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Prakata

Alhamdulilah, Berkat rahmat Allah Swt, penulis memiliki kekuatan
dan kesempatan menyelesaikan buku ini. Tentu saja penulis sangat
berbahagia telah dapat mewujudkan dan menyebarluaskan buku
Manajemen Sumber Daya Insani di Lembaga Pendidikan: Optimalisasi
Supervisi untuk Meningkatkan Profesionalitas Guru.
Dalam buku ini penulis menggunakan istilah Manajemen Sumber
Daya Insani (MSDI) walau pada dasar konsepnya tidak terdapat
perbedaan dengan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM),
hanya saja di buku ini penulis berupaya menggali konsep-konsep
Islam. Topik sumber daya insani merupakan kajian sentral manajemen, tentu tanpa mengabaikan tema lainnya. Kualitas SDI sangat
penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi pendidikan seperti
sekolah.
Bagi organisasi, sumber daya insani ialah aset bernilai, karena
dengan modal insani akan didapat profitabilitas. Maka pimpinan
atau manajer organisasi harus mengelola sumber daya insani secara
sistematis, terprogram, dan yang terpenting harus dapat melakukan banyak inovasi di tengah perkembangan revolusi digital yang
membuat organisasi mesti lebih responsif dalam mengelola sumber
daya insani.
Penulis sangat tertarik dengan isu-isu manajemen sumber daya
insani, salah satu bentuknya adalah penulis menjadikan isu sumber
daya insani sebagai kajian disertasi, dan kemudian juga mengampu
mata kuliah manajemen sumber daya insani. Namun demikian,
penulis tidak hanya membahas manajemen sumber daya insani
dalam perspektif perusahaan yang bersifat profit.
iii

Dalam pengamatan penulis, pembangunan sumber daya insani
di lembaga pendidikan tidak kalah pentingnya untuk dibahas, karena
pada kenyataannya banyak isu-isu sumber daya insani pendidikan
menjadi isu nasional yang menuntut untuk diselesaikan agar dapat
mewujudkan pendidikan berkualitas. Salah satu contohnya adalah,
isu mengenai kualitas guru yang masih menjadi persoalan.
Oleh karena itu, pada buku kali ini, penulis berupaya menjadikan tema perofesionalisme guru sebagai bagian dari pembahasan
manajemen sumber daya insani. Di buku ini, penulis mengambil
salah satu tema yang sering dilakukan supervisor untuk mengendalikan, meningkatkan, dan memperbaiki kualitas guru, yaitu aktivitas
supervisi pendidikan.
Bagi penulis, tema supervisi dapat menjadi kajian pembenahan
dan reformasi profesionalisme guru, karena para supervisor tidak
hanya melakukan pengamatan namun juga memberikan solusi terhadap persoalan guru di dalam kelas ketika mencapai kemampuan
atau prestasi siswa. Penulis, membahas tema supervisi pendidikan
dengan semangat sumber daya insani dengan tesis bahwa kerja
supervisi adalah juga kerja manajemen sumber daya insani.
Perlu penulis sampaikan, bahwa buku ini lebih ditulis secara
populer, dimana teori-teori terkait SDI dan supervisi pendidikan
penulis cerna dan ditampilkan secara ringan dengan pemahaman
penulis sendiri dan berupaya mendekatkanya dengan dunia pendidikan khususnya supervisi. Maka, dalam menulis buku ini, penulis hanya mengambil beberapa teori yang menurut penulis penting
dipahami oleh pelaku supervisi dan mahasiswa S1.
Buku ini dapat digunakan oleh mahasiswa fakultas tarbiyah
atau fakultas pendidikan sebagai referensi. Akhi kalam, penulis
membuka diri untuk perbaikan buku ini, oleh sebab itu komentar
yang memberikan koreksi akan sangat membantu untuk perbaikan.
Jambi, 1 Juni 2021
Penulis,
Dr. As’ad, M.Pd
iv

Kata Pengantar Editor

Buku “Manajemen Sumber Daya Insani di Lembaga Pendidikan:
Optimalisasi Supervisi untuk meningkatkan Profesionalitas Guru” ini
merupakan sebuah buku yang menarik karena terdapat tiga konsep
yang dipadukan, yaitu: manajemen sumber daya manusia, konsep
Islami, dan aplikasi di lembaga pendidikan. Mengelola sumber daya
bukanlah perkara yang gampang sebagaimana mengelola aset fisik.
Demikian juga dalam konteks perusahaan yang profit dan lembaga
pendidikan yang non profit, tentu saja terdapat perbedaan pendekatan dan modifikasi teori-teori yang diterapkan di korporasi.
Dr. As’ad, M.Pd yang intens dan fokus mengkaji persoalan
sumber daya manusia, dalam buku kali ini berupaya mengambil
salah satu sudut isu sumber daya, yaitu supervisi. Namun penulis
berupaya mendiskusikan bagaimana kualitas sumber daya tenaga
pendidikan dapat diperbaiki dengan adanya optimalisasi supervisi.
Di lembaga pendidikan peran supervisor bukanlah seperti yang
dipraktikan di pabrik, atau kerja infrastruktur yang dilakukan oleh
mandor yang lebih menggunakan pendekatan target. Di lembaga
pendidikan kerja supervisi bukanlah untuk mencari-cari kesalahan
guru lalu diberikan sanksi, namun lebih bersifat pembinaan dan
pembangunan kapasitas dan profesionalitas agar dapat menjalankan
tugas sebagai guru secara baik yang dinampakkan dengan capaian
prestasi siswa.
Dalam praktik supervisi dalam rangkan meningkatkan sumber
daya insani di lembaga pendidikan dilakukan dengan beragam
teknik dan pendekatan yang didiskusikan dalam buku ini, misalnya
bagaimana supervisor melakukan supervisi klinis, ketika seorang
v

guru mengalami permasalahan dalam aktivitas mengajar. Supervisor
dituntut berperan aktif untuk menyelesaikan masalah apa yang dihadapi guru di kelas. Dalam konteks inilah, buku ini penting dibaca
bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan agar dapat membenahi
profesionalitas guru. Semoga, buku yang ditangan para pembaca ini
dapat bermanfaat bagi pengkajian dan peningkatan SDI pendidikan.
				
				
Jambi, 20 Juni 2021
Editor,
					
Dr. Fridiyanto, M. Pd.I
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MANAJEMEN
SUMBER DAYA INSANI
DI LEMBAGA PENDIDIKAN

Manajamen Sumber Daya Insani
Pada dasarnya keberadaan organisasi adalah untuk menciptakan nilai bagi siapapun yang memiliki kepentingan terhadap institusi yang bersangkutan.1 Oleh karena itu perusahaan atau organisasi harus mendesain sistem sumber daya
untuk meraih kebermanfaatan.
Filosofi pemimpin perusahaan/organisasi mengenai
anggotanya akan sangat berpengaruh terhadap konsep
dan praktik manajemen sumber daya insan, jika berpikir
karyawan Anda berkompeten dan penuh ide, Anda akan
mendapatkannya. Bila Anda berpikir karyawan Anda malas
dan tidak kompeten, Anda akan mendapatkannya. Apa pun
filosofi Anda mengenai karyawan Anda, benar adanya.2 Salah
satu penjelasan mengapa organisasi tidak maju adalah karena
mengabaikan human capital. Pimpinan organisasi banyak yang
beranggapan bahwa karyawan tidak memiliki ide, kompetensi, bodoh, tidak dapat menyelesaikan persoalan, namun
di sisi lain perusahaan tidak melakukan capacity building atas
1
Tanri Abeng, Profesi Manajemen: Kristalisasi Teori dan Praktik
Pembelajaran Manajemen Korporasi, Lembaga Nirlaba, dan Pemerintahan
(Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 2.
2
Darmin Ahmad Pella dan Afifah Inayati, Talent Management (Jakarta:
Gramedia, 2011), hlm. 78-79.
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penilaian negatif mereka terhadap anggotanya. Minimnya
konsep SDI pendidikan yang visioner membuat organisasi
menjadi stagnan. Padahal, saat ini organisasi perlu mengelola
sumber daya insaninya, karena ini merupakan faktor kunci
untuk memenangkan persaingan. Peperangan bisnis sebenarnya bukanlah pada teknologi, mesin, dan modal, tetapi ada
pada aset manusia yang menjadi bahasan SDI.
Penggunaan istilah manajemen sumber daya insani
dalam buku ini pada dasarnya tidak terdapat perbedaan jika
dibandingkan dengan manajemen sumber daya manusia,
hanya saja kata “insani” lebih penulis niali akan dapat menggali konsep-konsep Islam. Maka kata “insani” dan “manusia”
dalam buku ini, substansinya membicarakan manusia dan
dinamika di organisasi.
MSDI yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan
SDI yang dapat mengembangkan dan menjaga SDI di organisasi.3 Topik pembahasanya mulai dari perencanaan, perekrutan, seleksi, penempatan, pelatihan, pengembangan hingga
tahap kompensasi.
Dalam kajian MSDI terdapat sebuah prinsip bahwa manusia merupakan kekayaan milik organisasi yang harus dikelola
secara baik, dan seharusnya menjadi prioritas aktivitas organisasi.4 MSDI harus dilakukan secara transparan dan berkomitmen menjalankan tugasnya, jangan sampai terdistorsi karena
akan melemahkan semangat anggota untuk mencapai prestasi
terbaik. Pengembangan kompetensi dilakukan secara berkelanjutan dengan beragam program pelatihan dan pendidikan.
Dalam MSDI, inovasi juga merupakan factor penting sehingga
dapat menciptakan anggota atau karyawan yang profesional.5
Sederhananya sumber daya insani merupakan orang
yang bekerja di organisasi. Namun demikian Hadari Nawawi
William M. Pride., Robert J.Hughes., Jack R. Kapoor, Introduction to
Business, terj. Willy Abdillah, dan Diana Angelica (Jakarta: Penerbit Salemba
Empat, 2014), hlm. 381.
4
Jamal Ma’mur Asmani, Kiat Melahirkan Madrasah UNggulan: Merintis
dan Mengelola Madrasah yang Kompetitif (Jogjakarta: Diva Press, 2013), hlm. 87.
5
Jamal Ma’mur Asmani, Kiat Melahirkan, hlm. 89.
3
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secara lebih khusus mendefinisikan sumber daya insani,
sebagai berikut.
1. SDM sebagaimana benda fisik lainnya juga merupakan
aset organisasi.
2. Setiap individu SDM memiliki keahlian dan potensi yang
berbeda namun hal inilah yang dibuthkan organisasi
dalam menjalankan fungsinya.
3. Manusia merupakan ciptaan Allah, maka berbeda dengan
sumber daya lainnya, manusia perlu diperlakukan secara
manusiawi, yang menghargai keunikan dan kompleksitasnya.6
Masih banyak pengelola organisasi terutama dalam dunia
bisnis yang berpandangan bahwa faktor penentu kesuksesan
adalah adanya investasi atau modal, karena dapat digunakan
untuk pengadaan sarana dan prasarana dan pengadaan
teknologi terbaru.7 Perusahaan atau organisasi sering mengabaikan sumber daya manusia dengan menganggapnya
bukanlah aset yang dapat meningkatkan profitabilitas dan
daya saing. Sehingga organisasi sering menghadapi persoalan sumber daya manusia, misalnya bagaimana mempertahankan karyawan yang berkualitas, bagaimana melakukan
perekrutan dan bagaimana mencegah perpindahan karyawan
berkomnpeten ke perusahaan lain. Berikut adalah paradigma
usang mengenai sumber daya insani di organisasi.8
1. Orang yang butuh perusahaan. Bahwa orang yang
membutuhkan perusahaan adalah paradigma usang,
bahkan saat ini yang terjadi adalah perusahaanlah yang
membutuhkan orang. Hal ini sesuai dengan konsep
Dricker mengenai “knowledge worker”, bahwa saat ini
terjadi pergeseran dimana loyalitas terhadap perusahaan
mulai berkurang, terutama di era digital. Oleh karena
itu perusahaan harus memfasilitasi karyawan untuk
Hadari Nawawi, Perencanaan SDM: untuk Organisasi Profit yang
Kompetitif (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm. 37-38.
7
Hadari Nawawi, Perencanaan SDM, hlm. 1.
8
Darmin Ahmad Pella dan Afifah Inayati, Talent Management, hlm. 49-58.
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menjaga komitmen dan loyalitas.
Pandangan bahwa kekuatan organisasi ada pada aset
barang. Pada awalnya memang organisasi kompetitif
adalah yang memiliki mesin, modal, dan geografis yang
strategis. Namun, kekurangan menggantungkan keunggulan terhadap mesin adalah dapat dengan mudah diduplikasi oleh kompetitor, modal sangat gampang dicari,
dan keunggulan geografis yang sangat mudah hilang.
Sementara sumber daya insani yang bertalenta sangat
sulit untuk ditiru para pesaing.
Dampak manusia sedikit bagi kinerja perusahaan. Konsep
ortodoks di perusahaan bahwa sumber daya insani
sering dianggap sebagai distingsi bagi para pesaing, dan
dianggap tidak sebagai faktor terpenting dalam kompetisi. Manusia hanya dianggap sebagai operator, manusia
hanya dieksplorasi kecakapan teknis. Sumber daya insani
yang bertalenta akan dapat memberikan keuntungan dan
revolusi bagi organisasi.
Pekerjaan yang unik bisa diisi oleh siapa saja, dan banyak
tersedia dim pasar kerja. Paradigma lama bahwa sebuah
pekerjaan itu langka dan tersedia banyak orang yang
dapat mengisinya. Saat ini, lebih baik bahwa bila pekerjaan yang tersedia banyak orang yang mengisinya, pastilah pekerjaan tersebut bukan pekerjaan dengan kompetensi langka sejalan dengan kompetensi bisnis kita. Tentu
saja pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan umum. Saat
ini, organisasi terdapat banyak posisi penting dan strategis, namun sangat sulit mencari orang berkompeten dan
berkuyalitas untuk mengerjakannya. Saat ini “bargaining
posisition” sumber daya insani sangat tinggi, ia bisa saja
pindah tempat kerja jika tidak mendapatkan kepuasan
kerja, karena talenta yang ia miliki.
Pekerjaan memberikan rasa aman. Paradigma lama bahwa
karyawan pada umumnya bersikap loyal karena pekerjaan yang memberikan rasa aman. Namun saat ini loyalitas karyawan tidaklah militan lagi, karena banyaknya
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tersedia lapangan kerja bagi karyawan yang memiliki
keahlian unik dan diperlukan. Saat ini, karyawan tidak
akan berat hati untuk meloncat dari satu tempat kerja ke
ke perusahaan lainya yang dianggapnya lebih menjanjikan.
Karyawan bersifat menerima. Anggapan lama bahwa
karyawan cenderung menerima paket standar kompensasi dan perlakuan yang diberikan oleh perusahaan.
Namun saat ini, perusahaan akan ‘memanjakan’
karyawan berkompeten dengan memfasilitasi dan paket
kompensasi yang menarik agar mereka dapat bertahan
semaksimal mungkin. Paradigma baru adalah perusahaan menyadari, mengakui dan mengakomodir kepentingan kompensasi yang baik bagi karyawan. Saat ini
perusahaan harus mendesain ulang paket kompensasi
untuk investasi sumber daya insasni.
Pergerakan karyawan bersifat vertikal. Pada masa lalu
karir karyawan bersifat vertikal, dimana perusahaan
memberikan penghargaan lebih besar kepada karyawan
yang memiliki pangkat lebih tinggi. Namun, saat ini perusahaan berupaya mengoptimalkan profit dengan meminimalisir dan efisiensi birokrasi, sehingga akan dapat
dengan mudah merespon dinamika internal maupun
dinamike eksternal. Sehingga saat ini struktur organisasi
lebih bersifat data, sistem kerja yang command and control
framework menjadi working coordination, matrix, virtual,
slim, flat, team based. Dampaknya karyawan bergerak
tidak lagi vertikal dan acak, zig zag.

Merosostnya kualitas SDM maka akan berdampak pada
produktivitas, bahkan teknologi canggih yang ada di perusahaan bisa tidak dapat difungsikan. Dalam konteks ini, maka
pembinaan dan pembangunan kapasistas SDM di organisasi
sangat diperlukan.
Manajemen sumber daya insani, beberapa kegiatan yang
dilakukan antara lain:
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Manajemen SDM difungsikan untuk menggerakkan SDM
agar produktivitasnya tinggi.
Manajemen SDM bersama manajemen didang lainnya
harus berusaha agar SDM yang dimiliki organisasi secara
terus menerus berorientasi kepada kualitas, baik dalam
melaksanakan proses produksi maupun hasilnya.
Manajemen SDM harus membantu mengembangkan
kemampuan potensial dalam bidang bisnis yang dimilikinya.
Manajemen SDM harus mampu mengembangkan dan
meningkatkan kemaampuan SDM dalam mengantisipasi
perubahan dan perkembangan lingkungan bisnis secara
optimal.
Manajemen SDM harus membina kualitas kehidupan
kerja yang positif.
Manajemen SDM harus mampu membantu SDM mewujudkan kerja dalam tim.9

Peran Supervisor dalam Optimalisasi
Profesionalitas Kinerja
Supervisi yang dilakukan oleh supervisor merupakan sebuah
intervensi kepemimpinan dengan konsep manajemen.
Kriteria intervensi manajerial yang dapat dilakukan supervisor, yaitu: 1) berkenaan dengan tujuan organisasi; 2) Terkait
kemampuan untuk mengukur output. Di organisasi terdapat
kesulitan dalam mengukur output.10
Kerja dari manajemen SDI tidak hanya terbatas pada
perekrutan, seleksi, penempatan, promosi, kompensasi. Tetapi
secara umum adalah mengelola setiap anggota organisasi agar
tetap meningkatkan kapasitas diri dalam upaya mewujudkan cita-cita organisasi. Supervisi juga merupakan aktivitas
sumber daya manusia, agar apa yang dikerjakan manajemen
di lini bawah organisasi tetap efektif dan efisien. Kesukesan
Hadari Nawawi, Perencanaan SDM, hlm. 25-26.
Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik (Yogyakarta: UPP STIM
YKPN, 2015), hlm. 120.
9

10
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aktivitas para supervisor dalam memantau kualitas, pada
dasarnya adalah kesuksesan manajemen sumber daya insani.
Dalam dunia korporasi yang diterapkan dalam industri ataupun konstruksi dikenal istilah foreman yang bertuga
menjadi pengawas dan memberikan arahan apakah sebuah
pekerjaan telah benar atau salah dalam menjalankannya, lalu
kemudian memberikan saran perbaikan.11 Apa yang dikerjakan oleh foreman ini menjalankan peran kepemimpinan
yaitu proses memengaruhi individu untuk mencapai tujuan
bersama. Kemudian terdapat sebuah penelitian menarik yang
dikerjakan oleh Kukuh Lukiyanto mengenai kepemimpinan
mandor. Bahwa mandor yang menjalankan peran supervisi
berada di manajemen lini bawah. Kukuh membedakan peran
mandor dengan foreman. Kukuh menjelaskan bahwa mandor
memilik peran lebih luas di lapangan ketika mengerjakan
sebuah konstruksi atau proyek infrastruktur.
Mandor memiliki kekuasaan dan wewenang terhadap
pekerja yang berada di bawah pengawasannya, dan mandor
merupakan seorang pemimpin. Untuk kepemimpinan seorang
mandor haru memiliki kekuasaan dan wewenang, agar
dapat menggerakkan anggotanya. Kepemimpinan mandor
bukan sebuah kepemimpinan formal, karena kelompok yang
dipimpinnya terbentuk secara tradisional saat mengerjakan
sebuah proyek. Setelah proyek selesai maka kelompok ini
akan selesai pula atau mungkin menjadi kelompok baru bila
diperlukan di proyek lain. Sebagai kepemimpinan tardisional
yang mengawasi para pekerja mandor mengekspresikan diri
secara simbolis dalam perilaku sehari-hari.12 Tugas mandor,
bukan hanya “memandori” saja, atau dalam dunia supervisi “mengawasi” karyawan atau di sekolah para guru.
Mandor juga berfungsi menjadi pemasok pekerja, organizer
tenaga kerja, mengatur pekerjaan, membuat jadwal pekerja,
11
Rahardjo dan Bernawi, Peran Kepemimpinan Jawa: Studi Eksplorasi pada
CV Batik Indah Rara Djonggrang Yogyakarta, Journal Management Diponegoro,
Vol 1 (No. 1, 2012).
12
Kukuh Lukiyanto, Mandor: Model Kepemimpinan Tradisional Jawa pada
Proyek Konstruksi Era Modern (Jakarta: Gramedia, 2016), hlm. 7-8.
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mengawasi pekerja, pelaporan, pemilihan material, menyediakan tenaga kerja, mengajari tenaga kerja, dan membayar
upah.13 Konsep mandor ini perlu penulis sampaikan, mengingat kerja mandor yang tidak hanya sebagai supervisor
ternayata sangat menarik jika diambil hal-hal baik dalam
sebuah kepemimpinan tradisional diterapkan di lembaga
modern seperti sekolah.
Kerja pengawasan yang dilakukan oleh supervisor penting dilakukan untuk mengetahui kualitas produk, kemajuan,
keuntungan, dan lain sebagainya. Intinya aktivitas kepengawasan dilakukan apakah sesuai visi.14 Supervisor perlu
melakukan kerja lapangan agar dapat meminimalisir persoalan, seperti konflik ataupun persoalan kompetensi karyawan.
Ralph Currier dan Allan C. Filley menjelaskan sebagai berikut.
1. Perencanaan rutin. Sebuah perencanaan taktis dan teknis
yang fungsinya rutin.
2. Penjadwalan. Fungsi penjadwalan dalam pengawasan
yaitu untuk menentukan target kerja.
3. Persiapan. Fungs kepastian untuk jalannya sebuah
program. segalanya sudah siap digunakan.
4. Pengabaran. Fungsi target sesuai rencana watu yang
ditetapkan.
5. Pengarahan. Fungsi penjelasan dari atasan kepada lini
bawah untuk mengerjakan secara efektif dan efisien.
6. Pemeriksaan. Untuk memastikan baha kerja berjalan
sesuai dengan tujuan organisasi, maka setiap yang
dilakukan harus diperiksa.
7. Pembandingan. Perlu dilakukan sebuah komparasi terhadap setiap aktivitas organisasi.
8. Pembetulan. Fungsi terakhir yaitu pembetulan yaitu
sebuah tindakan membetulkan penyimpangan, kesalahan dari yang telah ditetapkan.

Kukuh Lukiyanto, Mandor: Model Kepemimpinan, hlm. 8.
Tata Sutabri, Sistem Informasi Manajemen (Yogyakarta: Penerbit Andi,
2005), hlm. 61.
13
14
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Supervisor berperan dalam memberi motivasi kepada
anggotanya perlu memperhatikan hal berikut.
1. Memahami bahwa anggota mempunyai keperluan yang
berbeda-beda. Mereka menuntut pemenuhan atas kebutuhan kelangsungan hidup, kebutuhan keamanan, kebutuhan loyalitas, kebutuhan kekuasaan, dan kebutuhan
eksistensi diri.
2. Memberi kepada anggota kebebasan untuk membuat
kepuitusan dalam lingkungan kerjanya.
3. Anggota membutuhkan apresiasi, dan pujian bisa berbentuk finansial atau non finansial.
4. Perlu membuat aturan pekerjaan sehingga tidak menghambat produktivitas organisasi.
5. Perlu memiliki kemampuan mendengar anggota dengan
rasa simpati.
6. Memberi informasi kepada organisasi dan memberi
informasi segala sesuatu atas karir anggota.
7. Memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas
kerja dan berkembang bagi anggota.
8. Menyentuh hati anggota dalam menjalankan kerja supervisi.15
Dalam konteks supervisi sebagai upaya peningkatan
profesionalitas guru digambarkan guru yang mengajar
dengan berbagai media, terlibat dalam dialog dengan para
murid, kolega, para orang tua, dan para administrator, serta
secara konsisten memperlihatkan rasa hormat, aksesibilitas, dan keahlian. Guru efektif dapat diidentifikasi melalui
penggunaan penayaan yang mahir dan melalui pengajaran
yang diberikan dalam proses belajar mengajar, juga memiliki kualitas-kualitas positif sebagai berikut: Mempraktikkan
komunikasi dua arah yang jujur antara guru dan administrator; Secara konsisten berkomunikasi dengan keluarga murid;
Memelihara catatan yang akurat; Merefleksikan pengajaran
secara personal dan bersama rekan-rekan sejawat; Mampu
15
Muhammad Abdul Jawwad, menjadi Manajer Sukses (Jakarta: Gema
INsani, 2000), hlm. 264.
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membahas filosofi pengajaran; Menghadiri pertemuan-pertemuan tingkat kelas; Berpartisipasi dalam forum sekolah;
Berfokus pada para murid; Menjalankan tugas-tugas yang
diberikan; Mengajukan diri untuk membantu orang lain.16

Tujuan dan Fungsi Manajemen Sumber Daya
Insani
SDI adalah aktor utama yang menggerakkan roda keorganisasian untuk mencapai tujuannya. Semakin bekompeten SDI
organisasi, maka semakin terbuka luas peluang organisasi
dalam mencapai tujuan. Berikut adalah fungsi-fungsi manajemen sumber daya insani.
Tujuan MSDI yaitu untuk memberi sumbangsih bagi
kemajuan organisasi yang diselnggarakan dengan penuh
komitmen, sesuai etika, dan pendekatan sosial, visi organisasi
serta mengakomodir kepentingan anggota.17
Saran Organisasi bahwa manajemen sumber daya insani
(MSDI) ada untuk membantu para top level management dalam
persoalan MSDI, aktivitas yang jelas dilakukan di antaranya:
perencanaan seleksi, pelatihan, pengembangan, pengangkatan, penempatan, penilaian, dan hubungan pekerja.
Aktivitas MSDI departemen MSDI bertugas melakukan
aktivitas-aktivitas seperti membantu manajer memeroleh
karyawan berkompeten, mengembangkan, mendayagunakan,
mengevaluasi, dan mempertahankan berbagai jenis haka
karyawan. MSDI melakukan aktivitas di antaranya melakukan
evaluasi kinerja, gaji, upah, dan merespon tuntutan anggota
terhadap sebuah persoalan.
Tujuan kemasyarakatan/sosial taitu untuk kepedulian organisasi terhadap permasalahan eksternal. Organisasi public ataupun organisasi privat harus memiliki perspektif sosial kemasyarakatan, yang di perusahaan terdapat konsep corporate social
16
James H. Stronge, Original Title: Qualities of Effective Teachers (Jakarta:
Indeks, 2007), hlm. 162.
17
Lijan Poltak Sinambela, Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun
Tim Kerja yang Solid untuk Meningkatkan Kinerja (Jakarta: Bumi Aksara, 2016),
hlm. 14.
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responsibility yang bertugas melakukan kegiatan kedermawanan dalam memberdayakan masyarakat.
Tujuan organisasional bahwa MSDI bertujuan untuk: a)
meningkatkan produktivitas organisasi dengan menyiapkan
karyawan kompeten; b) mendayagunakan karyawan secara
tepat dan berdaya guna; c) perbaikan kompetensi karyawan;
d) menjamin budaya organisasi dijalankan; e) membantu
organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan; f) meningkatkan kepuasan kerja dan aktualisasi diri karyawan; g) mengelula perubahan internal dan eksternal. Sedangkan dilihat dari
fungsi, MSDI secara garis besar berfungsi, yaitu.

Perencanaan

Perencanaan dilakukan untuk mendukung implementasi
fungsi-fungsi manajemen.18 Staffing.
dilakukan
untuk
memastikan bahwa tidak terjadi salah penempatan anggota
organisasi.19 Pengembangan Sumber Daya Insani. Berperan
mempersiapkan dan melatih serta merancang karir anggota.20
Kompensasi. Sistem kompensasi dibuat untuk menjamin
reward yang adil sesuai kontribusi karyawan kepada perusahaan. Reward dapat berupa: bayaran uang, dan reward yang
tidak berbentuk finansial.

Keamanan dan Kesehatan

Keamanan dan keselamatan karyawan harus menjadi nomor
satu dalam prinsip kerja di organisasi. Oleh karena itu perlu
divisi khusus yang menjalankan kerja memberikan perlindungan keselamntan kerja dan kesehatan pekerja. Perusahaan
harus memberikan layanan asuransi dan yang bersifat taktis
seperti tersedianya klinis atau rumah sakit rujukan, sehingga
karyawan dapat kapan saja memeriksakan kesehatannya
secara nyaman. Perusahaan menerapkan prinsip perlindungan kesehatan ini dengan prinsip, bahwa karyawan yang
sehat akan memberikan dampak baik bagi perusahaan.
18
19
20

Hadari Nawawi, Perencanaan SDM, hlm. 49.
Lijan Poltak Sinambela, Manajemen Sumber, hlm. 19.
Lijan Poltak Sinambela, Manajemen Sumber, hlm. 20.
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Pegawai dan Relasi Kerja

Perusahaan yang mengelola sedemikan banyak karyawan
atau anggota tentu akan menghadapi banyak persoalan
dan konflik kepentingan. Oleh karena itu perusahaan harus
menjalin relasi yang baik dengan karyawan, misalnya adanya
kebebasan mengikuti serikat pekerja.

Riset Sumber Daya Manusia

Organisasi perlu mengevaluasi masalah di organisasi
sebagai bahan untuk merumuskan program atau kebijakan.
Perusahaan misalnya dapat melakukan riset kepuasan
kerja, kepuasan gaji dan reward berbentuk finansial, relasi
kerja, budaya kerja, komitmen kerja, dan berbagai persoalan
mengenai sumber daya manusia yang perlu dilakukan riset
serius agar dapat gambaran akan dibawa kemana organisasi.
Dalam konteks supervisi membangun profesionalitas
guru, dalam kontek Islam, Abuddin Nata menguraikan pesan
profesionalitas dalam Surat An-Nisa ayat 58: 1) seorang tenaga
kerja haruslah dapat dipercaya; 2) harus memiliki keahlian; 3)
memiliki cara kerja yang efektif.21
Untuk meningkatkan profesionalitas guru perlu dilakukan supervisi yang dilakukan oleh guru senior.22 Aktivitas
supervisi atau juga dikenal dengan pengawasan sering
mendapat respon negative dan bahkan tidak menyenangkan bagi karyawan atau guru di sekolah. Bagi orang yang
diawasi supervisi dapat mengancam kenayamanan ketika
tidak dilakukan pengawasan. Padahal di sisi lain organisasi
atau sekolah sangat membutuhkan supervisi untuk menjamin kualitas pembelajar dan kompetensi guru di sekolah.
oleh karena itu diperlukan format yang berbeda kegiatan
supervisi di lembaga pendidikan dengan yang diterapkan di
perusahaan atau pabrik. Jika di perusahaan yang dikerjakan
oleh karyawan adalah produk barang tentu sangat berbeda
dengan guru yang produknya adalah manusia. Supervisor di
Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 222.223.
22
Abuddin Nata, Kapita Selekta, hlm. 231.
21
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lebaga pendidikan dituntut untuk memahami dan menguasai beragam teknik supervisi, sehingga supervisi pendidikan
dapat menjamin kualitas belajar dan meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDI pendidikan.

Kinerja Supervisor dalam meningkatkan
Profesionalitas Guru
Kinerja merupakan sebuah perbuatan, suatu prestasi, suatu
pameran umum keterampilan.23 Melalui penilaian kinerja,
supervisor dapat membandingkan apakah yang dikerjakan
oleh guru sesuai dengan standar atau target yang ditetapkan.24
Kinerja fokus pada apa yang telah dihasilkan individu dalam
menjalankan tanggung jawabnya.25 Kinerja dinilai supervisor
agar guru dapat menyempurnakan aktivitas kerja.26 Kinerja
sebagai hasil kerja atau tingkah laku.27
Dalam konteks kinerja supervisor dapat diukur berdasarkan bidang kegiatan dan unsur-unsur pengawasan sekolah
antara lain: penyusunan program, menilai kemampuan guru,
pengumpulan dan pengelolaan data, melakukan analisis,
pembinaan kepada guru, penyusunan laporan dan pelaksanaan hasil supervisi.28 Aktivitas supervisor berperan untuk
menilai kinerja mereka untuk sekolah apakah efektif atau
tidak.29 Supervisor membawa arah tindakan guru menjadi
lebih baik.30 Dengan supervisi, maka ka mutu pembelajaJohn Whitmore, Coaching for Performan, Seni mengarahkan untuk
Mendongkrak Kinerja, terj. Y. Dwi Helly (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
1997), hlm. 170.
24
Stephen P. Robbin, Organized Behavior Consept (New Jersey, Prentice
Hall, 1986), hlm. 140.
25
Stephen P. Robbin, Personal the Management of Human Resources (New
Jersey: Prentice Hall, 1980), hlm. 191.
26
Suryadi Prawirosentono, Kebijakan Kinerja Karyawan (Yogyakarta: BPFF,
199), hlm. 2.
27
Michael Armstrong dan Angela Baron, Performance Management
(London: Insitute of Personal and Development, 1998), hlm. 15.
28
Departemen Agama RI, Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam
(Jakarta: Litbang Keagamaan, 2005), hlm. 17.
29
M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 76.
30
Departemen Agama RI, Kinerja Pengawas, hlm. 19.
23
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ran akan terjamin.31 Supervisor menjalankan intervensi agar
instruksional dapat dicapai.32
Bidang kegiatan supervisor meliputi: 1) Pendidikan.
Seorang supervisor mendesain perencanaan program pengawasan selain itu juga mengolah sumber daya yang ada dalam
bidang pendidikan agar dapat diberdayakan. Seorang supervisor juga memiliki tanggung jawab dalam mebina guru yang
di bawah wilayah kerjanya. Setelah menjalankan berbagai
aktivitas pendidikan, maka sebuah penilaian atau evaluasi
harus dilakukan. 2) Seorang supervisor menjalankan profesi
seperti mengerjakan riset bidang kependidikan khususnya
dalam kerja kepengawasan. Selain itu ia juga harus merancang
pedoman kepengawasan dan memikirkan atau menciptakan
kreativitas bagaimana teknis menjalankannya. 3) Seorang
supervisor juga dituntut untuk melakukan kerja pengabdian
pada masyarakat.33

31
32

1985).

33
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Ben M. Harris, Supervisor Behavior in Education (1975).
Burhanuddin Harahap, Supervisi Pendidikan (Jakarta: CV. Damai Jaya,
Departemen Agama RI, Kinerja Pengawas, hlm. 37-38.
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KONSEP DAN APLIKASI
SUPERVISI PENDIDIKAN

Definisi Supervisi Pendidikan
Supervisi dapat juga dimaknai “superior” dan “vision”,
dimana seorang supervisor digambarkan sebagai ahli dan
superior, sementara guru adalah orang yang memerlukan
sekolah.34 Supervisi merupakan kegiatan pendampingan dan
berperan sebagai konsultan bagi guru.35 Supervisi menurut
Glathorn merupakan proses memfasilitasi perkembangan
profesional guru, dan memberikan umpan balik mengenai
interaksi kelas dan membantu guru menggunakan umpan
balik dalam pembelajaran lebih efektif. Supervisi dilakukan
agar guru dapat mengembangkan karir.36 Menurut UNESCO
supervisi pendidikan bukan hanya memeriksa kinerja guru
tetapi mampu mengembangkan dialog mengenai perbaikan
metode, keterampilan mengajar dan penguasaan kurikulum.
Supervisi adalah sebuah usaha menstimulasi, koordinasi,
dan mebimbing secara terus menerus perkembanagan para
pendidik di sekolah apakah secara individu ataupun secara
kolektif, agar dapat lebih memahami fungsi pengajaran yang
diharapkan akan dapat membuat peserta didik lebih meraih
Donni Juni Prians, dan Rismi Somad, Manajemen Supervisi dan
Kepemimpinan Kepala Sekolah (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 83.
35
Mukhtar dan Iskandar, Orientasi Baru Supervisi Pendidikan (Jakarta: GP
Press, 2009), hlm. 40
36
Beach, Don M and Judy Reinhartz, Supervisory Leadership: Focus on
Instruction, (London: Allyn and Bacon, 2000).
34
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prestasi.37 Supervisi dilakukan untuk melihat perkembangan
peserta didik untuk menjadi lebih baik.38 Hal yang penting
diperhatikan bahwa kegiatan supervisi adalah keterampilan dalam aspek hubungan manusia, proses kelompok, da
kepemimpinan pendidikan.39
Terdapat teori yang lebih fokus kepada pengajaran,
sehingga sering juga dikenal sebagai supervisi pengajaran
yang merupakan usaha untuk mempengaruhi hasil belajar.40
Inti dari aktivitas guru dengan cara memeriksa perilaku guru
ujungnya adalah bagaimana capaian siswa dalam belajar.41
Supervisi dilakukan secara individual dan dapat diselenggarakan secara kelompok.42
Dalam Al-Qur’an Surat An-Naml: 27 tergambarkan
sebuah proses apakah sebuah kegiatan dijalan secara benar.
Dalam ayat ini bagaimana Nabi Sulaiman mengatakan tentang
sebuah kerja apakah dijalankan secara benar atau banyak hal
yang tidak diinginkan terjadi.43 Ayat ini merupakan sebuah
wahyu yang menginformasikan peristiwa antara Burung
Hud-hud yang memberi informasi kepada Nabi Sulaiman.
Dalam kejadian ini Nabi Sulaiman tidak langsung
mengambil keputusan atau membenarkan dan menyalahkan, melainkan Nabi Sulaiman langsung melakukan supervisi
dengan mengatakan,”akan kami lihat” yang bertujuan untuk
menyelidiki secara langsung sehingga bisa mengambil kebijakan secara matang.44 Pesan dalam Surat An-Naml: 27 terseCharles Boardman., Harl R. Douglas., Rudyard K. Bent, Democratic
Supervision (Cambridge: Houghton Miffin Company, 1953).
38
Burton dan Lee J. Bruckner, Supervision (New York: Appleton Century,
1955)
39
Piet A. Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan: dalam
Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.
18.
40
R.J, Alfonso, Instructional Supervision, a Behavior System (Boston: Allyn
and Bacon, 1981).
41
Piet A. Sahertian, Konsep Dasar, hlm. 18.
42
Piet A. Sahertian, Konsep Dasar, hlm. 18.
43
An-Naml:27.
44
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian alQur’an, Volume 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 433.
37
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but dapat menjadi sebuah landasan prinsipil bahwa dalam
ajaran Islam sebuah pengawasan itu adalah hal wajar yang
dilakukan Allah swt kepada manusia. Dapat dikatakan bahwa
dalam ajaran Islam selalu mengingatkan bahwa setiap aktivitas mereka di dunia akan selalu dipantau, dinilai, dan akan
mendapat balasan di hari akhir kelak, walau sebesar biji zarah
pun.
Dalam menjalankan supervisi terdapat prinsip-prinsip
sebagai berikut.
1. Prinsip dasar. Seorang supervisor menjalankan tugas
tidak boleh melanggar ideology dan hukum yang berlaku
di Republik Indonesia.
2. Prinsip praktis. Bahwa dalam menjalankan supervisi
harus: konstruktif, hubungan profesional, progresif,
mengembangkan potensi, memperhatikan kesejahteraan,
berbasis kenyataan, jujur. Selanjutnya supervisor tidak
boleh melakukan: otoriter, hubungan pribadi, menghambat potensi, mempersulit perkembangan karir, tidak
mengeksploitasi, tidak menuntut capaian kerja di luar
kemampuan, tidak egois.
3. Tujuan supervisi. Tujuan supervisi adalah meningkatkan
kualitas pendidikan nasional dengan berbasis kualitas
belajar di kelas. Maka supervisor memiliki tugas khusus
sebagai berikut: membina guru, mengatasi masalah guru,
meningkatkan kualitas, memperkuat kesadaran, memotivasi guru, melindungi guru, mengembangkan solidaritas.
4. Fungsi dupervisi. Supervisor menjalankan tugas untuk
menjamin perbaikan mutu pendidikan.45

Mengapa Supervisi Pendidikan Penting?
Supervisi penting, karena dalam organisasi terdapat keragaman watak manusia. Dalam kajian manajemen dikenal teori
Douglas McGregor yang sering disebut dengan Teori X dan
Teori Y. di Teori X terdapat asumsi bahwa manusia memiliki sifat negatif, sedangkan Teori Y beranggapan sebaliknya
45

Syafaruddin, Administrasi Pendidikan, hlm.76-79.
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bahwa manusia itu memiliki karakter positif. Dalam Teori X
terdapat anggapan bahwa manusia:
1. Pada dasarnya manusia kurang atau mungkin tidak suka
bekerja, karena manusia sangat enggan untuk melakukan
pekerjaan. Jika bisa, ia tidak membutuhkan pekerjaan.
2. Dalam menjalankan pekerjaan manusia harus dipaksa
jika diperlukan ancaman dapat dilakukan agar indivisu
manusia meu melakukan tindakan.
3. Selalu ada usaha untuk mengelak beban kerja dan tanggun jawab, jika melakukan pekerjaan itu hanya sekedar
formalitas.
4. Manusia pada dasarnya menginginkan kenyamanan
diri.46
Sedangkan Teori Y memiliki pandangan bahwa manusia
pada dasarnya:
1. Hakikatnya manusia adalah mahluk yang bekerja, mereka
menikmati pekerjaan sebagaimana aktivitas bermain.
2. Manusia sangat berkomitmen atas perintah dan petunjuk
dalam menjalankan kerja.
3. Manusia akan selalu berupaya mendapatkan pekerjaan
dan bertanggung jawab atasnya.
4. Manusia memiliki kreativitas dan memiliki kecakapan
pengambilan keputusan.47
Jika disederhanakan dan diimplementasikan ke dalam
dunia pendidikan dalam hal ini aktivitas supervisi pendidikan maka Teori X dan Teory Y, sebagai berikut.

Bahar Agus Setiawan dan Abd. Muhith, Transformational Leadership:
Ilustrasi di Bidang Organisasi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 42.
47
Bahar Agus Setiawan dan Abd. Muhith, Transformational Leadership,
hlm. 42-43.
46
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Tabel 1 Teori X dan Teori
Teori X

Teori Y

Pada umumnya guru sebagai
warga sekolah cenderung
menolak dan tidak mampu
menjalankan tugas danggung
jawab profesionalnya.
Guru akan cenderung
mementingkan diri sendiri

Pada umumnya guru sebagai
warga sekolah mencintai
profesinya sebagai pendidik,
serta memiliki kemampuan
untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan
kepadanya sebagai guru.

Pada umumnya guru sebagai
warga sekolah cenderung
bersifat agresif, melanggar
ketentuan serta mudah
berkonflik.

Pada umumnya guru sebagai
warga sekolah memiliki inisiatif
dan memiliki kontrol diri.

Agar mendapatkan tujuan
pembelajaran dan pendidikan
maka guru harus dipimpin,
diawasi, diarahkan dan
dihukum jika melakukan
kesalahan.

Untuk mencapai tujuan, maka
guru tidak perlu diawasi, dan
diarahkan, karena guru sudah
mencintai pekerjaannya dan
ingin memberikan yang terbaik
untuk diri dan sekoalah.

Pengawasan diperlakukan dalam organisasi karena
factor-faktor sebagai berikut.
1. Perubahan lingkungan organisasi. Perubahan internal
dan eksternal organisai tidak dapat dihindari. Akan terus
muncul inovasi dan teknologi baru yang akan memengaruhi aktivitas di organisasi. Melalui aktivitas supervisi
maka manajer dapat mengantisipasi dan mengakomodir
berbagai perubahan.
2. Peningkatan kompleksitas organisasi. Dalam sebuah
organisasi besar akan menghadapi banyak kompleksitas
dengan berbagai dinamika yang bisa saja menghambat
pencapaian tujuan organisasi. Maka diperlukan kegiatan
supervisi.
3. Kesalahan-kesalahan. Dengan aktivitas kepengawasan,
supervisor dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan
yang dibut terus dilakukan, meluas yang akan meciptakan suatu kondisi kritis dalam organisasi.
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4.

Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang.
Dengan supervisi maka dapat dijamin apakah bawahan
telah menjalankan delegasi wewenang atau tugas yang
diberikan kepadanya.48

Supervisi penting bagi dunia pendidikan yang berperan
sebagai pembangun kualitas sumber daya manusia. Kualitas
sekolah sangat tergantung oleh guru yang telah mengikuti
pre service education dan well training. Supervisor memantau
guru agar profesional dengan memiliki ciri-ciri: a) memiliki
kecakapan pedagogi; b) tanggung jawab; c) memahami kode
etik guru.49
Pembaruan sekolah di Amerika dilakukan dengan
membenahi konsep dan praktik supervisi. Kunci utama
supervisi yang dilakukan di Amerika yaitu untuk membenahi
pengajaran di kelas. Konsep yang ditawarkan untuk membenahi proses pembelajaran di Amerika Serikat dapat dilihat
pada buku Minor Gwyn yang berjudul Theory and Practice of
Supervision, 1963 yang mengulas pemahaman jiwa belajar.
Peranan supervisi pendidikan yaitu membantu dan
memberi dukungan dan mengikut sertakan guru dalam hal
yang bertujuan membenahi kualitas pembelajaran50Dalam
mengembangkan profesionalisme dan peningkatan karir
guru, maka perlu ditambahkan bahwa karir guru juga menjadi
objek supervisi pendidikan. Melalui penilaian dan dilanjutkan dengan promosi jabatan atau karir, maka supervisi akan
mampu menjaring tenaga-tenaga kompeten untuk melakukan
perbaikan sekolah.
Mengenai masalah urusan pribadi guru memiliki faktor
di luar permasalahan profesionalisme mereka, misalnya
faktor ekonomi, faktor kesehatan, faktor keluarga, faktor
sosial masyarakat. Ciri-ciri guru yang memiliki masalah pribadi, yaitu:
48
49
50
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Sering emosional sesama rekan guru dan murid.
Bila sering aktif tiba-tiba menjadi pendiam.
Sering melakukan kesalahan dalam pembelajaran.
Sering terungkapkan masalah pribadinya ketika berbicara, misalnya masalah keuangan.
Tiba-tiba yang mencintai profesinya menjadi tidak ikhlas
menjalankan tugasnya.

Berbeda dengan permasalahan guru, Kimbal Wiles
menyampaikan hal yang diharapkan guru dari atasannya.
Hal ini penting mendapat perhatian. Masalah-masalah
yang dihadapi guru: Pertama, Masalah pada tingkat SD/
Mis yaitu meletakkan pemahaman dasar mencakup membaca, menulis, dan berhitung. Pada murid kelas dasar ini guru
sering mengalami kesulitan mengajar agar anak-anak dapat
menguasai tiga mata pelajaran tersebut. Kedua, Masalah pada
tingkat SMP/MTs yaitu memberi penjelasan bidang studi
tertentu seperti ilmu eksakta, dan dalam pengajaran bahasa
asing. Pada tahap ini pelajar juga sedang dalam tahap behavior
problems, sehingga sering memengaruhi pembelajaran. Ketiga,
Masalah pada tingkat SMA/MAN yaitu mempersiapkan
siswa ke perguruan tinggi selain itu pada tahap ini siswa
sedang dalam tahap pubertas sehingga sering terjadi konflik
antara siswa dan guru.
Pada dasarnya di Amerika Serikat telah mewanti-wanti
para supervisor agar jangan sampai masuk ke permasalahan
pribadi guru terlampau jauh, karena hal itu bukanlah wilayah
kerja supervisi, melainkan wilayah kerja konseling. Untuk
mengatasi permasalahan pribadi dan faktor-faktor di luar
yang terjadi di lingkungan guru sebaiknya ditangani oleh
divisi sejenis konseling dimana setiap guru bisa menyampaikan permasalahan mereka diluar masalah pembelajaran.
Perlunya pembedaan kerja supervisi dan konseling ini dilakukan agar tidak terjadi percampuran antara kerja supervisi dan
konseling.
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Tujuan Supervisi Pendidikan
Jika dilihat tujuan supervisi pendidikan yaitu: 1) pengembangan kurikulum; 2) kualitas belajar dan mengajar; 3) karir
tenaga pendidik.51 Glathorn mengatakan ketika berbicara
tujuan supervisi secara umum: Memeriksa ketersediaan
bahan belajar mengajar; Memberikan nasehat mengenai
pendekatan pengajaran; Menilai level guru; Mengarahkan
iklim sekolah; Menilai ketersediaan dan kualitas layanan
dukungan yang tersedia untuk guru; Mempromosikan perubahan dan inovasi kurikulum; Memperhatikan kesejahteraan
guru; Memperhatikan permasalahan institusi; Pengumpulan
data untuk memfasilitasi perencanaan dan pengambilan
keputusan; dan Memantau implementasi kebijakan.
Ketika supervisi fokus pada praktik di kelas, Glathorn
menambahkan bahwa tujuan supervisi, yaitu: Menyediakan
umpan balik bagi kinerja guru; Mengidentifikasi kebutuhan
pengembangan guru; Mengidentifikasi potensi promosi;
Menjamin moralitas dan motivasi kerja guru; Menyediakan
dukungan profesional dan binaan bagi guru.
Tujuan dilakukannya supervisi pendidikan dapat dikatakan untuk menjamin apakah lingkungan di sekolah dan di
dalam kelas secara khusus telah mendukung untuk sebuah
proses pembelajaran berkualitas. Tujuan utama supervisi
adalah untuk mereformasi kualitas belajar dan mengajar.
Maka seorang supervisor memainkan peran sebagai perencana,
pembantu, pemotivasi, komunikator, organisator, penilai, dan
pengambil keputusan.
Tujuan supervisi pendidikan, yaitu:
1. Membina guru khususnya kesuksesan mengajar di kelas..
2. Menggali potensi guru agar lebih siap dalam mempersiapkan muridnya menjadi anggota masyarakay yang
baik.
3. Menolong guru dalam menganalisa kegiatannya dalam
proses belajar mengajar.
51
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Memperbaiki kesadaran akan pengelolaan kerja secara
demokratis.
Memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas kerjanya.
Membantu promosi sekolah.
Menolong guru agar dapat memberdayakan pengalamannya sendiri.
Menumbuhkan semangat kekompakan rasa persataun
dan kesatuan antar guru.
Menolong guru dalam mengevaluasi kesuksesannya
dalam perkembangan para murid.52

Selain itu tujuan supervisi memiliki tujuan sebagai berikut: Mengurangi tindakan kesalahan guru dalam menjalankan
tugas; Mengurangi terulangnya penyimpangan yang dilakukan guru dalam mengajar; Menemukan strategi dan teknik
terbaik dalam melakukan pembinaan untuk guru yang telah
meraih kinerja baik; Membangun suasana paritipatif dan
keterbukaan.53

Fungsi Supervisor Pendidikan
Fungsi merupakan kaitan antara elemen yang disebut struktur.54 Supervisor menjalankan fungsi komunikasi, maka
terdapat tujuan pokok komunikasi yang akan dilaksanakan,
sebagai berikut. Pertama. Fungsi informasi, dalam organisasi
setiap informasi, terutama terkait pekerjaan sangat penting,
seorang supervisor dapat menjadi pemasok berbagai informasi terkait profesionalisme sebagai pendidik, dan akan
menjadi input bagi para guru dalam meningkatkan kompeten. Kedua, Fungsi perintah, menjalankan instruksi kepada
guru tentang bagaimana mereka dapat menjalankan standar
dan sesuai alokasi waktu yang dibutuhkan, dan harus sesuai
dengan kebijakan pemerintah. Ketiga, Fungsi Pengaruh dan
52
Donni Juni Priansa dan Rismi Somad, Manajemen Supervisi dan
Kepemimpinan Kepala Sekolah (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 85.
53
Wukir, Manajemen Sumber, hlm. 35.
54
Andre Hardjana, Komunikasi Organisasi: Strategi dan Kompensasi
(Jakarta: Kompas, 2016), hlm. 138.
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persuasi, sebagai seorang supervisor ia memiliki pengaruh
untuk meminta guru melakukan sebuah tindakan profesional
dan harus dikerjakan. Namun demikian supervisor juga
dapat meminta guru secara persuasif. Keempat, Fungsi integrasi, seorang supervisor dapat menyatukan guru dengan
pendekatan komunikasi yang baik, sehingga di sekolah
tercipta suasana harmonis.55
Jika dirujuk fungsi dalam penerapan praktis supervisi di
sekolah dapat dilihat sebagaimana tertulis dalam dokumen
Departemen Pendidikan Nasional, sebagai berikut: bimbingan, bantuan tidak langsung, umpan balik, pengawasan periodik, kemitraan.56 Supervisor berfungsi sebagai berikut:
1. Mengkoordinasi semua kegiatan sekolah. Di sekolah
terdapat kegiatan guru, usaha sekolah, dan kegiatan
pertumbuhan jabatan dan karir guru.
2. Melengkapi kepemimpinan sekolah. Dengan aktivitas
supervisi maka akan dapat melatih dan menumbuhkan
kepemimpinan di kalangan guru.
3. Memperdalam pengalaman para guru. Guru akan semakin dapat memaknai dan memperoleh pengalaman baru
melalui aktivitas guru.
4. Merangsang usaha-usaha sekolah yang kreatif. Kegiatan
supervisi akan dapat memotivasi para guru untuk lebih
inisiatif bukan karena instruktif untuk menciptakan
hal-hal kreatif yang lebih bermanfaat bagi sekolah.
5. Memberi fasilitas dan penilaian terus menerus. Melalui
supervisi maka akan dapat dilakukan evaluasi dan
penilaian terus menerus yang akan berdampak pada
perbaikan konseptual dan teknikal para guru dalam
praktik mengajar ataupun kompetensi sosial.
6. Menganalisis situasi belajar mengajar. supervisi dapat
mengambil data kongkrit mengenai kerja guru di dalam
kelas apakah sudah sesuai kompetensi dan menuju
Andre Hardjana, Komunikasi Organisasi, hlm. 139-141.
Depdiknas, Laporan Nasional tentang Pembangunan Pendidikan Negara
Indonesia.Jakarta: 2001
55
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kepada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
Melengkapi pengalaman-pengalaman baru. Dengan
supervisi, tidak hanya para guru, namun supervisor pun
akan mendapatkan pengalaman baru sebagai seorang
pendidik.
Menyelaraskan tujuan pendidikan dengan kompetensi.
Kegiatan supervisi akan dapat melihat apakah tujuan
pendidikan cocok dengan keahlian guru.57

Dapat disimpukan bahwa kegiatan supervisi pendidikan
berfungsi menggali potensi yang ada pada guru untuk kemudian dibina demi tercapainya tujuan pembelajaran. Oleh
karena itu untuk menjalankan fungsi supervisi pendidikan,
cara-cara manusiawi sangat dibutuhkan, agar guru yang
disupervisi tidak merasa diintimidasi. Ametembun menjelaskan bahwa sebagai supervisor kepala sekolah berfungsi.
1. Fungsi penelitian. Kepala sekolah melakukan aktivitas pengkajian dengan mengamati bagaimana interkasi
pembelajaran di kelas guru dan peserta didik. Kepala
sekolah membuat catatan-catatan hasil observasi selama
dalam menjalankan tugasnya. Hasil catatan ini kemudian
dapat dianalisis oleh kepala sekolah.
2. Fungsi penilaian. Setelah melakukan aktivitas penelitian
kepala sekolah sebagai supervisor kemudian melakukan analisis faktor penghambat dan menjadi pendukung
seorang guru sukses atau gagal dalam menjalankan
tugasnya di kelas.
3. Fungsi perbaikan. Kepala sekolah sebagai supervisor
tugasnya bukanlah mencari-cari kesalahan tetap fungsinya adalah untuk melihat potensi dan apa yang masih
menjadi kekurangan guru dalam menjalankan profesinya.
Ketika seorang guru didapat kekurangan dalam metode
mengajar, supervisor dapat melakukan perbaikan-perbaikan dengan memberikan saran-saran ataupun kecakapan teknis tertentu yang dibutuhkan oleh seorang guru
57
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4.

agara kualitas pembelajarannya berkualitas.
Fungsi peningkatan. Kepala sekolah sebagai supervisor
harus menjalankan transformasi sikap, dan tindakan
negatif guru dalam menjalankan kerjanya menjadi hal
yang positif. Dengan berbagai pendekatan, supervisor
hendaknya dapat mengubah semua hal negatif menjadi
hal yang bermanfaat bagi indivi dua guru, murid, dan
sekolah.

Kepala sekolah sebagai supervisor pada dasarnya melakukan aktivitas penilaian. Agar tidak salah dalam melakukan
bias penilaian, perlu memperhatikan poin sebagai berikut.
1. Persepsi selektif. Ketika supervisor memberikan
penilaianberdasarkan kesukaan atau tidak suka.
2. Efek halo. Ketika supervisor hanya memberikan penilaian
didasarkan satu fakto saja.
3. Efek kontras. Ketika supervisor memberi penilaian dipengaruhi oleh perbandingan terhadap orang lain.
4. Proyeksi. Penilaian dilakukan atas dasar bahwa orang
lain sama dan memilik standar sama dengan kita.
5. Stereotype. Penilaian yang dilakukan pada kelompok
bukan individunya.58
Agar terhindar dari bias penilaian, maka supervisor
dapat melakukan hal berikut.
1. Mengumpulkan informasi sebanyak ungkin untuk
memperkuat kesimpulan dan perspektif.
2. Memeriksa kesimpulan yang di dapat selama menjalankan
supervisi. Ini penting dilakukan agar menjadi pertimbangan dalam melakukan aktivitas supervisi.
3. Mampu membedakan antara fakta dan asumsi. Seorang
pemimpin sebaiknya mengambil keputusan didasarkan
asumsi, agar akurat.
4. Melakukan penilaian dengan pertimbangan semua aspek
dengan bobot yang seimbang.
58
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Tidak menganggap bahwa orang lain memiliki standar
sama. Maka seorang pemimpin sebaiknya menggunakan
standar baku.59

Dalam melakukan supervisi perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.
1. Menerapkan standar. Standar kinerja harus ditetapkan
dengan jelas. Standar dapat ditetapkan dalam bentuk
bilangan atau jumlah, misalnya jumlah pelajar yang
mendapatkan A dalam ujian dapat juga ditetapkan dalam
bentuk lainnya.
2. Mengyukur kinerja. Mengukur kinerja bergantung pada
factor-faktor seperti kecukupan dan ketepatan informasi.
Unit pengukuran kinerja harus jelas dan seragam selama
proses pengukuran. Misalnya, kinerja guru diukur
dengan nilai rata-rata murid yang diajar.
3. Membandingkan hasil aktual dengan standar. Hal ini
melibatkan perbandingan antara kinerja actual dengan
standar yang telah ditetapkan.
4. Melakukan aksi korektif ketika dibutuhkan. Setelah
ditemukan penyimpangan dan disampaikan untuk
dipertimbangkan oleh guru.60

Kepemimpinan Pendidikan
Kepemimpinan adalah seni menggerakkan orang lain untuk
mewujudkan visi.61 Menurut Nanus kepemimpinan dapat
difokuskan kepada: membangun antusias, mendukung
kegiatan anggota, peduli efektivitas organisasi, visioner.62
Tanpa kepemimpinan yang efektif maka supervisi pendidikan juga tidak akan berjalan efekif. Maka seorang supervisor
dituntut untuk terus mengasah diri dan melatih kompetensi
kepemimpinan agar dapat menggerakkan warga sekolah
Dewi Hangraeni, Perilaku Organisasi, hlm. 24.
Wukir, Manajemen Sumber, hlm. 36.
61
Frigon, SR, Normand L and Harry K Jakcson, Jr, The Leader: Developing
the Skills& Personal Qualities Need to Lead Effectively (New York: AMCom,
1996)
62
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59
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menuju perbaikan kualitas.
Dengan menggunakan konsep kepemimpinan George R.
Terry dengan ciri-ciri kepemimpinan, maka kepemimpinan
dalam pendidikan sebaiknya.
1. Energik. Kepala sekolah sebagai orang yang memimpin di
sebuah lembaga pendidikan tidak boleh terlihat lesu dan
tidak bersemangat dalam menjalankan aktivitas kerjanya
ataupun dalam sosok kehidupan pribadinya di luar kerja
yang juga akan dilihat oleh warga sekolah. Kepala sekolah harus menampilkan diri sebagai sosok yang energik
penuh semangat dalam menjalankan aktivitas apa saja.
Sosok kepala sekolah yang energik akan menularkan
aura positif energiknya ke seluruh sekoalh, yang akan
membangkitkan semangat bekerja bagi seluruh warga
sekolah.
2. Stabilitas emosi. Seorang kepala sekolah harus memiliki
emosiaonal yang stabil. Seorang kepala sekolah tidak
bisa memarahi seorang guru di depan murid-muridnya.
Kepala sekolah dapat mengendalikan kemarahan jika
terdapat yang tidak sesuai dengan standar atu aturan.
3. Hubungan sosial. Kepala sekolah harus memiliki hubungan sosial dengan warga sekolahnya, staf, murid, dan
para guru. Kepala sekolah tidak bisa lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruang tanpa melakukan komunikasi sosial.
4. Motivasi pribadi. Kepala sekolah memiliki motivasi yang
tinggi sehingga ia dapat juga memberi motivasi kepada
warga sekolah untuk mencapai target tertentu.
5. Keterampilan komunikasi. Komunikasi merupakan
kata kunci kesuksesan organisasi, banyak kegagalan
organisasi karena gagalnya dalam melakukan komunikasi. Kepala sekolah harus menyampaikan pesan atau
instruksi secara baik dan jelas.
6. Keterampilan mengajar. Kepala sekolah sebagai supervisor yang berkenaan dengan kerja terkait keterampilan mengajar maka ia pada dasarnya telah memiliki
28
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keterampilan mengajar, sehingga dapat melakukan
pembinaan dan perbaikan kepada guru yang disupervisinbya.
Keterampilan sosial. Kepala sekolah sebagai pemimpin,
tentunya ia akan banyak berkomunikasi dengan banyak
orang. Maka ia harus juga memiliki kecakapan sosial
sehingga dapat berkomunikasi di dalam sekolah ataupun
di dalam masyarakat.
Komponen teknis. Kepala sekolah idealnya juga memiliki kemampuan teknis, misalnya dalam menggunakan
internet, komputer, sehingga dapat secara efisien dalam
menjalankan tugas-tugasnya.

Kepala sekolah perlu mempertimbangkan hal sebagai
berikut.
1. Kemampuan mencipta yang meliputi: selalu memiliki
ide-ide segar, memiliki solusi dalam menyelesaikan
masalah apa saja yang muncul, dapat mengantisipasi
akibat dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh
kepala sekolah, berpikir imajinati agar dapat mengaitkan
satu persoalan ke persoalan lainnya.
2. Kemampuan membuat perencanaan: kepala sekolah
mampu mengaitkan antara masa lalu, sekarang dan masa
mendatangf, dapat memetakan apa saja yang akan dibutuhkan di masa mendatang berbasis persoalan yang ada
saat ini, dapat menyelesaikan apa saja yang dirasakan
mendesak dalam organisasi.
3. Kemampuan mengorganisasi: kepala sekolah dapat
membagi tugas dan pekerjaan secara adil kepada setiap
warga sekolahnya, dapat membuat keputusan secara
cepat dan tepat, dapat bersikap tenang walau dalam
sebuah kondisi kritis sehingga dapat menjalankan perannya secara baik, dapat mengetahui apakah sebuah pekerjaan yang dilakukan bawahan itu sudah selesai atau
belum.
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Kemampuan komunikasi yang meliputi: dapat memahami anggotanya, dapat mendengarkan aspirasi, dapat
menyampaikan dan menjelaskan sesuatu kepada orang
lain, dapat berkomunikasi melalui tulisan, dapat berkomunikasi dengan baik sehingga orang mau melakukan
diskusi dan berbicara, dapat berempati misalnya dengan
mengucapkan terimakasih, dan selalu berusaha memberi
motivasi warga sekolah untuk melakukan pekerjaan
dengan baik.
Kemampuan memberi motivasi: pemimpin yang baik
dapat menjadi inspirasi orang di dalam organisasinya,
menyampaikan tantangan secara realistis dan merebut
peluang secara optimis, membantu orang lain agar dapat
memberikan kontribusi bagi organisasi.
Kemampuan melakukan evaluasi: dapat membandingkan antara hasil yang dicapai dengan tujuan, dapat
melakukan evaluasi diri dan evaluasi anggotanya, serta
dapat melakukan pembenaran terhadap sebuah kerjaan
atau tindakan.63

Sekolah efektif sangat dipengaruhi kepemimpinan kepala
sekolah: Harus sorang yang memiliki kesehatan apakah
ruhani dan fisik; Berkomitmen akan target yang ingin diwujudkan; Memiliki antusias; Memiliki keterampilan dalam
membimbing guru; dan memiliki karakter yang jujur, cerdas
dan terampil dalam mengajar64 Dalam menjalankan manajemen secara efektif maka kepala sekolah sebagai manajer
harus memiliki beragam keterampilan agar dapat mengelola
sumber daya insani, keterampilan manajerial.65

Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis (Jakarta: Prenada
Media, 2004), hlm. 240-242.
64
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65
Rohiat, Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik (Bandung: Refika
Aditama, 2019), hlm. 9.
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Prinsip Aktivitas Supervisi dalam Perspektif Islam
Secara doktrin Islam sangat menganjurkan pengembangan
ilmu, ini dapat dipelajari. Dalam Al-Alaq: 1-5 Allah menurunkan perintah pertama kepada manusia untuk membaca,
dengan membaca manusia akan banyak belajar dan mengetahui apa yang ia ingin ketahui atau pun tidak.66 Ilmu memiliki
peran penting dalam Islam, maka dalam Surat Al-Zumar:9
Allah SWT menyampaikan tentang adanya perbedaan orang
yang kompeten dan tidak kompeten.67
Pentingnya belajar dan mencari ilmu juga disampaikan
Nabi Muhammad sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari
dan Muslim,”Menurut ilmu itu fardhu (wajib) bagi Muslimin dan
Muslimat.” Betapa pentingnya ilmu dalam Islam, oleh karena
itu dalam Al-Qur’an, Hadist Nabi, dan dalam sejarah klasik
Islam, selalu saja terdapat etika ketat yang mengatur hubungan antara murid dan guru. Di era modern saat ini, etika murid
dan guru semakin berkurang. Etika belajar dan mencari ilmu,
dalam bab ini mendiskusikan bagaimana etika dalam forum
ilmiah yang digambarkan dalam Al-Qur’an.
Aktivitas supervisi pendidikan, merupakan sebuah aktivitas yang berkaitan dengan ilmu. Posisi ilmu yang tinggi dalam
Islam membuat para praktisi supervisi setidaknya juga memahami beberapa prinsip penting. Berikut merupakan tiga ayat
Al-Mujadilah: 8 dan 11, dan Al-Kahf: 71 yang masing-masing
ayat dapat dijadikan etika dalam menjalankan aktivitas supervisi.
Dalam Surat Al-Mujadilah: 11 terdapat makna bahwa
perlu keleluasaan banyak pihak dalam sebuah forum. Dalam
aktivitas supervisi pendidikan akan banyak terdapat forum-forum diselengarakan. Oleh karena itu perlu menerapkan pesan
yang terkandung dalam Al-Mujadilah: 11, bahwa hendak
Al-‘Alaq: 1-5 dalam Departemen Agama, Al-Qur’an dan
Terjemahnya: Al-Jumnatul ‘Ali Seuntai Mutiara yang Luhur (Jakarta:
Departemen Agama dan Penerbit J-Art, 2005), hlm.598.
66
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Az-Zumar: 9.
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memiliki ke lapangan pikiran, dan sikap dalam majelis ilmu.68
Ayat ini menjelaskan bagaimana pendidikan akan
membuat orang beriman semakin bahagia69 Allah akan
melindungi dan akan mengangkat derajatnya.70 Jika dilihat
tafsir Al-Jazairi bahwa peristiwa belajar tidak boleh terlepas
dari permasalahan sosial, artinya ketika terjadi permasalahan yang membutuhkan turunnya para penuntut ilmu maka
mereka harus “berdiri” atau ambil bagian untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam bahasa pergurun tingginya bisa
dikatakan sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebuah prinsip yang tidak mengabaikan kampus dan para ilmuan tercerabut dari permasalahan sosial dan masyarakat.
Pesan dari ayat di atas adalah bahwa ketika di forum
ilmiah, hendaklah setiap individu saling memiliki sikap keterbukaan: saling mendengar, dan saling menghargai argumentasi-argumentasi yang muncul dalam majelis ilmu, sekalipun
terdapat perbedaan pendapat. Dengan sikap saling keterbukaan sebagaimana dianjurkan dalam Al-Mujadilah: 11 aktivitas supervisi pendidikan akan bisa meraih kesuksesan. Dalam
teori dan praktiknya supervisor memang dituntut untuk dinamis dan mampu menciptakan keterbukaan dengan para guru
yang menjadi mitranya dalam mewujudkan proses pembelajaran berkualitas.
Pelajaran berikutnya yang dapat diambil para praktisi
supervisi dengan menggali konsep Islam adalah sebagaimana
terkandung dalam Surat Al-Mujadilah: 8. Oleh karena itu sebaiknya aktivitas supervisi pendidikan harus bisa menghilangkan sikap saling mencurigai.71 Al-Jazairi mengatakan bahwa
ayat ini menceritakan orang-orang munafik di Madinah.
Ketika itu mereka berbisik-bisik di hadapan kaum Muslim,
padahal ketika itu sedang bertarung. Mereka menakut-nakuti orang yang beriman bahwa mereka (Yahudi dan orang
Al-Mujadilah: 11.
Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Tafsir Al-Qur’an Al-Aisar: Surat QaafAn-Naas, Jilid 7 (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), hlm. 334-335.
70
Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Tafsir Al-Qur’an, hlm. 335.
71
Al-Mujadilah: 8, hlm. 544.
68
69
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munafik) bertekad memerangi kaum Muslim. Olehkarena
itu Rasullah melarang mereka agar jangan berbisik-bisik.
Nabi saw bersabda: “Janganlah berdua orang berbisik-bisik tanpa
(mengajak) teman ketiganya.”hadits ini terdapat dalam kitab
Ash-Shahih dan dalam kitab Al-Muwaththa. Namun, mereka
tidak mentaati perintah Rasulullah dan tetap berbisik-bisik
dan berbincang rahasia.
Ayat di atas turun karena orang Yahudi yang mendoakan
hal-hal buruk untuk Nabi Muhammad Saw.72 ayat ini mengenai orang yang selalu berbisik-bisik antara mereka ketika
ada seorang muslim yang lewat. Bisik-bisik akan menimbulkan kecurigaan, olehkarena itu Nabi Muhammad melarang
kaum muslim untuk berbisik-bisik jika hadir pihak ketiga
(atau di dalam forum banyak orang), sebagaimana hadis
Nabi Muhammad saw,”Apabila berkumpul tiga orang, janganlah dua orang di antara mereka saling berbisik tanpa melibatkan
yang ketiga-kecuali dengan seizinnya (yakni yang ketiga itu).”73
Quraish Shihab menjelaskan berbicara dengan bahasa yang
tidak dimengerti pihak ketiga yang hadir, sama saja dengan
berbisik-bisik yang juga akan menimbulkan kecurigaan. Pada
prinsipnya Islam melarang kaum Muslim berbisik-bisik dalam
forum yang melibatkan banyak orang. Larangan berbisikbisik di forum ilmiah merupakan tuntunan akhlak agar tidak
terjadi salah paham tetapi akan memunculkan keharmonisan
hubungan antara penggiat ilmu. Oleh karena itu, supervisor
harus bisa menghilangkan tindakan bisik-bisik yang justru
akan merusak suasana kekeluargaan.
Tidak dapat dipungkiri, bahwa aktivitas supervisi salah
satunya adalah melakukan teguran kepada guru jika melakukan kesalahan. Dalam Surat Al-Kahf: 71 terdapat peristiwa
yang terjadi antara Nabi Adam dan Nabi Khidir mengenai
teguran ketika melakukan kesalahan. 74
M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah:Pesan, Kesan dan Keserasian alQur’an, Volume 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.483.
73
HR. Muslim melalui Ibnu Umar.
74
Al-Kahf: 71, hlm. 302.
72
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Pada dasarnya telah ada kesepakatan antara Nabi Khidir
dan Nabi Musa, sebelum Musa mengikutinya. Namun dalam
perjalanan ketika Musa mengikuti Khidir, banyak tindakan-tindakan Nabi Khidir yang membuat Nabi Musa tidak
sabar, bahkan menganggap apa yang dilakukan oleh Khidir
tidak dibenarkan dalam syari’at dan merupakan kesalahan
besar. Pertanyaan diajukan oleh Nabi Musa kepada Nabi
Khidir ketika mereka naik ke perahu dan Nabi Khidir mulai
melubangi perahu. Quraish Shihab menjelaskan betapa
beratnya beban Nabi Musa ketika ia ingin diizinkan belajar
kepada Nabi Khidir dan ketika dalam proses belajar.75 Dalam
konteks pembelajaran modern, peristiwa belajar Nabi Musa
dengan Nabi Khidir dapat dimaknai kecerdasan seorang guru
(Khidir) untuk memancing daya nalar kritis seorang murid
(Musa), sehingga muncul “kegelisahan akademik” yang
memunculkan rasa ingin tahu dan menampakkannya dengan
memberikan pertanyaan kritis kepada guru. Dalam pembelajaran modern bertanya tidaklah dilarang, bahkan merupakan sebuah metode untuk mengeksplorasi topik yang sedang
dipelajari.
Dari tiga ayat yang diungkapkan dengan tafsir di atas
terdapat implikasi dalam aktivitas supervisi pendidikan dan
aktivitas mencari ilmu. Bahwa peserta didik dalam proses
belajar haruslah mematuhi apa yang dikehendaki oleh guru
(selama hal positif untuk perolehan ilmu), sebagaimana
digambarkan dalam Surat Al-Mujadilah: 11. Namun bukan
berarti seorang guru tidak bisa dikritik (anti kritik) oleh muridnya, sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa Nabi Musa
dan Nabi Khidir. Walau pun dalam pertemuan awalnya Nabi
Khidir telah memberikan peringatan untuk tidak memberikan
pertanyaan dalam proses belajarnya. Namun dalam proses
belajar yang humanistik, tentulah seorang murid memiliki
hak bertanya kepada gurunya,terlebih ketika apa yang disampaikan oleh gurunya mungkin tidak bisa dipahami. Apalagi
75
M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah:Pesan, Kesan dan Keserasian alQur’an Volume 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.349-350.
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pada saat era teknologi informasi ini sangat memungkinkan
bagi seorang murid untuk mengakses informasi lebih dari apa
yang diketahui oleh gurunya. Oleh karena itu pada saat ini
sangat penting seorang guru memahami dinamika perkembangan informasi, sehingga ketika dalam forum ilmiah (atau
dalam mengajar di kelas) terjadi pertukaran informasi dan
ilmu pengetahuan, yang tidak semerta-merta satu arah yang
disebut oleh seorang pemikir pendidikan, Paulo Freire sebagai
pendidikan sistem bank, dimana guru hanya mencurahkan
informasi kepada peserta didik dengan asumsi tabula rasa.
Dalam Surat Al-Kahfi: 71 yang oleh Quraish Shihab dipandang sebagai cerminan beban yang sangat berat seorang murid
dan ketika bertanya mendapat peringatan dari gurunya, dapat
dipandang bahwa sebenarnya seorang guru harus mampu
memancing daya nalar peserta didiknya sehingga pada
puncaknya adalah mampu merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang baik. Sebagaimana dalam tradisi filsafat bahwa
pembelajar yang baik adalah yang mampu merumuskan
pertanyaan yang baik pula. Namun dalam ajaran Islam
sebagaimana dalam Surat Al-Mujadilah:8 diberikan sebuah
peringatan janganlah membuat kegaduhan, berbisik-bisik,
atau meremehkan forum ilmiah dengan tidak menghargai
pihak lain dengan argumentasinya. Implikasi ayat-ayat di atas
dalam forum ilmiah adalah perlu adanya etika dalam forum
ilmiah tentunya tanpa mengabaikan sikap-sikap kritis yang
pada dasarnya adalah mencari kebenaran ilmiah.
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SUPERVISI DAN TEKNOLOGI

Teknologi Efektif dalam Supervisi Pendidikan
Teknologi merupakan alat untuk membantu manusia agar
mengerjakan sesuatu sesuai dengan harapan.76 Sedangkan
teknologi informasi merupakan pengumpulan, pengolahan, hingga penyampaian informasi yang didukung oleh
seperangkat infrastruktur seperti komputer.77 Dari teknologi
informasi akan diperoleh multimedia seperti gambar, teks,
narasi.78
Di abad 21 aktivitas pembelajaran membutuhkan
pemikiran kritis dan pemecahan masalah.79 UNESCO menetapkan empat tahapan integrasi TIK di sekolah.
1. Tahap emerging. Pada tahap ini ditandai dengan sekolah
baru memulai mengenali komputer dan masih menerapkan konvensional.
2. Tahap applying. Sudah ada pemahaman mengenai TIK
dan sudah mulai menerapkan di sekolah.
3. Tahap infusing. Sekolah mulai mengintegrasikan TIK ke
dalam kurikulum. Guru mulai menerapkan TIK dalam
pembelajaran.
Rusman, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).
77
Saimroh, Pemanfaatan TIK, hlm. 247
78
Deni Darmawan, Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Teori
dan Aplikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 367.
79
Saimroh, Pemanfaatan TIK, hlm. 247.
76
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4.

Tahap transforming. TIK telah terintegrasi sepenuhnya
dalam semua kegiatan belajar mengajar termasuk aktivitas supervisi pendidikan.80

Kompetensi TIK menurut UNESCO terdapat enam
aspek, sebagai berikut: 1) Dapat berdayaguna bagi kebijakan
pendidikan; 2) Bisa membantu dalam menilai kinerja guru; 3)
Dapat memunculkan inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran; 4) Multimedia dapat mempermudah pekerjaan supervisor dan guru; 5) Mengefisienkan administrasi yang rumit;
6) Mendorong pengembangan diri guru.81
Menurut Ann H, supervisi teknologi elektronik sebagai
penyediaan perangkat yaitu untuk mendapatkan informasi
yang memperluas supervisi.82 Tidak hanya perkembangan
teknologi informasi dan teknologi elektronik, supervisi pendidikan berpeluang memanfaatkan teknologi yang ada untuk
mencapai supervisi yang efektif.
Bentuk praktis efektifnya teknologi bagi supervisi pendidikan adalah supervisor dapat lebih mudah menjalankan
program kerja dan kerjanya di lapangan ketika mengunjungi sekolah/madrasah. Misalnya supervisor tidak lagi
hanya mencatat temuan lapangan tetapi dapat menggunakan
kamera untuk merekam kerja guru di kelas untuk kemudian
dianalisa dan berkemungkinan juga untuk ditampilkan dalam
konfrensi sebagai evaluasi bersama di rekan sejawat.
Tidak hanya bermanfaat bagi kerja lapangan, teknologi
informasi dapat membuat kerja supervisor lebih efektif ketika
harus mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data. Saat
ini telah banyak tersedia program untuk analisa data secara
kuantitatif maupun kualitatif, sehingga ketika menyusun
laporan supervisor akan lebih mudah dalam menyampaikan ke
tingkat lebih tinggi, atau untuk diakses publik sebagai bahan
kajian akademik maupun untuk peningkatan karir seorang
Saimroh, Pemanfaatan TIK, hlm. 247.
Saimroh, Pemanfaatan TIK,, hlm. 366.
82
Ann H, Crowe, Offender Supervision with Electronic Technology: A User’s
Guide (Kentucky: American Probation and Parole Association, 1999).
80
81
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supervisor.
Perkembangan teknologi informasi tidak dapat dihindari
lagi, terbukti di masa pandemic Covid-19 banyak sekolah-sekolah yang mengalami masalah karena tidak adanya fasilitas
dan persoalan sumber daya insani yang tidak cakap dalam
pemanfaatan teknologi digital. Sekolah yang baik dalam aspek
teknologi dapat meliputi.
1. Pembelajaran menggunakan multimedia. Proses belajar mengajar saat ini menuntut memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, misalnya pemanfaatan
e-learnig yang sangat bermanfaat ketika wabah Covid-19
berdampak pada lembaga pendidikan yang menuntut
sekolah harus menerapkan pembelajaran jarak jauh.
2. Adanya website sekolah. saat ini merupakan keharusan lembaga pendidikan memiliki website, karena ini
merupakan jendela bagi masyarakat untuk mengenal
atau mengetahui apa saja kegiatan dan prestasi yang
telah dilakukan atau diraih oleh sekolah. dalam aspek
pemsaran website akan sangat bermanfaat yang dapat
mencapai ke berbagai kalangan dan tidak terhalang jarak
dan waktu.
3. Adanya ruang konsultasi online. Konsultasi online ini
akan sangat bermanfaat bagi orang tua, siswa dan guru
dalam persoalan pembelajaran dan aspek persoalan yang
dihadapi siswa serta orang tua.83

Pentingnya Aplikasi Teknologi di Sekolah
Digitalisasi pendidikan akan mempermudah dunia pendidikan, sebagai contoh adala e-learning masa Pandemi Covid19 yang merupakan penerapan di dunia pendidikan.84 Di era
pandemi Covid-19 dunia supervisi mengalami tantangan
baru, bagaimana dapat memantau pembelajran e-learning
yang dianggap masih terdapat kekurangan karena kurangnya
Jamal Ma’mur Asmani, Kiat Melahirkan, hlm. 155-156.
Saimroh, Pemanfaatan TIK sebagai Media Pembelajaran di Madrasah
Aliyah (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), hlm. 32.
83
84
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komunikasi guru dan peserta didik, belum lagi dengan persoalan teknis seperti kuota, sinyal, dan keterampilan menggunakan e-leraning. Sedangkan pembelajaran online learning yaitu bentuk pembelajaran yang memanfaatkan media
elektronik dengan jatringan internet.85 Saat ini guru dituntut
untuk memiliki kempetensi bidang digital.86
Jika teknologi informasi bisa diaplikasikan secara utuh
di sekolah, maka sekolah tersebut akan dapat memperoleh
manfaat seperti: Pertama, koleksi digital setiap perangkat
pembelajaran; Kedua, pembelajaran e-learning; Ketiga, belajar
real time.87
Konsep yang ditawarkan oleh Rahardjo pada tahun 2002
tersebut, pada saat 2019 telah jauh mengalami perubahan.
Telah begitu banyak media teknologi informasi atau pun
perangkat elektronik yang bisa diterapkan di sekolah. Oleh
karena itu, sekolah/madrasah seharusnya terus mengikuti
perkembangan teknologi terbaru, dan bisa memilah teknologi
mana yang cocok dan sesuai kemampuan sekolah/madrasah
untuk dapat digunakan.
Dalam mengatasi kendala-kendala dalam penggunaan
teknologi, diperlukan beberapa persyaratan yang harus
dipenuhi, sebagai berikut: Ketersediaan akses internet oleh
pendidik dan peserta didik; Dukungan kultural dalam menghadapi era digital sangat penting; Keterampilan dalam mengoperasikan perangkat teknologi; Ketersediaan anggaran untuk
mendukung fasilitas digital; Keterlibatan banyak pihak untuk
membangun pendidikan berbasis digital.88

Saimroh, Pemanfaatan TIK, hlm. 32.
Maesaroh Lubis, Peluang Pemanfaatan Pembelajaran Berorientasi
Teknologi Informasi di Lingkup Madrasah (mempersiapkan madrasah berwawasan global). Tadris, Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, Vol. 01, Universitas
Ibnu Khaldun Bogor, 2016.
87
Budi Rahardjo, Cyber University, Teknologi Informasi, dan Perguruan
Tinggi di Indonesia. Makalah dipresentasikan pada Seminar Cyber University,
diselenggarakan oleh Universitas Winaya Mukti, Jatinangor (Bandung, 19 Agustus
2002).
88
Saimroh, Pemanfaatan TIK, hlm. 167.
85
86
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Pentingnya Aplikasi Teknologi bagi Supervisi
Sekarang tersedia aplikasi yang dapat digunakan untuk
kepentingan pendidikan khususnya supervisi pendidikan.
Hal paling sederhana adalah banyak sekolah/madrasah
yang saat ini telah memasang CCTV di setiap ruang kelasnya,
salah satu SD yang menerapkan ini adalah SD No.47 di Kota
Jambi - Provinsi Jambi. Dengan perangkat CCTV seorang
kepala sekolah dari ruangan kerjanya dapat memantau
setiap aktivitas di ruangan kelas. Ketika melihat kejanggalan
dalam masalah pembelajaran dari layar di ruangannya maka
kepala sekolah dapat menjalankan peran supervisi klinis. Jadi
aplikasi teknologi bukan berarti secara total meninggalkan
prinsip manajemen yang humanistik.
Selain itu, pada saat ini bukan hal aneh lagi lembaga
pendidikan swasta maupun lembaga pendidikan pemerintah telah memasang absensi jari dan face print. Dengan penerapan absensi jari ini, tidak ada lagi kemungkinan terjadinya
pelanggaran disiplin terlambat datang kerja namun cepat
pulang kerja. Dengan penerapan absensi jempol ini membuat
peran supervisor untuk mengawasi kedisiplinan guru dan stafnya dapat lebih dipermudah dengan melihat akumulasi data
absensi yang bisa dicek dengan sistem komputerisasi.
Dua perangkat teknologi di atas masih bersifat teknologi
elektronik, namun jika dilihat aplikasi teknologi informasi,
maka akan lebih bertambah lagi kecanggihan teknologi
informasi yang dapat memberi kontribusi, misalnya dengan
media sosial, website, blog, ataupun aplikasi tertentu yang bisa
dibuat sesuai dengan kebutuhan user. Misalnya jika sekolah
membutuhkan laporan keuangan online, maka hal ini sudah
banyak tersedia. Atau ketika kepala sekolah ingin meningkatkan kapasitas individu guru, maka dapat menggunakan
aplikasi pembelajaran yang tersedia dengan berbagai ragam,
semuanya tinggal menggunakan apakah harus dengan
membeli atau bisa juga gratis.
Dapat disimpulkan bahwa setiap perkembangan teknologi
(perangkat elektronik) ataupun perkembangan teknologi
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informasi (digital) semuanya memiliki kontribusi penting bagi
efektifitas dan kualitas supervisor ataupun kepala sekolah yang
juga berperan sebagai supervisor yang menjamin setiap aktivitas yang berjalan di sekolah/madrasah benar-benar mengarah
pada pencapaian prestasi dan kualitas belajar yang baik.

Integrasi Teknologi dan Penyelesaian Tugas Guru
Agar lebih fokus, pada sub bab ini penulis mengungkapkan
beberapa perangkat teknologi informasi yang dapat mempermudah guru dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas.
Pertama, Perangkat pengakses informasi seperti lap top,
notebook, tablet, dengan bentuknya yang beragam dan mobile
diperkaya dengan program dan fitur telah membuat guru
mudah mengakses informasi, berkreasi, dan memanfaatkan
teknologi informasi untuk mempermudah kerja dan meningkatkan kapasitas dirinya.
Kedua, Tersedianya fasilitas Teknologi Penyimpanan Data
(storage) dengan bentuknya yang kecil tapi memiliki kapasitas
yang besar mulai dari ukuran MegaBytes (MB) hingga mencapai TerraBytes (TB) bisa menjadi database yang dapat mempermudah guru mencari materi yang berkenaan dengan profesi
mereka. Fasilitas teknologi informasi ini membuat guru dapat
mengarsipkan secara digital kegiatan mereka.
Ketiga, Media sosial seperti Facebook, Twiter, Path, WhatsAp,
dan lainnya telah membuat guru bisa terkoneksi dengan
sejawat guru dimana saja mereka berada untuk sharing values,
sharing experiences, sharing ideas, sehingga guru dapat mengetahui perkembangan dan dapat terbantu jika ada suatu masalah
dengan memanfaatkan diskusi virtual di media sosial.
Keempat, E-books dan E-Journals adalah salah satu yang
mempermudah penyebaran informasi. Banyak tersedia website
menawarkan ebook ataupun ejournal secara gratis. Dengan
akses materi online ini semestinya tidak ada lagi keluhan guru
mengenai tidak bisa membeli buku atau bahan bacaan untuk
meningkatkan kapabilitas. Masalahnya sekarang apakah
guru memiliki kesungguhan atau tidak untuk meningkatkan
42
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wawasan dan keahlian mereka.
Contoh produk teknologi informasi yang penulis
sampaikan dalam sub bab ini, sebenarnya hanyalah sebagian
kecil dalam menjalankan kerja dan menyelesaikan dengan
baik. Namun sayangnya kesadaran memanfaatkan teknologi
informasi untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi
guru masih sangat kurang di kalangan guru, bahkan masih
banyak tenaga pendidik yang gagap teknologi. Sangat kontras
dengan kondisi murid yang sudah lebih jauh terlibat dalam
dunia maya dan menguasai dunia cyber, jauh melampaui
gurunya. Hal ini harus menjadi perhatian guru, bahwa guru
harus berupaya memanfaatkan perkembangan IT untuk kerja
profesional mereka.

Efektifitas Supervisi terkait dengan Database
Dalam melakukan penilaian, diperlukan indikator yang telah
di standar.89 Data yang dimaksud Sutisna ini bisa diperoleh dari database. Oleh karena itu efektifitas supervisi sangat
tergantung pada data yang tersedia di sekolah/madrasah.
Untuk mewujudkan sebuah database yang baik maka kepala
sekolah/madrasah harus mempersiapkan tim administrasi
yang baik, yang bisa memanfaatkan teknologi elektronik dan
teknologi elektronik, sehingga data bisa dilinkkan kepada
sebuah sistem yang dirancang agar open acces dan oleh siapa
saja khusus untuk data yang bisa dipublikasikan sebagai
bentuk transparansi. Ketika storage data sudah baik, maka
seorang supervisor akan bisa memantau perkembangan sekolah, dan bisa memanfaatkan data yang ada untuk sebah kebutuhan analisa bagi sekolah binaannya.

Database dan Prosedur Pengambilan Keputusan
Dalam Al-Qur’an Surat An-Naml: 32-35 menceritakan
tentang proses pengambilan keputusan Ratu Balqis.90
89
90

Oteng Sutisna, Administrasi Pendidikan (Bandung: Angkasa, 1985).
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Menurut Al-Qurthubi91 firman di atas terdapat tiga pembahasan: (1) Sikap musyawarah Ratu Balqis; (2) Perintah Allah
kepada pemimpin untuk bermusyawarah; (3) Keputusan
47
berada pada seorang pemimpinAyat mengenai Ratu Balqis
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Hifnawi. Takhrij: Mahmud Hamid Utsman: Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azam,
2007), hlm. 487.
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Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi. Ta’liq: Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi.
Takhrij: Mahmud Hamid Utsman: Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), hlm. 487.
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SUPERVISI
DAN KEPEMIMPINAN

Keterkaitan Supervisi dengan Kepemimpinan
Peter F. Drucker menyatakan bahwa saya tidak nyaman
dengan kata manajer yang kesannya sub ordinat. Bagi Drucker
pola manajer sangat hegemonik dan subordinat, maka perlu
perubahan paradigma. Manajer yang hanya suka memerintah, mengatur akan semakin ditinggalkan.92 Isu globalisasi
saat ini merupakan kepentingan mendesak untuk diperhatikan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu para manajer perlu mempertimbangkan hal berikut: perspektif global,
internasionalisasi, teknologi informasi, kemitraan, agen perubahan, entrepreneurship, kolaborasi, multikultural, mengelola budaya.93
Mengelola organisasi sangat dibutuhkan pemimpin arif
dan terampil.94 Selanjutnya Tanri Abeng menjelaskan bahwa
sering terjadi dikotomi antara istilah leader dan manager.
Tanri Abeng lebih menyukai pendekatan Louis A. Allen
yang melihat keduanya sebagai kembaran yang tak terpisahkan. Konsepnya adalah kepemimpinan manajemen yang
akan mewarnai pembahasan tentang konsep, prinsip, teknik,
bahkan terminologi kepemimpinan dan manajemen sebagai
R. Eko Indrajit dan R. Djokopranoto, Manajemen Perguruan Tinggi
Modern (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006), hlm. 30.
93
R. Eko Indrajit dan R. Djokopranoto, Manajemen Perguruan, hlm. 30-31.
94
Tanri Abeng, Profesi Manajemen, hlm. 21.
92
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profesi. Konsep jalan tengah ini setidaknya mendamaikan
teori bahwa pemimpin harus mengerjakan yang benar dan
manajer mengerjakan sesuatu dengan
Pemimpin ditunjuk sebagai pemberi petunjuk atau
arahan, sebagaimana dalam Surat As-Sajdah: 24.95 Para nabi
dan ulama merupakan pemandu dalam menjalankan perintah agama96 terdapat strategi kepemimpinan yang kuat:
mendengarkan, menanyakan masalah, belajar dari kegagalan,
pemecah masalah, membagi informasi, memotivasi kreativitas, adil, demokratis, tidak menyalahkan anggota tanpa solusi,
mengarahkan, struktur organisasi mandiri, membangun
sistem informasi.97
Dari berbagai konsep mengenai kepemimpinan tersebut,
secara sederhananya kepemimpinan merupakan cara atau
seni seorang supervisor untuk menggerakkan atau memotivasi
sekolah yang menjadi binaannya untuk mencapai kualitas
pembelajaran dan mewujudkan sekolah yang efektif. Kerjakerja supervisi yang banyak berhubungan dengan tenaga
pendidik yang merupakan orang-orang terlatih membutuhkan pembina yang tidak hanya mekanis sesuai aturan-aturan
belaka, tetapi juga mengerti apa-apa saja kebutuhan guru
sehingga mereka mau terlibat dalam program seorang supervisor. Terdapat tiga keterampilan, sebagai berikut: Technical
skills, Human skills, Conceptual skills.98
Seseorang bisa dikatakan ia efektif, jika memiliki pengetahuan konseptual dan memiliki keterampilan dalam menjalankannya, terkadang untuk seorang pemimpin membutuhkan
faktor genetik kempemimpinan, namun hal ini sudah banyak
dibantah, karena kepemimpinan bisa didapat melalui proses
pelatihan.99
QS.As-Sajdah. 24.
M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian alQur’an, Volume 10 (Jakarta: 2002), hlm. 393.
97
Charles M Manza., Henry P Sims, Jr, The New Super Leadership (San
Fransisco: Berret Koehler, 2001), hlm, 13.
98
Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan (Bandung:
Alfabeta, 2011), hlm, 178.
99
Sondang P. Siagian, Teori dan Praktik Kepemimpinan (Jakarta: Rineka
95
96
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Status kepala sekolah adalah sebagai pemimpin formal
yang memiliki legalitas dari pemerintah sehingga memiliki
kewenangan untuk mengelola sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam mengemban tugasnya sebagai kepala
sekolah dengan berupaya memengaruhi para guru dan pegawai agar dapat melaksanakantugas dengan baik. Kepala
sekolah harus melaksanakan kegiatan memberi pengarahan,
dorongan, membantu, memecahkan masalah, memberikan
pelimpahan wewenang dan menilai hasil pekerjaan.100
Kepala sekolah dalam memberikan pengarahan harus
mampu meyakinkan segala penjelasannya agar dapat dilaksanakan dengan mudah oleh guru, seperti pengarahan dalam
pembuatan program pengajaran. Upaya memberikan dorongan kepada guru, kepala sekolah idealnya dapat memberdayakan potensi guru agar diaktualisasikan secara tepat. Kepala
sekolah dalam membantu guru memecahkan masalah harus
mampu membuka cakrawala piker guru untuk berpikir
luas dan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi,
sehingga guru sukses dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Dalam rangka melatih dan memupuk jiwa pemimpin guru
maka kepala sekolah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada guru secara bergantian. Dalam menilai hasil kerja
kepala sekolah mampu menunjukkan indicator penilaian dan
produk kerja yang dihasilkan oleh guru. Sebagai pemimpin,
kepala sekolah memiliki sifat dan perilaku yang baik, hal ini
didasari pada pemimpin adalah panutan.101

Beragam Jenis Kepemimpinan
Begitu pentingnya kepemimpinan (leadership) sering juga
disamakan dengan pengurusan (stewardship), kepengelolaan
Cipta, 2010), hlm. 13.
100
Rugaiyah, Kepuasan Pelanggan Internal: Studi Korelasional antara
Persepsi Guru terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah, Partisipasi dalam
Pengambilan Keputusan, dan Kerjasama Tim dengan Kepuasan Pelanggan Internal
di Sekolah Menengah Pertama Negeri Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan 2003
(Jakarta: PPS Universitas Negeri Jakarta, 2005), hlm. 21
101
Rugaiyah, Kepuasan Pelanggan, hlm. 36.
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(managerial). Kepemimpinan bisa juga dimaknai bukan
secara individu tetapi merupakan keseluruhan organisasi
dengan berbagai tingkatannya, yang dalam manajemen disebut dengan manajer puncak, menengah, dan bawah102 Berikut
penulis sampaikan beragam jenis kepemimpinan.

Kepemimpinan Paternasilistik

Kepemimpinan paternalistik merupakan konsep kepemimpinan yang bersumber dari Amerika dan Eropa. Kepemimpinan
paternalistic versi Indonesia memiliki aspek-aspek sebagai
berikut: visible, otoriter, kebajikan, moral tidak korupsi, adil,
keberanian, dan murah hati.103 Kepemimpinan paternalistik
terdapat tiga elemen di dalamnya: Kepemimpinan otokratis,
Kepemimpinan kebajikan; dan Kepemimpinan moral.104

Kepemimpinan Transaksional

Kepemimpinan transaksional berupaya menarik dan bisa
menjelaskan interaksi antara atasan dan bawahan atau
pengikut atau anggota organisasi. Jenis ini menghubungkan
bagaimana perasaan dan pengalaman dengan bagaimana
orang berperilaku. Implementasinya, kepemimpinan transaksional muncul ketika penghargaan dan hukuman diberlakukan oleh pemimpin kepada karyawannya berdasarkan
kinerja. Kepemimpinan transaksional berupaya terus menerus
melakukan penguatan dengan pemberian penghargaan.105

Kepemimpinan Autentik

Kepemimpinan autentik mendorongpengembangan kapasitas anggota.106 Kepemimpinan autentik bercorak pandanMohamaad Ismail, Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas (Jakarta:
UNiversitas Trisakti, 2004), hlm. 115.
103
Irawanto, an Analysis of National Culture and Leadership Practices
in Indonesia. Journal of Diversity Management, Volume 4, Number 2 (Second
Quarter, 2009).
104
Kukuh Lukiyanto, Mandor Model Kepemimpinan, hlm.50.
105
P. Northouse, Leadership: Theory and Practice (California: Sage
Publication, 2013).
106
B. Avolio dan F. Luthans, the High Impact Leader: Moment Matter in
Accelerating Authentic Leadership (New York: McGraw-Hill, 2006).
102
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gan moral yang terintegrasi dengan transparansi.107 Dalam
kepemimpinan autentik, seorang pemimpin mengedepankan
nilai-nilai positif, memimpin dengan hati, mengutamakan
moralitas dan mengenyampingkan kepentingan pribadi.108
Budaya kolektivisme ini menurut Kukuh sangat tepat diterapkan di Negara dunia sedang berkembang, karena masih
kuat menjunjung etika, moral, dan kepentingan kelompok.

Kepemimpinan Pelayan

Fokus kepemimpinan pelayan adalah layanan kepada orang
lain dan pengakuan bahwa peran organisasi adalah untuk
menciptakan orang-orang yang dapat membangun hari esok
lebih baik.109 Karakteristik kepemimpinan pelayan: memberdayakan dan mengembangkan orang, kerendahan hati,
keaslian, penerimaan interpersonal, memberikan arah, dan
pelayanan, visi, integritas, kepercayaan, pelayanan, memberi
teladan, membuka jalan, apresiasi kepada anggota, dan pemberdayaan. Kukuh menjelaskan bahwa kepemimpinan tradisional
menampilkan kerendahan hati untuk melayani anggotanya
dalam hubungan pekerjaan maupun sosial, sehingga antara
atasan dan bahawahan terjalin loyalitas dan kinerja.

Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang
mendorong dan menginspirasi anggotanya untuk mewujudkan sesuatu yang tidak bisa. Kepemimpinan transformasional
memiliki kepedulian atas kebutuhan anggota serta membantu
anggotanya mencapai potensi terbaik. Kepemimpinan transformasional membantu mengubah anggota dengan memerhatikan emosi, nilai, memuaskan kebutuhan mereka dan
memperlakukan manusia secara utuh.110
Kukuh Lukiyanto, Mandor Model Kepemimpinan, hlm.50
G. Ofori dan S. Toor, Leadership for Future Construction Industry: Agenda
for Authentic Leadership. International Journal of Project Management, 26 (6).
109
D. Parris dan J. Peachey, a Systematic Literature Review of Servant
Leadership Theory in Organizational Context. Journal of Business Ethic, 113 (3).
110
B. Bass, Is there Universally in the Full Range Model of Leadership?
International Journal of Public Administration, 16 No. 6.
107
108
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Dari beragam jenis kepemimpinan di atas, dapat diterapkan supervisor ketika menjalankan peran dalm membina
tenaga pendidik guru. Tentunya tidak semua jenis kepemimpinan tersebut dapat diterapkan begitu saja, supervisor
dapat mengadaptasi dan mencampur dari kebaikan-kebaikan
yang dapat diterapkan di lapangan, misalnya jenis kepemimpinan transformasional yang dengan prinsip mendorong
anggotanya berubah sangat relevan digunakan supervisor
agar dapat meningkatkan kapabilitas dan kompetensi guru
agar dapat meningkatkan kualitas belajar yang berdampak
pada kualitas lembaga.
Dari aspek perilaku kepemimpinan dapat dilihat dalam
penjelasan berikut.
1. Perilaku task oriented. Pemimpin yang efektif tidak menghabiskan waktu dan aktivitas mereka bersama bawahan.
2. Peraliku relations oriented. Pemimpin efektif tidak mengorbankan kepedulian kepada hubungan antar manusia, ia
akan sangat peduli dan akan menolong bawahannya.
3. Participative leadership. Supervisi dilakukan dengan fasilitasi rapat-rapat kelompok untuk merumuskan keputusan, kerja sama, dan memfasilitasi resolusi konflik.111

Kepala Sekolah dan Supervisi Pendidikan
Kepala sekolah pada dasarnya bertugas untuk membina para
guru agar efektif dalam menjalankan aktivitas mengajar dan
secara profesional.112
Marshall mengajak para praktisi dalam hal ini kepala
sekolah untuk mempertanyakan tujuh poin berikut apakah
terdapat masalah dalam implementasi: berbagi ilmu mengenai
pembelajaran, melihat bagaimana guru mengajar, mencatat
poin penting temuan supervisi, memberi saran yang menjadi
Dewi Hanggraeni, Perilaku Organisasi (Jakarta: Lembaga Penerbit
Universitas Indonesia, 2011), hlm. 99.
112
Mulyadi, Kepemimpinan Pendidikan dalam Mengembangkan Budaya
Mutu: Studi Multi Kasus di Madrasah Terpadu MAN 3 Malang, MAN 1 Malang
dan MA Hidayatul Mubtadi’in Kota Malang (Jakarta: Kementerian Agama RI,
2010), hlm. 33.
111
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malah guru dalam mengajar, guru menerima umpan balik
dan menggunakannya di kelas untuk meningkatkan hasil
belajar.113 Seorang kepala sekolah sebaiknya memiliki cara
pandang:
1. Visi dan simbol, seorang kepala sekolah harus dapat
mengkomunikasikan visi dan nilai-nilai yang hendak
dikembangkannya di sekolah yang dipimpin.
2. Menciptakan rasa kekeluargaan, kepala sekolah harus
dapat membangun suasana kekeluargaan sehingga dapat
meminimalisir konflik.114
Kepala sekolah ketika melakukan supervisi harus
membudayakan para guru dengan cara-cara berikut.
1. Partisipatif dalam menyelesaikan masalah sekolah.
2. Menanyakan kepada guru bagaimana mereka berpikir
mengenai pekerjaan yang dilakukan.
3. Berbagi informasi manajemen sebanyak mungkin untuk
membangun komitmen.
4. Menanyakan prosedur apa saja yang menghambat dalam
menjalankan pekerjaan.
5. Tidak menggunakan cara top down.
6. Menyegarkan profesionalitas guru.
7. Menggunakan komunikasi yang sistematis dan berkelanjutan antar berbagai elemen di sekolah.
8. Mengasah kemampuan mengelola konflik dan penyelesaian masalah keorganisasian.
9. Gampang membantu kesulitan yang dihadapi guru.
10. Mefasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi guru untuk
pembangunan kapasitas diri.
11. Menjadi model atau teladan bagi para guru.
12. Menjadi Pembina bukan bergaya juragan yang bossy.
13. Adanya otonomi bagi para guru dalam manajemen
risiko..115
113
Kim Marshall, Rethinking Teacher Supervision and Evaluation: How to
Work Smart, Build Collaboration, and Close the Achievement Gap (San Fransisco,
2009), hlm. 20.
114
Rohiat, Manajemen Sekolah, hlm. 37.
115
Rohiat, Manajemen Sekolah, hlm. 39.
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Persepsi guru kepada kepala sekolah bila mereka melihat
orang yang menjabat kepala sekolah mempunyai karakteristik yang baik yaitu kepala sekolah yang dapat mengemban
tugas dengan baik., memiliki sifat dan perilaku yang baik.
Agar dapat memperoleh kepala sekolah yang baik, maka
perlu dilakukan perekrutan yang baik pula, misalnya dengan
melihat kualifikasi pendidikan, prestasi yang telah dicapai,
lulus pelatihan dan sertifikasi sebagai supervisor, dan pelatihan-pelatihan kepemimpinan.116
Kesuksesan kepala sekolah dalam menjalankan tugas
supervisi, tidak semata-mata berbentuk formal. Kepala sekolah
dapat juga menjalin komunikasi informal yang akrab misalnya
adanya silaturahim, memberikan perhatian kepad guru yang
mengalami musibah atau dalam kebahagiaan seperti pernikahan, memiliki anak. Hal seperti ini akan menyentuh bagi para
guru karena adanya perhatian dan kepedulian.117
Dalam melkukan supervisi perlu dilakukan oleh seorang
guru berpengalaman, kepala sekolah dianggap sebagai
seorang guru yang sudah berpengalaman, pengalaman sangat
penting dalam melakukan supervisi karena.
1. Para guru yang lebih berpengalaman cenderung
menampilkan keterampilan-keterampilan merencanakan
yang lebih baik, termasuk struktur yang lebih hirarkis
dan terorganisir pada penyajian materinya.
2. Para guru berpengalaman yang efektif lebih mampu
mengaplikasikan suatu keragaman strategi pengajaran,
serta mereka mendemonstrasikan aktivitas-aktivitas
belajar yang lebih mendalam dan terdiferensiasi.
3. Guru yang sudah lama menjalankan profesi guru, akan
lebih memahami peserta didik, sehingga ia bisa menetapkan strategi, metode dan media ajar. Namun perlu diantisipasi, guru senior cenderung akan merasa malas untuk
memperbarui informasi, hanya menggunakan apa yang
ia ketahui dan jalankan selama ini.
116
117
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4.

5.
6.

Proses belajar mengajar dari para guru yang lebih berpengalaman lebih, terorganisir seputar rutinitas dan rencana
penanganan masalah daripada guru pemula.
Jam terbang mengajar seorang guru akan berdampak
pada efektifitas dalam kelas.
Sekolah-sekolah yang mempunyai para guru pemula
cenderung memiliki level prestasi murid yang lebih
rendah.118

Dalam melakukan supervisi dapat melakukan langkah-lankah sebagai berikut.
1. Dalam konteks supervisi pendidikan kepala sekolah
mengetahui dan mendata apa saja yang akan disupervisi
kepada para gurunya. Maka seorang supervisor perlu
mendesain secara jelas tentang target yang ingin dicapainya.
2. Menetapkan petunjuk. Kepala sekolah dalam langkah ini
memberikan arah jelas kepada para guru.
3. Kepala sekolah tanpa standar tidak akan menemukan kesalahan dalam praktik guru dalam menjalankan
tugasnya.
4. Perlu saran dan argumentasi serta tanggapan balik dari
guru kepada kepala sekolah, sehingga terjadi umpan
balik.
5. Perlu melakukan tindakan koreksi agar sesuai dengan
standar yang diinginkan.119
Ketika menjalankan supervisi, kepala sekolah dapat
menggunakan teknik-teknik, yakni:
1. Kunjungan ruangan kelas. Kepala sekolah dapat secara
langsung mengunjungi kelas. Namun perlu dipertegas
bahwa aktivitas jangan sampai menganggu aktivitas
belajar dan mengajar.
2. Kunjungan sekolah. kunjungan ke sekolah dilakukan
oleh pengawas untuk mengetahui kelengkapan fasilitas,
James H. Stronge, Original Title: Qualities of Effective Teachers (Jakarta:
Indeks, 2007), hlm. 15.
119
T. hani Handoko, Manajemen, hlm. 367-369.
118
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3.

4.

profesionalisme guru dan administrasi sekolah apakah
efektif dan efisien.
Tes dadakan. Kepala sekolah dapat memberi tes dadakan
kepada murid untuk mengetahui bagaimana hasil belajar
murid.
Konfrensi kasus. Sebuah teknik supervisi dilakukan bila
ada masalah terkait permasalahan pendidikan dengan
melakukan kegiatan: mengidentifikasi kasus, merencanakan pertemuan, mencatat hasi diskusi.120

Kepala sekolah sebagai supervisor sering menghadapi
kendala dalam komunikasi dengan gurunya, dikarenakan hal
berikut.
1. Karyawan cenderung menyembunyikan pikiran. Sengaja
dilakukan agar tidak mendapat kesulitan dari atasan. Bila
banya bicara timbul kemungkinan terjadinya perselisihan
yang justru dapat merugikan karirnya sendiri. Karyawan
banyak diam danpatuh melaksanakan apa yang menjadi
perintah atasan.
2. Atasan perlu mendengarkan aspirasi para guru, dan
menampakkan antusiasme.
3. Kurang penghargaan pada komunikasi ke atas. Manajer
hamper tidak pernah memberikan penghargaan materi
atau nonmateri pada orang yang menyampaikan usulan,
ide, saran, masukan dan umpan balik.
4. Tidak ada kepekaan dan tanggapan. Atasan langsung
maupun jajaran manajer pada umumnya tidak peduli
dan tidak tanggap pada karyawan. Bahkan mereka dapat
dikatakan mereka berada di luar jangkauan karyawan.121
Supervisor dapat menggunakan langkah-langkah berikut
ketika menghadapi kendala komunikasi dengan guru dalam
menjalankan aktivitas supervisi: Menjalankan kepemimpinan
secara terbuka dan menyerap aspirasi untuk diselesaikan atau
disampaikan ke manajemen puncak; Membangun suasana
Syafaruddin, Administrasi Pendidikan, hlm. 89-91.
Andre Hardjana, Komunikasi Organisasi: Strategi dan Kompetensi
(Jakarta: Kompas, 2016), hlm. 151.
120
121
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kerja yang penuh rasa saling percaya; dan Perlunya memberikan imbalan, penghargaan. Hadiah kecil apapun bagi umpan
balik ke atas ternyata sangat efektif untuk meningkatkan
semangat dan produktivitas kerja.

Sistem Kepemimpinan untuk Meningkatkan
Kinerja Guru dan Prestasi Siswa
Secara tujuan, kepemimpinan memiliki tujuan akhirnya agar
tujuan organisasi dapat dicapai secara optimal122 Konsep
Nanus ini lebih menekankan perbedaan kepemimpinan dan
manajer. Kepemimpinan yang ideal, dapat melibatkan orang
lain.123 Kepemimpinan dapat menjalankan peran mengevaluasi kinerja agar dapat lebih memotivasi guru.124 Kinerja secara
sederhana telah tercapai jika konsumen merasa puas.125
Kepala sekolah harus peduli dengan keadaan sekolahn126
ya. Kepala sekolah dapat berperan meningkatkan kinerja
guru dengan cara mendengar aspirasi, dan mengetahui kebutuhan guru serta orang tua murid, serta menciptakan kondisi
kerja yang nayaman.127 Keluaran dari semua ini pada dasarnya
adalah prestasi peserta didik.
Kepemimpinan yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, yaitu: Proses perekrutan sumber
daya insani, Perilaku dan proses kepemimpinan dan komunikasi, Struktur organisasi yang merancang ulang pekerjaan
secara efektif.128
Prestasi siswa tidak hanya ada pada guru yang mengajar
di kelas, namun juga bagaimana kepala sekolah menjalankan
kepemimpinannya. Olehkarena itulah bisa dikatakan bahwa
Bennis W dan Nanus B, Visionary Leader
Hoy, K.W dan Miskell C.G, Educational Administration Theory Research
and Practice (New York: Random House, 1987), hlm. 78.
124
Mohamaad Ismail, Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas (Jakarta:
Universitas Trisakti, 2004), hlm. 163-164.
125
Zaidan Nawawi, Manajemen Pemerintahan, hlm. 49.
126
Rugaiyah, Kepuasan Pelanggan, hlm. 21.
127
Rugaiyah, Kepuasan Pelanggan, hlm. 21.
128
Rodney Overton, Leadership Made Simple (Singapura: Wharton Books,
2002), hlm. 46.
122
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prestasi siswa bisa diraih secara sistem, artinya banyak
faktor-faktor lain yang mendukung kesuksesan di kelas, salah
satunya adalah kepemimpinan.
Agar kepala sekolah dapat mengetahui sejauhmana
kemampuan menjalankan pembelajaran, maka kepala sekolah
harus melakukan supervisi secara berkala, misalnya melakukan kunjungan kelas. Kepala perlu mengetahui kelebihan dan
kekurangan guru dalam menjalankan pembelajaran, serta
memberikan solusi.129

Sistem Kepemimpinan untuk Memperbaiki Mutu
Pembelajaran
Menurut Plenert terdapat 12 pon kepemimpinan efektif yang
dapat digunakan dalam mewujudkan sekolah efektif: visi
yang jelas, komitmen terhadap mutu yang terus menerus
diperbaiki, komunikasi pesan mengenai kualitas, garansi
kebutuhan pelanggan, jaminan saran dari pelanggan, adanya
pembangunan kapasitas anggota, memiliki inovasi, adanya
kejelasan struktur, tegas dalam menyikapi penyimpangan
budaya organisasi, adanya kelompok yang aktif, terdapat
mekanisme kerja.
Stepehen dan Pace dalam A New Paradigm of Leadership
mengemukakan kunci sukses kepemimpinan: 1) Perlakukan
orang lain sebagai sahabat. 2) Ciptakan kekuatan positif. Ajak
orang lain untuk ikut. 3) Ajak orang lain ikut. 4) Memberikan
wewenang kepada pengikut untuk bertindak. 5) Perkuat diri
sendiri.
Menurut penulis, seorang kepala sekolah ataupu seorang
pengawas sebelum melakukan program kerjanya harus
memahami konsep mutu, agar terarah apa yang ingin dicapai.
Jika yang ingin dicapai adalah mutu pelajaran, maka supervisor minimal harus menetapkan indikator apa yang bisa mngatakan bahwa seorang guru telah sukses meningkatkan mutu
pembelajaran di sekolah. Pengetahuan tentang mutu tersebut
129
Agus Wibowo, Manager dan Leader Sekolah Masa Depan: Profil Sekolah
Profesional dan Berkarakter (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 51.
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berkolaborasi dengan kemampuan kemimpin, sehingga akan
menjadi sebuah keahlian yang kokoh untuk mencapai visi
kualitas.
Seorang sekolah dapat dikatakan memiliki kemampuan
apabila di sekolahnya: 1) Utuh memahami kelebihan dan
kekurang sekolah yang ia pimpin; 2) Membaca potensi yang
bisa muncul dari mana saja dan kapan saja; 3) Dapat mengubah ancaman menjadi tantangan; 4) Mengoptimalkan potensi
teknologi informasi dan era digital; 5) Memiliki tindakan yang
aktif mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi sekolah;
6) Memotivasi anggota agar bekerja secara efisien dan efektif;
7) Membangun rasa kekeluargaan..130
Kepemimpinan kepala sekolah salah satu tugasnya adalah
memberi motivasi agar guru dapat memberikan prestasi dan
capaian terbaiknya. Terdapat aktivitas-aktivitas sederhana
yang dapat dilakukan untuk memotivasi, sebagai berikut:
1. Membuat hubungan yang positif dengan manajemen
sekolah. Terdapat hubungan harmonis antara kepala
sekolah dengan administrator dan tidak terlampau
birokratis hingga mudah ditemui.
2. Perlunya penyederhanaan kegiatan administrasi, agar
tugas mendidik tidak diabaikan.
3. Menyediakan peralatan dan bahan pengajaran yang dibutuhkan oleh guru. Jika terdapat kesulitan fasilitas mengajar maka akan berdampak pada kualitas pengajaran.
4. Memperhatikan usaha para guru. Aktivitas ini dilakukan
untuk menunjukkan perhatian kepada guru.
5. Melibatkan komunitas. Berupaya dengan berbagai media
untuk memberitahu apa yang dilakukan guru dalam
mendidik anak-anak.
6. Kepala sekolah perlu memfasilitasi para guru untuk
mengikuti seminar, workshop, konfrensi dan berbagai
aktivitas akademik yang dapat memperbaiki kualitas
mengajar.
130

Sondang P. Siagian, Teori dan Praktek, hlm. 4.
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7.

Membuat kegiatan santai. Acara informal ini penting agar
dapat mencairkan suasana antara kepala sekolah dan
para guru, dalam bentuk sederhana, misalnya melakukan aktivitas outbond, atau acara jalan santai, dan berbagai bentuk silaturahim lainnya.131

Mulyasa menawarkan beberapa kriteria untuk menjadi
kepala sekolah efektif, sebagai berikut.
1. Memotivasi guru menjadi lebih baik.
2. Menuntaskan kerja sesuai dengan yang dialokasikan.
3. Memiliki komunikasi yang baik dengan masyarakat.
4. Menerapkan kepemimpinan sesuai dengan keadaan
sekolah.
5. Bekeerja sama dan dapat membangun iklim team work
di sekolah.
6. Berhasil mewujudkan tujuan sekolah.132
Sedangkan Beck dan Murphy mengatakan bahwa sekolah efektif yaitu:
1. Bersemangat dalam menjalankan tugas sebagai kepala
sekolah.
2. Peduli terhadap pendidikan dan memiliki visi perbaikan
pendidikan.
3. Dapat beradaptasi dengan hal-hal baru dalam
menjalankan tugas sebagai kepala sekolah.
4. Memiliki kecakapan dalam menjalankan kerja efektif dan
efisien.
5. Dapat menyelesaikan hambatan birokrasi.133
Bluimberg dan Greenfield dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kriteria kepala sekolah efektif yaitu:
131
Wukir, Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Sekolah: wawasan dan kemampuan akademik, kepala sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan para mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan dalam
mewujudkan Pendidikan yang bermutu (Yogyakarta: Multi Presindo, 2013), hlm.
131-132.
132
Mulyasa, E, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan
Implementasi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 126.
133
Bck L.G dan Murphy J, the Four Imperative a Succesfull School (Thousand
Oaks Californian Crowin Press Inc, 1996), hlm. 96.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organisatoris yang memiliki perspektif penyelsaian
masalah sekolah.
Memiliki kecakapan persuasif untuk menggerakkan ke
arah perbaikan sekolah.
Seorang yang penolong dalam menyelesaikan masalah
guru dan staf.
Sebagai mediator antara warga sekolah dengan pemilik
otoritas pendidikan.
Memiliki perspektif kemanusiaan dalam menjalankan
tugas-tugasnya.
Seorang yang rasional dalam menjalankan langkah-langkah perubahan.
Peka menghadapi [politik dan konflik keorganisasian
yang terjadi di sekolah.134

Supervisi Akademik
Inti dari supervisi akademik yaitu kesuksesan pembelajaran peserta didik.135 Dengan melakukan aktivitas supervisi
akademik akan dapat diketahui kekurangan dan kelebihan
para guru.136
Heri Supriyana137 menyatakan bahwa untuk menyusun sebuah materi pembelajaran supervisi akademik bagi
kepala sekolah yang mendukung kompetensi kepengawasan.
Metode research and development yang dipakai melalui tahaptahap berikut: (1) fase perkenalan; (2) fase pengembangan
yang meliputi materi pembelajaran, validasi para ahli, dan
eksperimen terbatas; (3) fase evaluasi yang menilai keefektifan
tes I dan tes II.
134
Blumber dan Greenfield, W. Stogdels Handbooks of Leadership: Survei of
Theory and Research (Boston: Allyn and Bacon Inc, 1980), hlm. 123.
135
Donni Juni Prians, Manajemen Supervisi, hlm. 106.
136
T.J. Sergiovani, the Principalship: a Reflective Practice Paerspective
(Boston: Allyn and Bacon,inc, 1991)
137
Heri Supriyana, Siswandari, Sri Anitah W, Sutarno, The Development
of Academic Supervision Learning Material for the Education and
Training of Prospective School Principal Preparation Program. Journal of
Education and Practice.
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Temuan dari penelitian ini memperlihatkan pengembangan materi pembelajaran supervisi akademik bagi kepala
sekolah dibutuhkan, hal ini didasarkan indeks rata-rata yang
masuk dalam kategori buruk yaitu 2, 15. Pada fase pengembangan dirancang sebuah materi pendidikan yang terdiri
dari rencana pembelajaran, dan slide materi pelatihan yang
digunakan pada penelitian dan pengembangan ini. Rata-rata
validasi substansi aspek materi yaitu 4,75 yang masuk dalam
kategori baik dan divalidasi oleh para ahli 4,32 yang masuk
dalam kategori baik. Pada eksperimen terbatas memperlihatkan bahwa terdapat peningkatan skor peserta pelatihan
hingga mencapai 9.895, sementara pada eksperimen lanjutan memperlihatkan bahwa rata-rata skor peserta pelatihan
meningkat mencapai 23.636.
Keefektifan tes I dan tes II memperlihatkan bahwa
terdapat perbedaan signifikan pada kemampuan akhir pada
grup kontrol dan grup eksperimen. Skor rata-rata siswa yang
menggunakan materi supervisi akademik yang dikembangkan lebih tinggi daripada siswa grup kontrol yang menggunakan materi konvensional. Rata-rata nilai pada penggunaan
materi konvensional ini yaitu 12.325. Hasil dari research and
development menunjukkan bahwa penggunaan materi yang
dikembangkan dapat mendukung dimensi kompetensi.
Peningkatan kecakapan konseptual pada supervisi akademik
pada partisipan pendidikan dan pelatihan dalam penelitian
pengembangan ini.
Jika dilihat artikel penelitian dan pengembangan ini yang
mengembangkan materi pelatihan, tetapi dalam ulasan atau
bagian utuh artikel tidak terdapat format atau pun konten dari
materi pengembangan yang ditawarkan. Sehingga pembaca
mendapat gambaran materi seperti apa yang mesti dikembangkan jika merujuk pada penelitian ini.
Implikasi dari penelitian mengenai pengembangan materi
pelatihan supervisi akademik bagi para kepala sekolah prospek ini adalah harus adanya pengembangan materi pelatihan bagi para kepala sekolah atau pun bagi para pengawas.
60
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Model-model materi pelatihan supervisi akademik yang ada
selama ini perlu dikaji ulang keefektifannya, karena dalam
penelitian ini terdapat perbedaan signifikan antara grup yang
menggunakan materi supervisi akademik yang dikembangkan dan dengan konvensional.
Peter Oliva dalam buku Supervision for Today’s Schoool
menjelaskan tujuan supervisi akademik yaitu untuk: perencanaan pembelajaran; pemberian pembelajaran; menilai
pembelajaran; mengatur kelas; mengembangkan kurikulum;
evaluasi diri; kolaborasi; program pelatihan.138 Kunci memahami supervisi akademik: Bahwa supervisor sukses mengintervensi
perilaku guru menjadi lebih baik; Supervisor dapat menjalankan

perannya untuk membantu guru; dan memfasilitasi peserta
didik untuk belajar.139

Peter F. Olivia, Supervision for Today/s School (London: Harper and Row
Publisher, inc, 2001 (1976).
139
RJ. Alfonso dan R.F. Neville, Instructional Supervision: a Behavior System
(Boston: Allyn and Bacon, 1981.
138
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PARADIGMA BARU
SUPERVISI PENDIDIKAN

Arah Baru Supervisi Pendidikan di Abad 21
Sebelum masuk ke pembahasan mengenai arah baru supervisi di Abad 21, berikut penulis kemukakan dua pandangan
para pakar mengenai perubahan. Pada tahun 2000, Profesor
Manajemen Perubahan, Rhenald Kasali menulis sebuah
artikel di Detikcom dengan judul: “Menyangkal Realita Baru”
dengan menyangkal realitas baru.140 Supervisi selama ini
sering dianggap negatif karena dianggap hanya mencari kekurangan pendidik Oleh karena itu perlu paradigm baru dalam
konsep dan implementasi supervisi pendidikan di tengah era
yang disebut dengan Revolusi Digital atau Revolusi 4.0.
Dalam upaya meraih lingkungan bersaing dan era digital,
maka organisasi pendidikan harus dapat menggerakkan dan
mengeksplorasi intangible, seperti: loyalitas pelanggan, produk
segmen tertentu, produk bermutu, tanggap dan berkesinambungan, teknologi informasi.141
Abad 21 adalah abad teknologi informasi, sekarang telah
banyak beragam teknologi yang mau tidak mau memengaruhi dunia pendidikan dalam berbagai aspeknya, seperti:
kurikulum, teknologi pendidikan, dan manajemen pendidikan. Setiap kajian pendidikan tersebut terpengaruh tekanan
Rhenald Kasali Menyangkal Realita baru, dalam Detikcom, 12.8.2000.
Robert S Kaplan dan David P. Norton, Balanced Scorecard,Translating
Strategy into Action, (America: Harvard Bussiness School, Press, 1999), hlm.3.
140
141
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teknologi. Oleh karena itu supervisi sebagai bagian dari fungsi
manajemen harus juga menyikapi realitas baru Abad 21.
Begitu masifnya perubahan dunia dan masyarakat,
sehingga tujuan dan program pendidikan pun juga mengikuti
perkembangan zaman, tidak bisa bersikap statis tetapi harus
dinamis. Supervisi yang berperan untuk menjamin tercapainya tujuan pembelajaran pun, bertambah beban untuk
bekerja maksimal ditengah derasnya arus perubahan. Salah
satu antisipasi yang dilakukan adalah berubahnya konsep
supervisi pendidikan, yang berdampak pada juga harus berubahnya supervisor yang bekerja di lapangan. Supervisor harus
menempuh pendidikan dan pelatihan yang mumpuni untuk
menyikapi juga berkembangnya kualifikasi pendidikan guru.
Secara sederhana, arah baru supervisi pendidikan di Abad
21 adalah perubahan konsep dan budaya kerja serta menambah keahlian supervisor sehingga supervisor yang handal dan
kompeten dapat menjamin dan mendinamisir kondisi pembelajaran di sekolah, terkhusus di kelas.

Dinamika Perkembangan Supervisi Pendidikan
Dalam dunia yang selalu berubah, sumber daya insasni harus
menyesuaikan diri.142 Dunia supervisi juga perlu tanggap terhdap berbagai dinamika perubahan, maka perlu mengagendakan berbagai perubahan di dunia supervisi. Persoalan di
dunia pendidikan perlunya melakukan perubahan paradigm
supervise yang lebih bercorak inspeksi.
Bottery menyampaikan bahwa ada 9 faktor: manajemen adalah aktivitas esensial organisasi, pendidikan untuk
konsumen, standar produk, efisiensi finansial, akuntabilitas
yang baik, manajemen didasarkan tujuan, keunggulan pasar
kerja, hirarkis, kinerja dengan kompetisi.143
Supervisi pendidikan berperan menjalankan fungsi
manajemen pendidikan, maka supervisi berkualitas juga
Wibowo, Manajemen Perubahan (Jakarta: Rajawali Pers, 2006),hlm. 367.
Mike Bottery, The Ethics of Educational Management (London: Cassel educational Limited, 1993), hlm. 115.
142
143
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harus dibangun dengan mempersiapkan peneliti, praktisi
supervisi pendidikan yang keluar dari lembaga yang berkualitas. Berkembangnya teknologi di abad 21 pun membuat para
peneliti dan akademisi yang fokus mempelajari supervisi harus
terus melakukan penelitian dari bebagai aspek yang dapat
menjawab permasalahan supervisi, apakah secara konsep
ataupun secara teknologi yang dapat diterapkan langsung.
Seorang supervisor idealnya adalah seorang pembaharu,
maka sebagai pembaharu tentunya akan muncul pihak-pihak yang resisten terhadap tawaran-tawaran reformasi dari
supervisor. Karena itu supervisor harus memiliki kemampuan
rekayasa sosial, sehingga supervisor dapat menyesuaikan diri
dengan nilai di sekolah/madrasah dan segala potensinya.
Perubahan harus diawali dari kesadaran pendidik akan
perubahan dan mau melakukan perubahan.144 Saat ini yang
diterapkan di supervisi bukanlah pola inspeksi yang lebih
cendrung mencari-cari kesalah. Berikut perbedaan antara
supervisi dan inspeksi
Tabel 2145 Perbedaan Inspeksi dan Supervisi
Inspeksi

Supervisi

Controlling, mengontrol
apakah semua peraturan,
instruksi, tugas yang telah
diberikan atasan telah
dijalankan dengan baik.

Research, aktivitas yang
dilakukan untuk mengetahui
keadaan yang sebenarnya
terjadi dengan pendekatan
ilmiah.

Correcting, mengoreksi
apakah yang dijalankan telah
sesuai dengan ketetapan
atasan. Tugasnya lebih kepada
mencari kesalahan.

Evaluation, hasil penelitian
dinilai secara kooperatif
oleh supervisor dan yang
disupervisi.

Wibowo, Manajemen Perubahan, Ihlm. 368.
Syafaruddin, Mesiono, Candra Wijaya, Mahidin, Administrasi Pendidikan
(Medan:Perdana Publishing, 2019), hlm. 76.
144
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Judging, mengadili secara
sepihak dengan menegur,
mengancam, memutasi,
bahkan memecat anggota.

Improvement, mengadakan
perbaikan secara bersamasama oleh supervisor dan
orang yang disupervisi.

Directing, mengarahkan apa
yang dikehendaki oleh atasan
untuk dilaksanakan tanpa ada
argumentasi.

Improvement, mengadakan
perbaikan secara bersamasama dan partisipatif
demokratis.

Demonstration,
mendemonstrasikan kepada
orang yang diinspeksi
agar meniru serupa yang
didemonstrasikan

Assistance, meberi bantuan
dan bimbingan kea rah
praktik lebih baik.

Model Pendekatan Partisipatif
Ketika berbicara supervisi pengembangan lembaga pendidikan Islam, hal yang akan dibahas adalah manajemen sekolah
secara menyeluruh, bukan lagi fokus pada pembelajaran
di kelas. Salah satu model yaitu Model Ilmiah Partisipatif.
Dengan pendekatan partsipatif, sebagaimana di manajamen
berbasis masyarakat, seorang supervisor satuan pendidikan
harus mampu menjadi fasilitator sehingga stakeholders dapat
terlibat, apakah itu sekolah, yayasan, pemerintah, orang tua,
masyarakat.
Pendekatan ilmiah dalam supervisi bertujuan untuk
efektivitas pengajaran.146 Namun dalam supervisi satuan
pendidikan model ilmiah partisipatif yaitu konsep ilmiah
yang kemudian berkolaborasi dengan menggunakan prinsip
manajemen untuk mewujudkan perbaikan sekolah/madrasah. Pebnalaran deduktif yang digunakan dalam pendekatan ilmiah untuk mendapatkan kesimpulan dalam aktivitas
supervisi.147 Dengan pendekatan ilmiah ini, fakta di sekolah/
madrasah dapat menjadi masukan untuk proses pelibatan
Ali Imron, Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan ( Jakarta :
Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 28-65.
147
Depdikbud, Pendekatan Saintifik (Jakarta,Depdikbud,2013), hlm.1.
146
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stakeholder, sehingga proses pembenahan sekolah/madrasah
bukan hanya kerja supervisor dan pihak madrasah. Proses disebut ilmiah dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
dapat dijelaskan dengan logika, adanya interaksi, mendorong
sikap kritis, mendorong sikap hipotetik dalam melihat perbedaan, mengacu pada konsep ilmiah, dirumuskan sederhana.148
Proses disebut partisipatif dalam membangun lembaga
pendidikan jika memenuhi kriteria seperti berikut: 1)
Supervisor melibatkan diri dalam proses fasilitasi; 2) Komite
sekolah terlibat aktif; 3) Perencanaan kerja madrasah melibatkan stakeholders. Kegiatan mengamati di madrasah melalui
langkah-langkah: objek yang diobservasi, pedoman observasi,
menentukan data, menentukan tempat, bagaimana observasi
dilakukan, menggunakan catatan.Ali Imron mengemukakan
langkah-langkah berikut: implementasi hasil riset, melakukan
riset pembelajaran, participatory action research, menggunakan metode ilmiah.

Standar Guru Profesional
Michael H, Romanowski dalam kasus penelitiannya mencoba
menjawab bagaimana perspektif guru di Qatar mengenai
standar profesional guru. Metode pengumpulan data yang
dilakukan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada
333 guru yang mengisi kuesioner terbuka untuk mengetahui
persepsi guru mengenai pengalaman mereka dengan standar
profesional yang ditetapkan.149 Temuan penelitian memperlihatkan bahwa respon guru menilai standar profesional
sebagai sebuah kerangka kerja efektif untuk meningkatkan
kualitas pengajaran dan pembelajaran. Standar profesional
guru memengaruhi perancangan desain instruksional.
148

Depdikbud, Pendekatan Saintifik, hlm.3.

Michael H, Romanowski, Tasneem Amatullah, Impact of Qatar
National Profesional Standards: Teacher’s Perspective. International
Journal of Research Studies in Education.
149
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Henry Giroux menyatakan guru harus menjadi intelektual
karena hal ini merupakan penting untuk mewujudkan standar profesional guru. Darling-Hammond menyatakan standar
profesional tidak dapat diwujudkan jika tidak menyelesaikan
masalah disfungsi organisasi sekolah, ketidakcukupan alokasi
sumber daya, dan kurangnya dukungan bagi peserta didik.
Guru harus dapat memahami formasi diri mereka sendiri
sebagai individu dan guru bagaimana standar operasional
menjadi proses integrasi antara pemikiran dan praktik yang
mengarah pada reformasi standar pedagogi.
Implikasi dari teori yang didasarkan pada penelitian
mengenai persepsi guru tentang standar profesional guru
adalah setiap guru harus memiliki sebuah kesadaran kritis
mengenai profesi yang mereka jalani sebagai guru. Artinya
ketika seorang guru benar-benar secara penuh kesadaran
tentang pilihan profesinya sebagai guru maka standar-standar profesional guru yang ditetapkan oleh pemerintah bukanlah sebuah kendala bagi profesi guru, sebaliknya akan lebih
meningkatkan kompetensi guru. Mengenai standar profesi
guru ini sudah diterapkan di Indonesia, dimana guru harus
memiliki empat kompetensi sebagaimana diamanatkan
Undang-undang Guru dan Dosen No.14. Dengan adanya
standar profesi yang ditetapkan oleh pemerintah maka secara
sistematis akan terjadi peningkatan kualifikasi tenaga pendidik. Jika merujuk pada penelitian ini bahwa standar profesional guru modal awalnya adalah kecintaan atau persepsi
individu guru mengapa dia memilih profesi guru.
Peran dan fungsi profesional di antaranya sebagai berikut: Memiliki kestabilan emosi; Sebagai anggota masyarakat
memahami psikologi sosial; Sebagai pemimpin memahami strategi pengelolaan lembaga pendidikan dan sebagai
Pengelolaan pembelajaran, secara pedagogik memahami
suasana belajar dan mengajar serta menggunakan metode dan
media yang tepat.150 Guru profesional, sebaiknya menjalankan
150
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peran sebagai fasilitator sebagai berikut: Demokratis dalam
mengajar tidak merasa paling pintar; Mendengarkan sebuah
keahlian; Menerima pendapat dan argumentasi berbeda;
Meningkatkan komunikasi dengan peserta didik; Menerima
umpan balik selama pembelajaran; Menghargai kemampuan dan prestasi peserta didik.151 Sedangkan dalam aspek
pembelajaran Mulyasa menyarankan guru sebagai berikut:
Berusaha mengurangi cermah di kelas; Keberagaman tugas;
Mampu melihat kemampuan berbeda yang dimiliki peserta
didik; Menyajikan materi ajar yang aktual; Menghubungi ahli
jika terdapat persaoaln psikologis atau lainnya di diri murid;
Memiliki prosedur penilaian; Mengetahui perkembangan
peserta didik; dan partisipatif dalam pembelajaran.152

Belajar dari Manajemen Humanis Drucker
Peter F Drucker seorang futurolog dan Bapak Manajemen
Modern ini akan mampu mengasah dan memantik pemikiran
manajerial dalam berbagai aspek, khususnya dalam pengelolaan pendidikan Islam. Dengan membaca buku Drucker
“Management” Drucker, seseorang sedang menyingkap realitas-realitas baru yang pada awalnya sepertinya rahasia, tapi
kemudian hari menjadi fakta.
Tidak salah kalau dikatakan Drucker adalah salah satu
pemikir manajemen atau mungkin Filsuf Manajemen berpengaruh. Dengan membaca salah satu buku karya Peter F
Drucker Management, akan sangat memengaruhi cara berpikir
para akademisi atau para praktisi manajemen. Sehingga tidak
jarang terdapat penganut Druckerian dalam Ilmu Manajemen.
Dalam konteks Druckerian dalam dunia manajemen banyak
terdapat pengikut Drucker, hanya saja apakah akan muncul
Druckerian dari sebuah lembaga pendidikan Islam? Akan
dapat dijawab jika para pembaca Drucker mampu melahirkan karya-karya yang inspiratif dan futuristik atau mungkin
menerapkannya dalam lembaga pendidikan yang dikelolanya.
151
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Ketika membaca Drucker sebaiknya jangan banyak
berharap akan ulasan hal-hal teknis yang operasional dalam
mengelola dan mengembangkan sebuah bisnis atau organisasi.
Membaca Drucker akan mengalami kekecewaan kalau hanya
itu yang diharapkan, karena buku-buku karangan Drucker
bukanlah buku-buku how to, melainkan buku-buku manajemen filosofis yang dilahirkan atas penelitian, dan pemikiran
yang mendalam mengenai sejarah praktik manajemen, baik
pada masa lalu, sekarang, bahkan pada masa mendatang.
Sehingga tidak jarang poin-poin pemikiran Durker seperti
hanya sebuah “pertanda yang membingungkan” jika hanya
dibaca dengan pendekatan kekinian.
Banyak pernyataan Drucker di dalam bukunya pada
saat itu belum terjadi di dunia manajemen. Salah satu contoh
adalah ketika Drucker memprediksi bahwa suatu saat
teknologi informasi tidaklah hal terpenting lagi, sebagaimana
yang terjadi pada setiap organisasi di era teknologi informasi
saat ini. Bertolak belakang dengan pernyataan Drucker, pada
saat ini faktanya tidak ada organisasi yang tidak mengagungkan teknologi informasi. Jika terdapat organisasi yang tidak
mengikuti perkembangan teknologi informasi, maka bisalah
dikatakan organisasi tersebut sudah tertingal sangat jauh.
Banyak ungkapan filosofis Drucker, yang mungkin
biasanya ungkapan bijaksana tersebut hanya dapat ditemukan dalam karya-karya para filosuf atau para penyair.
Membaca buku-buku buah pemikiran Peter F Drucker seharusnya benar-benar mampu masuk ke lorong berpikir para
pengkaji atau praktisi manajemen. Sehingga apa yang dipikirkan Drucker terhadap dunia manajemen dapat dioperasionalkan dan dapat dicegah jika apa yang diprediksi Drucker hal
tersebut akan menghambat produktivitas dan capaian kinerja
sebuah organisasi.
Gagasan Drucker yang penting lainnya untuk dipertimbangkan dalam organisasi yaitu mengenai knowledge worker.
Knowledge worker (pekerja pengetahuan) banyak mendapat
pembahasan oleh Drucker, dan merupakan salah satu realitas
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baru yang harus dihadapi oleh dunia manajemen. Pekerja
pengetahuan banyak mendapat perhatian Drucker, karena
ditangan mereka organisasi akan mengalami kemajuan dan
oleh mereka juga organisasi akan mengalami kemunduran.
Dikatakan akan berkontribusi positif terhadap organisasi, karena pekerja pengetahuan dengan ilmu, kecakapan
teknis yang mereka miliki maka akan mampu meningkatkan
produktivitas dan kualitas organisasi. Namun pekerja pengetahuan juga akan mengakibatkan kemunduran organisasi
dikarenakan mereka bisa saja akan hengkang dari organisasi
ketika mereka sudah tidak bisa atau tidak merasa nyaman lagi
dalam sebuah organisasi dimana mereka sedang bekerja.
Drucker mengungkap bahwa mengelola pekerja pengetahuan cukup sulit, dikarenakan pekerja pengetahuan memiliki
standar tersendiri terhadap lembaga tempat mereka beraktivitas. Hal ini tentu saja cukup memutar balik paradigma yang
berlangsung saat ini, dimana sebuah organisasi atau perusahaan sering merasa bahwa para pekerja mereka sangat terikat dengan organisasi, dan bahkan cenderung memandang
rendah para pekerja, beranggapan apabila mereka keluar dari
organisasi maka mereka akan mengalami kesulitan untuk
memeroleh pekerjaan lagi. Paradigma lama yang masih
berpandangan seperti ini, secara perlahan mulai berubah,
bahkan telah terjadi sebuah revolusi paradigma seseorang
dalam melakukan pekerjaannya dan bagaimana cara mereka
bekerja.
Di era teknologi informasi banyak fakta yang mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Drucker. Era informasi saat ini
banyak para pekerja pengetahuan memanfaatkan teknologi
informasi untuk berjejaring, dan berkomunitas dengan
kecenderungan atau profesi keahlian yang sama. Sehingga
pekerja pengetahuan dapat lebih mengasah keahlian mereka
dan mengupdate informasi terbaru mengenai pekerjaan yang
berkenaan dengan keahlian mereka. Dengan pemanfaatan
teknologi informasi para pekerja pengetahuan bisa melintasi batas ruang dan waktu untuk mengaktualisasikan diri
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mereka, yang tidak hanya semata-mata mencari kepuasan
finansial dalam bekerja, tetapi juga bagaimana orang mampu
menghargai keahlian dan profesi pekerja pengetahuan.
Bagaimana organisasi harus menyikapi tekanan para
pekerja pengetahuan? Disinilah pentingnya berpikir filosofis
ala Drucker dan mempelajari ilmu manajemen yang akan
mampu memberi solusi tantangan baru organisasi dengan
pendekatan humanistik, dimana berbagai dinamika keorganisasian akan bisa dikelola sehingga sumber daya organisasi
yang berlimpah bukan malah menjadi malapetaka bagi organisasi. Poin terpenting organisasi dalam menyikapi ketidakloyalitasan pekerja pengetahuan adalah harus mampu mengaplikasikan konsep motivasi manusia kenapa mereka mau
bekerja, dan harus didukung dengan kebijakan keorganisasian yang mampu mengakomodir berbagai kepentingan demi
mencapai produktivitas dan keberlangsungan organisasi.
Kata “manajer” pada saat ini sepertinya mengalami
penyempitan makna bahkan sering dikatakan sebuah kerja
rendahan. Posisi manajer dianggap tidak prestisius karena
asumsinya manajer bukanlah seorang konseptor tetapi
hanya pelaksana lapangan dan bekerja dalam menyelesaikan
masalah teknis. Fakta ini bisa dilihat pada momen politik
Pemilihan Umum Presiden 2014 (yang kemudian terulang
pada Pemilu 2019) yang di selenggarakan di Indonesia. Pada
saat itu terdapat dua kandidat Calon Presiden, yaitu Prabowo
Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa dan Joko
Widodo yang berpasangan dengan Muhammad Jusuf Kalla.
Pada masa kampanye berlangsung berbagai analisa dari
berbagai pakar muncul di media, apakah media cetak atau
media on line. Dalam perspektif manajemen banyak para
pakar yang menilai bahwa calon presiden Jokowi tidak layak
untuk memimpin Indonesia, karena perilaku yang ditampakkannya selama ini, mulai sebagai Penguasaha, walikota Solo,
Gubernur DKI Jakarta lebih cendrung memperlihatkan dirinya
sebagai pekerja teknis bukan seorang pemimpin. Sementara
bangsa Indonesia pada saat ini lebih membutuhkan seorang
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pemimpin yang visioner. Namun tetap juga terdapat kelompok
pakar yang mengatakan bahwa gaya kepemimpinan Jokowi
yang detail terhadap permasalahan teknis sebenarnya akan
mampu menyelesaikan masalah bangsa Indonesia. Argumen
ini dinyatakan karena banyak para pemimpin visioner yang
cakap merumuskan rencana strategis tetapi miskin tindakan
dan eksekusi dari rencana.
Jika dilihat dalam perspektif ilmu manajemen perdebatan
antara pemimpin dan manajer akan menjadi hal yang menarik.
Sebenarnya sebuah organisasi membutuhkan seorang pemimpin yang visioner kharismatik atau hanya seorang manajer
yang mampu mengeksekusi berbagai kebijakannya di lapangan? Jika dikaji dalam perspektif Drucker, bahwa seorang
pemimpin harus visioner itu merupakan sebuah keharusan,
namun kecakapan untuk menjalankan keputusan lebih penting daripada hanya terampil berpikir dan merumuskan kebijakan namun tidak cakap menjalankannya.
Berbagai rencana strategis tidak akan memberi manfaat
jika seorang manajer tidak mempunyai kecakapan bagaimana
melibatkan orang-orang dalam menjalankan keputusan yang
telah diambil. Oleh karena itu seorang pemimpin selayaknya juga mempunyai kecakapan manajerial bahkan mampu
melakukan kerja-kerja teknis, karena dengan hal seperti itulah
seorang pemimpin menyadari apa yang terjadi pada level di
bawahnya.
Tiga hal pertama (inovasi, kreatifitas, Enterpreneur) sering
tidak dimiliki oleh organisasi yang bersifat birokrasi. Sehingga
sering menghambat munculnya ide baru atau cara baru bagi
organisasi dalam mnyelesaikan berbagai permasalahan yang
dihadapi. Seringkali cara kerja yang sangat prosedural menghambat perkembangan daya inovasi dan kreatifitas organisasi. Sehingga membuat setiap orang yang berada di organisasi hanya menjalankan pekerjaan secara rutinitas dengan
mentalitas yang sudah merasa jenuh dengan apa yang terus
mereka kerjakan setiap harinya.
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Di negara maju prinsip inovasi dan kreatifitas adalah nilai
utama yang secara sadar terus dikembangkan, karena mereka
tidak ingin organisasi tertinggal oleh organisasi lain. Tentunya
untuk mewujudkan inovasi baru dibutuhkan pekerja pengetahuan yang memikirkan hal ini, yang jika di dalam sebuah
organisasi bentuknya ada pada divisi riset dan pengembangan agar organisasi dapat menyerap kehendak pasar atau
bahkan mampu membuat pasar baru.
Dalam melakukan inovasi dan memasarkan hasil inovasi
tersebut dibutuhkan berbagai kreatifitas, sehingga apa yang
dianggap baru oleh organisasi seharusnya juga akan menjadi
menarik oleh publik yang akan menggunakannya. Misalnya
dalam dunia elektronik atau internet selalu saja ada kretaivitas yang dilakukan oleh organisasi untuk memasarkan ide-ide
mereka yang telah menjadi produk. Katakan saja Samsung,
Apple, iPad, saling berpacu keatifitas dalam berbagai hal,
apakah hal itu memasukkan ide-ide kreatif dalam produk
mereka atau ketika mereka memasarkan produk mereka yang
mungkin dengan membuat iklan yang imajinatif dan menghibur dan pastinya menarik calon pelanggan membeli produk
hasil inovasi.
Hal yag tidak kalah pentingnya adalah enterpreneurship,
bahkan enterpreneurship semestinya adalah nilai utama yang
ada dalam organisasi sebelum munculnya istilah lain, misalnya
inovasi, kreatifitas, dan lain sebagainya. Karena dengan enterpreneurship lah organisasi mampu menembus bayang-bayang
imajiner yang membelenggu organisasi, sehingga mengalami
stagnasi bahkan kehancuran. Enterpreneurship pada awalnya adalah cara berpikir yang mampu mempelajari dirinya
secara internal dan kemudian melihat relasinya di eksternal
untuk membaca peluang, kemungkinan-kemungkinan yang
bisa dilakukan untuk memperoleh manfaat bahkan memberi
manfaat bagi pihak lain. Enterpreneurship tidak berhenti pada
konsep dan pemikiran, karena yang terpenting adalah tindakan mewujudkan pemikiran.
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Corak kepemimpinan bisnis yang meliputi kesemua ini
dapat dilihat dari sosok seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg,
dan Steve Jobs. Mereka adalah pemimpin bisnis yang mampu
terus berinovasi, berkreasi, dan daya enterpreneurship yang
tinggi dan mampu merubah perilaku manusia di dunia. Tanpa
adanya inovasi tentu saja produk yang mereka ciptakan akan
tertingal dan ditinggalkan oleh konsumen. Mereka tidak kenal
lelah untuk berinovasi berusaha untuk melebihi apa yang
dipikirkan para penggunanya. Misalnya Facebook besutan
Mark Zuckerberg selalu saja menambah atau mengurangi
fiturnya sehingga Facebook tidak terlihat membosankan dan
ditinggalkan oleh penggunanya, walau pun sebenarnya telah
banyak terdapat persaingan ketat dengan media sosial lain,
misalnya Twiter, Path, dan WhatsApp.
Satu yang paling mengagumkan terhadap apa yang dilakukan oleh para miliuner yang sukses dari industri teknologi
informasi yang mereka lakukan, yaitu rasa tanggung jawab
dan kepedulian sosial. Hal yang lazim di dunia Barat bahwa
para miliuner sukses mengelola korporasi mereka tidak
pernah mengabaikan isu dunia mengenai kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan. Triliunan dana mengalir ke badan
amal atau disalurkan langsung sebagai kontribusi menyelesaikan permasalahan sosial. Sehingga tidak jarang para pebisnis sukses tersebut bertindak total dalam melakukan aktivitas sosial, sebagaimana yang dikatakan oleh pendiri Facebook
Mark Zuckerber pada sebuah acara publik O&A,”Saya sangat
ingin memiliki hidup yang bersih, untuk itu maka saya sebisa
mungkin harus membuat sedikit keputusan tentang apapun, kecuali
mengenai cara terbaik mengenai melayani masyarakat.” Ucapan
dari seorang miliuner muda yang sangat mengagumkan dan
sangat menggambarkan sebuah komitmen terhadap kualitas
dan komitmen sosial.
Sebuah organisasi sukses, tidak cukup hanya dengan
inovasi, dan kreatifitas saja. Organisasi perlu memiliki kepekaan sosial, inilah apa yang dikatakan oleh Drucker, “for
the future the corporations must stand out of themself” yang jika
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dimaknai bahwa organisasi masa depan tidak lagi cukup
hanya dengan daya inovasi yang tinggi, tetapi harus ditambah
dengan keterlibatan mereka terhadap permasalahan sosial
dan kemanusiaan, inilah yang dikatakan oleh Drucker berdiri
diluar diri mereka sendiri.
Walau pun teori-teori yang dirumuskan oleh Drucker
pada dasarnya berdasarkan pengalaman dan penelitian di
korporasi atau perusahaan besar. Namun konsep Drucker
tersebut sangat layak dan bisa diimplementasikan atau diadaptasi di lembaga pendidikan. Hanya saja perlu ada penegasan
secara jelas, tentang adanya perbedaan karakter dan praktiknya di dunia pendidikan yang pada dasarnya menerapkan prinsip nirlaba dibanding dengan dunia korporasi yang
murni mencari laba. Beberapa poin penting yang dapat dipelajari dari Drucker adalah sebuah organisasi harus mampu
belajar dari masa lalu, membaca keadaan sekarang, untuk
mempersiapkan masa mendatang yang pasti akan menghadapi kenyataan baru yang bisa saja tidak ada dalam prediksi.
Di lembaga pendidikan adalah bahwa segenap stake holders harus menyadari tentang banyaknya faktor yang memengaruhi lembaga pendidikan. Artinya disini terdapat sebuah
kesadaran peran dari setiap elemen dalam penyelenggaraan pendidikan, misalnya: pemerintah, yayasan, pimpinan
lembaga pendidikan, kepala sekolah, staf administrasi atau
pun pendidik yang berada di lembaga pendidikan, dan
masyarakat yang berkepentingan terhadap sebuah lembaga
pendidikan. Sadar peran dari setiap elemen tersebut akan
menjadi sebuah kekuatan dalam membangun dunia pendidikan.
Jika disederhanakan lagi bahwa titik terpenting dalam
pengelolaan “core business” adalah pimpinan lembaga pendidikan, apakah itu pihak yayasan, kepala sekolah, rektor, atau
berbagai bentuk jabatan formal lain yang memiliki otoritas untuk mengambil sebuah kebijakan. Pemimpin lembaga
pendidikan sebenarnya memiliki peran penting dalam mengarahkan bisnis lembaga pendidikan. Namun yang masih
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menjadi masalah adalah bagaimana cara pandang mereka
terhadap pendidikan dan membaca peluang yang tersedia
di internal mau pun eksternal organisasi sangat berpengaruh
terhadap kinerja lembaga pendidikan.
Misalnya seorang rektor sebuah perguruan tinggi sebaiknya tidak hanya terjebak dalam kegiatan birokratis yang
mekanistis. Selama ini di Indonesia jabatan rektor di perguruan
tinggi tidak jauh bedanya dengan jabatan politis (jadi rebutan), yang menyebabkan proses pemilihan rektor di perguruan tinggi sering menciptakan konflik dan melupakan kegiatan intinya yaitu Tri Dharma perguruan tinggi. Banyak rektor
yang tidak menyadari bahwa tugas mereka sebenarnya bukan
untuk gagah-gagahan menjadi pimpinan lembaga pendidikan
tinggi. Melainkan memikirkan dan bertindak mengenai langkah strategis apa yang harus dilakukan untuk membangun,
mengembangkan, dan ekspansi pengaruh lembaga pendidikan tinggi yang dipimpinnya.
Jika diambil contoh di Belanda, jabatan rektor universitas di Belanda bukanlah sebuah jabatan yang sangat prestisius. Jabatan yang prestisius adalah posisi sebagai profesor
atau peneliti. Maka tidak jarang universitas di Eropa publik
tidak mengenal siapa rektor sebuah universitas, tetapi publik
lebih mengenal profesor/peneliti yang ada di kampus. Di
Belanda tugas seorang rektor tidak jauh beda dengan jabatan
CEO sebuah korporasi, sehingga untuk menjadi rektor tidaklah mesti seorang akademisi atau profesor sebagaimana yang
ditradisikan universitas di Indonesia. Karena posisi sebagai
profesor telah mendapat tempat khusus yang dapat menjual
lembaga ke dunia internasional. Rektor memiliki mental enterpreneur dalam mengelola perguruan tinggi, sehingga dengan
sikap ini seorang rektor akan dapat membangun kerja sama
dan perjanjian dengan pihak di luar yang dapat berkolaborasi
dalam berbagai hal. Sehingga tidak aneh jika tidak ditemukan permasalahan finansial karena lembaga pendidikan yang
dikelola dengan mental enterpreneurship.

Dr. As’ad, M.Pd

77

Artinya, jika lembaga pendidikan Islam di Indonesia ingin
mengejar ketertinggalan dari lembaga pendidikan di dunia
Barat. Maka sikap birokratis dan feodalis harus ditinggalkan.
Sehingga pendidikan dibangun dengan budaya korporasi
yang egaliter, humanistik, dan tanggap terhadap perubahan
zaman serta modernisasi yang berlangsung. Implikasinya
adalah bahwa harus terdapat pembenahan prosedur untuk
bisa menjadi seorang pimpinan pendidikan.
Buku Management Drucker merupakan sebuah karya
filosofis untuk mengatur ritme organisasi dengan berbagai
dinamikanya serta memandang manusia sebagai core business. Artinya secara filosofis dalam pengelolaan lembaga agar
dapat mencapai hasil optimal maka permasalahan manusia
di dalamnya harus menjadi pembahasan utama agar dapat
menjawab tantangan dan realitas baru.
Organisasi masa depan yang baik tidak hanya kaya akan
inovasi dan kreatifitas yang dibangun penuh dengan enterpreneurship, tetapi juga membutuhkan corak kemanusiaan yang
mempunyai rasa tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap permasalahan manusia dan kemanusiaan. Hal terpenting
setelah membaca Drucker adalah mampu melanjutkan atau
mengoperasionalkan pemikiran Drucker dalam hal-hal teknis.
Sehingga filsafat manajemen Drucker benar-benar bisa hidup
dalam kenyataan organisasi “Mempelajari manajemen tidak
hanya mengetahui bagaimana cara mencapai tujuan organisasi.
Tetapi apa saja yang dikerjakan untuk mewujudkannya?”. Konsep
Drucker mengenai manusia, kepemimpinan, dan organisasi
ini setidaknya dapat memberi inspirasi bagi para manajer
dalam mengelola organisasi, khususnya dalam pengelolaan
lembaga pendidikan yang memang harus menggunakan perspektif humanisme.

Membina Sumber Daya Insani dengan Dialogis
Fungsi dialog dalam supervisi yaitu untuk menggugah
dalam meningkatkan profesionalisme guru. Supervisor perlu
melakukan komunikasi yang efektif dan humanis. Tugas
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seorang supervisor yaitu bagaimana guru dapat bercerita
mendalam, menyampaikan harapan dan mengungkapkan
permasalahan yang dihadapinya dalam menjalankan profesi
guru.153 Dalam suatu waktu, terkadang supervisor bisa saja
akan menghadapi persoalan guru di luar persoalan kerja
profesionalisme guru, namun akan mungkin muncul persoalan rumah tangga, ekonomi dan berbagai persoalan yang
manusiawi.
Format dialogis dilakukan pada dasarnya untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan. Antara supervisor
dengan guru tercipta sebuah dialog yang emansipatoris,
membina, dan konstruktif, sehingga bukan untuk menyudutkan guru jika membuat kesalahan, sebaliknya diberikan langkan dan solusi dalam menyelesaikan masalah. Melalui dialog
yang egaliter akan membangun suasana demokratis bukan
traumatis, sebagaimana menjadi citra supervisi selama ini,
menakutkan. Supervisor harus aspiratif kepada guru untuk
menyampaikan apa saja terkait upaya peningkatan kualitas
belajar.
Dalam melakukan dialog yang terbuka dan bebas, bukan
berarti supervisor tidak memiliki indicator atau catatan sebagai
rekaman untuk mengevaluasi yang kemudian dapat diberikan
saran kepada guru. Dalam dialog supervisor berupaya mengarahkannya pada pengembangan dan penggalian potensi
guru untuk menjaga kualitas sebagai guru profesional. Dialog
dapat dilakukan setelah supervisor melakukan observasi
kelas, sehingga dapat menjadi catatan refleksi dari supervisor kepada guru. Beberapa poin yang dapat didialogkan
dengan guru adalah proses belajar mengajar, proses kognitif,
interaksi pedagogis dan iklim kelas, serta persoalan lain yang
bisa saja muncul ketika guru ingin menyampaikan aspirasi.
Dialog yang efektif dapat dilakukan dengan memerhatikan
hal sebagai berikut: pesan mudah dipahami, fokus pada informasi penting, penggunaan ilustrasi, memperhatikan fasilitas,
153
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Engkoswara, Administrasi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.
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antisipasi masalah, mempersiapkan rencana cadangan, waktu
mengorganisasikan ide, format bahasa, pesan yang jelas,
pesan fleksibel.154
Dalam melakukan dialog antar supervisor dan guru,
Engkoswara merekomendasikan mekanisme: Pertama, memulai dari hal positif dari guru, bukan memulai dari hal negative.
Supervisor menggiring dialog secara kesadaran guru sendiri
mengenai apa yang menjadi kelemahan. Supervisor sebaiknya
melakukan komentar negative terhadap penampilan yang
bersifat privasi. Kemudian setelah ditemukan apa yang dirasa
menjadi kelemahan guru, maka pembahasan berikutnya
sudah bisa diperdalam. Namun ketika supervisor tidak menemukan kelemahan guru, maka supervisor harus memberikan apresiasi dan teruis melakukan motivasi agar guru dapat
mempertahankan profesionalismenya.

154
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SUPERVISI
SEBAGAI
TINDAKAN MORAL

Supervisi sebagai Tindakan Moral
Kehidupan bangsa Indonesia pada saat ini masih jauh dari hal
yang diharapkan ketika berbicara moralitas. Masih banyak
kasus imoral yang dilakukan oleh peserta didik, pendidik,
yang mencoreng dunia pendidikan di Indonesia. Perilaku
imoral ini seperti menggambarkan bahwa masih terdapat
banyak permasalahan di lembaga pendidikan di Indonesia
mengenai pendidikan moral dan keberlangsungan moralitas
dalam kehidupan organisasi.
Peranan guru dalam memberikan pendidikan dan pembelajaran tidak dapat tergantikan dengan media apapun. Karena
memang menjadi tugas pendidik untuk mengajarkan ilmu
pengetahuan dan membentuk kepribadian peserta didik agar
sesuai dengan fitrahnya sebagaimana Allah Swt berfirman
dalam surah Al-Baqarah ayat 151.155
Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa tugas Rasul yang
saat ini diambil oleh para guru sebagai pendidik tidak berhenti
pada transfer of knowledge. Tetapi juga suatu proses penyucian
jiwa. Demikian itu tidak akan dapat dilakukan tanpa ada
suatu proses pendidikan moral atau etika. Dengan etika yang
baik adalah cerminan dari pengetahuan yang dalam dari diri
155
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manusia bersumber pada ruh.
Manusia sebagaimana dimengerti memiliki tiga inti utama
yaitu jasmani, akal, dan ruh. Dua hal yang disebutkan dapat
diberikan melalui pembelajaran yang baik. Namun pada
aspek ruhani tidak cukup hanya diajarkan, tetapi menuntut
keyakinan karena di dalam ruh terdapat qalb dan di dalam
qalb bersemayam iman.156 Artinya bahwa pendidikan yang
menjadi kebutuhan manusia, tidak berhenti pada supply atas
aspek jasmani dan aqly. Tetapi juga lebih dalam lagi yaitu
pada aspek ruhani. Dengan kedalaman itu, pendidik mengetahui dirinya sebagai manusia dapat memberi pendidikan
layak untuk manusia –jasmani, akal, dan ruhani- sehingga
“memanusiakan manusia” tidak berhenti pada pengajaran
pengetahuan yang dapat dicerna oleh akal dan dilakukan oleh
anggota tubuh, tetapi juga aspek ruhani menjadi penggerak
utama dalam diri manusia.
Sistem pendidikan yang sesuai untuk menghasilkan kualitas masyarakat yang cerdas berakhlak dan memiliki moralitas yang tinggi semestinya mempratikkan tindakan humanis
dalam pendidikan. Pendidikan tindakan moral sangat penting
untuk melihat peserta didik sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat dimana mereka berada di sekolah
sejatinya adalah untuk dipersiapkan dapat hidup bersama
sebagai individu yang dapat memahami kehidupan bermasyarakat dan memahami nilai universal yang berada di luar
sekolah.
Belum semua guru di sekolah berperilaku seperti yang
diharapkan dalam konsep tindakan moral. Masih terdapat
guru yang merusak kesadaran akan harga diri dan moralitas peserta didik. Dan masih terdapat guru yang tidak peduli
terhadap tindakan moral perserta didiknya di dalam sekolah mau pun ketika berada di luar sekolah. Hal ini menjadi
permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini. Oleh karena
itu, sangat relevan dan penting mendiskusikan peran supervisi
156
Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islami: Integrasi Jasmani, Rohani, dan
Kalbu Memanusiakan Manusia (Bandung: P.T Rosdakarya, 2012), hlm. 19
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dalam tindakan moral di sekolah. Supervisi dianggap memiliki
peranan dalam membentuk moral kepribadian guru. Karena
dengan guru yang memiliki kepribadian yang baik, maka
peranan guru sebagai teladan menjadi relevan. Sebaliknya, jika
dalam proses supervisi, guru tidak berkepribadian baik, maka
bisa jadi bahwa tindakannya selama di sekolah menjadi semu.

Hakikat Tindakan Moral
Dalam Islam untuk memberikan pengajaran moral dilakukan
dengan bertutur dengan lemah lembut, sebagaimana dalam
Surat Thaha: 44.157 Menurut Al-Ghazali bahwa anak adalah
amanat bagi kedua orang tuanya.158 Manusia sangat dipengaruhi dengan alamnya159 Manusia adalah diantaranya orang
tua dan guru. Peranan manusia lebih banyak dalam pendidikan. Sedangkan alam dan kebudayaan memberikan peranan
dalam pendidikan, namun yang demikian itu tidak terstruktur sehingga bisa dikatakan tidak seperti pengaruh faktor
manusia.
Ketika orang tua melepaskan tanggung jawab pendidikan
kepada guru, maka secara tidak langsung tugas yang harusnya diemban oleh orang tua dalam mendidik diambil oleh
guru. Oleh karena itu peran guru dalam mendidik hampir
pasti dapat dikatakan sama atau berimbang dengan peran
orang tua di rumah. Meskipun kewenangannya tidak seoptimal orang tua. Dalam Kamus Webster, 1983, moral didefinisikan sebagai pemahaman tentang benar dan salah, serta
hubungan antar manusia
Sedangkan dalam istilah Arab, moral memiliki padanan
kata dengan akhlaq yang biasa berartikan tabiat, perangai,
kebiasaan dan bahkan agama. Namun kata tersebut tidak
ditemukan dalam Al-Qur’an. Menurut Quraish Shihab, yang
terdapat dalam Al-Qur’an yaitu khuluq bentuk singular dari
QS. 20: 44.
Mursidin, Moral Sumber Pendidikan: Sebuah Formula Pendidikan Budi
Pekerti di Sekolah/Madrasah (Bogor: Ghalia Indonesia,2011), hlm.69.
159
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kata tersebut.160 Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surah
Al-Qalam ayat 4, menggambarkan perilaku Nabi Muhammad
Saw, yang berbunyi.161
Ayat tersebut menggambarkan bahwa Muhammad Saw
adalah teladan dalam bersikap, dan berperilaku. Allah Swt
sebagai sang pencipta menjadikan Muhammad Saw sebagai
sauri teladan bagi seluruh umat manusia.Terdapat banyak
konsepsi mengenai moralitas.162 Hills mengidentifikasi moral
sebagai taat pada hukum moral, penerimaan pada aturan
sosial; dan eksistensi pilihan seseorang.163 Esteban merumuskan nilai moral memperjuangkan nilai dengan transedental.164
Nilai moral berhubungan dengan kebaikan dan suatu
kepuasan dan merasa menjadi manusia yang utuh.165 Richard
Eyre mendefnisikan moral ketika seseorang bisa bertindak
tidak menyusahkan orang lain. Tindakan moral merupakan pertimbangan moral di balik tingkah laku seseorang.166
Menurut Kohlberg bahwa tindakan moral seseorang sangat
dipengaruhi dari yang dibentuk oleh keluarga.167 Namun
dalam proses pendidikan, tindakan moral seseorang juga bisa
dipengaruhi karena melalui proses pembiasaan di lembaga
pendidikan.168 Menurut Kohrlberg dengan tingginya pertimbangan moral akan dapat meningkatkan nilai universal
berdasarkan keadilan dan persamaan dan saling memahami.
Oleh karena itu lembaga pendidikan harus menjalankan
peran penting penanaman moralitas dengan mengembangkan suasana kongkret dalam kehidupan sekolah. Kohrlberg
Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai
Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 336
161
Al-Qalam: 4
162
Darmiyati Zuchdi, Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali
Pendidikan yang Manusiawi (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.2.
163
Darmiyati Zuchdi, Humanisasi Pendidikan, hlm.2.
164
Sutarjo Adisusilo,J.R, Pembelajaran Nilai Karakter: Konstruktivisme dan
VCT sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif (Jakarta: Rajagrafindo
Persada, 2012), hlm.56.
165
Sutarjo Adisusilo,J.R, Pembelajaran Nilai,hlm.57.
166
Sutarjo Adisusilo,J.R, Pembelajaran Nilai, hlm.3.
167
Sutarjo Adisusilo,J.R, Pembelajaran Nilai, hlm.1.
168
Sutarjo Adisusilo,J.R, Pembelajaran Nilai, hlm. 2.
160
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berdasarkan penelitiannya menyimpulkan tahap-tahap
perkembangan penalaran moral, sebagai berikut: moral
sebagai prinsip. Moral merupakan subjek bebas, perkembangan kebudayaan, perkembangan penalaran moral.169
Terdapat tiga komponen karakter yang baik, yaitu: moral
knowing atau pengetahuan tentang moral, moral feeling atau
perasaan tentang mental, dan moral action yang merupakan
tindakan moral.170 Ketiga komponen yang dikemukakan oleh
Lickona ini menunjukkan tahap-tahap pemahaman sampai
pelaksanaan moral pada kehidupan sehari-hari. Tiga tahap ini
tidak bisa terjadi langsung dalam individu melainkan harus
melalui tahapan. Abowitz mengatakan bahwa moral memiliki
hubungan erat antara pemahaman nilai moral individu terhadap tindakan.
Abowitz ingin menyatakan tentang moral sebagai persepsi
akan tindakan yang dapat membantu seseorang untuk menentukan sikap etis yang signifikan pada situasi tertentu, dan
yang demikian itu bersumber pada apa yang dilihat. Persepsi
tersebut membantu seseorang untuk bertindak dengan dasar
nilai yang relevan dengan kondisinya.
Moral dalam diri manusia terdiri dari dua bagian yaitu
kepribadian kemanusiaan, dan kepribadian kewahyuan
(samawi).171 Mengenai hal tersebut, kepribadian manusia
dibagi dalam dua bagian, yaitu kepribadian individu, dan
kepribadian ummah.
Sedangkan kepribadian kewahyuan (samawi) adalah
corak kepribadian yang dibentuk melalui petunjuk wahyu
dalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad Saw, yang
demikian itu tidak dapat diingkari mengingat kondisi manusia yang tidak serta merta sempurna dihadapan Allah Swt
hanya dengan bersandar dengan rasionya saja, namun juga
dengan hatinya. Dikisahkan seorang sahabat Nabi Saw
169
C. Asri Budiningsih, Pembelajaran Moral: Berpijak pada Karakteristik
Siswa dan Budayanya (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.27-28.
170
C. Asri Budiningsih, Pembelajaran Moral, hlm.61.
171
Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem
Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), hlm. 263
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bernama Wabishah bin Ma’bad berkunjung kepada Nabi Saw,
lalu beliau menyapanya dengan bersabda:
“Engkau datang menanyakan kebaikan? “benar, wahai Rasul”, Jawab
Wabishah. “Tanyailah hatimu! Kebajikan adalah sesuatu yang tenang
terhadap jiwa, dan yang tenteram terhadap hati, sedangkan dosa adalah yang mengacaukan hati dan membimbangkan dada, walaupun
setelah orang memberimu fatwa”.172
Hadits tersebut mengingatkan bahwa dalam diri manusia
terdapat kalbu atau hati, yang bersumber darinya segala kebajikan, dan sebaliknya keburukan akan memberi kebimbangan dalam hati. Dengan demikian dapat dimengerti bersama
bahwa moral, etika, kepribadian, atau sikap. Tidak bersandar
pada rasio belaka, namun juga hati.

Pentingnya Tindakan Moral
Nietzsche mengatakan bahwa tugas manusia adalah menjadi
manusia. Ahmad Tafsir menjelaskan pada zaman itu Nietzche
melihat orang di sekitarnya tidak berhasil menjadi manusia, karena berusaha saling menjatuhkan. Sifat-sifat tersebut
menurut Nietzche adalah sikap yang tidak menunjukkan sisi
humanisme seorang manusia.
Rasullullah Saw, dalam salah satu sabdanya mengingatkan bahwa salah satu tugas atau misinya adalah untuk
memperbaiki budi pekerti umat manusia. Karena hanya
dengan budi pekerti yang mulia, manusia menunjukkan eksistensinya sebagai makhluk Tuhan yang nathiq. Jika tidak menggunakannya dengan baik, maka tak beda dengan hewan.
Hal ini mengingatkan kepada kita semua bahwa pada
hakikatnya menjadikan manusia sebagai manusia yang hakiki
yaitu melalui pembinaan atau pendidikan budi pekerti.
Seorang filsuf etika, Immanuel Kant mengemukakan beberapa hal penting mengenai pentingnya moral, sebagai berikut:
membantu murid mengembangkan diri, membantu murid
dalam berefleksi, membantu murid menginternalisasi nilai,
172
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membantu murid mengadopsi prinsip moral, membantu
murid dalam mengambil keputusan.
Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat dimengerti
bahwa pada prinsipnya moral atau etika adalah bagian yang
tidak terpisahkan dalam diri manusia. Karena moral berjalan
tidak dengan sendirinya, moral terintegrasi dari dalam diri
manusia itu sendiri, sesuatu yang taken for granted.

Tahap Pengamatan

Kunjungan supervisor bermanfaat diantaranya:
1. Menemukan fakta kelebihan dan kekurangan guru dalam
pembelajaran yang berkenaan dengan tindakan moral,
dari kekurangan tersebut akan didiskusikan.
2. Mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi guru mengenai tindakan moral di sekolah atau pun di kelas.
3. Supervisor dapat langsung mengetahui kebutuhan para
guru dalam mengembangkan tindakan moral.
4. Memeroleh data mengenai tindakan moral yang terjadi
di sekolah.
5. Menumbuhkan kepercayaan diri para guru untuk
meningkatkan profesionalitas diri dan menyadari perannya untuk memperbaiki moral peserta didik.
6. Supervisor secara komprehensif dapat mengetahui hal
yang berkenaan dengan tindakan moral.
Ketika melakukan supervisi tindakan moral, supervisor
seharusnya memperhatikan hal berikut:
1. Menciptakan suasana natural dan jangan sampai menjadi
perhatian peserta didik yang sedang menjalankan
proses belajar mengajar, dan menganggu guru dalam
menjalankan tugasnya.
2. Supervisor harus dapat membedakan hal yang penting
untuk menjadi amatan mengenai tindakan moral.
3. Tujuan supervisi tindakan moral bukan untuk salah
menyalahkan, tapi untuk memperbaiki tindakan moral
di sekolah.
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4.

Harus memperhatikan peserta reaksi peserta didik
dengan kehadiran supervisor.

Tahap Pertemuan Lanjutan

Supervisor harus menganalisis terlebih dahulu rekaman hasil
observasi, sebelum melakukan tahap pertemuan lanjutan.
Ketika pada tahap ini supervisor harus mengusahakan data
objektif dalam menginterpretasikan tindakan moral yang
berlangsung di kelas dan di sekolah. Data observasi mengenai
tindakan moral harus diolah dan dikaji agar dapat menjadi
panduan untuk meningkatkan tindakan moral yang diharapkan. Ketika menganalisis temuan tindakan moral, supervisor
memikirkan pemecahan masalah dan mempertimbangkan
faktor masalah dan peluang yang ada di sekolah. Adapun
langkah yang harus dilakukan dalam pertemuan lanjutan,
yaitu:
1. Menanyakan persepsi guru mengenai tindakan moral
yang berlangsung.
2. Mengkaji ulang materi-materi tindakan moral.
3. Meninjau kecakapan guru dalam mengaplikasikan tindakan moral.
4. Menanyakan guru tentang target yang dicapainya mengenai tindakan moral.
5. Menunjukkan kepada guru tentang temuan yang berkenaan dengan tindakan moral.
6. Menanyakan persepsi guru mengenai temuan tindakan
moral.
7. Menyimpulkan hasil temuan tindakan moral.
8. Menentukan target tindakan moral berikutnya yang
diharapkan.
Peran supervisi dalam tindakan moral adalah melakukan evaluasi secara akurat terhadap tindakan moral dalam
kehidupan sekolah. Misalnya apakah tindakan moral yang
berlangsung di sekolah berlangsung jujur, adil, berkomitmen,
etos kerja, etos belajar, tanggung jawab, dan unsur moralitas
lainnya yang dibutuhkan hidup di sekolah. Supervisor yang
88
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menjalankan peran supervisi harulah mengenal kondisi sekolah dan warga sekolah yang diamatinya agar penafsiran yang
dilakukan tidak mengalami kesalahan.
Dari tahapan tersebut jika dilaksanakan dengan baik, maka
supervisi yang dilakukan dapat lebih bermakna, dan memotivasi guru untuk bertindak lebih baik dalam meningkatkan
produktifitasnya. Dengan proses supervisi yang bermoral,
guru akan menunjukkan sikap yang bermoral kepada supervisor.

Strategi Peningkatan Moral di Sekolah Melalui
Supervisi
Berikut strategi peningkatan moral di sekolah melalui supervisi173
1. Pengkondisian
emosional.
Proses
peningkatan
moral dapat dilakukan dengan pengkondisian emosi.
Penyesalan, perasaan berdosa, merasa bersalah, haru,
sedih dan berbagai emosi lainnya akan efektif menumbuhkan kesadaran dan bermoral. Gunakan momen yang
tepat untuk memaksimalkan potensi emosi dan kepekaan
moral. Sekolah dirancang untuk melaksanakan kegiatan
yang dapat mengasah emosi siswa. Salah satu hal sederhana yang bisa dimanfaatkan adalah majalah dinding
bisa dipakai untuk menampilkan berita atau kejadian
mengenai permasalahan kemanusiaan sehingga dapat
memunculkan rasa empati dan simpati siswa.
2. Mengembangkan Lingkungan Bermoral. Ciptakan
sebuah lingkungan yang memberikan arah bagi terlahirnya perilaku bermoral. Misalnya dengan memajang
kata-kata mutiara, kalimat bijak, ungkapan inspiratif dari
para tokoh dunia. Atau bisa juga dengan memajang potopoto yang menampilkan perilaku yang baik dan juga
menampilkan poto yang tidak baik sebagai perbandingan.
Misalnya dengan memajang poster mengenai akibat dari
173
Mursidin, Moral Sumber Pendidikan: Sebuah Formula Pendidikan Budi
Pekerti di Sekolah/Madrasah (Bogor: Ghalia Indonesia,2011), hlm.58-60.
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3.

4.

5.

6.

menggunakan narkoba dan poster yang menampilkan
generasi muda yang sehat dan berprestasi tanpa narkoba.
Teladan Moral. Jadikan seluruh lingkungan sekolah
sebagai kebaikan yang bisa ditiru oleh peserta didik.
Kepala sekolah, guru, dan staf administrasi harus
memberi teladan dan perilaku yang baik yang bisa diteladani oleh peserta didik. Jika hal ini rutin dilakukan di
sekolah, maka internalisasi nilai dalam proses bertahun
tahun anak selama masa pendidikan di sekolah akan
mendapatkan hasilnya.
Moral Pembelajaran. Moral pembelajaran dapat diwujudkan dengan sikap guru yang adil tehadap peserta
didik dalam berbagai hal di kelas, sehingga tidak ada
peserta didik yang merasa diabaikan haknya.
Bimbingan Belajar Moral. Setiap peserta didik memiliki keunikan dan memiliki cara belajar sendiri. Maka
guru harus mampu membaca situasi psikologis individu
murid maupun kondisi psikologis kolektif peserta didik,
sehingga dapat menerapakan cara terbaik dalam menanam moral peserta didik.
Evaluasi Moral Pembelajaran. Setelah menjalankan
proses belajar, maka guru perlu melakukan evaluasi
untuk melihat hasil yang diperoleh. Penilaian merupakan
sebuah apresiasi dari guru kepada peserta didik.

Tahap-tahap di atas membutuhkan komunikasi pendidikan yang baik, maka seorang guru harus memiliki indikator komunikasi berikut: Proses saling belajar antara murid
dengan murid; Proses saling belajar antara murid dengan
guru; Proses belajar antara murid dengan bahan ajar; Proses
pembelajaran antara murid dengan dirinya; Proses komunikasi antara murid dengan lingkungan; Proses komunikasi
antara guru dengan bahan ajar; Proses komunikasi antara guru
dengan lingkungan; Proses komunikasi antara guru dengan
dirinya sendiri; Proses komunikasi antara guru dengan
kehidupan yang luas. Indikator di atas untuk memahami
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bahwa pembelajaran moral bukanlah sebuah pengajaran
tentang moral. Teapi bagaimana di sekolah memang berkembang moral bagi seluruh warga sekolah. Maka indikator
tersebut merupakan cara guru agar bisa menjadi teladan.
Schmuck lebih menekankan pembelajaran moral di dalam
kelas, sehingga suasana di kelas yang berkembang adalah
suasana yang positif, karakteristiknya sebagai berikut: murid
menginginkan hasil belajar yang baik, murid salim memberi
pengaruh baik, kebahagiaan di sekolah, peraturan sekolah
ditetapkan secara tertib, komunikasi terbuka, bekerja dan
berkembang bersama.
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengembangan
nalar moral di sekolah Amerika Serikat, eimer dan Paolitto
merumuskan praktik pengembangan nalar moral di sekolah
sebagai berikut:
1. Pengembangan suasana kelas yang saling mempercayai.
Kepercayaan adalah kata kunci dalam mengembangkan
tindakan moral di sekolah. Oleh karena itu, guru bertanggung jawab menciptakan suasana yang diwarnai rasa
saling percaya, baik antar murid dan murid atar guru.
2. Mengidentifikasi dan memperluas konflik moral dengan
membuat dilema. Guru bisa menciptakan kesadaran
dilematis dengan mengangkat isu yang sedang berkembang di media atau di msayarakat untuk dipikirkan, direnungkan, dan kemudian didiskusikan untuk mengetahui
bagaimana persepsi peserta didik terhadap kasus moralitas tersebut.
3. Fokus pada penalaran moral. Pada tahap ini guru harus
berupaya mengembangkan nalar moralitas peserta didik
dengan mengajak mereka membaca dan memaknai hidup
sebagai manusia, dan perlunya berprilaku baik.
4. Simulasi memahami pandangan. Guru yang baik dalam
menerapkan tindakan moral ketika guru mampu menumbuhkan rasa berempati peserta didik terhadap orang lain.
Nilai-nilai kemanusiaan seperti tat twan asi tat twan asi
(aku adalah kamu,kamu adalah aku), semestinya dapat
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diinternalisasikan kepada peserta didik ketika dalam
proses pembelajaran. Sehingga sekolah menciptakan
kader bangsa yang memiliki kepekaan sosial.
Pengembangan keterampilan murid. Melalui diskusi dilema
moral yang telah dilakukan dalam langkah sebelumnya, diharapkan peserta didik dapat bekerjasama,
saling mempercayai, saling menghormati, dan secara
kreatif mengidentifikasi permasalahan di luar sekolah.
Diharapkan peserta didik semakin terampil dalam merumuskan tindakan moral mereka dengan aktivitas yang
secara sadar mereka lakukan sendiri.
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KONSEP DAN APLIKASI
SUPERVISI KLINIS

Mengapa Harus Supervisi Klinis?
Dalam Alqur’an Surat Al-Kahfi: 71 dapat mencerminkan
aktivitas seorang supervisor, yaitu berperan mengingatkan
kepada guru yang berada di bawah bimbingannya dalam
meningkatkan profesionalitas.174 Di sekolah beberapa aktivitas dilakukan pada saat yang sama. Aktivitas ini difokuskan
pada mata pelajaran spesifik. Komunitas sekolah dipusatkan pada guru, siswa dan keterlibatan staf pada hari sekolah
melakukan praktik belajar mengajar bersama.
Tugas utama guru adalah memimpin aktivitas kelas dan
menjamin bahwa pembelajaran yang berlangsung sesuai
dengan recana pembelajaran. Guru diyakini dapat mengerjakan
sebuah pekerjaan yang luar biasa. Namun supervisi dibutuhkan untuk memperbaiki aktivitas guru. Supervisi dibutuhkan
tidak hanya memperbaiki standar, tetapi juga menjamin bahwa
ekspos siswa yang berdampak memperbaiki instruksi guru.
Sekolah sukses bergantung pada supervisi, sebagaimana
dikatakan Glickman bahwa supervisi adalah fungsi di sekolah
yang menggambarkan perbedaan elemen keefektifan instruksional ke dalam seluruh tindakan sekolah. Keseluruhan aksi
ini membutuhkan peran supervisi yang dapat mengarahkan
atmosfir kolegial yang menciptakan pengelolaan yang baik
174

Al-Kahfi: 71.
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dan berdampak pada instruksional guru berkualitas.
Kepala sekolah sebagai fasilitator harus dilihat sebagai
manajer pencerahan melalui aktivitas supervisi yang dilakukannya. Setiap sekolah menyediakan instruksi efektif untuk
muridnya. Untuk menjamin hal ini maka supervisor harus
bekerja dengan para guru untuk menghindari instruksional
tidak efektif, menuju instruksional yang efektif. Agar adanya
efektifitas, perbaikan dan pengembangan pembelajaran guru
di kelas, maka perlu dilakukan supervisi klinis.
Supervisi klinis merupakan salah satu kerja supervisi
pendidikan. Supervisi klinis dilakukan untuk perbaikan
instruksional dan praktik mengajar guru yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan memperbaiki
kualitas guru. Oleh karena itu konsep dan prinsip supervisi
klinis penting untuk dipahami agar dapat diterapkan dalam
praktik membenahi kualitas proses belajar mengajar.

Konsep dan Praktik Supervisi Klinis
Dalam Al Qur’an, Surat Al-Mujaadilah: 11 tergambarkan
konsep praktik supervisi, mengenai sopan santun dalam
menghadiri majelis Nabi.175 Kegiatan supervisi klinis jangan
sampai menganggu kegiatan pembelajaran, sebagaimana
peristiwa dalam ayat di atas.
Banyak defenisi supervisi klinis yang ada, semua defenisi
tersebut tipenya sangat tergantung ahli yang mendefenisikannya. Karena pada dasarnya supervisi klinis diadaptasi oleh
Goldheimer dari praktik dunia kedokteran. Tidak hanya
diadaptasi dalam bidang pendidikan, supervisi klinis juga
digunakan dalam berbagai profesi. Berikut keragaman
defenisi supervisi klinis tersebut.
(Supervisi klinis adalah disiplin, proses tutorial, dimana prinsip-prinsip ditransformasikan ke dalam praktek. Dengan empat fokus: administratif, evaluatif, klinis dan dukungan).176
Al-Mujaadilah: 11
Powell, D & Brodsky A dalam Addiction Messenger, Models of Clinical
Supervision October, 2005, Volume 8, issue 8. Series 20
175
176
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(Supervisi klinis merupakan aspek supervisi yang digambarkan dari
data yang diambil langsung dari observasi mengajar aktual, atau
momen profesional lainnya, dan terlibat langsung dalam interaksi
antara pengamat dan yang diamati perilaku dan kegiatan profesional yang dilakukan untuk mendefenisikan atau mengembangkan tahap
berikutnya menuju perbaikan kinerja).177
(Supervisi rutin, keyakinan, dan praktik-praktik memperkokoh sebagaimana seorang menginginkan melatih).178
(Supervisi klinis difokuskan dengan pengetahuan yang secara langsung
berdampak pada outcomes klien yang mungkin meliputi area seperti
hubungan konseling, penilaian klinis dan pendekatan intervensi. Supervisi klinis merupakan sebuah proses formal yang mungkin juga
menawarkan profesional atau dukungan disiplin khusus dan pendidikan. Supervisi klinis mungkin melebihi dengan intervensi seperti manajemen dan dan dukungan sejawat, bagaimana pun supervisi merupakan
proses yang unik). 179
(Supervisi klinis merupakan sebuah intervensi yang dilakukan oleh
anggota senior dari sebuah profesi ke anggota di profesi yang sama.
Hubungan ini bersifat evaluasi, waktu yang lama, dan memiliki tujuan
simultan memperkuat fungsi profesional dari anggota junior, mengawasi kualitas pelayanan profesional yang diberikan kepada klien dan
berperan sebagai penjaga seorang penjaga agar sebuah profesi masuk
ke khususan profesi). 180
“Supervisi klinis merupakan salah satu jenis supervisi yang dilakukan
oleh kepala sekolah terhadap para guru. Jenis supervisi ini merupakan
bantuan profesional yang diberikan secara sistematik kepada guru
berdasarkan kebutuhan guru tersebut dengan tujuan untuk membina
guru serta meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan proses
pembelajaran.”181
177
R.Goldhammer, R.H. Anderson, and R.J.Krajewski, Clinical Supervision.
Special Methods for the Supervision of Teachers, Fort Worth: Harcourt Brace
Jovanovich, (1993), hlm.4.
178
G.R. Leddick, J.M. Bernard, The history of supervision: A critical review.
Counselor Education and Supervision, 1980, hlm. 186-196.

Psycheck. Responding to mental health issues within alcohol and
drug treatment. Training and Clinical Supervision Guidelines.hlm. 33.
http://pb.rcpsych.org/content/24/6/216.full (diakses jam 19.30, tanggal 18
September 2014)
179

Gatl D.Dixon, Clinical Supervision: A Key to Treatment Success (USA:
Southern Coast Beacon, 1998), hlm.10.
181
Retnowati, dkk, Hubungan Supervisi Klinis, Pengalaman Mengajar Guru
180
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Penjelasan definisi supervisi klinis di atas, secara sederhana dipahami sebuah aktivitas yang dilakukan oleh supervisor untuk membenahi dan meningkatkan kualitas dan
capaian belajar peserta didik, yang menjadi sasaran supervisi
klinis adalah guru sebagai pendidik di kelas.
Morris Cogan menulis buku Clinical Supervision, 1973
untuk mengembangkan sebuah pendekatan sistematis untuk
bekerja dengan guru yang disebut dengan cycle of clinical supervision. Robert Goldhammer memperbaiki konsep Cogan dalam
bukunya Clinical Supervision: Special Methods for the Supervision
of Teachers, 1969. Goldhammer mengembangkan lima proses
supervisi klinis: Pre observasi konfrensi; Mempersiapkan
konsep observasi; Observasi kelas; Mengamati guru; Analisis;
Data lapangan dianalisa; Konfrensi supervisi; Supervisor dan
guru terlibat dialog menyelesaikan permasalahan; Analisis
dari analisis. Praktik lapanga diuji kembali.

dan Iklim Organisasi dengan Keterampilan Guru dalam Pembelajaran IPA di SMP
Negeri Kota Salatiga” JurnalTeknologi Pendidikan Vol 1, No,2,2013, hlm. 126140.

96

Manajemen Sumber Daya Insani di Lembaga Pendidikan

DINAMIKA
SUPERVISI PENDIDIKAN

Supervisi dan Evaluasi:
Bagaimana Bekerja Cerdas dan Kolaborasi
Dalam The Challenge: Closing the Achivement Gap memberi
penjelasan bahwa buku ini pada dasarnya adalah catatan dan
refleksi Kim Marshal yang telah berpengalaman selama tujuh
belas tahun menjadi guru, dan administrasi dikantor pusat.
Penulis di buku ini lebih banyak menyampaikan pengalamannya terlibat di sekolah urban di Amerika Serikat. Sekolah
urban selalu menjadi topik pembahasan di Amerika, karena
secara umum sekolah urban banyak mengalami perbedaan
kualitas dari sekolah lainnya.
Sebagai pengawas pendidikan yang berpengalaman sebelumnya sebagai guru selama delapan tahun. Cukup memahami
bagaimana penulis berpengalaman dalam dunia pengajaran.
Dalam pembahasannya penulis menggunakan konsep seorang
profesor dari Harvard Graduate School of Education, Ronald
Edmonds yang mengatakan bahwa formula yang efektif dapat
dilakukan dengan lima variabel berikut: Kepemimpinan
instruksional yang kuat, Harapan yang tinggi, Fokus pada
tujuan, Efektif menggunakan data tes, dan iklim kemanusiaan
yang aman. Pada tahun 1978 British Study mengeluarkan
laporan penelitian berjudul Fifteen Thousand Hours yang diterbitkan Harvard University Press yang melaporkan bahwa
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ethos dan harapan yang tinggi merupakan faktor paling efektif daripada hal lainnya. Seluruh penelitian sekolah efektif
menekankan pentingnya kepala sekolah melakukan aktivitas
lebih dari kerja administratif tetapi juga memainkan peran
sebagai pemimpin instruksional.
Dalam sub bab ini Marshall mencatat sulitnya menjalankan
peran sebagai pemimpin instruksional. Mensupervisi instruksional guru merupakan kerja terberat daripada kerja lainnya. Dalam menjalankan peran pemimpin instruksional ini,
Marshall mencoba mendapatkan umpan balik dari para guru
yang meliputi: harapan staf, budaya unik sekolah, fragmentasi kurikulum, tujuan yang tidak jelas.
Marshall mencatat di sekolah urban hampir tidak
pernah terlihat capaian prestasi yang tinggi, hal ini dikarenakan tekanan tingginya angka kriminal dan kemiskinan di
masyarakat urban. Dalam kondisi seperti ini menimbulkan
sikap skeptis dari para guru yang mengajar di sekolah urban.
Untuk mengatasi hal ini, sebagai pemimpin, Marshall mengirimkan secara periodik kelompok-kelompok kecil untuk
mengikuti pelatihan efikasi diri dan mengikuti tiga hari workshop di Howard’s Colleagues.
Hampir merata dalam setiap organisasi selalu saja ada
yang berupaya mempertahankan budaya lamanya dan menghindari dari perubahan. Dalam catatan pengalamannya,
Marshall mengatakan sangat mengalami kendala terhadap
resistensi dimana ia pernah menjadi kepala sekolah. Militansi
menolak pembaruan itu dapat dilihat dari ungkapan “If I had
a gun, I’d shoot Jeff Howard dead.” Namun dalam pengalamannya ternyata resistensi itu bukanlah mayoritas di organisasi,
terdapat mayoritas yang diam (silent majority) yang ingin
melakukan perubahan budaya negatif di sekolahnya. Namun
Marshall tetap mendapat intimidasi dari kelompok yang anti
perubahan. Secara bertahap kelompok guru yang anti perubahan mulai mengikuti transformasi secara bertahap.
Guru hampir tidak pernah berbagi perasaan mereka
dengan rekan sejawat mengenai pengetahuan dan keahlian
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mereka dalam menjalankan kurikulum. Kurangnya pemahaman guru terhadap kurikulum ini menjadi kendala terbesar
dalam menjalankan supervisi guru. dibutuhkan etos kerja
yang tinggi dalam menjalankan kurikulum yang telah ditetapkan. Sehingga tahap-tahap tujuan spesifik dapat dicapai pada
akhir setiap peringkat. Kekacauan pemahaman terhadap kurikulum ini dikareakan adanya jarak yang besar antara pengetahuan dan keterampilan guru untuk menjalankan kurikulum.
Permasalahan lainnya dalam pembelajaran adalah standardisasi tes untuk murid. Banyak terjadi sinisme yang diberikan oleh guru yang dipimpin Marshall terhadap standardisasi tes yang telah ditetapkan. Tanpa adanya harapan dan tes
yang kredibel menurut Marshall akan terjadi kesulitan untuk
mengeluarkan guru dari keterisoliran yang mereka bangun
sendiri, karena ketika supervisor mengunjungi kelas mereka
tidak mendapat gambaran aktivitas guru.
Terjadinya proses buruk di sekolah yang dipimpin oleh
Marshall dikarenakan kurangnya persetujuan di antara
banyak guru terhadap kriteria bagi penilaian hasil kerja siswa.
Alasan yang disampaikan mereka bahwa tes yang diselenggarakan terlalu panjang.
Masalah berikutnya dalam pembelajaran banyak orang
yang berpandangan bahwa hasil belajar sukses atau tidaknya dapat dilihat berdasarkan angka skor murid ketika ujian.
Banyak yang berpandangan bahwa proses belajar tidak begitu
penting untuk di evaluasi, Marshall berupaya menyampaikan
bahwa dengan mengamati proses pembelajaran di ruang
kelas akan lebih kongkrit untuk mengevaluasi kualitas belajar
di sekolah.
Menutup temuan lapangannya Marshall menyampaikan
bahwa dalam mencapai sekolah efektif perlu mengikuti standar tes dari negara. Karena dalam tes yang diselenggarakan
berisi konten harapan pembelajaran untuk dicapai oleh pelajar. Guna mencapai perbaikan menyeluruh maka secara radikal perlu diadakan perbaikan pada empat area khusus, yaitu:
Supervisi guru, Perencanaan kurikulum, Perbaikan penilaian,
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dan Evaluasi guru. Empat faktor penting ini harus dikendalikan dengan baik dan maksimal.
Jika dilihat kekurangan yang ditawarkan oleh Marshall
adalah dualisme pemikiran yang ditawarkannya. Misalnya
pada satu sisi Marshall berpandangan bahwa hasil tes belajar siswa bukanlah faktor penting untuk mengukur suksesnya
pembelajaran, tetapi juga penting untuk mengevaluasi
bagaimana proses pembelajaran di kelas. Namun dalam
catatannya bahkan Marshall menyatakan bahwa tes merupakan area penting yang harus dikendalikan. Marshall seharusnya konsisten untuk mencapai kualitas pembelajaran, tes yang
diselenggarakan bukanlah faktor utama untuk menentukan
apakah sekolah telah sukses atau tidak. Hal ini juga menjadi
masalah di Indonesia dalam kasus Ujian Akhir Nasional yang
selalu saja menjadi perdebatan setiap tahunnya, apakah UN
dapat menjadi patokan sukses atau tidaknya pendidikan di
sekolah.
Pada Bab II. Supervision and Evaluation: Why We Need a
New Approach, Marshall menguraikan mengapa perlu merancang sebuah pendekatan baru dalam melakukan supervisi,
hal ini dilakukan setelah Marshall melakukan refleksi, analisis
dan evaluasi terhadap kerja evaluasi yang dilakukan selama
dia menjadi guru, kepala sekolah atau pun selama menjadi
administrator di kantor pusat pendidikan pemerintah.
Tidak bisa dipungkiri bahwa supervisi dan evaluasi
adalah kunci utama untuk meningkatkan kinerja. Namun pola
yang berlangsung menurut catatan Marshall masih berpola
seperti bos yang melakukan inspeksi para pekerja. Selama ini
yang berlangsung adalah kepala sekolah melakukan kunjungan kelas sebagai alat untuk melihat kinerja instruksional
guru. Pertanyaan yang diajukan oleh Marshall adalah apakah
model ini masih dapat digunakan di sekolah? Beberapa poin
yang dicatat oleh Marshall mengenai peran kunjungan kelas
yang dilakukan oleh supervisor adalah:
1. Banyak kepala sekolah yang melakukan kunjungan ke
kelas kelas melakukan dialog dengan guru dan murid.
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2.

3.

4.

Namun pada kenyataannya kepala sekolah jarang
memberi umpan balik kepada guru.
Kepala sekolah sebagai supervisor sering menerima
komplain dari orang tua mengenai permasalahan disiplin
guru dalam menggunakan media. Namun kepala sekolah sering memaklumi permasalahan yang dihadapi guru
dengan alasan bahwa guru tidak memiliki pilihan.
Jarangnya guru menyelenggarakan pertemuan atau
meminta pertemuan yang diselenggarakan oleh kepala
sekolah. Hal ini menunjukkan kurangnya komunikasi
lebih luas untuk menggali permasalahan dari guru.
Berdasarkan penelitian masih banyak kepala sekolah
yang jarang melakukan kunjungan kelas.

Supervisi dan evaluasi akan menjadi signifikan bagi
perbaikan, namun banyak kegagalan dikarenakan birokrasi,
dinamika interpersonal, dan manufer politik yang berdampak
pada pendidikan. Berikut adalah beberapa jalan yang mana
supervisi telah di rincikan:
1. Kepala sekolah hanya melihat bagian kecil dari waktu
mengajar.
2. Kehadiran kepala sekolah merubah dinamika kelas.
3. Pelatihan akan menngkatkan keahlian mengajar.
4. Walaupun kualitas belajar direkam namun tetap ada
bagian pembelajaran yang besar dapat dilupakan.
5. Banyak instrumen evaluasi terlampau rumit dan legalistik sehingga membuat kesulitan untuk memberikan
bantuan umpan balik.
6. Peringkat nomor dan ceklis kurang memberi panduan
perbaikan.
7. Evaluasi kritis dapat mematikan pembelajaran bagi orang
dewasa.
8. Keseluruhan proses dapat memberi isolasi dan kecemburuan.
9. Beberapa kepala sekolah tidak menentang praktik mengajar yang buruk.
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10. Banyak kepala sekolah terlalu sibuk untuk melakukan
evaluasi efektif.
11. Fokus evaluasi adalah pada kesenangan kepala sekolah
bukan berdasarkan pembelajaran siswa.
Kurangnya pemandangan kepala sekolah terhadap
permasalahan guru di kelas disebabkan keterbatasan dan
minimnya kunjungan kelas yang dilakukan, sehingga
tidak dapat memetakan permasalahan secara menyeluruh.
Observasi juga memberikan efek negatif, dikarenakan kunjungan kelas akan dapat merubah dinamika kelas sehingga tidak
menjadi natural lagi. Efek negatif kehadiran kepala sekolah di
kelas ialah guru sering merasa diintimidasi oleh kepala sekolah. Sebenarnya kepala sekolah dapat memeroleh data selain
dari kunjungan kelas, misalnya melakukan dialog dengan
murid ataupun orang tua murid, serta memperhatikan interaksi guru dengan murid.
Pengajaran yang baik membutuhkan tantangan yang
kompleks oleh karena itu dibutuhkan pelatihan yang memadai bagi guru. selain itu kepala sekolah perlu menarasikan
pembelajaran yang diamatinya. Kecakapan naratif ini dibutuhkan oleh kepala sekolah terutama ketika menghadapi
kasus guru yang tidak efektif. Permasalahan lain supervisi
yaitu banyaknya format instrumen evaluasi yang terlampau
banyak membutuhkan legalisasi sehingga terjadi kesulitan
dalam memberi umpan balik.
Umpan balik one on one merupakan bentuk yang baik dan
merupakan kesempatan emas dalam menjalankan pengembangan profesional. Namun dalam praktiknya lebih banyak
menggunakan supervisi konvensional. Kepala sekolah masih
banyak menggunakan pendekatan klasik yang dikemukakan
Douglas McGregor mengenai Teori XYZ. Masih banyak guru
yang menolak memberi umpan balik dari kepala sekolah.
Sehingga terjadi kekosongan hubungan profesional antara
kepala sekolah dan guru.
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Juga masih banyak terdapat kepala sekolah yang terlalu
sibuk dengan aktivitas administratif sehingga seperti tidak
memiliki waktu untuk memeriksa aktivitas pembelajaran.
Sehingga kepala sekolah sedikit mendapatkan outcome mengenai pembelajaran yang dilakukan. Pertanyaan yang dimunculkan Marshall lalu apa pendekatan yang efektif untuk
menjalankan supervisi? Dapatkah pendekatan skor evaluasi
guru, supervisi dan evaluasi yang lebih dapat membantu
menjalankan kerja supervisi?
Pada kenyataannya banyak guru yang menolak penggunaan skor tes untuk mengevaluasi guru, dan hampir
seluruh kesepakatan bersama membatasi administrasi untuk
mengevaluasi input mengajar. Marshall juga menyadari bahwa
mengevaluasi guru melalui hasil skor tes murid akan menciptakan kontra produktif. Terdapat fakta bahwa standardisasi
tes dirancang untuk mengukur kelompok belajar siswa pada
satu momen waktu, bukan berdasarkan produktifitas individual guru lebih satu tahun.
Dalam Bab VIII. Time Management: Doing First Things First
Marshall mengemukakan hal menarik agar dapat menjalankan
supervisi secara efektif dan produktif, salah satunya adalah
dengan melakukan manajemen waktu yang baik. Asumsi
awal Marshall bahwa selama ini banyak supervisor yang
tidak mengelola waktu dengan baik, sehingga menghabiskan
banyak waktu untuk mengerjakan sesuatu yang salah dan
tidak cukup waktu untuk mengerjakan sesuatu yang benar.
Untuk bekerja mendalam dan cerdas tanpa bekerja keras perlu
melakukan terbaik hal berikut:
1. Memiliki fokus terhadap rencana strategis bagi prestasi
siswa.
2. Menjamin disiplin guru dan staf dalam menjalankan aktivitasnya.
3. Menggunakan rencana yang baik dalam hitungan, harian,
mingguan, bulanan, hingga tahunan.
4. Mengatur jadwal pertemuan untuk mempererat tim.

Dr. As’ad, M.Pd

103

5.

Memiliki waktu untuk merekam dalam tulisan yang
berkenaan dengan pengajaran.
6. Menempatkan orang berkompeten untuk sebuah delegasi tanggung jawab.
7. Melakukan kunjungan dan pertemuan tim serta memberikan umpan balik.
8. Menggunakan strategi untuk mencegah waktu terbuang
sia-sia.
9. Tetap memperhatikan kebutuhan manusiawi: waktu
dengan keluarga, kesehatan, liburan, dan istirahat.
10. Secara teratur mengevaluasi perkembangan dan kerja
dengan perbaikan terus menerus.
Dalam meningkatkan prestasi siswa, kepala sekolah perlu
melakukan tahap berikut: Pertama, meletakkan data prestasi
siswa yang bisa dilihat oleh guru. Kepala sekolah dapat
menanyakan kepada guru apakah mereka puas dengan capaian nilai terkahir. Kedua, fokus pada area yang paling membutuhkan perhatian khusus, seperti: Misi dan strategi, Iklim
dan budaya, Kurikulum, Sumber daya, Instruksional yang
baik, Penilaian, Kolaborasi, Jaringan keamanan, hubungan
dengan orangtua. Ketiga, perlunya inisiatif untuk meningkatkan prioritas perbaikan. Keempat, mengembangkan sebuah
rencana tindak lanjut yang SMART (Specific, Measurable,
Attainable, Results oriented, Time bound). Kelima, meyakinkan
bahwa prioritas capaian ada dalam pikiran setiap anggota.
Mengklarifikasi harapan dengan melihatnya pada disiplin
dan instruksional di kelas. Tanpa adanya ekspektasi kepala
sekolah hanya akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk
klarifikasi kepada orang-orang yang tidak memiliki tujuan
dan harapan. Sedangkan perencanaan yang sistematis yaitu
kepala sekolah memiliki rencana yang baik mulai dari harian,
mingguan, bulanan, dan tahunan.
Pada poin meminta pertemuan tim yaitu dengan menjadwalkan dan meyakini pertemuan bisa diwujudkan. Walaupun
banyak guru yang merasa bosan dengan banyaknya
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penyelengaraan rapat, namun dengan penyelenggaraan rapat
ini dapat disebarkan informasi mengenai perencanaan, berbagi ide dan untuk mendapat dukungan.
Hal terpenting lain namun jarang dilakukan oleh supervisor dan kepala sekolah adalah menyimpan informasi dengan
menulisnya dalam berbagai bentuk catatan agar tidak hanya
bermanfaat bagi diri sendiri tapi dapat menjadi informasi bagi
teman sejawat. Menulis laporan ini diwujudkan oleh Marsall
sehingga dapat berwujud buku. Soal bentuk yang cocok
dalam menulis itu sangat tergantung dengan kenyamanan
oleh penulis.
Langkah berikutnya untuk mengelola waktu dapat
menerapkan hal berikut: 1) Menyampaikan catatan penting dalam buletin mingguan; 2) Menyampaikan hal penting
kepada orang tua; 3) Menyiapkan agenda pada pertemuan
tim; 4) Mendelegasikan kerja yang bisa diwakilkan; 5)
Mendelegasikan ke sekretaris; 6) Mendelegasikan kepada
konselor; 7) Melakukan percakapan langsung dengan
personil; 8) Mempersiapkan agenda pada rapat pimpinan; 9)
Dengan sopan mengatakan tidak kepada hal yang menyia-nyiakan waktu; 10) Berdiskusi dengan personal pada pertemuan
kelas tertentu; 11) Menulis catatan individual di kotak surat
para guru; 12) Menulis dan mengkopikan catatan tim; 13)
Mempersiapkan agenda tentatif untuk tahun mendatang; 14)
Mempersiapkan segala sesuatu dan menjalankannya.
Untuk mendelegasikan tugas kepala sekolah harus
menempatkan orang berkompeten dan bertanggung jawab.
Marshall mengemukakan bahwa pendelegasian memang
penting untuk manajemen waktu, namun ada hal tertentu
yang seorang kepala sekolah harus lakukan sendiri. Beberapa
hal yang mungkin bisa didelegasikan sebagai berikut: 1)
Guru-guru memegang permasalahan kurikulum dan berbagai
permasalahan disiplin serius; 2) Tim guru merencanakan kualitas kurikulum dan menggunakan penilaian untuk perbaikan
pembelajaran berkelanjutan; 3) Konselor mempersiapkan
pencegahan permasalahan emosional murid; 4) Petugas kebun
Dr. As’ad, M.Pd

105

menjaga kenyamanan sekolah; 5) Murid-murid meningkatkan tanggung jawab atas perilaku mereka dan pembelajaran
mereka sendiri.
Dalam menjalankan kerja kunjungan kelas kepala sekolah harus melakukan pertemuan tim dan memberi guru
umpan balik. Sebuah gambaran akurat mengenai keseluruhan
pembelajaran harus sudah diperoleh kepala sekolah ketika
melakukan kunjungan. Ketika melakukan kunjungan tim,
kepala sekolah jangan hanya duduk tetapi harus terlibat aktif
dan memberikan kontribusi dalam diskusi, belajar dari rekan
sejawat.
Satu hal paling menarik dan jarang menjadi pembahasan dalam buku-buku supervisi pendidikan adalah Marshall
memberi catatan kepada sekolah untuk tetap dapat menikmati
hidupnya, jangan sampai karena kesibukan profesi membuat
tidak ada kesempatan untuk menjaga kesehatan, berkumpul
dengan keluarga, dan berliburan untuk memperoleh refreshing. Bukan tanpa alasan hal ini disampaikan Marshall, karena
dalam dunia manajemen, penyegaran personil atau refreshing
itu sangat penting untuk mencapai produktifitas kembali.
Karena menjalankan kerja secara rutinitas tentu akan menyebabkan kejenuhan, oleh karena itu pihak manajemen organisasi, khususnya sekolah harus memperhatikan faktor manusiawi ini.

Supervisi dengan Teknologi Elektronik
Buku karya Ann H. Crowe berjudul Offender Supervision
with Electronic Technology: A User’s Guide, Kentucky: American
Probation and Parole Association terdiri dari dua belas bab, yaitu:
Bab I. Developing or Enhancing the Use of Electronic Supervision
Tools. Bab II. Agency Considerations for Implementing Electronic
Technology Supervisi Offenders. Bab III. Legal Issues. Bab IV.
Types Offenders to be Supervisid with Electronic Technologies.
Bab V. Funding. Bab VI. Human Resources. Bab VII, Select
Appropriate Electronic Supervision Tools. Bab VIII. Establishing
Monitoring Services for Electronic Supervision Systems. Bab IX.
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The Procurement Process. Bab X. Supervising Offenders. Bab XI.
Information Management and Evaluaton.Bab XII. Public Relations.
Penulis buku ini mencoba mencari solusi permasalahan supervisi dengan menggunakan perangkat elektronik.
Dengan perkembangan elektronik dan teknologi informasi,
maka sudah selayaknya supervisi pendidikan memanfaatkan
perkembangan teknologi IT dan elektronik untuk mencapai
hasil optimal. Namun yang menjadi catatan bahwa buku ini
memang bukan ditulis sebagai supervisi elektronik khusus
untuk pendidikan, namun prinsip prinsip dasar ataupun
teknologinya dapat diadaptasi di dunia supervisi pendidikan.
Bab I. Developing or Enhancing the Use of Electronic
Supervision Tools ini merupakan penjelasan awal mengenai pengembangan supervisi melalui perangkat elektronik.
Penulis menjelaskan maksud supervisi teknologi elektronik
sebagai penyediaan perangkat untuk mendapatkan informasi
yang memperluas supervisi. Ann H menyampaikan tiga prinsip dalam menjalankan supervisi teknologi elektronik, yaitu:
Pertama, Supervisi elektronik sebagai pembantu kerja supervisi, penting mempertimbangkan aspek hukum. Kedua, Faktor keamanan publik harus menjadi pertimbangan utama dalam menjalankan supervisi
elektronik. Ketiga, Sistem hukum harus mempertimbangkan bahwa
supervisi teknologi elektronik pada saat ini merupakan kebutuhan.
Penulis menjelaskan evolusi penggunaan supervisi
teknologi elektronik yang dimulai pada tahun 1964 untuk
memantau tindak kriminal. Sebuah eksprimen juga dilakukan untuk memantau sukarelawan yang diselenggarakan di
Cambridge dan Boston. Pada pengembangan sistem ini dikatakan bahwa ketika perilaku khusus dapat dipantau secara
spesifik dapat diprediksi atau dikendalikan dan bermanfaat
untuk melindungi masyarakat.
Pada tahun 1970, seorang hakim pengadilan distrik
Albuquerque, Jack Loves menggunakan perangkat elektronik,
yaitu menggunakan telpon untuk memeriksa keberadaan
seseorang di rumah. Tahun 1986, Komisi Parole Amerika
Serikat mengembangkan eksperimen yang diberi nama
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“Curfew Parole Program.” Program ini dimulai dengan
menggunakan panggilan telpon dan monitor di antar pukul
9.00 p.m, dan 6.00 a.m.pada tahun 1991 negara federal telah
menggunakan supervisi teknologi elektronik secara nasional.
Sebuah Koran terbesar di Amerika Wall Street menggambarkan supervisi elektronik dengan menulis sebuah berita
dengan judul “Hottest New Control in Crime Control.” Berita
ini membuktikan prediksi seorang ahli bernama Bennet yang
mengatakan bahwa pada 20 tahun ke depan perangkat elektronik akan menjadi alat penting bagi kerja supervisi. Pada
tahun 1987 dan 1988 penggunaan perangkat elktronik dalam
supervisi semakin meningkat, hal ini mencerminkan penggunaan elektronik dalam supervisi mendapat antusiasme yang
tinggi. Pada saat ini penggunaan perangkat elektronik tidak
lagi hanya untuk memantau tindakan kriminal tetapi sudah
merambah berbagai bidang, salah satunya sudah menjadi
bahasan penting dalam dunia supervisi pendidikan.
Bab II. Agency Considerations for Implementing Electronic
Technology Supervisi Offenders dibahas mengenai pentingnya
peran kepemimpinan dalam merencanakan, menjalankan,
mengendalikan dan mengevaluasi program supervisi elektronik. Sebuah kepemimpinan efektif harus memiliki kemampuan organissai dan keahlian mengelola manusia. Seorang
pemimpin harus membangun kerjasama yang baik dan kuat
dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Buku ini menganjurkan
apa yang dikatakan oleh Imel dan Harta mengenai kepemimpinan, yaitu: Tanggung jawab dan akuntabilitas terhadap
proyek yang gagal; Kemampuan menyampaikan pentingnya
proyek dijalankan; Waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang
mungkin bermakna untuk pengaturan tanggung jawab kerja;
Dukungan manajemen terhadap apa yang pimpinan kerjakan;
dan Jaminan sumber daya yang tersedia.
Pentingnya kepemimpinan dalam menjalankan supervisi
elektronik yaitu untuk menjamin adanya keterlibatan berbagai
pihak untuk menyukseskan program. Menjalankan ini maka
dibutuhkan keterlibatan stakeholders untuk mempromosikan
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program supervisi elektronik. Hal terpenting lainnya dalam
menjalankan supervisi elektronik adalah menyelenggarakan
penilaian sumber daya. Menurut Crows dan Shaefer secara
umum penilaian sumber daya melalui empat metode berikut: Mengumpulkan data yang tersedia; Mereview catatan;
Mengatur survey dan kuesioner; Melibatkan berbagai pihak
menjalankan wawancara dan komunikasi informal.
Untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi
secara efektif dibutuhkan enam langkah keterlibatan yang
disampaikan oleh Crowes, yaitu: Membatasi jenis dan
sumber informasi yang dibutuhkan; Merancang proses pengumpulan data; Membatasi prosedur untuk pengumpulan
dan pencatatan data; Menganalisa hasil; Melaporkan hasil;
Menggunakan hasil untuk pengambilan keputusan bagi
pengembangan supervisi elektronik.
Pada Bab III. Legal Issues buku ini membahas pentingnya isu legalitas dalam menjalankan supervisi elektronik.
Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat sangat menghargai
privasi individu warga negaranya dalam menjalankan berbagai kebijakan, termasuk salah satunya program supervisi
eletronik. Tanpa adanya legalitas implementasi supervisi
elektronik sangat sulit diselenggarakan. Maka berbagai pihak
harus memperhatikan faktor legalitas. Oleh karena itu permasalahan legalitas harus mendapat perhatian dengan mengambil
langkah prosedural agar jangan sampai menganggu privasi.
Namun buku ini tidak memberi gambaran kongkrit
teknologi elektronik seperti apa saja yang dapat dipakai
dalam kerja supervisi. Sehingga dapat diadaptasi di supervisi pendidikan. Selain itu buku ini lebih banyak berbicara
permasalahan legalitas penggunaan teknologi elektronik daripada berbicara mengenai penggunaan teknologi itu sendiri,
sebagaimana yang ditawarkan buku ini dalam judulnya.

Pengembangan Guru dan Perbaikan Sekolah
Pada Bab I Reconceptualizing Supervision and Evaluation membahas mengenai kinerja yang didasarkan pada supervisi dan
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evaluasi membutuhkan kesadaran guru terhadap pendekatan yang mereka gunakan dalam bekerja. Guru bertugas
menggunakan prosedur berbeda untuk dapat secara mendalam menganalisis esensi pembelajaran. Guru juga diharapkan
berkomitmen memperbaiki diagnostik mereka dan keahlian
pemecahan masalah mengenai keahian instruksional mereka.
Berikut adalah alasan mengapa perlu meninjau kembali
praktik supervisi, diantaranya: a) Fokus pendidikan telah
berubah dari pengajaran yang sentralistis ke pentingnya
pembelajaran yang berfokus pada siswa; b) Kita hidup dalam
abad yang butuh akuntabilitas; c) Literatur pendidikan dan
inisiatif pengembangan profesional meningkat berdasarkan
data pengambil keputusan; d) Fokus model supervisi dan evaluasi kerja guru tradisional yang masih fokus pada kerja guru
daripada outcome; e) Model supervisi tradisional menekankan
pada pembatasan perkembangan guru; f) Model supervisi
tradisional tidak eksplisit berkaitan dengan pembelajaran
siswa; g) Metode supervisi tradisional jarang membantu guru
membuat hubungan langsung antara perkembangan profesional mereka dan apa standar tes dan rencana perbaikan
sekolah yang menandakan kebutuhan pembelajaran siswa.
Dalam buku ini menampilkan praktik terbaik supervisi
dan evaluasi, sebagai berikut: a) Supervisi fokus lebih pada
hasil instruksional daripada proses instruksional; b) Supervisi
menekankan kebermaknaan dan capaian profesional yang
dapat diukur dengan perbaikan prestasi murid; c) Supervisi
menanyakan kepada pendidik secara individu dan secara
kolektif menganalisa kerja murid, dan menggunakan data
ini untuk kebutuhan pembelajaran misalnya pengetahuan
esensi atau pun keahlian yang termaktub dalam kurikulum; d) Supervisi menanyakn guru untuk merancang fokus
intervensi untuk memperkuat dan memperluas pembelajaran murid pada area target; e) Supervisi menanyakan guru
untuk mengembangkan rencana untuk melanjutkan perkembangan profesional yang fokus mendukung prestasi murid;
f) Supervisi membutuhkan guru untuk menggunakan fakta
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pembelajaran murid yang telah diambil dari lapangan; g)
Supervisi merupakan kolaborasi mutual antara guru, supervisor dan para pakar; h) Supervisi berkaitan dengan kerja di
kelas dan tujuan rencana perbaikan sekolah.
Pada Bab II Preparing to Target Improvement menggambarkan tentang pentingnya melibatkan guru dalam melakukan
supervisi. Hal ini mendorong guru memainkan peran kepemimpinan yang aktif dalam merancang rencana pengembangan
profesional yang dapat membantu mencapai apa yang dibutuhkan siswa dalam mencapai kesuksesan belajar.
Berikut empat tes yang bisa dilakukan guru untuk
pengembangan profesional di mereka: a) Memilih sebuah
area potensial yang berkenaan dengan pembelajaran; b)
Mengumpulkan analisa dengan banyak cara untuk menemukan pembelajaran yang dibutuhkan; c) Membuat, mengatur,
dan menganalisa penilaian kelas untuk mengkonfirmasi kebutuhan belajar dan target singkat; d) Mengkonfirmasi bahwa
target potensial berkorespondensi dengan sekolah yang ada
dalam rencana perbaikan.
Rencana pengembangan profesional dalam buku ini
memiliki beberapa asumsi berikut:
1. Setiap administrator dan seolah harus setuju pada batas
keinginan kelompok versus penganggaran individual
untuk pengembangan profesional.
2. Pengembangan profesional kelompok harus berkontribusi terhadap rencana pengembangan kelompok di sekolah.
3. Rencana pengembangan profesional mungkin berubah
sesuai dengan kebutuhan guru. Supervisor dan guru harus
merasa bebas terhadap hal yang relevan bagi mereka
sebagai pembelajar
4. Pengembangan profesional individu mungkin bisa terkait
atau tidak dengan inisiatif inservis pemerintah distrik.
Pada model pengembangan profesional, perencanaan,
dan penganggaran sangat strategis, dinamis, dan responsif
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terhadap kebutuhan individual dan kolektif dengan tujuan
utama untuk keefektifan pembelajaran murid. Outcome penting pengembangan profesional adalah meredefinisi tanggung
jawab, peran, dan hubungan antar guru, staf, dan administrator pemerintah. Memberdayakan individual ini tujuannya adalah membangun kapasitas personal untuk mengajar,
belajar, dan proses belajar dan kapasitas keseluruhan instruksional sekolah.
Jika dikritisi buku ini banyak bicara tentang peran pemerintah, namun di dalam buku penulis tidak banyak menguraikan apa yang dimaksudnya dengan peran pemerintah
secara mendetail. Sehingga pembaca dapat memahami secara
konsep maupun teknis. Buku ini lebih banyak mengulangulang tentang pentingnya supervisi untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran. Hal ini membuat buku ini tidak banyak
memberikan tawaran

Supervisi Efektif
Dalam buku Effective Supervision: Supporting the Art and
Science of Teaching karya Robert J. Marzano dkk memperlihatkan sebuah kasus supervisi di sekolah distrik di Amerika
Serikat yang menyampaikan bahwa pengaturan prioritas dan
dukungan praktik akan membantu seluruh guru menjadi
guru yang ahli. Buku ini berupaya menawarkan sebuah praktik supervisi efektif. Dari lima bab yang dibahas kesemuanya
berdasarkan penelitian. Tiga bab yang akan dibahas yaitu
Bab I. Supervision that Develops Expertise; Bab II. A Brief History
of Supervision and Evaluation; Bab III. A Knowledge Base for
Teaching.
Pada Bab I buku ini menyampaikan bahwa tujuan supervisi seharusnya menjadi penguatan bagi keahlian pedagogik
dengan ultimatum tujuan penguatan prestasi murid. Oleh
karena itu pihak distrik harus memperhatikan lima kondisi
untuk memperbaiki secara sistematis keahlian guru: 1) artikulasi pengetahuan dalam pengajaran yang baik (2) fokus pada
umpan balik dan praktik (3) kesempatan untuk mengamati
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dan diskusi (4) kriteria jelas dan rencana sukses (5) penghargaan keahlian. Jika lima elemen ini mendapat perhatian maka
akan dapat meningkatkan prestasi siswa.
Artikulasi pengetahuan dalam mengajar merupakan
persyaratan awal untuk pengembangan keahlian dalam
sebuah cara sistematis pada setiap domain. Menurut Hattie
bahwa pengetahuan berkenaan dengan empat domain berikut: Strategi kelas dan perilaku, Perencanaan dan persiapan,
Refleksi dan mengajar, Kolegial dan profesionalisme. Dalam
buku ini juga ditegaskan bahwa peran pemerintah distrik
sangat memiliki korelasi signifikan bagi prestasi belajar siswa.
Oleh karena itu Marzano dalam bukunya District Leadership
that Workss mengatakan bahwa pemimpin distrik dapat
membawa peningkatan prestasi siswa karena didukung oleh
sistem yang baik.
Nuansa perilaku tidak bisa dengan mudah digambarkan kecuali dapat diobservasi dan kemudian di analisa.
Konsekwensinya, kesempatan untuk observasi dan diskusi
pengajaran efektif sebuah bagian penting bagi pengembangan
keahlian guru di kelas. Jika guru tidak memiliki kesempatan
untuk observasi dan interaksi dengan guru lain guru tidak
akan melihat bagaimana gaya rekan sejawatnya mengajar.
Oleh karena itu buku ini merekomendasikan kepada pemerintah distrik Amerika untuk mengamati dan interaksi dengan
guru berpengalaman untuk saling belajar.
Pada bab I buku ini menjeneralisir bahwa guru ahli
biasanya berkaitan dengan prestasi siswa. Semakin ahli
seorang guru, semakin baik prestasi murid. Namun untuk
mencapai semua itu lima elemen yang disampaikan sebelumnya, kepedulian pemerintah distrik menjadi faktor penting.
Dalam Bab II. A Brief History of Supervision and Evaluation
penulis banyak mengungkap sejarah supervisi pendidikan. Di
Amerika tahun 1700 an pendidikan belum dianggap sebagai
disiplin profesi dan kajian keilmuan yang penting. Menjelang
pertengahan 1800 an mulai pandangan bahwa pengajaran
membutuhkan pengembangan dan umpan balik. Blumberg
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mengatakan bahwa supervisi akan menjadi sarana perbaikan
instruksional guru. Blumberg mengutip dokumen klasik
pendidikan Amerika tahun 1845 yang memprediksi instruksional adalah masalah utama yang diamati ketika melakukan kunjungan. Jika dilihat dokumen yang dikutip Blomberg
dapat diketahui bahwa di Amerika tahun 1845 sudah muncul
kesadaran yang tinggi untuk meningkatkan prestasi siswa
dengan supervisi.
Dalam melakukan supervisi efektif, Syafarduddin
menawarkan tujuh poin berikut.
1. Sesuai kebutuhan organisasi. Ketika melakukan supervisi di sekolah, sebaiknya diketahui tingkat kebutuhan
sebelum menjalankannya.
2. Supervisi sebaiknya menemukan fakta mengenai tugas
guru yang dijalankan di kelas. Poin penting adalah
kepala sekolah ketika ke dalam kelas dalam tugas supervisi bukan untuk mencari-cari kesalahan.
3. Supervisi sebaiknya mengacu pada tindakan perbaikan.
Jika supervisi dilakukan tidak dapat memperbaiki
sumber daya insani di lembaga pendidikan, maka dapat
dikatakan bahwa supervisi tersebut belum efektif.
4. Supervisi harus fleksibel. Di lapangan banyak faktor
yang tidak sesuai dengan teori dan perencanaan, maka
supervisor harus fleksibel dalam menghadapi dinamika
lapangan.
5. Pengawasan harus bersifat preventif. Supervisor harus
mencegah timbulnya penyimpangan dan kesalahan
maka harus dapat mengidentifikasi terlebih dahulu
untuk disampaikan kepada guru.
6. Sistem pengawasan harus dipahami. Orang-orang yang
terlibat dalam aktivitas supervisi harus memahami secara
jelas kenapa sebuah kegiatan dilakukan.
7. Pengawasan hanyalah alat administrasi. Bahwa kerja
supervisi tujuan utamanya yaitu agar guru sukses mengajar.182
182
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Manajemen Ilmiah dan Supervisi
Pada awal abad 19 seorang pemikir pendidikan Amerika,
John Dewey mengatakan bahwa sekolah seharusnya diorganisir dalam setiap cara yang mana siswa dapat mempraktikan
kewarganegaraan dan pengembangan demokrasi. Berikutnya
tokoh manajemen ilmiah Frederick Taylor mempengaruhi
konsep supervisi pendidikan dengan mulai melakukan
pengukuran perilaku spesifik untuk dievaluasi. Selanjutnya
Edward Thorndike mulai memikirkan bahwa konsep manajemen ilmiah yang ditawarkan oleh Taylor dapat diterapkan
di dunia pendidikan khususnya di sekolah. Teori terapan di
pendidikan yang diterapkan Thorndike juga menjadi perhatian Ellwood Cubberley yang menulis buku Public School
Administration, 1929, yang menggambarkan bagaimana
teori Taylor dapat digunakan mengelola sekolah. Cubberley
mengibaratkan sekolah tidak jauh seperti pabrik. Cubberley
mengatakan peserta didik ibaratkan bahan mentah yang
dibentuk dan dikemas ke dalam produk untuk menghadapi
beragam tuntutan hidup. Spesifikasi perusahaan datang
dari tuntuan peradaban abad 21. Cubberley menekankan
pentingnya pengukuran dan analisa data untuk menjamin
bahwa guru dan sekolah produktif. Pendekatan manajemen bisa diaplikasikan ketika kunjungan kelas. Melanjutkan
Cubberley, seorang pakar pendidikan Amerika, William
Wetzel, 1929, merekomendasikan tiga komponen supervisi
berbasis ilmiah: Melihat hasil tes sikap anak, Pengukuran
tujuan setiap kursus, Menggunakan pengukuran reliabel
untuk pembelajaran siswa.
Periode pasca Perang Dunia II manajemen ilmiah mulai
menjadi pendekatan di persekolahan. Januari 1946 majalah
Educational Leadership mempublikasikan beberapa artikel, di
antaranya artikel Elsie Coleman The Supervisory Visit yang
menyatakan bahwa dasar pertama memahami guru adalah
bahwa guru merupakan person, berbeda dengan dari setiap
orang. Selanjutnya Lewis dan Leps, 1946, memberi gambaran bahwa supervisi yang sukses meliputi: 1) ideal dengan
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demokrasi 2) kesempatan untuk inisiatif 3) memahami keterbatasan manusia 4) berbagi pengambilan keputusan, dan 5)
delegasi tanggung jawab. Swearingen, 1946, menggambarkan
peran supervisor meliputi: kurikulum, personil pengajaran,
situasi mengajar, kualitas emosional kelas, sumber dan materi
instruksional, distribusi buku teks, hubungan masyarakat.
Tahun 1950 William Melchoir dalam bukunya Instructional
Supervision: A Guide to Modern Practice menggambarkan supervisi meliputi pertemuan individual dengan guru, pertemuan
fakultas, pertemuan sosial.

Era Pengembangan/Model Reflektif
Menjelang tahun 1980- an para peneliti dan teorikus mulai
mengartikulasikan perspektif alternatif. William Glathorn
dalam bukunya In Differentiated Supervision, 1984 menjelaskan
bahwa guru profesional seharusnya memiliki masukan informasi. Tahun 1985 Carl Glickman menulis buku Supervision
of Instruction: A Developmental Approach mengemukakan
pendekatan untuk supervisi sebagai berikut: Bantuan langsung
untuk guru; Pengembangan kelompok; Pengembangan profesi; Pengembangan kurikulum; Penelitian tindakan.

Supervisi dan Guru Efektif
Tahun 1984 sebuah kelompok studi supervisi bernama
RAND mempublikasi hasil penelitian dengan judul Teacher
Evaluation: A Study of Effective Practices yang menemukan
bahwa banyak sistem supervisi dan evaluasi lebih bersifat
didaktik. Satu temuan umum bahwa supervisi dan evaluasi tidak cukup spesifik untuk memperluas pengembangan
pedagogik. Hasil kajian RAND merekomendasikan hal berikut.

116

Manajemen Sumber Daya Insani di Lembaga Pendidikan

Tabel 4 Guru Efektif
Kesimpulan

Rekomendasi

Untuk sebuah
kesuksesan guru harus
menyesuaikan tujuan
pendidikan, gaya
manajemen, konsep
mengajar, dan nilai
komunitas

• Menguji tujuan sistem
pendidikan.
• Negara seharusnya tidak
mengadopsi secara luas sistem
preskriptif.

Komitmen Top Level
terhadap sumber daya
dan evaluasi prosedur

• Menyediakan adminsitrator
dengan kecukupan waktu untuk
evaluasi.
• Kualitas evaluasi dan
kemampuan evaluasi evaluator
seharusnya di awasi.
• Pelatihan untuk evaluator
terutama berkenaan dengan
sistem baru

Sekolah distrik harus
memutuskan tujuan
utama sistem evaluasi
guru

• Menguji sistem terbaru untuk
membatasi dengan tujuan utama
• Memikirkan mengadaptasi multi
sistem jika terdapat perbedaan
tujuan

Keberlanjutan komitmen
dan dukungan politik,
evaluasi guru, capaian
reliabilitas, validitas, dan
keefektifan sumber daya

• Alokasi sumber daya untuk
tujuan penting
• Target sumber daya untuk
mencapai hasil maksimum

Keterlibatan guru dan
meningkatkan tanggung
jawab kualitas evaluasi
guru

• Melibatkan guru ahli dalam
supervisi dan bantuan sejawat
• Melibatkan organisasi guru
dalam pengembangan proses
dan keberlangsungan monitoring

Model Danielson
Tahun 1996, Charlotte Danielson mempublikasi Enhancing
Professsional Practice: A Framework for Teaching yang diperbarui pada tahun 2007. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman Danielson pada Pelayanan Tes Pendidikan yang fokus
pada pengukuran kompetensi pre service guru. Model
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Danielson terdiri dari empat domain: Persiapan, Lingkungan
kelas, Instruksi, dan Tanggung jawab profesional. Menurut
Danielson, kerangka kerja supervisi: Pertama, untuk menghargai kompleksitas mengajar, Kedua, supervisi terdiri dari
bahasa percakapan profesional. Ketiga, supervisi menyediakan penilain diri dan refleksi praktik profesional.

Domain Supervisi
Livingston membahas landasan pengetahuan untuk pengajaran. Empat domain yang digambarkan meliputi: Domain
1 berhubungan dengan strategi kelas dan perilaku. Domain
ini paling detail dan berhubungan langsung dengan prestasi
siswa. Domain 2 berhubungan dengan perencanaan dan
persiapan yang diyakini berkaitan dengan domain 1. Domain
3 merupakan refleksi pengajaran, hal ini berkaitan dengan
domain 2. Domain 4 berkenaan dengan kesejawatan dan
profesionalisme dan dianggap berkaitan dengan tiga fungsi
domain.
Domain 2. Domain 2 difokuskan membahas perencanaan dan persiapan. Aktivitas-aktivitas ini dianggap secara
langsung terhadap strategi kelas dan perilaku. Semakin baik
perencanaan dan persiapan seorang guru, semakin efektif strategi diterapkan di kelas. Tiga aktivitas ditujukan: 1)
Persiapan dan perencanaan bagi pelajaran dan unit-unit;
2) Perencanaan dan persiapan bagi penggunaan materi dan
teknologi; 3) Perencanaan dan persiapan bagi kebutuhan
khusus siswa.
Domain 3. Domain 3 ditujukan pada refleksi diri guru
dan meliputi dua kategori aktivitas: evaluasi kinerja personal,
pengembangan dan pelaksanaan sebuah rencana perkembangan profesional. Domain ini mungkin dipikirkan sebagai
aspek meta kognitif pengembangan guru.
Domain 4. Berhubungan dengan kesejawatan guru dan
perilaku profesional, domain 4 meliputi promosi sebuah
lingkungan positif, promosi perubahan ide dan strategi, dan
promosi pengembangan sekolah distrik. Walaupun strategi
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ini tidak bersentuhan langsung dengan penguatan strategi
kelas dan perilaku, hal ini merupakan hal penting bagi tiga
domain yang dikembangkan.
Secara umum metode dan pendekatan ini menggunakan
manajemen ilmiah. Konsep manajemen ilmiah lahir untuk
efektifitas produktifitas ilmiah, dengan prinsip utamanya
adalah setiap hal harus dapat diukur. Namun di dunia
manajemen pendekatan manajemen ilmiah ini telah banyak
dimodifikasi. Karena supervisi pendidikan yang disupervisi
adalah kesuksesan dan kualitas pembelajaran, maka tentu
saja prosedur yang dilakukan tidak boleh terlampau mekanis
sebagaimana dijalankan dipabrik. Manajemen ilmiah semestinya juga perlu dikolaborasikan dengan berbagai pendekatan lainnya, agar membuat para guru tidak merasa dianggap sebagai robot atau buruh. Pendekatan ilmiah semestinya
akan menjadi sangat humanis ketika dikolaborasikan dengan
pendekatan supervisi klinis.
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