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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengertian Supervisi pendidikan 

Supervisi secara etimologis berasal dari bahasa inggris “to supervise” atau 

mengawasi. Menurut Merriam Webster’s Colligate Dictionary disebutkan bahwa 

supervisi merupakan „A critical watching and directing”.Beberapa sumber lainnya 

menyatakan bahwa supervisi berasal dari dua kata, yaitu “superior” dan 

“vision”.Hasil analisis menunjukkan bahwa kepala sekolahdigambarkan sebagai 

seorang “expert” dan “superior” , sedangkan guru digambarkan sebagai orang yang 

memerlukan kepala sekolah. 

Supervisi ialah suatu aktifitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu 

para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif 

(Purwanto,2000). Manullang (2005) menyatakan bahwa supervisi merupakan proses 

untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu 

mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana 

semula. Supervisi merupakan usaha memberi pelayanan agar guru menjadi lebih 

profesional dalam menjalankan tugas melayani peserta didik. (Donni Juni Priansa 

2014:84) 

Supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah, yang tertuju kepada 

perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam
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mencapai tujuan-tujuan pendidikan.la berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan 

bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam 

usaha dan pelaksanaan pembaharuan-pembaharuan dalam pendidikan dan 

pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran dan metode - metode mengajar yang lebih 

baik, cara-cara penilaian yang sistematis  terhadap fase seluruh proses 

pengajaran, dan sebagainya. (Ngalim Purwanto  2017:76) Dengan kata lain 

,Supervisi  ialah suatu  aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para  

guru dan  pegawai sekolah  lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka  secara 

efektif. 

Supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif 

di sekolah, bukan sekedar pengawasan fisik terhadap fisik material. Supervisi 

merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar 

mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar , pengawasan terhadap situasi 

yang menyababkannya. (Dadang suhardan 2010:39) Aktivitas dilakukan dengan 

mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pembelajaran untuk diperbaiki, apa yang 

menjadi penyebabnya dan mengapa guru tidak berhasil melaksanakan tugasnya baik. 

Berdasarkan hal tersebut kemudian diadakan tindak lanjut yang berupa perbaikan 

dalam bentuk pembinaan. 

Fungsi  pengawasan  atau  supervisi  dalam  pendidikan  bukan hanya sekedar 

control melihat apakah semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana 

atau program yang telah digariskan, tetapi lebih dari itu. Supervisi dalam pendidikan 
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mengandung ari yang luas.Kegiatan supervisi mencskup kondisi kondisi sarat – sarat 

personel maupun material untuk terciptanya situasi belajar yang efektif, dan usaha 

memenuhi sarat – sarat itu. 

Dalam dunia pendidikan Indonesia kata supervisi belum begitu populer. Sejak 

zaman penjajahan Belanda hingga sekarang orang  lebih mengenal    kala    

"inspeksi"    daripada    supervisi. Pengertian    "inspeksi" sebagai  warisan  

pendidikan  Belanda  dulu,cenderung  kepada  pengawasan yang  bersifat  otokratis,    

yang  berarti "mencari   kesalahan-kesalahan    guru dan  kemudian   

menghukumnya". 

Sedangkan supervisi mengandung pengertian yang lebih demokratis.  Dalam  

pelaksanaannya,  supervisi   bukan  hanya mengawasi   apakah    para    

guru/pegawai    menjalankan    tugas  dengan sebaik-baiknya sesuai dengan  instruksi  

atau  ketentuan- ketentuan yang telah digariskan, tetapi juga berusaha  bersama  

guru- guru,  bagaimana  cara - cara  memperbaiki   proses   belajar-mengajar. Jadi 

dalam kegiatan supervisi, guru-guru tidak dianggap sebagai pelaksana    pasif,    

melainkan    diperlakukan     sebagai     partner bekerja yang memiliki ide-ide, 

pendapat-pendapat, dan pengalaman-pengalaman yang perlu didengar dan dihargai 

serta diikutsertakan    di  dalam    usaha-usaha    perbaikan    pendidikan.  Sesuai 

dengan apa yang dikatakan oleh Burton dalam bukunya, "Supervision a Social 

Process", sebagai berikut: 
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 "Supervision  isan expert technical service primarily aimed at studying and 

improving co- operatively all factors which affect child growth anddevelopment". 

Sesuai dengan rumusan Burton tersebut, maka: 

1) Supervisi yang baik mengarahkan perhatiannya kepada dasar-dasar 

pendidikan dan cara-cara belajar serta perkembangannya dalam 

pencapaian tujuan umum  pendidikan. 

2) Tujuan  supervisi  adalah  perbaikan  dan  perkembangan proses belajar 

mengajar secara  total;  ini  berarti  bahwa tujuan supervisi tidak hanya 

untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina  

pertumbuhan  profesi guru dalam arti luas terrnasuk  di  dalamnya  

pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran prosesbelajar 

mengajar, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, 

pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi 

.kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat-alat 

pelajaran, prosedur dan teknik evaluasi pengajaran, dan sebagainya. 

3) Fokusnya pada setting jor learning..bukan pada seseorang  atau 

sekelompok orang. Semua orang, seperti guru-guru, kepala sekolah, 

dan pegawai sekolah lainnya, adalah ternan sekerja       (coworkers)    

yang    sama-sama bertujuan mengembangkan situasi yang 

memungkinkan terciptanya kegiatan belajar-mengajar yangbaik. 
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Supervisi pendidikan menurut Ametembun adalah pembinaan kearah 

perbaikan situasi pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan. (N.A. 

Ametembun 2007:3) 

Supervisi menurut Sahertian telah berkembang dari yang bersifat tradisional 

menjadi supervisi yang bersifat ilmiah, sebagai berikut : 

a. Sistematis, artinya dilaksanakan secara teratur, berencana dansecara 

kontinu. 

b. Objek, artinya ada data yang didapat berdasarkan observasi nyata, bukan 

berdasarkan tafsiranpribadi. 

c. Menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan informasi sebagai 

umpan balik untuk mengadakan umpan balik untuk mengadakan penilaian 

terhadap proses pembelajaran dikelas. ( Piet sahertian 2010 :16) 

Dari beberapa pengertian diatas, supervisi secara sederhana bahwa 

supervisi merupakan upaya kepala sekolah dalam pembinaan guru untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah. 

Ditinjau dari objek yang di supervisi, ada tiga macam supervisi yaitu : 

a. Supervisi Akademik 

Yaitu yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah- 

masalah akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan 

kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses pembelajaran. 
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b. Supervisi Administrasi 

Yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek 

administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dengan pelancar 

terlaksanannya pembelajaran. 

c. Supervisi Lembaga. 

Yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang 

berada di sentral madrasah. Jika supervisi akademik dimaksudkan untuk 

meningkatkan pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk 

meningkatkan nama baik madrasah atau kinerja madrasah. (Dadang 

suhardan 2010 : 47 ) 

B. Prinsip – Prinsip Supervisi Pendidikan  

Kepala sekolah sebagai supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus 

memperhatikan prinsip-prinsip supervisi agar dalam pelaksanaan supervisi dapat 

berjalan dengan baik dan lancer. 

a. Prinsip Ilmiah. 

Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri sebagai berikut : 

1) Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data obyektif yang 

2diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajarmengajar. 

2) Untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti 

angket, observasi, percakapan pribadi, danseterusnya. 

3) Setiap kegiatan supervise dilaksanakan secara sistematisterencana. 
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b. Prinsip Demokratis 

Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan 

kemanusian yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk 

mengembangkan tugasnya.Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi 

harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan. 

c. Prinsip Kerjasama 

Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi “ sharing of 

idea, sharing of experience ” memberi support mendorong, menstimulasi guru, 

sehingga mereka merasa tumbuh bersama. 

d. Prinsip konstruktif dankreatif 

Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi 

kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang 

menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan. (Piet A. Sahertian 

2010:19) 

Dari uraian diatas dapat kita ketahui, bahwa betapa banyak dan besarnya 

tanggung jawab seorang kepala sekolah sebagai supervisor.Oleh karna itu uraian 

diatas sejalan dengan yang uraikan oleh Ngalim Purwanto dalam bukunya 

Administrasi dan Supervisi Pendidikan bahwa Moh. Rifai, M. A., untuk 

menjalanlkan tindakan-tindakan supervisi sebaik-baiknya kepala sekolah 

hendaklah memperhatikan prinsi-prinsip berikut: 

a. Supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif, yaitu pada yang 

dibimbing dan diawasi harus dapat menimbulkan dorongan untuk bekerja. 
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b. Supervisi harus didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenar- 

benarnya ( reslistis, mudah dilaksanakan). 

c. Supervisi harus sederhana dan informal dalammelaksanakannya. 

d. Supervisi harus dapat memberikan perasaan aman kepada guru-guru dan 

pegawai-pegawai sekolah yangdisupervisi. 

e. Supervisi harus didasarkan atas hubungan professional, bukan atas dasar 

hubunganpribadi. 

f. Supervisi harus selalu memperhitungkan kesanggupan, sikap, dan mungkin 

prasangka guru-guru dan pegawai. 

g. Supervisi tidak bersifat mendesak karena dapat menimbulkan 

perasaaan gelisah atau bahkan antipati dariguru-guru. 

h. Supervisi tidak boleh didasarkan atas kekuasaaan pangkat, kedudukan atau 

kekuasaanpribadi. 

i. Supervisi tidak boleh bersifat mencari-cari kesalahan dankekurangan. 

j. Supervisi tidak dapat terlalu cepat mengharapkan hasil, dan tidak boleh 

lekas merasakecewa. 

k. Supervisi hendaknya juga bersifat preventif, korektif, dan kooperatif. 

Preventif berarti berusaha mencegah jangan sampai timbul hal-hal yang 

negatif. Sedangkan korektif yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang 

telah di perbuat. Dan kooperatif berarti bahwa mencari kesalahan- kesalah 

atau kekurangan-kekurangan dan usaha memperbaikinya ndilakukan 
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bersama-sama oleh supervisor dan orang-orang yang diawasi. ( Ngalim 

Purwanto 2017 : 117) 

Jika hal-hal tersebut di atas di perhatikan dan benar-benar dilaksanakan oleh 

kepala sekolah, agaknya dapat diharapkan setiap sekolah akan berangsur- 

angsur maju dan berkembang sehingga tercapai tujuan pendidikan yang 

diharapkan. 

Dalam pelaksanaan supervisi, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi 

dalam program supervisi.Prinsip yang harus dipenuhi ialah demokratis yang artinya 

semua guru berhak menyatakan pendapatnya dala penyusunan program supervisi. 

Prinsip kerajasama juga harus dipenuhi karena tanpa kerjasama yang baik maka 

program tersebut tidak akan berjalan sesuai denga yang diharapkan.  

Dalam toeri lain juga menyebutkan tentang prinsip yang harus dipenuhi dalam 

program supervisi. Pelaksanaan supervisi akademik perlu mengacu pada prinsip-

prinsip yang ada dalam supervisi akademik. Menurut Dodd dalam buku Panduan 

Supervisi Akademik Dirjen PMPTK (2010) dinyatakan bahwa sejumlah prinsip 

dalam supervisi akademik meliputi : (Donni Juni Priansa 2014:110) 

1. Praktis 

Berkaitan dengan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan supervisi sesuai 

dengan kondisisekola. 

2. Sistematis 

Berkaitan dengan perencanaan program supervisi yang matang dan tujuan 
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pembelajaran. 

3. Objektif 

Berkaitan dengan masukan sesuai aspek-aspek instrumen yang akan 

digunakan dalam supervisi. 

4. Realitis 

Berkaitan dengan kenyataan sebenarnya dalam melakukan supervisi. 

5. Antisipatif 

Berkaitan dengan kemampuan dalam menghadapi masalah- masalah yang 

mungkin akan terjadi. 

6. Konstruktif 

Berkaitan dengan pengembangan kreativitas dan inovasi guru dalam 

mengembangkan proses pembelajaran. 

7. Kooperatif 

Berkaitan dengan kerja sama yang baik antara supervisor dan guru dalam 

mengembangkan pembelajaran. 

8. Kekeluargaan  

Berkaitan dengan pertimbangan saling asah,asih, dan asuh dalam 

mengembangkan pembelajaran 

9. Demokrasi 

Berkaitan dengan pemahaman bahwa supervisor tidak boleh mendominasi 

pelaksanaan supervisi akademik. 
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10. Aktif 

Berkaitan dengan keaktifan guru dan supervisor untuk berpartisipasi 

11. Humanis 

Berkaitan dengan kemampuan guru menciptakan hubungan kemanusiaan yang 

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

12. Berkesinambungan 

Berkaitan dengan kesinambungan kegiatan supervisi akademik oleh kepala 

sekolah. 

13. Terpadu 

Berkaitan dengan kesatuan denganprogrampendidikan  

14. Komprenhensip 

Berkaitan dengan pemenuhan ketiga tujuan supervisi akademik. (Donni Juni 

Priansa 2014:111) 

C. Tujuan Supervisi Pendidikan 

Menurut Piet A. Sahertian dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan supervisi 

ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru 

dikelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. (Piet A. 

Sahertian 2010 : 19 ) Dengan demikian jelas bahwa tujuan supervisi ialah 

memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, bukan 

saja memperbaiki kemampuan mengajar tapi juga mengembangkan potensi kualitas 

guru. 
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Pendapat lain dikemukakan oleh Made pidarta, tujuan supervisi ialah 1) 

membantu menciptakan lulusan optimal dalam kuantitas dan kualitas.2) membantu 

mengembangkan pribadi, kompetensi,dan sosialnya.3) membantu kepala sekolah 

mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. 4) ikut 

meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite sekolah. (Pidarta made 

2009 : 5) 

Dari pendapat-pendapat dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya supervisi 

adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dengan cara 

membantu guru-guru dalam meningkatkan kinerjanya dalam rangka pembentukan 

pribadi anak secara maksimal. 

D. Fungsi Supervisi Pendidikan  

Fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dengan 

meningkatkan situasi belajar mengajar. Sehubungan hal tersebut diatas, maka piet A. 

Sahertian memberikan 8 fungsi supervisi sebagaiberikut: 

a. Mengkoordinir semua usahasekolah. 

b. Memperlengkap kepemimpinansekolah. 

c. Memperluas pengalaman guru-guru. 

d. Menstimulasi usaha-usaha yangkreatif. 

e. Memberi faslitas dan penilaian yangterus-menerus. 

f. Menganalisis situasibelajar-mengajar. 
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g. Memberikan pengetahuan ddan keterampilan kepada setiap anggota staf 

h. Memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegerasi dalam merumuskan 

tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajarguru-guru. 

(Piet A. Sahertian 2010 : 21) 

Dilihat dari fungsi utama supervisi adalah di tujukan pada perbaikan dan 

peningkatan kualitas, agar sasaran supervisi terlaksana dalam peningkatan kinerja 

secara efektif, maka kemampuan guru perlu ditingkatkan, maka fungsi supervisi 

menurut Ametembun terdiri dari: 

a. Penelitian 

Yaitu fungsi yang harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang 

dihadapi. 

b. Penilaian 

Fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang 

diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan 

berbagai cara seperti tes, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar sisiwa, 

melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur lain yang 

berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. 

c. Perbaikan 

Fungsi perbaikan adalah sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara 

perseorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai 
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perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Perbaikan ini dapat dilakukan 

dengan bimbingan, yaitu dengan cara membangkitkan kemauan, memberi 

semangat, mengarahkan dan merangsang untuk melakukan percobaan, serta 

membantu menerapkan sebuah prosedur mengajar yang baru. 

d. Pembinaan 

Fungsi pembinaan merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah 

yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada 

guru-guru tentang cara-cara baru dalam melaksanakan suatu proses 

pembelajaran, pembinaan ini dapat dilakukan denagan cara demonstrasi 

mengajar, workshop, seminar, observasi, konferensi individual dan kelompok, 

serta kunjungan sepervisi. ( Maryono 2011 : 23) 

E. Teknik Teknik Supervisi  

Umumnya teknik supervisi dapat dibedakan kedalam dua macam teknik. (Jhon 

Minor Gwin, 1963 : 326-327) teknik yang bersifat individual yaitu teknik yang 

dilaksanakan untuk seorang guru secara individual dan teknik yang bersifat 

kelompok, yaitu teknik yang dilakukan untuk melayani lebih dari satu orang.  

1. Teknik Individual  

a. Perkunjungan Kelas 

Kepala sekolah atau supervisor dating ke kelas untuk melihat cara guru 

mengajar di kelas. Tujuan perkunjungan kelas ini adalah untuk memperoleh 

data mengenai kedaan sebenarnya cara guru mengajar. Perkunjungan ini 
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berfungsi sebagai alat ukur untuk mendorong guru untuk meningkatkan cara 

mengajar guru dan belajr siswa 

b. Observasi Kelas  

Melalui observasi kelas, supervisor dapat mengobservasi situasi belajar 

mengajar yang sebenarnya. Ada dua macam observasi kelas : 

- Observasi langsung (direct observasion) 

Dengan menggunakan alat observasi, supervisor mencatat absen yang 

dilihat pada saat guru sedanga mengajar. 

- Observasi tidak langsung ( indirect observasion ) 

Orang yang di observasi dibatasi oleh ruang kaca dimana murid murid 

tidak mengetahuinya. 

c. Percakapan Pribadi (Individual Conference) 

Individual Conference atau percakapan pribadi anatar seorang supervisor 

dengan seorang guru.Dalam percakapan tersebut seorang supervisor berusaha 

berjumpa dengan pengetian tentang mengajar yang baik yang dipercayakan 

adalah usaha usaha untuk memecahkan problema yang dihadapi oleh guru. 

d. Saling Mengunjungi Kelas (Intervisitation) 

Yang dimaksud dengan intervisitation adalah saling mengunjungi anatar 

guru satu ke guru yang lain yang sedang mengajar 

e. Menilai Diri Sendiri (Self Evaluation Cheklist ) 

Guru melihat kemampuan diri sendiri dalam menyajikan bahan pengajaran. 

Untuk mengukur kemampuannya disamping menilai murid – muridnya, juga 
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penilaian terhadap diri sendiri merupakan teknik yang dapat membantu guru 

dalam pertumbuhannya. 

2. Teknik-teknik yang bersifat Kelompok 

Teknik-teknik yang yang bersifat kelompok ialah tehnik-tehnik yang 

digunakan itu dilaksanakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru 

dalam suatu kelompok. 

a. Pertemuan orientasi bagi guru baru ( orientation meeting for new teacher) 

Pertemuan itu ialah salah satu daripada pertemuan yang bertujuan khusus 

mengantar guru-guru untuk memasuki suasana kerja yang baru.Pertemuan 

orientasi ini bukan saja guru baru tapi juga seluruh staf guru. 

b. Panitia Penyelenggara 

Para pelaksana yang dibentuk untuk melaksanankan suatu tugas kita sebut 

sebagai panitia penyelenggara.Panitia ini dalam dalam melaksanakan tugas-

tugas yang diberikan sekolah kepadanya, banyak mendapat pengalaman-

pengalaman kerja.Berdasar pengalaman-pengalaman itu guru-guru dapat 

bertambah dan bertumbuh dalam profesi mengajarnya. 

c. Rapat Guru 

Rapat guru sebagai salah satu teknik supervisi untuk memperbaiki situasi 

belajar dan  mengajar. 

d. Studi Kelompok Antar Guru 

Guru – guru dalam mata pelajaran sejenis berkumpul bersama untuk 

mempelajari suatu masalah atau sejumlah bahan pelajaran. Pokok bahasan 
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telah ditentukan dan diperinci dalam garis-garis besar atau dalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan pokok yang telah disusun secara teratur. 

e. Diskusi Sebagai Proses Kelompok 

Diskusi pertukaran pendapat tentang sesuatu masalah untuk dipecahkan 

bersama. Kelompok terdiri dari dua atau lebih individu yang bersama – sama 

memecahkan beberapa masalah yang umum yang tidak dapat dipecahkan 

sendiri. 

f. Tukar Menukar Pengalaman (Sharing of Experience) 

Di dalam tehnik ini kita berasumsi bahwa guru-guru adalah orang-orang 

yang sudah berpengalaman. Melalui perjumpaan diadakan tukar menukar 

pengalaman, saling memberi dan menerima, saling belajar satu dengan yang 

lain. 

g. Lokakarya (Workshop) 

Workshop adalah tempat yang di dalamnya orang dapat belajar sesuatu 

dengan jalan menemukan problema yang merintangi kelancaran suatu 

pekerjaan dan mencari jalan untuk menyelesaikan problema tertentu. 

h. Diskusi Panel 

Panel Diskusi (panel discussion) atau disebut juga “forum discussion” atau 

kadang – kadang disebut ”round table discussion” adalah suatu bentuk 

diskusi yang dipentaskan di hadapan sejumlah partisipan atau pendengar. 

i. Seminar 

Arti asli ialah menabur. Ada dua arti yang biasanya dihubungkan dengan 
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perkataan seminar yaitu, sebagai tempat belajar yang juga disebut seminar dan 

suatu bentuk mengajar belajar berkelompok di mana sejumlah kecil (antara 10 

– 15) orang mengadakan pendalaman atau penyelidikan tersendiri bersama – 

sama terhadap berbagai masalah dengan dibimbing secara cermat oleh 

seorang atau lebih pengajar pada waktu tertentu. 

j. Simposium 

Simposium berasal dari perkataan Yunani purba syn (dengan) dan posis 

(minum) yang menunjuk kepada salah satu kebiasaan pada jaman itu, di mana 

setelah suatu pesta berkhir para hadirin tidak segera meninggalkan tempat, 

akan tetapi duduk – duduk bersandar minum anggur dan menonton tarian – 

tarian atau mendengarkan musik dengan diselingi pertukaran pikiran, sebagai 

semacam hiburan intelektual. 

k. Demonstration Teaching 

Dikatakan sebagai suatu teknik yang bersifat kelompok bilamana 

supervisor itu memberi penjelasan-penjelasan kepada guru-guru tentang 

mengajar yang baik setelah seorang guru yang baik memberikan penjelasan 

kepada guru-guru yang dikunjungi sebelumnya.Dikatakan sebagai teknik yang 

bersifat perorangan jika supervisor menggunakan suatu kelas dan memberikan 

penjelasan tentang teknik mengajar yang baik bagi seorang guru. 

l. Perpustakaan Jabatan 

Di setiap sekolah diusahakan perpustakaan jabatan sendiri yang berisi buku 

– buku, majalah, brosur dan bahan – bahan lainnya yang telah diseleksi 



41 
 

 
 

dengan teliti mengenai suatu bidang studi, sehingga dapat memperkaya 

pengetahuan dan pengalaman guru dalam profesi mengajar. 

m. Bulletin Supervisi 

Supervisi bulletin ialah salah satu alat komunikasi dalam tulisan yang 

dikeluarkan oleh staf supervisor yang digunakan sebagai alat untuk membantu 

guru – guru dalam memperbaiki situasi belajar – mengajar. 

n. Membaca Langsung (directed reading) 

Di sekolah cukup banyak buku – buku sumber yang berhubungan dengan 

satu bidang studi atau pengetahuan profesi mengajar lainnya, maka teknik 

yang paling sederhana namun sulit dilaksanakan ialah membaca langsung dan 

terbimbing. 

o. Mengikuti Kursus 

Mengikuti kursus sebenarnya bukan suatu tehnik melainkan suatu alat yang 

dapat membantu guru mengembangkan pengetahuan profesi mengajar dan 

menambah ketrampilan guru dalam memperlengkapi profesi mereka. 

p. Organisasi Jabatan (Professional Organisations) 

Kelompok – kelompok jabatan yang diorganisir sesuai dengan minat dan 

masalah yang disukai menjadi salah satu yang paling kuat pengaruhnya untuk 

in service training baik pusat maupun daerah. 

q. Curriculum Laboratory 

Suatu tempat yang dijadikan pusat kegiatan dimana guru – guru 

memperoleh sumber – sumber materi untuk menambah pengalaman mereka 
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dalam rangka program in service education. 

r. Perjalanan Sekolah Untuk Anggota Staf (Field Trips) 

Menurut sekolah modern, perjalanan sekolah adalah merupakan salah satu 

alat atau tehnik belajar bagi murid-murid. Tetapi menurut sekolah kolot 

berpendapat bahwa perjalanan sekolah atau field trip itu diadakan hanya 

sebagai selingan pelajaran, hanya sebagai cara melepaskan lelah sesudah 

belajar – mengajar beberapa lamanya. (Piet A Sahertian, 52-129 : 2010) 

F. Supervisi Akademik  

1. Pengertian Supervisi Akademik  

Yaitu yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah- masalah 

akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan 

pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses pembelajaran. (Dadang 

suhardan 2010 : 47) 

Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan pembinaan membantu guru 

dalam meningkatkan kualitas mengajarnya yang berimplikasi pada meningkatnya 

hasil belajar peserta didik. 

Sergiovanni (1981) menyatakan bahwa refleksi praktis penilaian kinerja guru 

dalam supervisi akademik adalah melihat kondisi nyata kinerja guru untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang sebenarnya dilakukan oleh 

guru dan peserta didik di dalam kelas? Apa yang sebenarnya dilakukan oleh guru 

dan peserta didik? Apa yang telah dilakukan oleh guru dalam mencapai tujuan 
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akademik? Apa kelebihan dan kekurangan guru dan bagaimana cara 

mengembangkannya? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diperoleh 

informasi mengenai kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. (Donni 

Juni 2014 : 106) 

Supervisi akademik berpusat pada masalah pembelajaran peserta didik. 

Supevisi ini dilakukan oleh kepala madrasah untuk mengetahui kemampuan 

mengajar guru yang kemudian akan diberikanbimbingan. Sehingga poin dari 

supervisi akademik adalah bukan untuk menilai perfoma guru akan tetapi, 

memberikan bimbingan kepada guru. 

Secara general supervisi dapat dimaknai atas dasar keseluruhan aktivitasnya 

yang dilakukan secara individu maupun kelompok sesuai dengan tujuan masing – 

masing terhadap personel, kelompok ataupun terhadap suatu program dalam 

berbagai bidang kependidikan. Adapun rangkaian kegiatan supervisi pendidikan 

dapat dikelompokkan dalam empat tahap kegiatan sebagai berikut : 

a. Penilaian terhadap keadaan guru/orang yang disupervisi dalam 

menjalankan tugas-tugasnya. 

b. Penilaian (evaluation) yakni penafsiran tentang keadaan guru atau orang 

yang disupervisi, baik mengenai kekurangan atau kelemahan- 

kelemahannya, berdasarkan data hasilpenelitian. 

c. Perbaikan ( improvement ) yakni memberikan bimbingan dan petunjuk 

untuk mengatasi kekurangan atau kelemahan guru, serta mendorong 
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pengembangan kebaikan-kebaikan atau kelebihan setiap guru yang 

disupervisi. 

Pembinaan, yakni kegiatan menumbuhkan sikap yang positif pada guru atau 

orang yang disupervisi agar mampu menilai diri sendiri dan berusaha 

memperbaiki atau mengembangkan diri sendiri kearah terbentuknya keterampilan 

dan penugasan ilmu pengetahuan yang selalu up to date, aktual dan sesuai dengan 

tuntutan masyarakat dan globalisasi. (Hadari Nawawi : 1988 : 112) 

Menurut Alfonso dan Neville, ada tiga konsep pokok dalam pengertian 

supervisi akademik, yaitu : 

a. Supervisi akademik harus secara langsung mempengaruhi dan 

mengembangkan perilaku guru dalam mengelola proses pembelajaran. 

b. Perilaku supervisor dalam membantu guru mengembangkan 

kemampuannya harus didesain secara profesional, sehingga jelas waktu 

mulai dan berakhirnya program pengembangantersebut. 

c. Tujuan akhir supervisi akademik adalah agar guru semakin mampu 

memfasilitasi belajar bagimurid-muridnya. (Tim penulis 2008 : 10) 

Supervisi akademik merupakan bantuan profesional yang diberikan oleh 

kepala madrasah melalui tiga tahapan yakni penilaian,perbaikan dan pembinaan. 

Tugas kepala sekolah sebagai supervisor adalah mensupervisi bawahannya, baik 

itu guru, staf TU dan lainnya.Supervisi akademik tentunya berkaitan dengan 
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kepala sekolah yang mensupervisi segala kegiatan pembelajaran. 

Dari konsep diatas, memberikan arahan bahwa kegiatan supervisi 

akademik harus terukur baik waktu dan pengaruhnya terhadap perilaku guru, 

sehingga guru mampu memfasilitasi belajar bagi murid-muridnya. 

2. Tujuan Supervisi Akademik 

Secara umum, tujuan supervisi akademik adalah membantu guru untuk 

mengembangkan kemampuannya dalam mencapai tujuan pembelajaeran yang 

direncanakan bagi peserta didiknya (Glickman, 1981). Melalui supervisi 

akademik diharapkan kualitas akademik yang dilakukan oleh guru semakin 

meningkat. 

Pengembangan kemampuan guru tidak hanya menyangkut pada peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan mengajar guru saja, namun juga meliputi 

peningkatan komitmen (commitment), kemauan (willingness), dan motivasi 

(motivation) guru , kualitas pembelajaran akan semakin meningkat. Sedangkan 

menurut Peter Olivia dalam Supervision for Today’s Schools (1976) menyatakan 

bahwa kegiatan supervisi akademik dimaksudkan untuk : 

1. Membantu guru dalam merencanakan pembelajaran; 

2. Membantu guru dalam penyajian materipembelajaran; 

3. Membantu guru dalam mengevaluasi pembelajaran; 

4. Membantu guru dalam mengelola kelas; 
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5. Membantu guru dalam mengembangkankurikulum 

6. Membantu guru dalammengevaluasikurikulum; 

7. Membantu guru dalam mengevaluasi diri merekasendiri; 

8. Membantu guru bekerjasama dengankelompok; 

9. Membantu guru melalui inserviceprogram. 

Menurut Glickman, et al (2007) dalam buku Panduan Supervisi Akademik 

Dirjen PMPTK 92010) dinyatakan bahwa tujuan supervisi akademik. 

a. Membantu guru mengembangkanKompetensinya 

Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud membantu guru 

mengembangkan kamampuannya profesionalnya dalam memahami 

akademik, kehidupan kelas, mengembangkan keterampilan mengajarnya dan 

mengembangkan kemampuannya melalui teknik- teknik tertentu. 

b. MengembangkanKurikulum 

Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud untuk memonitor 

kegiatan belajar mengajar di sekolah.Kegiatan memonitor ini bisa dilakukan 

melalui kunjungan kepala sekolah ke kelas-kelas di saat guru sedang 

mengajar, percakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya, maupun 

dengan sebagian pesertadidiknya. 

c. Mengembangkan Kelompok Kerja Guru serta membimbing Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). 
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Supervisi akademik diselenggarakan untuk mendorong guru menerapkan 

kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya, mendorong 

guru mengembangkan kemampuannya sendiri, serta mendorong guru agar ia 

memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap tugas dan tanggung 

jawabnya. 

3. Model Supervisi Akademik  

a. Model supervisi Tradisional 

Model Supervisi Tradisional dalam supervisi akademik meliputi : 

1) Observasi langsung 

Supervisi model ini dapat dilakukan dengan observasi langsung kepada 

guru yang sedang mengajar melalui prosedur : praobservasi, observasi, dan 

post- observasi. 

a) Praobservasi 

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 dananalisis. 

b) Observasi 

Setelah wawancara dan diskusi mengenai apa yang akan 

dilaksanakan guru dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian 
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supervisor megadakan observasi kelas. Observasi kelas meliputi 

pendahuluan(apersepsi), pengembangan, penerapan danpenutup 

c) post-observasi 

Setelah observasi kelas selesai, sebaiknya supervisor mengadakan 

wawancara dan diskusi tentang; kesan guru terhadap penampilannya, 

identifikasi keberhasilan dan kelemahan guru, identifikasi 

keterampilan-keterampilan mengajar yang perlu ditingkatkan, gagasan- 

gagasan baru yang akan dilakukan. 

2) Observasi tidak langsung 

Supervisi ini dilaksanakan melalui : 

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, laporan-laporan atau hasil studi 

dokumentasi. Supervisor dengan guru mendiskusikan kasus demi kasus, 

mencari akar permasalahannya, serta mencari berbagai alternatif jalan 

keluarnya. 
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c) Metodeangket 

Metode angket ini berisi pokok –pokok pemikiran yang berkaitan 

erat dan mencerminkan penampilan,kinerja guru,kualifikasi hubungan 

guru dengan peserta didik dan sebagainya. 

b. Model Kontemporer 

Supervisi akademik model kontemporer dilaksanakan dengan pendekatan 

klinis, sdemik ehingga 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. 

Selain model-model pendekatan tersebut, supervisi akademik dapat dilakukan 

dengan berbagai pendekatan lainnya, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan 

tidak langsung , dan pendekatan kolaboratif ( Piet A. Sahertian 2010: 44) 

1) Pendekatanlangsung 

Cara yang dilakukan oleh supervisor dengan memberikan arahan secara 

langsung termasuk memberikan penguatan (reinforcement) . 

2) Pendekatan tidaklangsung 

Cara  menyelesaikan masalah dengan lebih  menghargai dan 

memberikan kesempatan pada guru untuk mengemukakanpersoalannya. 

3) Pendekatankolaboratif 

Merupakan perpaduan antara pendekatan sebelumnya yaitu pendekatan 
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langsung dan tidak langsung. 

Model-model supervisi akademik diatas dapat digunakan pada kondisi 

sekolah masing –masing. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dimana program 

supervisi akan diterapkan, karena setiap sekolah memiliki karakteristik sendiri- 

sendiri. 

G. Supervisi Manajerial  

1. Pengertian Supervisi Manajerial  

Dalam Panduan Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah /Madrasah (Direktorat 

Tenaga Kependidikan, 2009:20) dinyatakan bahwa supervisi manajerial adalah 

supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait 

langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencangkup 

perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi 

sumberdaya manusia (SDM) kependidikan dan sumberdaya lainnya. 

2. Prinsip Supervisi Manajerial  

Beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam supervisi manajerial, adalah: 

a) Pengawas harus  menjauhkan diri dari sifat otoriter, di mana ia bertindak 

sebagai  atasan  dan  kepala  sekolah/guru  sebagai  bawahan. 

b) Supervisi harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang 

harmonis. Hubungan kemanusiaan yang harus diciptakan harus bersifat 

terbuka, kesetiakawanan,  dan  informal  
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c) Supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan. Supervisi bukan 

tugas bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu 

jika  ada   kesempatan  

d) Supervisi    harus    demokratis.  Supervisor    tidak    boleh mendominasi 

pelaksanaan supervisi. Titik tekan supervisi yang demokratis adalah aktif 

dan kooperatif. 

e) Program supervisi harus integral. Di dalam setiap organisasi pendidikan 

terdapat bermacam-macam sistem perilaku dengan tujuan sama, yaitu 

tujuan pendidikan 

f) Supervisi   harus   komprehensif.   Program   supervisi   harus mencakup 

keseluruhan aspek, karena hakikatnya suatu aspek    pasti terkait dengan 

aspek lainnya. 

g) Supervisi harus konstruktif. Supervisi bukanlah sekali-kali untuk mencari 

kesalahan-kesalahan guru. 

h) Supervisi harus obyektif. Dalam menyusun, melaksanakan, dan 

mengevaluasi,keberhasilan program supervisi harus obyektif. Obyektivitas 

dalam penyusunan program berarti bahwa program supervisi 

itu  harus  disusun  berdasarkan  persoalan  dan kebutuhan nyata yang 

dihadapi sekolah. (Akhmad Sudrajat 2009: 30 ) 
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3. Metode dan Tekhnik Supervisi Manajerial 

a) Monitoring dan Evaluasi 

Metode utama yang harus dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan 

dalam supervisi manajerial tentu saja adalah monitoring dan evaluasi. 

1. Monitoring/Pengawasan 

Monitoring adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah, apakah sudah sesuai 

dengan rencana, program, dan/atau standar yang telah ditetapkan, serta 

menemukan hambatan-hambatan yang harus diatasi dalam pelaksanaan 

program (Rochiat, 2008: 115). 

Monitoring lebih berpusat pada pengontrolan selama program berjalan 

dan lebih bersifat klinis. Melalui monitoring, dapat diperoleh umpan balik 

bagi sekolah atau pihak lain yang terkait untuk menyukseskan 

ketercapaian tujuan. Aspek-aspek yang dicermati dalam monitoring adalah 

hal-hal yang dikembangan dan dijalankan dalam Rencana Pengembangan 

Sekolah (RPS).Dalam melakukan monitoring ini tentunya pengawas harus 

melengkapi diri de- ngan parangkat atau daftar isian yang memuat seluruh 

indikator sekolah yang harus diamati dan dinilai. 

2. Evaluasi 

Kegiatan evaluasi ditujukan untuk mengetahui sejauhmana kesuksesan 

pelaksanaan penyelenggaraan sekolah atau sejauhmana keber- hasilan 

yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu. 
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Tujuan evaluasi utamanya adalah untuk : 

1. mengetahui tingkat keterlaksanaan program 

2. mengetahui keberhasilan program 

3. mendapatkan bahan/masukan dalam perencanaan tahun 

berikutnya 

b) Refleksi dan Focused Group Discussion 

Sesuai dengan paradigma baru manajemen sekolah yaitu pemberdayaan 

dan partisipasi, maka judgement keberhasilan atau kegagalan sebuah sekolah 

dalam melaksanakan program atau mencapai standar bukan hanya menjadi 

otoritas pengawas.Hasil monitoring yang dilakukan pengawas hendaknya 

disampaikan secara terbuka kepada pihak sekolah, terutama kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah, komite sekolah dan guru.Secara bersama-sama pihak 

sekolah dapat melakukan refleksi terhadap data yang ada, dan menemukan 

sendiri faktor-faktor penghambat serta pendukung yang selama ini mereka 

rasakan.Peran pengawas dalam hal ini adalah sebagai fasilitator sekaligus 

menjadi narasumber apabila diperlukan, untuk memberikan masukan 

berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. 

c) Metode Delphi 

Sejauh ini kebanyakan sekolah merumuskan visi dan misi dalam susunan 

kalimat “yang bagus”, tanpa dilandasi oleh filosofi dan pendalaman terhadap 

potensi yang ada.Akibatnya visi dan misi tersebut tidak realistis, dan tidak 

memberikan inspirasi kepada warga sekolah untuk mencapainya. 
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Metode Delphi merupakan cara yang efisien untuk melibatkan banyak 

stakeholder sekolah tanpa memandang faktor-faktor status yang sering 

menjadi kendala dalam sebuah diskusi atau musyawarah. Misalnya sekolah 

mengadakan pertemuan bersama antara sekolah, dinas pendidikan, tokoh 

masyarakat, orang murid dan guru, maka biasanya pembicaraan hanya 

didominasi oleh orang-orang tertentu yang percaya diri untuk berbicara dalam 

forum. Selebihnya peserta hanya akan menjadi pendengar yang pasif.  

d) Workshop 

Workshop atau lokakarya merupakan salah satu metode yang dapat 

ditempuh pengawas dalam melakukan supervisi manajerial.Metode ini 

tentunya bersifat kelompok dan dapat melibatkan beberapa kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah dan/atau perwakilan komite sekolah.Penyelenggaraan 

workshop ini tentu disesuaikan dengan tujuan atau urgensinya, dan dapat 

diselenggarakan bersama dengan Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau 

organisasi sejenis lainnya.Sebagai contoh, pengawas dapat mengambil 

inisiatif untuk mengadakan workshop tentang pengembangan KTSP, sistem 

ddministrasi, peran serta masyarakat, sistem penilaian dan sebagainya. 

(Dharma 2008 Vol 3 ). 
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H. Evaluasi Supervisi Pendidikan 

1. Pengertian Evaluasi Supervisi  

Evaluasi program supervisi pendidikan adalah pemberian estimasi 

terhadap pelaksanaan supervisi pendidikan untuk menentukan keefektifan dan 

kemajuan dalam rangka mencapai tujuan supervisi pendidikan yang telah 

ditetapkan.Dalam evaluasi program superrvisi pendidikan untuk perbaikan 

pengajaran melibatkan penentuan perubahan yang terjadi pada periode tertentu, 

perubahan yang diharapkan dari semua personel dalam supervisi dan dalam 

perbaikan program melibatkan kepala sekolah (supervisor), guru, dan murid. 

Supervisor dan guru bekerjasama untuk membawa perubahan-perubahan 

dalam diri anak didik. Lebih dari pada itu semua yang harus dipertimbangkan 

sebagai ruang lingkup supervisi pendidikan adalah meliputi rencana perbaikan, 

organisasi perencanaan, tujuan yang akan dicapai, teknik-teknik pencapai¬an 

tujuan, dan perubahan-perubahan yang dilakukan di bidang kurikulurn dan 

bimbingan. 

Dalam hubungannya dengan pengertian evaluasi program supervisi 

pendidikan ini, Thomas H. Briggs dan Joseph Justman mengemukakan arti 

evaluasi sebagai berikut : Evaluation is the systematic effort to ascertain the 

extent to which the objectives of his program of supervision are being attained. 

(Thomas. H. Briggs and Joseph Justman, 1954, halaman 235).Harus diingat 

bahwa supervisor pendidikan dalam mengadakan evaluasi program supervisi 
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pendidikan harus mencakup bidang luas dalam arti bahwa seluruh situasi yang 

disupervisi, termasuk supervisor sendiri juga harus dievaluasi. 

Evaluasi program supervisi pendidikan tidak berarti mengevaluasi suatu 

rencangan program supervisi pendidikan dalam arti rencana.Evaluasi program 

supervisi pendidikan berusaha menentukan sampai seberapa jauh tujuan supervisi 

pendidikan yang telah tercapai.Oleh sebab itu bukan saja programnya yang 

dievaluasi tetapi juga proses pelaksanaan dan hasil supervisi pendidikan.Bahkan 

ruang lingkup evaluasi supervisi pendidikan menyangkut semua komponen yang 

terkait dalam pelaksanaan supervisi pendidikan.Komponen tersebut meliputi 

aspek personel, aspek material, dan aspek operasional dalam supervisi 

pendidikan. 

Sebagaimana aktivitas pendidikan yang menentukan hasilnya dalam 

jangka panjang, supervisi pendidikan juga demikian, hasil yang dicapai dalam 

pelaksanaan supervisi pendidikan terutama yang berkenaan dengan manusia baru 

dapat dilihat dalam jangka panjang.Sedangkan hasil supervisi pendidikan yang 

dapat diketa¬hui dengan cepat hanya penampakan hasil sementara. Dan hal ini 

akan menimbulkan kesulitan bagi kita dalam mengevaluasi program supervisi 

pendidikan, mengingat ruang lingkup yang akan dievaluasi dalam supervisi 

pendidikan sangat luas, dimana selain guru dan staf sekolah, programpun 

merupakan sasaran evaluasi program supervisi pendidikan. Hal ini sangat sesuai 

dengan apa yang dikatakan Elsbree dkk. Dalam buku “ Elementary School 

Administration and supervision ". yaitu : An important characteristic of modern 
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supervision is its emphasis on evolution, including evaluation of the teacher and 

the school program. (Elsbree, Mc Nally, and Wyne, 1967 : 166) 

2. Tujuan Evaluasi Supervisi  

Setiap kegiatan yang berprogram pasti memiliki tujuan tertentu yang ingin 

dicapai, begitu pula evalua¬si program supervisi.pendidikan. Menurut Chester T. 

Mc Nerney tujuan evaluasi program supervisi pendidikan sebagai berikut : “The 

purpose of any program of evaluation is to discover the needs of the individuals 

being evalu¬ated and then design learning experiences that will satisfy these 

needs”. (Chester T. Mc Nerney,, 19 51, halaman 77 ).  

Secara umum dapat diartikan bahwa tujuan program evaluasi adalah meneliti 

atau menemukan kebutuhan¬ kebutuhan setiap individu yang dinilai dan 

kemudian digunakan untuk merencanakan pengalaman belajar yang dapat 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan setiap individu tersebut. William H. Burton dan 

Leo J. Brueckner menje¬laskan bahwa keefektifan supervisi pendidikan dapat 

dinilai dengan cara mengukur atau mendeskripsikan perubahan-perubahan atau 

perbaikan-perbaikan yang terjadi dalam keseluruhan program pendidikan. 

(William H. Burton and Lea J. Bruechkner, 1955, halaman 656) . 

Tujuan evaluasi program supervisi yang digambarkan melalui keseluruhan 

program pendidikan ini dapat digu¬nakan untuk melihat perubahan-perubahan 

dan perbaikan di bidang : 

a. Pertumbuhan dan perkembangan siswa dalam mencapai tujuan. 

b. Perbaikan di bidang kurikulum. 
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c. Perbaikan praktik mengajar. 

d. Perbaikan kualitas dan pendayagunaan materi pengajaran dan alat bantu 

mengajar. 

e. Perkembangan personal, dan profesional guru secara umum. 

f. Perbaikan hubungan sekolah dengan masyarakat. 

Pada prinsipnya evaluasi program supervisi pendidikan bertujuan untuk 

meningkatkan usaha pelaksa¬naan program pendidikan secara menyeluruh, baik 

personel, material, maupun operasionalnya. Dengan eva¬luasi program supervisi, 

supervisor dapat : 

a. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan supervisi disekolah mencapai 

kemajuan. 

b. Memberikan pertimbangan demi perkembangan pendidikan di masa yang 

akan datang. 

c. Memperbaiki praktik-praktik pembinaan personel sekolah. 

d. Memberikan dorongan peningkatan proses belajar-mengajar di sekolah. 

e. Mengetahui sejauh mana partisipasi orang tua dan masyarakat di sekolah 

terhadap pelaksanaan program pendidikan. 

f. Memberikan pertimbangan dan saran atas peningkatan pengelolaan 

sarana dan prasarana sekolah. 

g. Membina para personel sekolah dalam mengelola kurikulum sekolah. 

 


