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RESPON GURU TERHADAP VISI SUPERVISI 

 

A. PENTINGNYA MASALAH 

Pendidikan dimasa desentralisasi berbeda dengan sentralisasi. Pada masa 

sentralisasi segala sesuatu seperti bangunan sekolah, kurikulum, jumlah murid, buku 

pelajaran, cara mengajar dan sebagainya ditetapkan dan diselenggarakan oleh pemerintah 

secara sentral. Kewajiban kepala sekolah dan guru-guru sebagian besar hanyalah 

menjalankan apa yang telah ditetapkan dan diinstruksikan. 

Dengan adanya desentralisasi menjadi lain pada penyelenggaraan pendidikan 

masyarakat diikut sertakan dan turut serta dalam usaha-usaha pendidikan. Tanggung jawab 

kepala sekolah dan guru semakin banyak dan luas. Dahulu, kepala sekolah telah dianggap 

baik dan cakap kalau sekolahnya dapat berjalan dengan teratur tanpa menghiraukan 

kepentingan dan berhubungan dengan masyarakat sekitarnya, tetapi penilaian sekarang 

lebih dari itu. 

Tugas kepala sekolah sekarang mengatur jalannya sekolah dan dapat bekerjasama 

dan berhubungan erat dengan masyarakat. Kepala sekolah wajib membangkitkan semangat 

staf guru-guru dan pegawai sekolah untuk bekerja dengan baik, membangun visi dan misi, 

kesejahteraan, hubungan dengan pegawai sekolah dan murid, mengembangkan kurikulum. 

Salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai pembina dan pembimbing guru agar 

bekerja dengan betul dalam proses pembelajaran siswanya. Supervisi pembelajaran 

mempunyai tiga visi yaitu: (a) supervisi pembelajaran langsung mempengaruhi dan 

mengembangkan perilaku guru dalam mengelola proses belajar mengajar; (b) perilaku 

supervisor dalam membantu guru mengembangkan kemampuannya harus didesain dengan 

jelas; (c) tujuan supervisi pembelajaran adalah guru makin mampu menjadi fasilitator 

dalam belajar bagi siswanya 

 

B. POKOK MASALAH 

Di antara pemimpin pendidikan yang bermacam-macam jenis dan tingkatannya, 

kepala sekolah merupakan supervisor pendidikan yang sangat penting karena kepala 

sekolah berhubungan langsung dengan pelaksanaan program pendidikan di sekolah. 

Ketercapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada kecakapan, kebijaksanaan dan visi 

kepala sekolah sebagai salah satu pemimpin pendidikan. Hal ini karena kepala sekolah 

merupakan seorang pejabat yang profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas 

mengatur semua sumber organisasi dan bekerjasama dengan guru-guru dalam mendidik 

siswa untuk mencapai tujuan pendidikan.  

Kegiatan lembaga pendidikan sekolah di samping diatur oleh pemerintah, 

sesungguhnya sebagian besar ditentukan oleh aktivitas kepala sekolahnya. Menurut Pidarta 

(1990), kepala sekolah merupakan kunci kesuksesan sekolah dalam mengadakan 
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perubahan. Sehingga kegiatan meningkatkan dan memperbaiki program dan proses 

pembelajaran di sekolah sebagian besar terletak pada diri kepala sekolah itu sendiri. 

Pidarta (1997) menyatakan bahwa kepala sekolah memiliki peran dan tanggungjawab 

sebagai manajer pendidikan, pemimpin pendidikan, supervisor pendidikan dan 

administrator pendidikan. 

 

C. PEMBAHASAN 

a. Makna Supervisi 

Supervisi merupakan kegiatan membina dan dengan membantu pertumbuhan 

agar setiap orang mengalami peningkatan pribadi dan profesinya. Menurut Sahertian 

(2000), supervisi adalah usaha memberi layanan kepada guru-guru baik secara 

individual maupun secara berkelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran dengan 

tujuan memberikan layanan dan bantuan untuk mengembangkan situasi belajar 

mengajar yang dilakukan guru di kelas. 

Supervisi merupakan pengembangan dan perbaikan situasi belajar mengajar 

yang pada akhirnya perkembangan siswa. Itu perbaikan situasi belajar mengajar 

bertujuan untuk : (1) menciptakan, memperbaiki, dan memelihara organisasi kelas agar 

siswa dapat mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan secara optimal, (2) 

menyeleksi fasilitas belajar yang tepat dengan problem dan situasi kelas, (3) 

mengkoordinasikan kemauan siswa mencapai tujuan pendidikan, (4) meningkatkan 

moral siswa 1 

Lebih lanjut Ngalim Purwanto (1987) mengemukakan bahwa supervisi ialah 

suatu aktivitas pembinaan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sekolah 

maupun guru, oleh karena itu program supervisi harus dilakukan oleh supervisor yang 

memiliki pengetahuan dan keterampilan mengadakan hubungan antar individu dan 

ketrampilan teknis. Supervisor di dalam tugasnya bukan saja mengandalkan 

pengalaman sebagai modal utama, tetapi harus diikuti atau diimbangi dengan jenjang 

pendidikan formal yang memadai 

b. Unsur Supervisi 

Menurut pendapat para ahli, terdapat tiga unsur visi supervisi yang secara 

eksplisit maupun implisit ada pada rumusan rumusan pengertian supervisi itu. 

Ketiga unsur itu adalah. 

1. Unsur proses pengarahan, bantuan, atau pertolongan dan pihak atasan atau pihak 

yang lebih memahami. 

2. Unsur guru-guru dan personalia sekolah lainnya yang ber hubungan langsung 

dengan belajar para siswa sebagai pihak yang diberi pertolongan. 

                                                
1  Harry, Peran Kepala Sekolah dalam pemberdayaan Guru, http://pelangi.dit-

plp.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=205, tgl. 23 Agustus 2007 
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3. Unsur proses belajar mengajar atau situasi belajar mengajar sebagai objek yang 

diperbaiki 2. 

Pihak atasan yang mempunyai wewenang memberi pengarahan atau bimbingan 

kepada guru-guru tidak perlu terbatas kepada administrator terdepan saja. Semua 

administrator atau petugas senior lainnya dapat memben bantuan, hal itu bergantung 

kepada situasi atau kebutuhan. Proses atau situasi belajar mengajar yang menjadi objek 

yang diperbaiki dititikberatkan kepada situasi belajamya. Sebab dengan majunya 

teknologi pendidikan sangat mungkin siswa akan belajar sendiri tidak dihadapan guru, 

dia hanya berhubungan langsung dengan materi pelajaran dan perlengkapan belajar. 

Namun situasi belajar seperti ini tidak boleh selalu terjadi, sebab belajar berpenilaku 

sangat sulit dilakukan tanpa disertai guru. 

Dengan demikian hakikat supervisi adalah suatu proses pembimbingan dan pihak 

atasan kepada guru-guru dan para personalia sekolah lainnya yang langsung 

menangani belajar para siswa, untuk memperbaiki situasi belajar mengajar, agar para 

siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang semakin meningkat. 

Sedangkan yang melakukan supervisi disebut supervisor. lstilah pembimbingan 

mengacu kepada usaha yang bersifat manusiawi yang tidak bersifat otoriter. Yang 

dimaksud dengan pihak atasan di samping dalam arti hierarki, juga dalam arti 

kewenangan atau kompetensi dalam bidang yang di supervisi. Memperbaiki situasi 

bekerja dan belajar secara efektif tergandung makna di dalamnya bekerja dan belajar 

secara berdisiplin, bertanggung jawab, dan memenuhi akuntabilitas. 

c. Ciri – Ciri Supervisi Berjalan Sesuai dengan Visi Supervisi 

Untuk melakukan supervisi yang sesuai dengan visi, terlebih dahulu seorang 

supervisor perlu mengetahui ciri-ciri dari supervisi yang efektif. Karena ciri-ciri inilah 

yang akan dijadikan panduan dalam mengembangkan keterampilan supervisi, dan 

dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan tugas-tugas supervisi seorang 

pemimpin agar sesuai dan tercapainya visi supervise.  

Delegasi. Tugas utama seorang kapten kapal adalah menakodai kapal tersebut 

sehingga bisa terus melaju ke arah yang benar, yaitu ke tempat tujuan yang telah 

ditetapkan. Jika kapten kapal melakukan semua pekerjaan di kapal tersebut sendirian 

(misanya: membersihkan dek, mencuci, memasak, memeriksa dan merawat mesin, 

menutupi kebocoran di sana sini), maka ia tidak akan ada waktu lagi untuk 

mengemudikan kapal karena ia terlalu sibuk melakukan segala sesuatunya sendirian. Ia 

tidak akan ada waktu lagi untuk melihat ke arah mana kapal melaju, karena perhatian 

dan tenaganya sudah sangat terkuras melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa 

dikerjakan anak kapal. Demikian pula dengan seorang manajer, supervisor atau 

pimpinan unit, ia harus bisa membawa timnya ke target yang telah ditetapkan. Dengan 
                                                

2  http://maswanispdyahoocoid.blogspot.com/2007/05/pentingnya-supervisi-pendidikan.html 
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keterbatasan waktu dan tenaga, akan lebih efektif jika kita mendelegasikan sebagian 

tugas-tugas, terutama yang bersifat teknis lapangan kepada anak buah. Jadi, tugas-

tugas lapangan lainnya, perlu didelegasikan kepada anggota tim. 

Keseimbangan. Seorang pimpinan diberikan otoritas untuk mengambil 

keputusan dan memberikan tugas kepada orang-orang di bawah tanggungjawabnya. 

Otoritas ini harus digunakan dengan tepat, artinya manajer atau supervisor harus 

menyeimbangkan penggunaan otoritas tersebut. Ia perlu tahu kapan harus 

menggunakan otoritas ini, dan kapan harus menahan diri dan membiarkan guru bekerja 

dengan mengoptimalkan kreativitas mereka. Keseimbangan juga mengacu pada sikap 

yang diambil oleh seorang pemimpin, kapan harus bersikap tegas, dan kapan harus 

memberi kesempatan pada guru untuk menyampaikan pendapat. Contoh. ”Example is 

the best policy.” Mungkin prinsip inilah yang penting untuk diterapkan dalam 

melakukan tindakan supervisi. Seringkali kata-kata saja kurang efektif sulit untuk 

dimengerti, maka dalam kondisi seperti ini tindakan yang paling tepat adalah dengan 

memberikan contoh konkret bagaimana bersikap dan bagaimana melakukan suatu 

tugas. Supervisor juga harus menyadari bahwa anak buah akan melihat dan mengamati 

tingkah laku pimpinan mereka sebagai pedoman tingkah laku di tempat kerja. Jadi jika 

manajer atau supervisor menginginkan anak buah untuk disiplin dalam waktu, sang 

pimpinan pun harus memperlihatkan contoh konkret dalam menerapkan disiplin waktu, 

misalnya tidak datang terlambat, menyelesaikan tugas sesuai deadline, atau jika 

mungkin sebelum deadline.  

Jembatan. Seorang supervisor atau manajer merupakan jembatan antara staf 

yang mereka pimpin dengan manajemen puncak. Jadi ia harus bisa menyampaikan 

keinginan, usulan guru pada pihak yang bersangkutan. Sebaliknya, ia pun harus bisa 

menyampaikan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta keputusan-keputusan lain 

yang telah dibuat untuk diketahui oleh para guru yang menjadi anggota timnya. Untuk 

itu, supervisor harus bisa menerapkan prinsip keseimbangan dalam bersikap dan 

mengambil keputusan agar adil dan bisa ”menemukan” kepentingan staf / guru dan 

juga pimpinan. 

Komunikasi. Ciri sukses lain yang sangat penting dalam melakukan supervisi 

efektif yang sesuai dengan visi adalah kemampuan komunikasi. Komunikasi di sini 

bukanlah komunikasi satu arah (memberikan tugas-tugas saja), tetapi yang terlebih 

utama adalah komunikasi multiarah, yang juga mencakup kemampuan mendengarkan 

keluhan, masukan, dan pertanyaan dari guru. Dalam mengkomunikasikan tugas-tugas, 

supervisor perlu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang yang harus 

melaksanakan tugas tersebut, bahasa yang sejajar dengan kemampuan dan cara 

berpikir anak buah 
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D. PENUTUP 

Kebijakan pendidikan harus ditopang oleh pelaku pendidikan yang berada di 

front terdepan yakni guru melalui interaksinya dalam pendidikan. Upaya meningkatkan 

mutu pendidikan perlu dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada rencana strategis. 

Keterlibatan seluruh komponen pendidikan (guru, Kepala Sekolah, masyarakat, Komite 

Sekolah, Dewan Pendidikan, dan isntitusi) dalam perencanaan dan realisasi program 

pendidikan yang diluncurkan sangat dibutuhkan dalam rangka mengefektifkan pencapaian 

tujuan.  

Implementasi kemampuan professional guru mutlak diperlukan sejalan 

diberlakukannya otonomi daerah, khsususnya bidang pendidikan. Kemampuan 

professional guru akan terwujud apabila guru memiliki kesadaran dan komitmen yang 

tinggi dalam mengelola interaksi belajar-mengajar pada tataran mikro, dan memiliki 

kontribusi terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan pada tataran makro.  

Salah satu upaya peningkatan profesional guru adalah melalui supervisi 

pengajaran. Pelaksanaan supervisi pengajaran perlu dilakukan secara sistematis oleh 

kepala sekolah dan pengawas sekolah bertujuan memberikan pembinaan kepada guru-guru 

agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, baik 

kepala sekolah dan pengawas menggunakan lembar pengamatan yang berisi aspek-aspek 

yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kinerja guru dan kinerja sekolah. Untuk 

mensupervisi guru digunakan lembar observasi yang berupa alat penilaian kemampuan 

guru (APKG), sedangkan untuk mensupervisi kinerja sekolah dilakukan dengan 

mencermati bidang akademik, kesiswaan, personalia, keuangan, sarana dan prasarana, 

serta hubungan masyarakat.  

Implementasi kemampuan professional guru mensyaratkan guru agar mampu 

meningkatkan peran yang dimiliki, baik sebagai informator, organisator, motivator, 

director, inisiator, transmitter, fasilitator, mediator, dan evaluator sehingga diharapkan 

mampu mengembangkan kompetensinya.  

Mewujudkan kondisi ideal di mana kemampuan professional guru dapat 

diimplementasikan sejalan diberlakukannya otonomi daerah, bukan merupakan hal yang 

mudah. Hal tersebut lantaran aktualisasi kemampuan guru tergantung pada berbagai 

komponen system pendidikan yang saling berkolaborasi. Oleh karena itu, keterkaitan 

berbagai komponen pendidikan sangat menentukan implementasi kemampuan guru agar 

mampu mengelola pembelajaran yang efektif, selaras dengan paradigma pembelajaran 

yang direkomendasiklan Unesco, "belajar mengetahui (learning to know), belajar bekerja 

(learning to do), belajar hidup bersama (learning to live together), dan belajar menjadi diri 

sendiri (learning to be)" 
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