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KEMAMPUAN YANG PERLU DIMILIKI SUPERVISOR 

 

A. PENTINGNYA MASALAH 

Supervisor pasti mengetahui bahwa tanpa kualitas kompetensi staf yang sesuai 

dengan karakter pekerjaan akan sulit untuk mencapai sebuah keunggulan dalam 

menghasilkan kualitas output kerja terbaik. Pada dasarnya, peran supervisor tidak harus 

terbatas sebagai koordinator atau pimpinan unit kerja saja. Supervisor harus lebih berani 

untuk menjadikan dirinya sebagai seorang pelatih yang profesional terhadap semua staf 

yang membantunya di unit kerja. Sebagai seorang pelatih atau coach, supervisor harus bisa 

menjadi teladan dan pembimbing yang andal bagi semua stafnya dalam menyelesaikan 

semua proses kerja sesuai dengan spesifikasi kualitas yang diharapkan dalam waktu yang 

sesingkat - singkatnya. Para bawahan akan mempercayai atasannya kalau mereka 

mengalami komunikasi interaktif yang positif secara langsung selama proses kerja 

berlangsung. Oleh karena itu, supervisor sebagai pemimpin yang sekaligus sebagai coach 

harus selalu berada disisi para bawahannya untuk membantu setiap kesulitan mereka, serta 

menjadi seorang motivator yang efektif dan produktif dalam mengarahkan semua staf 

ketujuan yang ingin dicapai. 

Selama proses kerja berlangsung, supervisor harus secara proaktif mengawasi, 

memberikan arahan, dan bimbingan yang berlandaskan kepada kekuatan bahasa 

komunikasi yang positif, efektif, efisien, dan produktif. Supervisor sebagai coach yang 

profesional harus mampu memberikan strategi kerja terbaik untuk ukuran unit kerjanya, 

dan menghindari semua perilaku kerja yang tidak efektif dalam upaya mencegah semua 

ekses negatif terhadap semangat dan motivasi kerja. Sebagai coach yang baik, supervisor 

harus memastikan bahwa semua stafnya tidak bingung dengan tugas dan tanggung jawab 

mereka, dan mereka semua mengerti serta mengetahui dengan jelas peran dan fungsi yang 

harus meraka jalankan di unit kerja. Supervisor sebagai coach harus memberikan informasi 

yang jelas, dan menentukan semua informasi terpenting untuk dapat dimanfaatkan oleh 

para stafnya selama proses kerja berlangsung. Sebagai coach, dia harus mengajarkan 

kepada setiap stafnya untuk selalu melakukan kosentrasi penuh dalam arah dan fokus yang 

jelas. Semuanya itu dilakukan melalui latihan dan pembelajaran yang berkelanjutan dalam 

bahasa komunikasi yang sederhana, jelas, dan berulang. Dan setiap sasaran kerja baru 

harus selalu dimulai dengan mengajarkan semua strategi yang sesuai dengan karakter kerja 

tersebut. Supervisor harus selalu berperilaku proaktif terhadap semua kemungkinan risiko 

yang muncul atas sebuah keputusan strategis dalam proses menyelesaikan pekerjaan. Dan 

sebagai coach yang profesional, supervisor harus bisa melatih mental semua stafnya dalam 

upaya mengurangi rasa cemas dan meningkatkan komitmen bersama dalam unit kerja 

untuk bekerja secara efektif, efisien, kreatif, produktif, dan bersinergi di antara mereka 

semua. 
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Seorang coach yang baik haruslah memiliki integritas yang tinggi terhadap 

kepentingan unit kerjanya. Untuk dapat memiliki integritas, supervisor harus memimpin, 

mengkoordinasi, dan melatih semua stafnya dengan tingkat transparansi yang tinggi, serta 

konsisten dengan semua perilaku positif. Supervisor harus selalu memiliki keyakinan yang 

pasti dan jelas mengenai semua proses kerja yang sesuai dengan strategi dalam arah dan 

tujuan yang tepat sasaran. 

Seorang supervisor yang profesional pasti akan selalu menghormati dan 

menghargai semua kerja keras dari para stafnya. Dengan menghargai dan menghormati 

kerja keras para staf, supervisor akan mendapatkan feed back positif dalam bentuk 

kredibilitas atas kepercayaan penuh yang diberikan oleh para staf kepadanya. Hubungan 

timbal balik seperti ini adalah sebuah komunikasi positif dalam menjadikan unit kerja 

lebih efektif, produktif, kreatif, dan efisien. 

Supervisor sebagai seorang coach haruslah mampu melatih semua potensi dan 

kekuatan yang ada di dalam diri para stafnya secara tepat dan benar. Melatih itu harus 

melibatkan semua staf baik secara individu maupun secara kelompok unit kerja. Sebelum 

melakukan pelatihan, ada baiknya supervisor mendengarkan pendapat masing - masing 

individu, menanyakan sejumlah pertanyaan yang relevan dengan tugas, memahami dengan 

jelas dan benar tentang hal apa yang penting untuk segera dilatih atau dibimbing, 

memastikan semua staf berada dalam semangat tinggi untuk menerima latihan dan 

bimbingan, memastikan semua staf mau melakukan evaluasi bersama atas latihan dan 

bimbingan yang mereka terima, dan memastikan semua staf berkosentrasi dan terfokus 

untuk menerima semua materi latihan dan bimbingan secara ikhlas, tulus, dalam keyakinan 

penuh dan utuh. 

Supervisor harus selalu memastikan bahwa semua stafnya tidak bekerja karena 

terpaksa. Tetapi mereka semua bekerja secara penuh dan utuh karena mereka dilandasi 

oleh semangat, motivasi, dan keinginan yang tinggi untuk menghasilkan output kerja 

terbaik. Untuk menjaga semua ini, supervisor harus selalu menjadi coach dan sekaligus 

pemimpin yang bijaksana agar mampu menjaga, merawat, dan melatih semua stafnya 

untuk selalu memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, tidak ragu kepada kemampuan 

diri sendiri, selalu tumbuh bersama kualitas terbaik, berpikir optimis dan positif terhadap 

masa depan yang cemerlang. 

Supervisor adalah coach bagi semua stafnya merupakan sebuah paradigma yang 

harus dijadikan sebagai etos kerja positif dalam memberdayakan unit kerja Anda. 

Supervisor sebagai pemimpin terbaik zaman sekarang adalah seorang coach yang mampu 

membimbing dan melatih semua kebutuhan para bawahannya agar mereka mampu bekerja 

secara optimal. Sudah tidak zamannya lagi supervisor hanya menyuruh itu dan ini kepada 

para stafnya tanpa mengajarkan strategi kerja terbaik dalam unit kerja. Tuntutan organisasi 

hari ini dan hari esok mengharuskan seorang supervisor untuk menjadi pemimpin unit 
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kerja yang proaktif terhadap setiap gerak kerja organisasinya. Katakan selamat tinggal 

kepada model supervisor yang memerintah secara pasif dari belakang meja kantor. 

Katakan selamat datang kepada model supervisor yang proaktif dalam pola kerja yang 

bersinergi 

B. POKOK MASALAH 

Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, secara 

berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, yang dapat dilakukan 

melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, 

terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan dan 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran (E. Mulyasa, 2004). Dari hasil supervisi ini, 

dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, 

— tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan–, selanjutnya diupayakan 

solusi, pembinaan dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan 

yang ada sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran. 

Jones dkk. sebagaimana disampaikan oleh Sudarwan Danim (2002) mengemukakan bahwa 

“ menghadapi kurikulum yang berisi perubahan-perubahan yang cukup besar dalam 

tujuan, isi, metode dan evaluasi pengajarannya, sudah sewajarnya kalau para guru 

mengharapkan saran dan bimbingan dari kepala sekolah mereka”. Dari ungkapan ini, 

mengandung makna bahwa kepala sekolah harus betul-betul menguasai tentang kurikulum 

sekolah. Mustahil seorang kepala sekolah dapat memberikan saran dan bimbingan kepada 

guru, sementara dia sendiri tidak menguasainya dengan baik 

C. PEMBAHASAN 

a. Pengertian Supervisi 

Supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi belajar-mengajar agar 

memperoleh kondisi yang lebih baik. Meskipun tujuan akhirnya tertuju pada hasil 

belajar siswa, namun yang diutamakan dalam supervisi adalah bantuan kepada guru 

b. Tujuan Supervisi 

1. Meningkatkan mutu kinerja guru  

2. Meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan 

baik  

3. Meningkatkan keefektifan dan keefesiensian sarana dan prasarana yang ada untuk 

dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan 

keberhasilan siswa 1  

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah khususnya dalam mendukung 

terciptanya suasana kerja yang optimal yang selanjutnya siswa dapat mencapai 

prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan.  

                                                
1  Tikky Suwantikno, SUPERVISI GURU, http://tikkysuwantikno.wordpress.com/2007/12/19/supervisi-guru/, tgl 

19 Desember 2007 
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5. Meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sehingga tercipta situasi yang tenang 

dan tentram serta kondusif yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

menunjukkan keberhasilan lulusan 

c. Kemampuan Supervisor 

Ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki sebagai seorang supervisor, 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

a) SUPERVISOR SEBAGAI INSPECTOR.  

Pepatah lama menyebutkan “Karyawan tidak berbuat apa yang diharapkan tetapi 

berbuat apa yang anda periksa/awasi. Hal ini terjadi bukan karena mereka tidak 

mau atau tidak peduli untuk mengerjakan tugasnya, tetapi karena kelemahan 

manusia. Mulai dari tingkat atas sampai bawah (top down), setiap Supervisor harus 

mengawasi/memeriksa (inspect) pekerjaan bawahannya. Direktur mengawasi 

Manager, Manager terhadap Asisten Manager, Asisten Manager terhadap 

Supervisornya dan Supervisor terhadap bawahannya. Pengawasan/pemeriksaan 

(inspeksi) bukan bersifat negatif yaitu mencari-cari kesalahan tetapi menemukan 

pekerjaan yang dikerjakan dengan baik dan memberi kredit point dan menunjukan 

hal-hal yang tidak efisien (deficiencies) untuk perbaikan. Kebanyakan karyawan 

ingin melakukan kerja yang baik, kebanyakan kegagalan dikarenakan kelemahan 

manusia dan bukan kekurangan dalam perencanaan. Agar proses inspeksi efektif 

harus dikerjakan secara konsisten, berkelanjutan dan disesuaikan dengan kondisi 

karyawan 

b) HUBUNGAN SUPERVISOR DAN KARYAWAN SECARA INDIVIDU 

Supervisor berhubungan secara pribadi dengan setiap bawahannya karena setiap 

karyawan berbeda tidak ada yang sama. Jadi setiap orang (karyawan) harus 

ditangani secara berbeda. Ada yang perlu diperintah, ada yang perlu diawasi ketat 

dan ada yang diawasi seperlunya saja. Kepekaan terhadap perbedaan setiap 

karyawan merupakan karakteristik dari seorang supervisor yang baik.  

c) KEWENANGAN SUPERVISOR.  

Supervisor harus diberikan kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tanggung 

jawabnya. Supervisor merupakan wakil dari manajemen, jadi harus diberi cukup 

wewenang agar perwakilan tersebut mempunyai arti, bukan hanya dalam 

mendisiplinkan bawahannya tapi juga untuk mempromosikan mereka. Usulan 

promosi supervisor bagi seorang bawahan harus didengar oleh manager sebagai 

suatu bahan pertimbangan. Supervisor berhak atas tambahan pelatihan, 

kewenangan untuk berkomunikasi dengan bawahannya, termasuk memberi 

instruksi, memo dsbnya. Supervisor harus mampu dan mempunyai kebebasan 

dalam menilai kemampuan bawahannya tanpa campur tangan orang lain. Bila 

seorang Supervisor tidak mampu mendisiplinkan bawahannya dan tidak mampu 



 5 

mengevaluasi kemampuan bawahannya, maka ia tidak perlu jadi seorang 

Supervisor. Jika ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh tingkat pengetahuan & 

ketrampilan maka sebagai jalan keluar, manajemen sebaiknya menyiapkan 

pelatihan untuk meningkatkan kemampuan/ketrampilannya, bukan 

menarik/mencabut kewenangan supervisor tersebut 

d) SUPERVISOR SEBAGAI ORANG TENGAH 2 

Supervisor merupakan penghubung yang vital antara manajemen dan karyawan. Ia 

mengemban keinginan manajemen dan menyampaikannya kebawah dan bersamaan 

dengan itu ia bertanggung jawab menyampaikan kebutuhan dan pandangan 

bawahannya kepada manajemen. Kegagalan melaksanakan fungsi ini secara 

objektif, jujur dan tepat waktu, bisa menyebabkan kehancuran. Jika ia tidak 

menyampaikan hal-hal penting tentang bawahannya (emosi, keluhan, protes, dll) 

kepada manajemen terjadi dua kegagalan yaitu: 1. Gagal menyampaikan pesan 

bawahannya kepada manajemen. 2. Kegagalan manajemen karena ia 

menahan/menyembunyikan informasi yang bisa merupakan bahan bagi manajemen 

untuk menyiapkan jawaban, penjelasan atau keputusan guna menyelesaikan isu-isu 

tersebut. Kelemahannya adalah supervisor ingin menjadi populer sepanjang waktu 

sehingga ia menyembunyikan hal-hal yang bisa menyebabkan tidak popular, tetapi 

hal ini tidak bisa disembunyikan dalam waktu yang lama suatu saat akan 

terbongkar juga dan ia gagal dan tidak pantas menjadi seorang supervisor. 

Selain kemampuan yang diatas, seorang supervisor juga di tuntut sejauh mana 

komunikasi yang dijalin seorang supervisor dapat mendorong guru untuk menemukan 

kelemahan / kelebihan yang ada pada dirinya dalam melaksanakan tugas pembelajaran 

kemudian guru mampu memperbaiki ketrampilan dalam melaksanakan tugas 

pembelajaran yang dirasakan masih kurang dan mengembangkan ketrampilan yang 

telah dikuasai dengan baik. Sebagai syarat untuk terciptanya komunikasi seperti 

tersebut di atas terlebih dahulu harus tercipta keterbukaan antar guru dengan 

supervisor. Rasa keterbukaan ini akan lebih mudah tercipta bila antara guru dengan 

supervisor telah saling kenal baik dalam hubungan personal maupun dalam hubungan 

kerja. Hubungan seperti tersebut diatas akan terasa lebih nyaman atau releks 

dibandingkan dengan hubungan antara guru dengan pejabat atau atasan yang 

melaksanakan tugas supervisi. 

D. PENUTUP 

Manajemen Berbasis Sekolah yang merupakan refleksi pergeseran paradigma 

sistem pengelolaan dan pembinaan pendidikan dari centralized system menuju 

decentralized system menuntut kesadaran, komitmen, dan keterlibatan semua pemangku 

                                                
2  Aman, Peranan Security Supervisor, http://www.siaga24.com/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=39, tgl 

01 Januari 2007 
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kepentingan (stakeholders) pendidikan untuk saling bekerja sama dan membangun sinergi 

mewujudkan sekolah efektif. Supervisor, sebagai salah satu pemangku kepentingan 

pendidikan, memiliki peran yang amat penting dalam mewujudkan sekolah efektif dalam 

kerangka Manajemen Berbasis Sekolah, yang ditandai oleh pembelajaran yang bernuansa  

Aktif, Senang, Interaktif dan Kreatif  sehingga Efektif (ASIK – Efektif) dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. Peran dan keberadaan supervisor semakin diperlukan tidak hanya 

untuk memberikan bimbingan, bantuan dan pembinaan kepada guru untuk meningkatkan 

kinerja dalam pengelolaan pembelajaran, tetapi yang lebih penting adalah sebagai 

“perekat” (glue) bagi warga sekolah, sehingga dapat saling bekerja sama mendukung 

tercapainya tujuan sekolah.  

Namun demikian, implementasi supervisi di lapangan masih sangat bervariasi. 

Bahkan di beberapa sekolah, supervisi tidak dapat berjalan dengan optimal dan efektif 

dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain kurang memadainya pengetahuan, 

keterampilan dan pengalaman supervisor, termasuk pengawas dan kepala sekolah, maupun 

pemahaman guru tentang supervisi yang belum memadai. Oleh karena itu, baik supervisor 

maupun guru dan pihak – pihak yang disupervisi perlu secara pro aktif menambah 

pengetahuan dan pemahaman mereka tentang supervisi agar terjalin keterpaduan dan 

kerjasama sinergi dalam menunjang pelaksanaan supervisi di sekolah.Buku ini merupakan 

buku referensi bagi supervisor (pengawas, penilik, kepala sekolah), guru atau siapa saja 

yang pekerjaannya terkait dengan kegiatan supervisi di bidang pendidikan. Buku ini 

memuat filosofi dan pertimbangan mendasar perlunya supervisi pendidikan, mulai dari 

reformasi pendidikan, paradigma baru sistem pembinaan dan pengembangan pendidikan, 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan sekolah efektif, peran supervisi dalam 

mewujudkan sekolah efektif dalam kerangka MBS. Di samping itu, buku ini juga memuat 

hal – hal yang lebih bersifat teknis mengenai supervisi pendidikan, yang disesuaikan 

dengan paradigma baru supervisi pendidikan, serta kiat – kiat dan saran bagaimana 

supervisor dapat melaksanakan supervisi dengan baik dan efektif. Saya berharap buku ini 

dapat memberikan manfaat bagi supervisor – pengawas, penilik, kepala sekolah – dan 

guru, serta pihak – pihak lain yang terkait dengan kegiatan supervisi sebagai salah satu 

bahan rujukan untuk menambah wawasan tentang supervisi pendidikan. 
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