kelas (PTK) 

(Glickman, et al; 2007, Sergiovanni, 1987). Gambar tiga tujuan supervisi 

akademik sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Segitiga tujuan supervisi akademik 

 

Supervisi akademik merupakan salah satu (fungsi mendasar (essential function) 

dalam keseluruhan program sekolah (Weingartner, 1973; Alfonso dkk., 1981; 

dan Glickman, et al; 2007). Hasil supervisi akademik berfungsi sebagai sumber 

informasi bagi pengembangan profesionalisme guru.  

 

3. Prinsip-prinsip supervisi akademik 

a. Praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi sekolah. 

b. Sistematis, artinya dikembangan sesuai perencanaan program supervisi yang 

matang dan tujuan pembelajaran. 

c. Objektif, artinya masukan sesuai aspek-aspek instrumen. 

d. Realistis, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya.      

e. Antisipatif, artinya mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin 

akan terjadi. 

f. Konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam 

mengembangkan proses pembelajaran. 

g. Kooperatif, artinya ada kerja sama yang baik antara supervisor dan guru 

dalam mengembangkan pembelajaran. 

h. Kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asah, asih, dan asuh dalam 

mengembangkan pembelajaran. 

i. Demokratis, artinya supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan 

supervisi akademik. 

j. Aktif, artinya guru dan supervisor harus aktif berpartisipasi. 
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k. Humanis, artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang 

harmonis, terbuka, jujur, ajeg, sabar, antusias, dan penuh humor  

l. Berkesinambungan (supervisi akademik dilakukan secara teratur dan 

berkelanjutan oleh Kepala sekolah). 

m. Terpadu, artinya menyatu dengan dengan program pendidikan.  

n. Komprehensif, artinya memenuhi ketiga tujuan supervisi akademik di atas 

(Dodd, 1972). 

 

B. Teknik Supervisi Akademik 

Teknik supervisi akademik terdiri atas dua macam, yaitu teknik supervisi individual 

dan teknik supervisi kelompok. 

 

1. Teknik supervisi individual 

Teknik supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi  perseorangan terhadap 

guru. Supervisor di sini hanya berhadapan dengan seorang guru sehingga dari 

hasil supervisi ini akan diketahui kualitas pembelajarannya. Teknik supervisi 

individual terdiri atas lima macam yaitu kunjungan kelas, observasi kelas, 

pertemuan individual, kunjungan antarkelas, dan menilai diri sendiri.  

a. Kunjungan kelas 

Kunjungan kelas adalah teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah untuk 

mengamati proses pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah untuk menolong 

guru dalam mengatasi masalah di dalam kelas. Cara melaksanakan kunjungan 

kelas adalah sebagai berikut: 

1) dengan  atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu tergantung sifat tujuan 

dan masalahnya, 

2) atas permintaan guru bersangkutan, 

3) sudah memiliki instrumen atau catatan-catatan, dan 

4) tujuan kunjungan harus jelas.  

Adapun tahapan kunjungan kelas meliputi:  

1) Tahap persiapan. Pada tahap ini, supervisor merencanakan waktu, 

sasaran, dan cara mengobservasi selama kunjungan kelas.  



 

2) Tahap pengamatan selama kunjungan. Pada tahap ini, supervisor 

mengamati jalannya proses pembelajaran berlangsung.  

3) Tahap akhir kunjungan. Pada tahap ini, supervisor bersama guru 

mengadakan perjanjian untuk membicarakan hasil-hasil observasi.  

4) Tahap terakhir adalah tahap tindak lanjut. 

Teknik supervisi individual melalui kunjungan kelas harus  menggunakan 

enam kriteria, yaitu memiliki tujuan-tujuan tertentu, mengungkapkan aspek-

aspek yang dapat memperbaiki kemampuan guru, menggunakan instrumen 

observasi untuk mendapatkan data yang obyektif, terjadi interaksi antara 

pembina dan yang dibina sehingga menimbulkan sikap saling pengertian, 

pelaksanaan kunjungan kelas tidak menganggu proses pembelajaran; dan 

pelaksanaannya diikuti dengan program tindak lanjut. 

 

b. Observasi kelas  

Observasi kelas adalah mengamati proses pembelajaran secara teliti di kelas. 

Tujuannya adalah untuk memperoleh data obyektif  aspek-aspek situasi 

pembelajaran, kesulitan-kesulitan guru dalam usaha memperbaiki proses 

pembelajaran.  

Secara umum, aspek-aspek yang diobservasi adalah usaha-usaha dan aktivitas 

guru-siswa dalam proses pembelajaran, cara menggunakan media pengajaran, 

variasi metode, ketepatan penggunaan media dengan materi, ketepatan 

penggunaan metode dengan materi, dan reaksi mental para siswa dalam 

proses belajar mengajar.  

Pelaksanaan observasi kelas ini melalui tahapan, yaitu persiapan, 

pelaksanaan, penutupan, penilaian hasil observasi; dan tindak lanjut. 

Supervisor: 1) sudah siap dengan instrumen observasi, 2) menguasai masalah 

dan tujuan supervisi, dan 3) observasi tidak mengganggu proses 

pembelajaran.  

 

c. Pertemuan Individual 

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

pikiran antara supervisor guru. Tujuannya adalah:  



 

1) memberikan kemungkinan pertumbuhan jabatan guru melalui pemecahan 

kesulitan yang dihadapi; 

2) mengembangkan hal mengajar yang lebih baik; 

3) memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada diri guru; dan 

menghilangkan atau menghindari segala prasangka. 

Swearingen (1961) mengklasifikasi empat jenis pertemuan (percakapan) 

individual sebagai berikut 

a. classroom-conference, yaitu percakapan individual yang dilaksanakan di 

dalam kelas ketika murid-murid sedang meninggalkan kelas (istirahat). 

b. office-conference. Yaitu percakapan individual yang dilaksanakan di 

ruang kepala sekolah atau ruang guru, di mana sudah dilengkapi dengan 

alat-alat bantu yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan pada 

guru. 

c. causal-conference. Yaitu percakapan individual yang bersifat informal, 

yang dilaksanakan secara kebetulan bertemu dengan guru 

d. observational visitation. Yaitu percakapan individual yang dilaksanakan 

setelah supervisor melakukan kunjungan kelas atau observasi kelas. 

Supervisor harus berusaha mengembangkan segi-segi positif guru, 

mendorong guru mengatasi kesulitan-kesulitannya, memberikan pengarahan, 

dan melakukan kesepakatan terhadap hal-hal yang masih meragukan. 

 

d. Kunjungan antar kelas 

Kunjungan antar kelas adalah guru yang satu berkunjung ke kelas yang lain di 

sekolah itu sendiri. Tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman dalam 

pembelajaran. Cara-cara melaksanakan kunjungan antar kelas, yaitu: 

1) harus direncanakan; 

2) guru-guru yang akan dikunjungi harus diseleksi; 

3) tentukan guru-guru yang akan mengunjungi; 

4) sediakan segala fasilitas yang diperlukan; 

5) supervisor hendaknya mengikuti acara ini dengan pengamatan yang 

cermat; 



 

6) adakah tindak lanjut setelah kunjungan antar kelas selesai, misalnya 

dalam bentuk percakapan pribadi, penegasan, dan pemberian tugas-tugas 

tertentu; 

7) segera aplikasikan ke sekolah atau ke kelas guru bersangkutan, dengan 

menyesuaikan pada situasi dan kondisi yang dihadapi; 

8) adakan perjanjian-perjanjian untuk mengadakan kunjungan antar kelas 

berikutnya. 

 

e. Menilai diri sendiri 

Menilai diri adalah penilaian diri yang dilakukan oleh diri sendiri secara 

objektif. Untuk maksud itu diperlukan kejujuran diri sendiri. Cara menilai diri 

sendiri adalah sebagai berikut. 

1) Suatu daftar pandangan atau pendapat yang disampaikan kepada murid-

murid untuk menilai pekerjaan atau suatu aktivitas. Biasanya disusun 

dalam bentuk pertanyaan baik secara tertutup maupun terbuka, dengan 

tidak perlu menyebut nama. 

2) Menganalisa tes-tes terhadap unit kerja. 

3) Mencatat aktivitas murid-murid dalam suatu catatan, baik mereka 

bekerja secara individu maupun secara kelompok. 

 

 

2. Teknik Supervisi kelompok 

Teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program supervisi 

yang ditujukan pada dua orang atau lebih. Guru-guru yang diduga, sesuai 

dengan analisis kebutuhan, memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-

kelemahan yang sama dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi satu/bersama-

sama. Kemudian kepada mereka diberikan layanan supervisi sesuai dengan 

permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi. Menurut Gwynn (1961), ada 

tiga belas teknik supervisi kelompok yaitu kepanitiaan-kepanitiaan, kerja 

kelompok, laboratorium dan kurikulum, membaca terpimpin, demonstrasi 

pembelajaran, darmawisata, kuliah/studi, diskusi panel, perpustakaan, organisasi 



 

profesional, buletin supervisi, pertemuan guru, lokakarya atau konferensi 

kelompok 

Tidak satupun di antara teknik-teknik supervisi individual atau kelompok di atas 

yang cocok atau bisa diterapkan untuk semua pembinaan guru di sekolah. Oleh 

sebab itu, seorang kepala sekolah harus mampu menetapkan teknik-teknik mana 

yang sekiranya mampu membina keterampilan pembelajaran seorang guru. 

Untuk menetapkan teknik-teknik supervisi akademik yang tepat tidaklah mudah. 

Seorang kepala sekolah, selain harus mengetahui aspek atau bidang 

keterampilan yang akan dibina, juga harus mengetahui karakteristik setiap teknik 

di atas dan sifat atau kepribadian guru sehingga teknik yang digunakan betul-

betul sesuai dengan guru yang sedang dibina melalui supervisi akademik. 

Sehubungan dengan kepribadian guru, Lucio dan McNeil (1979) menyarankan 

agar kepala sekolah mempertimbangkan enam faktor kepribadian guru, yaitu 

kebutuhan guru, minat guru, bakat guru, temperamen guru, sikap guru, dan sifat-

sifat somatic guru. 

 

 

II. PERENCANAAN PROGRAM  DAN PELAPORAN TINDAK LANJUT 

SUPERVISI AKADEMIK 

 

A. Perencanaan Program Supervisi Akademik 

1. Konsep perencanaan program supervisi akademik 

Perencanaan program supervisi akademik adalah penyusunan dokumen 

perencanaan pemantauan  serangkaian kegiatan membantu guru 

mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

 

2. Manfaat perencanaan program supervisi akademik 

Manfaat perencanaan program supervisi akademik adalah sebagai pedoman 

pelaksanaan dan pengawasan akademik, untuk menyamakan persepsi seluruh 

warga sekolah tentang program supervisi akademik, dan penjamin penghematan 

serta keefektifan penggunaan sumber daya sekolah (tenaga, waktu dan biaya). 



 

 

3. Prinsip-prinsip perencanaan program supervisi akademik 

Prinsip-prinsip perencanaan program supervisi akademik adalah obyektif (data 

apa adanya), bertanggung jawab, berkelanjutan, didasarkan pada Standar 

Nasional Pendidikan, dan didasarkan pada kebutuhan dan kondisi 

sekolah/madrasah.  

 

4. Ruang lingkup supervisi akademik  

Ruang lingkup supervisi akademik meliputi: 

a. Pelaksanaan KTSP 

b. Persiapan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran oleh guru. 

c. Pencapaian standar kompetensi lulusan, standar proses, standar Isi, dan 

peraturan pelaksanaannya. 

d. Peningkatan mutu pembelajaran melalui pengembangan sebagai berikut: (1) 

model kegiatan pembelajaran yang mengacu pada Standar Proses; (2) peran 

serta peserta didik dalam proses pembelajaran secara aktif, kreatif, 

demokratis, mendidik,   memotivasi, mendorong kreativitas dan dialogis; (3) 

peserta didik dapat membentuk karakter dan memiliki pola pikir serta 

kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang 

kreatif dan inovatif, berargumentasi, mempertanyakan, mengkaji, 

menemukan, dan memprediksi; (4) keterlibatan peserta didik secara aktif 

dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam 

untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang 

diberikan oleh guru; (5) bertanggung jawab terhadap mutu perencanaan 

kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya agar 

siswa mampu:  

a) meningkat rasa ingin tahunya;  

b) mencapai keberhasilan belajarnya secara konsisten sesuai dengan tujuan 

pendidikan;  

c) memahami perkembangan pengetahuan dengan kemampuan mencari 

sumber informasi;  

d) mengolah informasi menjadi pengetahuan;  



 

e) menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah;  

f) mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain; dan  

g) mengembangkan belajar mandiri dan kelompok dengan proporsi yang 

wajar. 

Supervisi akademik juga mencakup buku kurikulum, kegiatan belajar 

mengajar dan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Supervisi akademik 

tidak kalah pentingnya dibanding dengan supervisi administratif. Sasaran 

utama supervisi edukatif adalah proses belajar mengajar dengan tujuan 

meningkatkan mutu proses dan mutu hasil pembelajaran. Variabel yang 

mempengaruhi proses pembelajaran antara lain guru, siswa, kurikulum, alat 

dan buku pelajaran serta kondisi lingkungan dan fisik. Oleh sebab itu, fokus 

utama supervisi edukatif adalah usaha-usaha yang sifatnya memberikan 

kesempatan kepada guru untuk berkembang secara profesional sehingga 

mampu melaksanakan tugas pokoknya, yaitu: memperbaiki dan 

meningkatkan proses dan hasil pembelajaran.  

Sasaran utama supervisi akademik adalah kemampuan-kemampuan guru 

dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, memanfaatkan hasil penilaian 

untuk peningkatan layanan pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar 

yang menyenangkan, memanfaatkan sumber belajar yang tersedia, dan 

mengembangkan interaksi pembelajaran (strategi, metode, teknik) yang 

tepat. Supervisi edukatif juga harus didukung oleh instrumen-instrumen 

yang sesuai. 

 

5. Instrumen-instrumen supervisi akademik 

Seorang kepala sekolah/madrasah yang akan melaksanakan kegiatan supervisi 

harus menyiapkan perlengkapan supervisi, instrumen, sesuai dengan tujuan, 

sasaran, objek metode, teknik dan pendekatan yang direncanakan, dan instrumen 

yang sesuai, berupa format-format supervisi dapat dilihat pada lampiran berupa 

format 1 sampai dengan 9. 

6. Model-model supervisi akademik 



 

Secara umum kegiatan supervisi dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu: 

supervisi umum dan supervisi akademik. Supervisi umum dilakukan untuk 

seluruh kegiatan teknis administrasi sekolah, sedangkan supervisi akademik 

lebih diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran. Berikut ini akan 

dibahas lebih mendalam mengenai supervisi akademik. 

a. Model supervisi tradisional 

1) Observasi Langsung 

Supervisi model ini dapat dilakukan dengan observasi langsung kepada 

guru yang sedang mengajar melalui prosedur: pra-observasi dan post-

observasi. 

a) Pra-Observasi 

Sebelum observasi kelas, supervisor seharusnya melakukan 

wawancara serta diskusi dengan guru yang akan diamati. Isi diskusi 

dan wawancara tersebut mencakup kurikulum, pendekatan, metode 

dan strategi, media pengajaran, evaluasi dan analisis. 

b) Observasi 

Setelah wawancara dan diskusi mengenai apa yang akan 

dilaksanakan guru dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian 

supervisor mengadakan observasi kelas. Observasi kelas meliputi 

pendahuluan (apersepsi), pengembangan, penerapan dan penutup. 

c) Post-Observasi 

Setelah observasi kelas selesai, sebaiknya supervisor mengadakan 

wawancara dan diskusi tentang: kesan guru terhadap penampilannya, 

identifikasi keberhasilan dan kelemahan guru, identifikasi 

ketrampilan-ketrampilan mengajar yang perlu ditingkatkan, gagasan-

gagasan baru yang akan dilakukan. 

 

2) Supervisi akademik dengan cara tidak langsung 

a) Tes dadakan 

Sebaiknya soal yang digunakan pada saat diadakan sudah diketahui 

validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukarannya. Soal yang 



 

diberikan sesuai dengan yang sudah dipelajari peserta didik waktu 

itu. 

b) Diskusi kasus 

Diskusi kasus berawal dari kasus-kasus yang ditemukan pada 

observasi Proses Pembelajaran (PBM), laporan-laporan atau hasil 

studi dokumentasi. Supervisor dengan guru mendiskusikan kasus 

demi kasus, mencari akar permasalahan dan mencari berbagai 

alternatif jalan keluarnya. 

c) Metode angket 

Angket ini berisi pokok-pokok pemikiran yang berkaitan erat dan 

mencerminkan penampilan, kinerja guru, kualifikasi hubungan guru 

dengan siswanya dan sebagainya. 

 

b. Model kontemporer (masa kini) 

Supervisi akademik model kontemporer dilaksanakan dengan pendekatan 

klinis, sehingga sering disebut juga sebagai model supervisi klinis. Supervisi 

akademik dengan pendekatan klinis, merupakan supervisi akademik yang 

bersifat kolaboratif. Prosedur supervisi klinis sama dengan supervisi 

akademik langsung, yaitu: dengan observasi kelas, namun pendekatannya 

berbeda. 

Contoh format dokumen perencanaan program supervisi akademik dapat 

dilihat dalam Lampiran. 

 

B. Pelaporan dan Tindak Lanjut Supervisi Akademik 

Tindak lanjut dari hasil analisis merupakan pemanfaatan hasil supervisi. Dalam 

materi pelatihan tentang tindak lanjut hasil supervisi akan dibahas mengenai 

pembinaan dan pemantapan instrumen. 

1. Pembinaan  

Kegiatan pembinaan dapat berupa pembinaan langsung dan tidak langsung. 

Pembinaan langsung dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus, yang 

perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Pembinaan tidak 



 

langsung dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum yang perlu perbaikan 

dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. 

Beberapa cara yang dapat dilakukan kepala sekolah/madrasah dalam membina 

guru untuk meningkatkan proses pembelajaran di antaranya: 

1. Menggunakan secara efektif petunjuk bagi guru dan bahan pembantu guru 

lainnya 

2. Menggunakan buku teks secara efektif 

3. Menggunakan praktek pembelajaran yang efektif yang dapat mereka pelajari 

selama pelatihan profesional/inservice training 

4. Mengembangkan teknik pembelajaran yang telah mereka miliki 

5. Menggunakan metodologi yang luwes (fleksibel) 

6. Merespon kebutuhan dan kemampuan individual siswa 

7. Menggunakan lingkungan sekitar sebagai alat bantu pembelajaran 

8. Mengelompokan siswa secara lebih efektif 

9. Mengevaluasi siswa dengan lebih akurat/teliti/seksama  

10. Berkooperasi dengan guru lain agar lebih berhasil 

11. Mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola kelas 

12. Meraih moral dan motivasi mereka sendiri 

13. Memperkenalkan teknik pembelajaran modern untuk inovasi dan 

kreatifitas layanan pembelajaran 

14. Membantu membuktikan siswa dalam meningkatkan ketrampilan 

berpikir kritis, menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan 

15. Menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif 

 

2. Pemantapan Instrumen Supervisi 

Kegiatan untuk memantapkan instrumen supervisi dapat dilakukan dengan cara 

diskusi kelompok oleh para supervisor tentang instrumen supervisi akademik 

maupun instrumen supervisi non akademik. 

Dalam memantapkan instrumen supervisi, hal-hal yang harus dipersiapkan 

adalah: 

a. Persiapan guru untuk mengajar terdiri dari: 

1) Silabus 



 

2) RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

3) Program Tahunan 

4) Program Semesteran 

5) Pelaksanaan proses pembelajaran 

6) Penilaian hasil pembelajaran 

7) Pengawasan proses pembelajaran  

b. Instrumen supervisi kegiatan belajar mengajar mencakup lembar pengamatan 

dan suplemen observasi (keterampilan mengajar, karakteristik mata pelajaran, 

pendekatan klinis, dan sebagainya) 

c. Komponen dan kelengkapan instrumen, baik instrumen supervisi akademik 

maupun instrumen supervisi non akademik. 

d. Penggandaan instrumen dan informasi kepada guru bidang studi binaan atau 

kepada karyawan untuk instrumen non akademik. 

 

 

Dengan demikian, dalam tindak lanjut supervisi dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a. Dalam pelaksanaannya kegiatan tindak lanjut supervisi akademik sasaran 

utamanya adalah kegiatan belajar mengajar. 

b. Hasil analisis, catatan supervisor, dapat dimanfaatkan untuk perkembangan 

keterampilan mengajar guru atau meningkatkan profesionalisme guru dan 

karyawan, setidak-tidaknya dapat mengurangi kendala-kendala yang muncul 

atau yang  mungkin akan muncul. 

c. Umpan balik akan member prtolongan bagi supervisor dalam melaksanakan 

tindak lanjut supervisi. 

d. Dari umpan balik itu pula dapat tercipta suasana komunikasi yang tidak 

menimbulkan ketegangan, menonjolkan otoritas yang mereka miliki, 

memberi kesempatan untuk mendorong guru memperbaiki penampilan, serta 

kinerjanya. 

 

 

Cara-cara melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi akademik sebagai berikut. 



 

1. Mengkaji rangkuman hasil penilaian. 

2. Apabila ternyata tujuan supervisi akademik dan standar-standar pembelajaran 

belum tercapai, maka sebaiknya dilakukan penilaian ulang terhadap 

pengetahuan, keterampilan dan sikap guru yang menjadi tujuan pembinaan. 

3. Apabila ternyata memang tujuannya belum tercapai maka mulailah 

merancang kembali program supervisi akademik guru untuk masa berikutnya. 

4. Membuat rencana aksi supervisi akademik berikutnya. 

5. Mengimplementasikan rencana aksi tersebut pada masa berikutnya. 

6. Ada lima langkah pembinaan kemampuan guru melalui supervisi akademik, 

yaitu menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis, analisis kebutuhan, 

mengembangkan strategi dan media, menilai, dan revisi. 
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