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SARI 
 

Pujayanti, Ninik. 2006. Peranan Kepala Sekolah sebagai Supervisor dalam 
Pengembangan Staf dan Kurikulum (Studi Kasus di SMP Negeri 11 
Tangerang, Banten). Tesis. Program Studi Manajemen Pendidikan. Program 
Pasca Sarjana, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Prof. Soelistia, 
ML., Ph.D., II . DR. Ahmad Sopyan, M.Pd. 

 
Kata Kunci: peran, supervisi kepala sekolah, pengembangan staf dan kurikulum 
 

Supervisi bertujuan untuk membimbing dan membina guru agar menjadi 
guru yang profesional. Dengan adanya guru yang profesional maka tujuan 
supervisi yang lebih jauh, yaitu perbaikan hasil belajar siswa akan tercapai. Hal 
ini merupakan tugas kepala sekolah sebagai supervisor untuk membantu guru 
dalam meningkatkan kemampuan mengajarnya. Sementara masih banyak kepala 
sekolah dalam melaksanakan kegiatan supervisi belum sungguh-sungguh. Oleh 
karena itu perlu dikaji bagaimana ”Peranan Kepala Sekolah sebagai Supervisor 
dalam Pengembangan Staf dan Kurikulum”. 

Penelitian ini secara khusus untuk mengetahui bagaimana peran kepala 
sekolah sebagai supervisor dalam pengembangan staf dan kurikulum di SMPN 11 
Tangerang, faktor apa saja yang mempengaruhinya (faktor penghambat dan faktor 
pendorong), dan supervisi yang bagaimana yang diharapakan oleh guru-guru. 
Dengan mengetahui itu semua maka dapat diberikan beberapa saran yang dapat 
dijadikan bahan pertimbangan bagi para supervisor, khususnya kepala sekolah 
dalam mengambil kebijakannya terhadap pelaksanaan supervisi di sekolahnya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau naturalistik.  
Pengumpulan datanya dengan menggunakan teknik observasi partisipan, 
wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data 
menggunakan tiga teknik yaitu ketekunan pengamatan, triangulasi dan 
pengecekan anggota. Sedangkan untuk analisis data menggunakan tiga alur 
kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.        

 Berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: 
Pertama, pelaksanaan supervisi kepala sekolah di SMPN 11 Tangerang 
didelegasikan kepada PKS (Pembantu Kepala Sekolah). Kedua, kepala sekolah 
belum berperan secara baik sebagai supervisor. Ketiga, pelaksanaan supervisi 
belum dapat berjalan dengan baik karena ada beberapa faktor penghambat, salah 
satunya adalah guru kurang percaya dengan kemampuan supervisor, sehingga 
tidak ada motivasi dalam menyambut kegiatan supervisi. Keempat, guru 
mengharapkan supervisi yang berkesinambungan yang dilakukan oleh supervisor 
yang profesional yang dapat membimbing dan membina guru dalam mengajar. 

Akhirnya disarankan, pertama kepala sekolah dalam mendelegasikan 
kegiatan supervisi jangan secara total, kedua dalam pemilihan supervisor supaya  
memperhatikan kemampuan para supervisor, ketiga supaya ada koordinasi dan 
komunikasi yang baik antara kepala sekolah, tim supervisor dan guru, sehingga 
tercipta suasana yang kondusif serta masing-masing dapat melaksanakan kegiatan 
supervisi dengan baik. 
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ABSTRACT 
 
 

Pujayanti, Ninik. 2006. The Role of Principal’s Supervision in the Development 
of Staff and Curriculum (A Case Study at State Junior High School 11 
Tangerang, Banten). Thesis. Educational Management. Postgraduate 
Program of Semarang State University. Supervisors: I. Prof. Soelistia, ML, 
Ph.D, II. Dr.Ahmad Sopyan, M.Pd. 

  
Key words: role, principal’s supervision, development of staff and curriculum. 

 
Supervision is meant to help and develop teachers to be professional. With 

professional teachers, the final objective of supervision to improve student’s 
learning could be achieved. The principal’s responsibility as a supervisor is to 
help teachers develop their teaching capability. From the observation, it is found 
that a lot of principals have not conducted their supervision properly. Therefore, it 
is worth studying ”the principal’s role as a supervisor in the development of staff 
and curriculum”. 

This study is specifically intended to examine the principal’s role as a 
supervisor in the development of staff and curriculum at State Junior High School 
11 Tangerang, factors that affect his role (factors that support and those that 
inhibit), and the type of supervision as expected by teachers. Based on the 
findings, some recommendation could be taken into consideration by the principal 
as a supervisor to make some decision on the implementation of supervision in his 
school. 

This is a qualitative or naturalistic study. The data were collected by the use 
of participant observation, interviews, questionnaires, and documents. The 
validity of the data was checked by the use of careful observation, triangulation, 
and member’s check. The data were analysed by the use of (a) data reduction,    
(b) data display, and (c) drawing conclusions/verification. 

Based on the analysis, the following conclusions can be drawn. First, the 
supervision by Principal of State Junior High School 11 Tangerang is delegated to 
the Vice Principal. Second, the Principal has not played his/her role as good 
supervisor. Third, some factors inhibit the implementation of supervision. One of 
them is that teachers do not trust their supervisor making them less motivated in 
the implementation of supervision. Fourth, teachers axpect to have regular 
supervision conducted by a professional supervisor to guide and develop them in 
their teaching and learning process. 

If is recomended that first, principal should not fully delegated his 
supervision responsibility; second, the supervisor should be selected based on his 
capacity for supervision; third, there should be good coordination between the 
principal, the supervision team, and teachers in order to create conducive 
atmosphere and each of them could implement the supervision properly.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.  Latar Belakang Masalah 
 

Salah satu cita-cita nasional yang terus diperjuangkan oleh bangsa Indonesia 

adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan nasional, 

sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang cerdas. Masyarakat yang cerdas hanya dapat 

dihasilkan melalui pendidikan yang berkualitas. Masalah kualitas pendidikan 

masih terus menjadi perbincangan semua lapisan masyarakat. Hal ini 

menunjukkan bahwa masalah kualitas atau mutu pendidikan merupakan masalah 

yang mendapat perhatian khusus dari masyarakat. 

Persoalan di bidang pendidikan saat ini adalah mutu pendidikan untuk 

semua tingkat dan jenis sekolah. Rudini (1994:1) dalam makalahnya yang 

berjudul ”Potret dan Problematik Pendidikan Nasional” yang termuat dalam 

Konvensi Nasional Indonesia II, tentang Kurikulum untuk Abad ke 21 

menyatakan bahwa ”belum ada alat ukur untuk mutu pendidikan yang baku  dan 

dapat diterima oleh semua orang untuk semua tingkat dan jenis sekolah”. Untuk 

melihat mutu pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih banyak 

menggunakan ukuran dari perolehan nilai ulangan, nilai EBTANAS/Ujian Akhir 

Nasional (UAN) atau istilah sekarang Ujian Nasional (UN). Pihak sekolah 

maupun masyarakat khususnya orang tua murid masih memiliki persepsi yang 

sama  dalam  memberikan  penilaian  terhadap  kualitas/mutu  pendidikan. Hal  ini           
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dibuktikan dari ungkapan mereka yang senang dan bangga jika melihat perolehan 

nilai UN putra-putrinya tinggi. Jika perolehan nilai UN para siswa tinggi 

menunjukkan bahwa mutu pendidikan di sekolah tersebut adalah bagus, demikian 

juga sebaliknya jika perolehan nilai UN rendah akan merupakan cerminan bahwa 

mutu pendidikan di sekolah tersebut rendah. Oleh karena itu sekolah berusaha 

keras untuk mewujudkan nilai UN para siswanya tinggi. Salah satu cara yang 

ditempuhnya adalah dengan menambah jam pelajaran. Jam pelajaran itu diberikan 

setelah jam pelajaran selesai (pulang sekolah) ataupun sebelum jam pelajaran 

pertama dimulai yang diistilahkan dengan ”jam ke 0 (nol)” khusus untuk siswa 

kelas III yang akan menghadapi ujian. Sebagai gambaran terhadap mutu 

pendidikan di SMP berikut ditampilkan rekapitulasi nilai ulangan sumatif 

semester ganjil tahun pelajaran 2004/2005 siswa kelas III SMP Negeri 11 

Tangerang sebagai studi kasus. 

 

Tabel 1   Nilai Rata-rata Ulangan Umum Siswa kelas III  SMP Negeri 11      
Tangerang Semester I ( ganjil ) Tahun Ajaran 2004/2005 
(Dengan jumlah siswa : 448) 

 

         Kelas 

Mapel 
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

Nilai < 4 

Jml %

B. Indonesia 6,05 6,05 6,35 6,01 6,05 5,89 5,46 5,58 5,97 6,09 7 1,56 

Matematika 3,19 4,03 3,10 3,18 3,34 3,25 3,38 3,48 3,81 4,14 303 67,6 

B. Inggris 5,04 4,81 5,17 4,27 5,02 4,25 5,39 5,30 5,21 5,13 95 21,2 

PAI 5,79 5,73 5,58 5,91 5,79 5,43 5,70 5,66 5,38 5,69 19 4,24 

PPKn 6,50 6,40 6,30 6,40 6,50 6,30 6,14 6,59 6,70 6,03 1 0,22 

IPA 5,25 4,49 4,66 4,50 4,72 4,90 4,89 4,77 4,79 4,39 118 26,33 

IPS 5,61 5,43 5,65 5,54 5,84 5,48 4,44 5,04 5,66 5,39 36 8,03 

 

Sumber data : Bidang kurikulum SMPN 11 Tangerang, Banten (2004/2005). 
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Berdasarkan data pada tabel 1 tersebut di atas dapat dikatakan, bahwa mutu 

pendidikan di SMPN 11 Tangerang masih sangat rendah, karena masih banyak 

mata pelajaran yang nilai rata-ratanya kurang dari empat (4,00), kecuali untuk 

mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Bahasa 

Indonesia. Sinyalemen tersebut dikuatkan dengan hasil try out yang diadakan oleh 

bimbingan belajar Aprilia Tangerang pada awal semester II (genap) tahun 

pelajaran 2004/2005 yang diikuti oleh 421 siswa kelas III untuk tiga mata 

pelajaran yang diujiankan secara nasiolal yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, 

dan Matematika. Hasil try out tersebut menunjukkan bahwa siswa yang 

mendapatkan nilai kurang dari empat (4,00) masih banyak. Untuk mata pelajaran  

Bahasa Indonesia ada 68 siswa (16,15 %), mata pelajaran Bahasa Inggris ada 50 

siswa (11,87 %), dan untuk mata pelajaran Matematika mencapai 353 siswa 

(83,84%). Khusus pelajaran matematika menunjukkan kenyataan yang betul-betul 

sangat memprihatinkan dan sekaligus mengkhawatirkan. 

Sesuai kebijakan Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 2003, standar 

kelulusan ditentukan dari tiga mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa 

Inggris dan Matematika masing-masing nilai minimal 4,00. Untuk meningkatkan 

mutu, tahun 2004 standar kelulusan dinaikkan menjadi masing-masing nilai 

minimal 4,01, dan bahkan pada tahun 2005  standar minimal tersebut dinaikkan 

lagi menjadi 4,26. Tahun 2006 standar minimal tersebut masih sama yaitu 4,26 

tetapi secara komulatif ke tiga mata pelajaran tersebut rata-ratanya harus 

mencapai 4,51 sehingga salah satu mata pelajaran  yang di UN kan minimal harus 

mencapai 5,01. Dinaikkannya standar kelulusan tersebut sangat mengejutkan bagi 
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semua kalangan termasuk kalangan pendidikan. Tanggapan pro dan kontra dari 

masyarakat maupun kalangan pendidik terus bermunculan. Karena itu, 

permasalahan rendahnya mutu pendidikan perlu mendapatkan perhatian yang 

serius, khususnya bagi para pengelola pendidikan (sekolah). 

Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah merupakan masalah 

nasional. Karena itu pemerintah bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat 

berupaya keras untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan. Kondisi 

seperti yang terjadi di SMPN 11 Tangerang tersebut dapat terjadi pula pada 

berbagai sekolah-sekolah yang lain. Hal ini dibuktikan oleh data Balitbang, 

Dikbud (1997) yang dikutip oleh Fattah (2002:81) yang menyatakan bahwa 

persoalan mutu pendidikan dengan menggunakan indikator NEM rata-rata SLTP 

yang masuk kategori baik sekali baru mencapai 0,7% , kategori baik 8,3% , 

kategori sedang 28,9% , kategori kurang 45,5% dan kategori kurang sekali 16,5%. 

Dari data tersebut jika kategori kurang dijumlahkan masih mencapai angka yang 

sangat tinggi, yaitu 62%. Ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia 

ini masih sangat rendah.   

Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya nilai para siswa. Di SMPN 11 

Tangerang, menurut dugaan salah satunya adalah faktor guru. Kalau ditelusuri 

secara seksama, dalam proses belajar-mengajar yang merupakan inti dari proses 

pendidikan formal di sekolah terjadi karena adanya interaksi antara guru dengan 

siswa. Hal ini menunjukkan bahwa guru memegang peranan penting dalam proses 

belajar-mengajar. 
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Peranan guru sebagai pengajar lebih berorientasi pada fungsi pemimpin 

belajar,  karena itu guru harus merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi dan 

mengawasi proses belajar siswa (Sudjana 2002:7). Pernyataan tersebut 

menunjukkan bahwa guru harus dapat memilih dan menetapkan strategi belajar-

mengajar yang tepat dan sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa, 

lingkungan belajar serta kondisi pada saat proses belajar-mengajar tersebut 

berlangsung. Bantuan dan bimbingan guru kepada siswa baik secara individu 

maupun kelompok dalam melaksanakan kegiatan belajar merupakan bagian 

terpenting dari kegiatan guru. Hal ini sesuai dengan pendapat William Burton 

yang dikutip Sudjana (2002) bahwa ”mengajar pada hakekatnya adalah 

membimbing kegiatan siswa belajar (teaching is the guidance of learning 

activities)”. Karena itu guru yang baik adalah yang mampu mendidik dan 

mengajar untuk mencapai suatu keberhasilan yang tinggi bagi murid-muridnya.  

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, dapat ditempuh dengan cara 

meningkatkan manajemennya, melakukan supervisi, meningkatkan 

profesionalisme personalianya, memberdayakan lingkungan atau masyarakatnya, 

dan memperhatikan sistem informasi. Kenyataan menunjukkan bahwa aspek 

pelaksanaan supervisi terhadap cara kerja para guru belum banyak diteliti atau 

diungkapkan. Padahal aspek subsistem personalia menurut biodata memegang 

peranan terpenting diantara subsistem yang lain, karena subsistem personalialah 

yang melaksanakan pendidikan. Berhasil atau tidak pendidikan sangat 

dipengaruhi oleh personalianya dalam hal ini guru (Pidarta 1997:3).  
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Sebagai salah satu pelaksana pendidikan, guru harus mampu 

mentransformasikan program pendidikan yang berupa kurikulum kepada anak 

didik (siswa) melalui proses pengajaran. Karena itu guru bertanggung-jawab 

untuk menjabarkan kurikulum dalam kegiatan belajar. Dengan kata lain, guru 

harus mampu mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum 

kepada siswa melalui proses belajar-mengajar (PBM). Begitu besarnya beban dan 

tanggung-jawab guru, maka guru harus mempunyai kompetensi, sehingga dapat 

bekerja secara profesional dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Jika 

produk lulusan sekolah berkualitas, maka ini menunjukkan bahwa mutu 

pendidikan tersebut baik.  

Edward Sallis dalam Syafaruddin (2002:14) menyatakan bahwa penyebab 

rendahnya mutu pendidikan secara umum antara lain miskinnya perancangan 

kurikulum, ketidak-cocokan pengelolaan gedung, lingkungan kerja yang tidak 

kondusif, ketidaksesuaian manajemen, tidak cukupnya jam pelajaran, kurangnya 

sumber daya dan pengembangan staf. Syafaruddin sendiri berpendapat bahwa 

faktor yang menyebabkan mutu pendidikan kita rendah terletak pada unsur-unsur 

dari sistem pendidikan itu sendiri, yakni pada faktor kurikulum dan sumber daya 

ketenagaan. Dari kedua pendapat tersebut jelas bahwa faktor kurikulum dan faktor 

sumber daya ketenagaan (dalam hal ini guru), sangatlah penting untuk mendapat 

perhatian karena keduanya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan mutu 

pendidikan.  

Uraian tersebut diatas memberikan gambaran bahwa guru memegang 

peranan yang sangat penting terhadap perwujudan mutu pendidikan yang baik. 
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Guru sebagai pelaksana pendidikan wajib membekali diri dengan berbagai 

kemampuan didaktik, metodik dan pengetahuan. Oleh karena itu guru harus terus 

mampu mengembangkan diri sehingga mampu mengaktualisasikan kurikulum 

yang ada dengan baik dalam proses belajar-mengajar. 

Begitu pentingnya guru, maka wajar apabila guru dapat dikatakan sebagai 

ujung tombak dari proses pendidikan. Karena itu guru harus mendapatkan 

perhatian khusus dengan cara diberikan bimbingan dan pembinaan (supervisi) 

secara terus menerus agar menjadi tenaga kependidikan  yang profesional.  

Apalagi menghadapi kenyataan yang terjadi selama ini guru diangkat dari 

berbagai lulusan yang berbeda-beda tingkat pendidikan awalnya. Sebagai contoh 

di Sekolah Menengah Pertama, guru diangkat dengan latar belakang ijazah yang 

berbeda, ada yang berasal dari D1, D2, D3 dan S1, sehingga kompetensi yang 

dimiliki oleh masing-masing gurupun berbeda pula. Disisi lain guru adalah 

manusia biasa yang tidak luput dari kekurangannya yang menggambarkan 

keterbatasannya dalam melakukan aktivitas-aktivitas khususnya dalam hal 

mengajar. 

Untuk membantu dan mengembangkan kemampuan guru dalam proses 

pengajaran diperlukan supervisi. Dengan supervisi diharapkan guru mendapat 

bimbingan dan pembinaan yang berkaitan dengan tugasnya dalam mengajar, 

melatih dan mendidik para siswanya. Hal ini didukung oleh pendapat Sahertian 

(2000:1) yang mengatakan bahwa  ”supervisi diperlukan karena bertitiktolak dari 

keyakinan bahwa guru adalah suatu profesi, dan suatu profesi selalu tumbuh dan 

berkembang”. Dari pernyatan tersebut jelas peran supervisi sangat dibutuhkan 
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untuk melakukan pembinaan dan membantu guru agar dapat meningkatkan 

kemampuan dalam mengembangkan situasi belajar-mengajar yang lebih baik. 

Neagley (1980) yang dikutip Pidarta (1999:8) menyebutkan bahwa problem 

dunia sekarang ini semakin kompleks, dan dunia pendidikan mendapat tantangan 

dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi kehidupannya. Guru-guru tidak 

sanggup menghadapi tantangan ini sendirian. Sedangkan Supervisi menjadi 

penentu utama untuk memutuskan kurikulum, menyeleksi pola-pola organisasi 

sekolah, fasilitas belajar, dan menilai proses pendidikan secara keseluruhan. Dari 

pernyatan tersebut juga menunjukkan bahwa supervisi mempunyai peran yang 

cukup besar dalam peningkatan kualitas pendidikan. 

Keberadaan supervisi diharapkan menjadi motivator bagi guru-guru untuk 

dapat bekerja dengan baik dan bersemangat untuk mempersiapkan siswa dalam 

menghadapi kehidupan masa depan. Apabila guru-guru berhasil dimotivasi, maka 

diharapkan suasana sekolah akan lebih bergairah. Guru-guru pada akhirnya dapat 

bekerja dengan tenang, lebih tekun, tugas dan tanggung jawabnya dihadapi 

dengan senang hati, tidak mudah bosan apalagi putus asa ataupun menggerutu. 

Dengan dilaksanakannya supervisi secara baik dan sungguh-sungguh serta 

berkesinambungan, maka pendidikan akan terhindar dari kelemahan-kelemahan 

dalam permasalahan rendahnya mutu pendidikan. Dengan adanya peran supervisi, 

maka masalah pendidikan akan teratasi, dan mutu pendidikan diharapkan akan 

menjadi lebih baik. 

Dari pengamatan dan pengalaman penulis selama bertugas di beberapa  

SMP yang berbeda status dan lokasinya, yaitu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
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Barat, Kalsel, Kaltim, Sulsel dan Banten, pada umumnya para guru dalam 

melaksanakan tugas mengajar adalah seperti apa adanya, artinya tanpa diikuti 

dengan persiapan dan perencanaan mengajar yang baik. Hal ini terjadi juga di 

SMPN 11 Tangerang yang merupakan instansi/sekolah tetap dalam kaitannya 

dengan status penulis sebagai pegawai negeri sipil (tenaga kependidikan/guru) 

dari tahun 1998 sampai sekarang. Kebiasaan yang terjadi di berbagai daerah 

tersebut menunjukkan kurang berfungsinya peranan supervisi pengajaran oleh 

kepala sekolah. Kepala sekolah seharusnya mampu mengarahkan dalam 

perencanaan dan pengembangan kurikulum pendidikan di sekolahnya. Hal ini 

termasuk membimbing guru dalam membuat perencanaan mengajar yang baik. 

Kepala Sekolah adalah pemimpin yang bertanggung jawab di sekolahnya. Ia 

harus berusaha agar segala kegiatan di sekolahnya dapat berjalan dengan lancar, 

sehingga  tujuan pendidikan akan tercapai sesuai dengan mutu yang diharapkan. 

Rifai (1982:36) mengatakan bahwa ”kepala sekolah sebagai pemimpin harus lebih 

banyak memberikan waktu dan perhatiannya terhadap manusianya. Ia harus 

banyak berperan sebagai supervisor dari pada administrator”. Supervisor yang 

baik adalah yang dapat membina guru-guru mengembangkan profesinya melalui 

aktivitas-aktivitasnya sehari-hari. Sebagai kepala sekolah adalah merupakan 

atasan langsung para guru. Antara kepala sekolah dengan guru-guru sudah saling 

kenal bahkan dapat dikatakan setiap hari mereka bertemu, sehingga secara 

emosional hubungan mereka dapat dikatakan baik, tidak takut, tidak sungkan, dan 

sudah tidak asing lagi. Karena itu supervisi kepala sekolah diharapkan akan lebih 

mudah diterima oleh guru-guru.  
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Untuk menguatkan dugaan peneliti maka sebagai langkah awal, ditanyakan 

tentang pelaksanaan supervisi di SMPN 11 Tangerang kepada salah seorang guru 

senior yang mengajar di sekolah tersebut. Ia mengatakan bahwa kegiatan 

supervisi pengajaran di sekolah tersebut kurang berjalan dengan baik. Bahkan 

guru tesebut mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir ini supervisi tidak 

berjalan sama sekali (tidak pernah diadakan). Sumber lain mengatakan bahwa 

perencanaan untuk kegiatan supervisi selalu dibuat oleh pihak sekolah, akan tetapi 

pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan baik. Mereka tidak mengatakan apa 

yang menyebabkan tidak berjalannya program supervisi pengajaran tersebut. 

Mengingat begitu pentingnya peranan supervisi sebagai salah satu faktor 

yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan seperti yang diuraikan di atas, 

maka sebagai insan pendidik hal ini tentu menjadi menarik untuk direnungkan, 

bahkan masalah tersebut menjadi sangat layak untuk dijadikan sebagai topik 

penelitian untuk mengkaji faktor-faktor atau kendala apa yang menyebabkan 

pelaksanaan supervisi kepala sekolah tidak bisa berjalan dengan baik. 

Guru perlu memahami akan tugas dan fungsinya masing-masing dengan 

terus-menerus mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi, khususnya 

yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Hal ini sangat penting mengingat 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mewarnai proses 

pendidikan. Guru harus dapat mengembangkan diri secara terus-menerus dengan 

cara banyak membaca, berdiskusi mencari informasi yang baru, inovatif, 

mengembangkan ide-ide  kreatif sehingga dapat melaksanakan tugas lebih 

bermutu. Akhirnya dapat dikatakan bahwa guru adalah suatu profesi, dan profesi 
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harus selalu dikembangkan, maka diperlukan adanya sentuhan supervisi dalam  

pengembangan staf dan kurikulum. Karena pengembangan staf dan kurikulum 

juga merupakan faktor penentu dalam peningkatan mutu pendidikan. 

Berdasarkan uraian dan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka 

penulis tertarik untuk meneliti ”peranan kepala sekolah sebagai supervisor dalam 

pengembangan  staf  dan  kurikulum di SMP Negeri 11 Tangerang”. 

 
2.  Identifikasi Masalah 

Dalam penelitian ini yang diteliti, dikaji dan dibahas adalah hal-hal yang 

berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepala sekolah sebagai supervisor  dalam 

hubungannya dengan pengembangan staf/guru dan pengembangan kurikulum di 

SMPN 11 Tangerang. Dengan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan tugasnya 

masing-masing, diharapkan seluruh staf/guru dan supervisor dapat mencari solusi 

yang paling tepat untuk pemecahannya. Semua itu sangat berguna untuk 

meningkatkan dan memperbaiki kinerja para pelaksana pendidikan tersebut. Oleh 

karena itu perlu diciptakan suasana yang harmonis dan kondusif dalam 

menjalankan tugas dan peranannya masing-masing sehingga antara supervisor, 

staf/guru akan saling  bersinergi dalam bekerja dan mewujudkan pencapaian 

tujuan pendidikan di SMPN 11 Tangerang. 

Berdasarkan uraian yang berkaitan dengan hambatan/kendala serta harapan-

harapan tersebut diatas dapat diidentifikasikan masalah-masalah yang timbul 

sebagai berikut: 

1) Bagaimana peranan kepala sekolah sebagai supervisor dalam 

pengenbangan staf dan kurikulum? 
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2) Faktor penghambat dan pendorong apa yang mempengaruhi pelaksanaan 

supervisi kepala sekolah? 

3) Bagaimana peranan kepala sekolah sebagai supervisor dalam 

mengembangkan profesi guru? 

4) Bagaimana peranan kepala sekolah sebagai supervisor dalam melakukan 

evaluasi terhadap kurikulum di sekolahnya dengan melibatkan guru? 

5) Supervisi yang bagaimana yang banyak diharapkan oleh guru untuk 

membantu dalam menjalankan tugasnya mengajar? 

6) Apakah ada pengaruh antara pelaksanaan supervisi dalam pengembangan 

staf dan kurikulum dengan  peningkatan mutu pendidikan? 

Mengingat banyaknya masalah yang timbul dan menyadari akan 

keterbatasan waktu, serta agar tidak terlalu meluas/melebar permasalahannya, 

maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan  peranan 

kepala sekolah sebagai supervisor dalam membantu pengembangan profesi 

staf/guru dan kurikulum di SMPN 11 Tangerang. 

 
3. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah seperti yang telah 

diuraikan  tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian 

ini adalah: 

1) Bagaimana peranan kepala sekolah sebagai supervisor dalam 

pengembangan staf/guru dan kurikulum di SMPN 11 Tangerang? 

2) Faktor penghambat dan faktor pendorong apa saja yang mempengaruhi 

pelaksanaan supervisi kepala sekolah di SMPN 11 Tangerang? 
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3) Supervisi yang bagaimana yang diharapkan oleh guru di SMPN 11 

Tangerang untuk membantu dalam menjalankan tugasnya mengajar? 

 
4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 
4.1.  Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui bagaimana peranan kepala sekolah sebagai supervisor 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap pengembangan staf dan 

kurikulum di SMPN 11 Tangerang. 

2) Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong apa yang 

mempengaruhi pelaksanaan supervisi kepala sekolah di SMPN 11 

Tangerang. 

3) Untuk  mengetahui  dan menentukan  supervisi  yang  bagaimana  yang  

diharapkan oleh guru  di SMPN 11 Tangerang 

 
4.2. Manfaat Penelitian 
 

Informasi berdasarkan simpulan dan saran yang merupakan ringkasan dari 

hasil penelitian dan analisisnya mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 

supervisi akan sangat berguna untuk perbaikan kinerja sekolah, khususnya untuk 

pengembangan staf dan kurikulum di SMPN 11 Tangerang. Oleh karena itu 

laporan dari hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi kepala sekolah, 

supervisor, para tenaga pendidik (guru/staf) serta Dinas Pendidikan Kota 

Tangerang sesuai kepentingan masing-masing, yaitu dapat digunakan: 
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1)  Sebagai bahan evaluasi dan referensi bagi manajer sekolah, khususnya kepala 

SMPN 11 Tangerang untuk pengambilan keputusan terhadap peningkatan 

kinerja sekolah. 

2)  Sebagai bahan evaluasi dan acuan bagi tim supervisi untuk mengoptimalkan 

peranannya dalam pengembangan staf dan kurikulum. 

3)  Sebagai bahan masukan untuk lembaga pendidikan (di seluruh wilayah kota 

Tangerang), khususnya SMPN 11 Tangerang dalam mengupayakan perbaikan 

dan peningkatan kinerja sekolah melalui pemberdayaan tim supervisi.  

4)  Sebagai bahan untuk evaluasi dan koreksi bagi para tenaga pendidik 

(staf/guru)  dalam turut serta meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan 

mata pelajaran  dan tugas masing-masing. 

5)  Sebagai bahan membuka wawasan bagi semua komponen yang terlibat dalam 

proses kelangsungan pendidikan di sekolah agar lebih bersinegi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

1.  Peranan Kepala Sekolah 

Tugas kepala sekolah adalah melaksanakan semua kegiatan pendidikan di 

sekolah. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala sekolah mempunyai empat 

fungsi seperti yang disebutkan oleh Atmodiwirio (1991:59) yaitu: (1) pendidikan, 

(2) bimbingan dan penyuluhan, (3) urusan tata usaha, (4) hubungan masyarakat. 

Admodiwirio (1991:59-60) menyatakan antara lain bahwa yang dimaksud 

dengan peranan adalah sekumpulan fungsi yang dilaksanakan oleh seseorang, 

sebagai harapan-harapan dari para anggota tentang sistem sosial yang 

bersangkutan, dan harapannya sendiri dari jabatan yang ia duduki. Oleh karena itu 

dalam buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Administrasi Sekolah Menengah 

seperti yang dikutip oleh Admodiwiro bahwa, peranan kepala sekolah dapat 

dikelompokkan menjadi empat, yaitu sebagai: (1) administrator, (2) manajer,     

(3) supervisor dan (4) penghubung masyarakat. Namun Burhanuddin (1998) dan 

Purwanto (2004) berusaha menyederhanakan peran kepala sekolah tersebut dalam 

dua kelompok saja yaitu sebagai administrator dan supervisor. 

 

1.1. Kepala Sekolah sebagai Administrator 

Kepala sekolah sebagai administrator pendidikan bertanggung jawab 

terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya. Oleh 

karena  itu  dalam  menjalankan fungsinya  sebagai administrator, ia harus mampu 
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menguasai tugas dan melaksanakannya dengan baik. Sebagai seorang 

administrator maka kepala sekolah  harus melaksanakan fungsi manajemen, baik 

dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan terhadap 

organisasi yang dipimpinnya. Bentuk aktivitas kepala sekolah dalam menjalankan 

tugas pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut adalah dengan menerapkan dalam 

kegiatan-kegiatan sekolah yang dipimpinnya. Kegiatan-kegiatan tersebut antara 

lain membuat program semester, program tahunan, menyusun organisasi sekolah, 

melaksanakan pengoordinasian dan pengarahan, dan pengelolaan kepegawaian 

dan pengawasan terhadap semua sumber daya yang ada di sekolah tersebut. 

Dalam melaksanakan peranannya sebagai administrator, kepala sekolah 

mempunyai fungsi-fungsi pokok operasional yang menjadi tugas dan tanggung 

jawabnya dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan sekolahnya. Ben M. Harris 

dalam bukunya Supervisory Behavior in Education seperti dikutip Purwanto 

(2004:113) menyebutkan bahwa, ada lima fungsi pokok pengoperasian sekolah 

yang harus diketahui dan menjadi tanggung jawab kepala sekolah, yaitu:(1) fungsi 

administrasi umum, (2) fungsi manajemen, (3) fungsi supervisi,  (4) fungsi 

pengajaran, dan (5) fungsi pelayanan khusus. 

Dari kelima fungsi tersebut, fungsi administrasi umum merupakan kegiatan 

administrasi yang mencakup keempat fungsi yang lain. Masing-masing fungsi 

tersebut saling berhubungan satu sama lain dalam pelayanan tetapi ada yang 

langsung dan ada yang tidak langsung seperti diilustrasikan dalam gambar 1 

berikut.     
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Hasil Belajar 
 

 
Pelayanan 
Pengajaran 

 
                              

              Pelayanan                                                                            Pelayanan 
     Supervisi                                                                         Siswa Khusus 

 
 

Pelayanan 
Administrasi 

 
 

Pelayanan 
Manajemen 

Gambar 1  Hubungan Lima Fungsi Pokok Operasional sekolah 
Sumber: Purwanto (2004:115) 

Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa pelayanan kelima fungsi pokok 

operasional sekolah, semuanya merupakan kegiatan yang ditujukan pada 

terselenggaranya proses belajar-mengajar. Kegiatan-kegiatan tersebut  pada 

akhirnya bertujuan agar hasil belajar siswa  mencapai kualitas yang optimal, 

sehinga tujuan pendidikan berhasil baik. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah 

merupakan tanggung jawab kepala sekolah. 

 
1.2. Kepala Sekolah sebagai Supervisor 

1.2.1. Pengertian Supervisi 

Secara historis konsep supervisi sudah diterapkan secara tradisional, yaitu 

pada pekerjaan inspeksi dengan cara  mengawasi untuk mencari kesalahan dan 

menemukan kesalahan. Setelah menemukan kesalahan baru diadakan upaya untuk 

memperbaiki kesalahan tersebut. Perilaku supervisi yang demikian dikatakan oleh 
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Sahertian (2000:16), adalah sebagai snooper vision, yaitu tugas memata-matai 

untuk menemukan kesalahan. Konsep seperti ini membuat para guru takut 

melangkah. Bahkan lebih dari itu, guru enggan berkreativitas atau menciptakan 

inovasi-inovasi khususnya dalam proses belajar-mengajar. Kondisi tersebut akan 

menjadikan guru tidak berkembang (stagnan) dalam melaksanakan proses 

pengajarannya karena takut disalahkan. 

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), peran 

supervisi menjadi berkembang sehingga muncullah supervisi ilmiah (scientific). 

Sahertian (2000:17) mengatakan pula bahwa supervisi yang bersifat ilmiah 

(scientific) itu ialah: (1) Sistematis, artinya dilaksanakan secara teratur, berencana 

dan kontinu,  (2) Obyektif, dalam pengertian ada data yang didapat berdasarkan 

observasi nyata bukan berdasarkan tafsiran pribadi, dan (3) Menggunakan alat 

pencatat yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk 

mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran di kelas. 

Dari segi etimologi, supervisi berasal dari kata ”Super” dan ”Visi”. Super 

artinya mempunyai kelebihan tertentu, seperti kelebihan dalam kedudukan, 

pangkat, dan kualitas, dan Visi artinya melihat atau mengawasi. Karena itu 

supervisi dapat diartikan sebagai kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh 

seorang pejabat terhadap bawahannya, agar bawahan/stafnya dapat melaksanakan 

tugas dengan baik. Pengertian dari segi etimologi ini hampir sama dengan 

pendapat Kimball Wiles dalam Burhanuddin (1998:99) antara lain dikatakan 

bahwa, supervisi merupakan kegiatan untuk membantu bawahannya agar dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik. Robbins dalam Pidarta (1999:3-4) 
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berpendapat bahwa, supervisi adalah sebagai suatu aktivitas pengarahan langsung 

terhadap aktivitas-aktivitas bawahan. Pendapat yang hampir sama juga 

disampaikan oleh Sergiovanni seperti dikutip oleh Pidarta (1999:2), bahwa 

supervisi adalah suatu proses yang digunakan oleh personalia sekolah yang 

bertanggung jawab terhadap aspek-aspek tujuan sekolah dan yang bergantung 

secara langsung kepada personalia yang lain, untuk menolong mereka 

menyelesaikan tujuan sekolah. Dari beberapa pendapat tersebut di atas 

menunjukkan bahwa supervisi mempunyai pengertian yang luas yang mencakup 

pengarahan seorang pimpinan terhadap aktivitas-aktivitas bawahannya. 

Pendapat lain tentang pengertian supervisi, seperti dikutip oleh Sahertian 

(2000:17),antara lain Mc.Nemey yang berpendapat bahwa supervisi adalah suatu 

prosedur memberi arah serta mengadakan penilaian secara kritis terhadap proses 

pengajaran, sedangkan Adams dan Dickey berpendapat sangat sederhana bahwa 

supervisi adalah program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Begitu 

juga Boardman berpendapat hampir sama, dengan mengatakan bahwa supervisi 

adalah suatu usaha menstimulasi, mengkoordinasi dan membimbing secara 

kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah agar lebih baik dan efektif dalam 

mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Sementara itu Hamalik (1992:22) 

berpendapat bahwa supervisi adalah semua usaha yang dilakukan oleh supervisor 

dalam bentuk pemberian bantuan, bimbingan, penggerakan motivasi, nasehat dan 

pengarahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses 

belajar-mengajar, yang akhirnya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Dari 

beberapa pendapat tersebut pada prinsipnya secara umum memberikan pengertian 
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yang sama, bahwa supervisi ditekankan sebagai pembinaan yang diberikan kepada 

seluruh guru agar mereka dapat memperbaiki dan meningkatkan kemampuannya 

sendiri dalam mengembangkan proses belajar-mengajar yang lebih baik. 

Pemerintah (dalam hal ini adalah pendidikan) sejak menggunakan 

kurikulum 75 sudah memberikan batasan supervisi secara jelas dan spesifik. 

Pengertian supervisi ini dimuat dalam buku II D kurikulum 75 seperti yang 

dikutip Burhanuddin (1998:99) bahwa ”supervisi adalah pembinaan yang 

diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan 

kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar-mengajar yang lebih baik”. 

Oleh karena itu supervisi merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan 

dengan baik di setiap sekolah. Supervisi juga merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari seluruh proses kegiatan pendidikan yang berhubungan dengan 

tugas utama di bidang  pengajaran dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan. 

1.2.2. Tujuan Supervisi 

Kata kunci dari supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan kepada 

guru-guru. Oleh karena itu tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan 

bantuan untuk mangembangkan situasi belajar-mengajar yang dilakukan oleh guru 

di kelas. Seperti dikatakan Sahertian (2000:19) antara lain bahwa tujuan supervisi 

adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar 

guru di kelas yang pada akhirnya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Hal 

itu dimaksudkan untuk memperbaiki kemampuan mengajar dan untuk 

mengembangkan potensi kualitas guru. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat 
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Oliva (1984), yang intinya mengemukakan bahwa tujuan supervisi itu adalah 

untuk:  

1)  Mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. 

2)  Meningkatkan proses belajar-mengajar di sekolah 

3) Mengembangkan seluruh staf di sekolah 

Tiga tujuan tersebut di atas dapat diuraikan menjadi lebih rinci oleh masing-

masing  sekolah dan khususnya oleh supervisor. 

Pendapat Sergiovanni, seperti dikutip Pidarta (1999:20) menyatakan bahwa 

tujuan supervisi dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu tujuan 

akhir, tujuan kedua,  tujuan dekat dan tujuan perantara. Maksud keempat tujuan 

tersebut yaitu: 

1) Tujuan akhir, adalah untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan para 

siswa (yang bersifat total), dan sekaligus diharapkan dapat memperbaiki 

masyarakat. 

2) Tujuan kedua, adalah untuk membantu kepala sekolah dalam menyesuaikan 

program pendidikan dari waktu ke waktu secara kontinu, sekaligus untuk 

menghadapi tantangan perubahan jaman. 

3) Tujuan dekat, adalah untuk bekerja sama mengembangkan proses belajar-

mengajar yang tepat. 

4) Tujuan perantaraan, adalah untuk membina guru-guru agar dapat mendidik 

para siswa dengan baik, dengan menegakkan disiplin kerja secara manusiawi. 

Adapun tujuan supervisi menurut buku II D kurikulum 75 seperti dikutip 

Burhanuddin (1998:100) adalah untuk mengembangkan situasi belajar-mengajar 
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yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Tujuan 

supervisi tersebut dirinci sebagai berikut: 

1)  Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar-mengajar 

2) Mengendalikan penyelenggaraan bidang teknis edukatif di sekolah sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. 

3)  Menjamin agar kegiatan sekolah berlangsung sesuai dengan ketentuan sekolah 

yang berlaku, sehingga berjalan lancar dan memperoleh hasil yang optimal. 

4)  Menilai keberhasilan sekolah dalam pelaksanaan tugasnya. 

5)  Memberikan bimbingan langsung untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, 

dan kekhilafan serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi sekolah, 

sehingga dapat dicegah kesalahan yang lebih jauh. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

supervisi adalah untuk membantu guru meningkatkan kemampuannya agar 

menjadi guru yang profesional. Tujuan supervisi tersebut pada akhirnya adalah 

untuk menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan untuk dapat suatu bantuan, 

layanan dan pembinaan terhadap guru agar mampu membina dirinya sendiri 

sehingga mahir dan terampil dalam upaya menunjang proses belajar-mengajar. 

Dengan kata lain, supervisi bertujuan menghasilkan perubahan-perubahan tingkah 

laku para pekerja sekolah, khususnya guru-guru agar mereka mampu menjalankan 

tugasnya di sekolah sebagai tenaga pendidikan yang profesional. Kesimpulan 

tersebut sejalan dengan pendapat Suryosubroto (2004:178) yang menyatakan 

bahwa tujuan supervisi adalah membantu para guru memperoleh arah diri dan 

belajar memecahkan sendiri masalah-masalah yang mereka hadapi, serta 
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mendorong mereka (guru) pada kegiatan-kegiatan untuk menciptakan situasi 

dimana murid-murid dapat belajar lebih efektif. Semuanya itu adalah bermaksud 

untuk membimbing pertumbuhan guru agar memiliki kompetensi dan profesional 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya.  

1.2.3.Fungsi Supervisi 

Fungsi supervisi menurut Swearingen yang dikutip Sahertian (2000:21), 

adalah: (1) mengkoordinasi semua usaha sekolah, (2) memperlengkapi 

kepemimpinan sekolah, (3) memperluas pengalaman guru-guru, (4) menstimulasi 

usaha-usaha yang kreatif, (5) memberi fasilitas dan penilaian yang terus menerus, 

(6) menganalisis situasi belajar mengajar, (7) memberikan pengetahuan dan 

keterampilan kepada setiap anggota staf, (8) memberi wawasan yang lebih luas 

dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan peningkatan 

kemampuan mengajar guru-guru. 

Sedangkan Huse dalam Pidarta (1999:15) menyatakan bahwa, supervisi 

hanya sebagai satu fungsi dari fungsi manajemen, yaitu pengarahan yang terdiri 

dari inisiatif dan kepemimpinan, pengaturan dan pembimbingan, pemberian 

motivasi, dan pengawasan. Karena itu Pidarta berpendapat bahwa fungsi    

supervisi dapat dibedakan menjadi dua bagian dasar yaitu: 

1)  Fungsi utama, yaitu membantu sekolah yang sekaligus mewakili     

pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan yaitu membantu 

perkembangan individu para siswa. 

2)  Fungsi tambahan, yaitu membantu sekolah dalam membina guru-              

guru agar dapat bekerja dengan baik, dalam mengadakan                         

kontak dengan masyarakat juga baik, mudah menyesuaikan                          
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diri   dengan  tuntutan   masyarakat  serta  mempelopori  kemajuan 

masyarakat.  

Berdasarkan pedoman supervisi yang tertera dalam kurikulum 75 seperti 

yang dikutip Burhanuddin (1998:101), menyebutkan bahwa fungsi supervisi 

adalah sebagai berikut: 

1)  Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum dengan segala sarana 

dan prasarananya. 

2)  Membantu  serta  membina  guru/kepala  sekolah dengan cara memberikan 

petunjuk, penerangan dan pelatihan agar mereka dapat meningkatkan 

keterampilan dan kemampuan mengajarnya. 

3)  Membantu   guru/kepala  sekolah  untuk   menghadapi  dan   menyelesaikan  

masalah. 

Disamping beberapa pendapat tentang fungsi supervisi seperti tersebut di 

atas, berikut beberapa pendapat  lainnya yang dituliskan oleh Sahertian (2000:21) 

tentang fungsi utama supervisi yaitu dari: 

1) Franseth Jane dan Ayer mengemukakan bahwa, fungsi utama supervisi adalah 

membina program pengajaran yang ada sebaik-baiknya sehingga selalu ada 

perbaikan. 

2) Burton dan Bruckner berpendapat bahwa, fungsi utama supervisi adalah 

menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

pembelajaran peserta didik. 
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3) Briggs mengungkapkan bahwa, fungsi utama supervisi bukan perbaikan 

pembelajaran saja, tapi juga untuk mengkoordinasi, menstimulasi, dan 

mendorong kearah pertumbuhan profesi guru. 

Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi utama 

supervisi adalah untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Dengan 

kualitas pengajaran yang baik diharapkan menghasilkan mutu pendidikan yang 

baik pula, sehingga tujuan akhir sekolah dalam meningkatkan kualitas/mutu 

pendidikan dapat tercapai. 

 
1.2.4. Model Supervisi 

Yang dimaksud model supervisi adalah suatu pola yang digunakan sebagai 

acuan dari supervisi yang ditetapkan sebelumnya. Dengan perubahan sistem 

pendidikan yang terus berkembang, maka model supervisipun mengalami 

perubahan dan perkembangan. Ada empat macam model pengembangan supervisi 

menurut Sahertian (2000:35-44) yaitu: 

 

1)  Model konvensional 

      Model supervisi konvensional ini merupakan model yang pertama kali 

diterapkan pada dunia pendidikan dan masih bersifat tradisional, yaitu 

pemimpin cenderung untuk mencari-cari kesalahan. Perilaku supervisi ini 

adalah mengadakan inspeksi untuk mencari kesalahan dan menemukan 

kesalahan, bahkan kadang-kadang bersifat memata-matai (snooper vision). 

Model yang seperti ini disebut juga sebagai supervisi yang korektif. Praktek 

mencari-cari kesalahan dan menekan bawahan ini masih nampak sampai saat 
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ini, yaitu para pengawas datang ke sekolah dan menanyakan mana satuan 

pelajaran, ini salah dan seharusnya begini. Cara-cara yang seperti ini adalah 

cara  supervisi dengan menggunakan model konvensional. Mencari-cari 

kesalahan dan dalam membimbing sangat bertentangan dengan prinsip dan 

tujuan supervisi, akibatnya guru-guru merasa tidak puas sehingga seringkali 

menunjukkan sikap acuh tak acuh (masa bodoh) dan bahkan menantang 

(agresif) terhadap atasan/supervisor. 

2)  Model Supervisi Ilmiah 

      Model supervisi yang bersifat ilmiah adalah suatu model yang digunakan jika 

seorang supervisor mengadakan penilaian dengan menggunakan skala 

penilaian dan atau check list. Misalnya para siswa/mahasiswa menilai proses 

belajar-mengajar guru/dosen di kelas. Hasil penilaian diberikan kepada 

guru/dosen sebagai feed back (balikan) terhadap penampilan mengajarnya, 

sehingga guru/dosen tersebut dapat melakukan perbaikan. Supervisi ilmiah 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) dilaksanakan secara berencana dan 

kontinu, (2) sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu,          

(3) menggunakan instrumen pengumpulan data, dan (4) ada data obyektif 

yang diperoleh dari keadaan nyata. 

3)  Model Supervisi Klinis 

      Supervisi klinis adalah suatu proses pembimbingan dalam pendidikan yang 

bertujuan membantu perkembangan profesional guru dalam mengajar melalui 

observasi dan analisis data secara obyektif dan teliti, sebagai dasar untuk 

mengubah perilaku mengajar guru (Sahertian 2000:37). Model supervisi klinis 

ini banyak dikembangkan di sekolah. Beberapa faktor pendorong yang 
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menyebabkan dikembangkan supervisi klinis ini bagi guru, adalah sebagai 

berikut: 

a)  Dalam kenyataan, yang dikerjakan supervisi adalah mengadakan evaluasi 

guru-guru semata. Di akhir semester, siswa memberikan penilaian 

terhadap guru dan hasil penilaiannya diberikan kepada guru tersebut, tetapi 

tidak dianalisis mengapa guru hanya mencapai tingkat penampilan seperti 

itu. 

b)  Pusat pelaksanaan supervisi adalah supervisor bukan berpusat pada guru, 

sehingga guru tidak memperoleh sesuatu yang baik dan berguna untuk 

pertumbuhan profesinya. 

c)  Dengan menggunakan merit rating (alat penilaian kemampuan guru), 

aspek yang diukur terlalu umum, sehingga sukar sekali mendiskripsikan 

tingkah laku guru yang paling mendasar. 

d)  Umpan balik yang diperoleh dari hasil pendekatan sifatnya hanya memberi 

arahan, petunjuk dan instruksi, tetapi tidak menyentuh masalah manusia 

yang terdalam seperti yang dirasakan guru-guru. 

e) Tidak diciptakan hubungan identifikasi dan analisis diri, sehingga guru-

guru tidak melihat konsep dirinya sendiri. Seperti yang dikemukakan        

P. Winggens bahwa dalam diri seseorang ada tiga konsep diri, yaitu: self 

concept, self idea, dan self reality. 

f)   Melalui   diagnosis    dan   analisis   dirinya  sendiri,   maka  guru  akan 

menemukan konsep diri, yang membuat akhirnya ia sadar akan 
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kemampuannya dan akan timbul motivasi untuk memperbaiki diri sendiri. 

Itulah sebabnya perlu supervisi klinis. 

4)  Model Supervisi Artistik        

      Mengajar adalah suatu pengetahuan, suatu keterampilan dan juga suatu kiat 

(art). Sejalan dengan tugas mengajar, supervisi juga merupakan tugas 

mendidik, sehingga dapat dikatakan bahwa supervisi adalah suatu 

pengetahuan, suatu keterampilan dan juga suatu kiat. Supervisi itu adalah 

suatu pekerjaan yang menyangkut pekerjaan orang lain, maka unsur utama 

dalam hubungan kerjanya adalah suatu mata rantai hubungan kemanusiaan. 

Supervisor yang menggunakan model artistik ini akan menjadikan relasi 

dengan guru-guru yang dibimbingnya sedemikian baik sehingga guru merasa 

diterima dan mempunyai perasaan aman serta dorongan positif untuk bisa 

lebih maju, oleh karena itu supervisor harus mempunyai seni/kiat untuk 

menjalankan kegiatannya. 

 
1.2.5.  Pendekatan Supervisi 

Pendekatan supervisi menurut Sahertian (2000:34) ada tiga macam yaitu, 

pendekatan direktif, pendekatan non-direktif, dan pendekatan kolaboratif. 

1) Pendekatan   direktif,  adalah  cara  pendekatan  terhadap  masalah  secara 

langsung, artinya supervisor memberikan arahan perbaikan pengajaran secara 

langsung, yaitu dengan menetapkan standar perbaikan, penggunaan sarana 

pengajaran, dan berbagai tuntunan yang harus diikuti oleh guru. Pendekatan 

ini menganggap bahwa supervisorlah yang mengetahui banyak hal.  
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2) Pendekatan  non-direktif,  adalah  cara  pendekatan  terhadap masalah secara 

tidak langsung, artinya tugas supervisor pada pendekatan ini adalah 

mendengarkan dan memperhatikan secara cermat masalah-masalah yang 

dikemukakan oleh guru-guru. Selanjutnya supervisor mendorong guru tersebut 

untuk memecahkan permasahan yang dihadapi atau inisiatif yang 

dipikirkannya dalam rangka meningkatkan pengajarannya.       

3) Pendekatan kolaboratif, adalah cara pendekatan yang memadukan cara 

pendekatan direktif dan non-direktif. Dalam pendekatan ini antara guru dan 

supervisor secara bersama-sama dan bersepakat untuk menetapkan struktur, 

proses dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah 

yang dihadapi oleh guru. Dengan demikian pendekatan dalam supervisi 

berhubungan pada dua arah, yaitu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. 

Pemilihan pendekatan yang tepat pada supervisi akan memberi kemudahan 

bagi kepala sekolah untuk mengaplikasikan dalam pelaksanaan fungsi supervisi, 

sehingga tujuan untuk membantu guru dalam meningkatkan kemampuan 

mengajarnya dapat tercapai secara efektif. Untuk pendekatan dalam penerapan 

supervisi modern didasarkan pada prinsip-prinsip psikologis, artinya suatu 

pendekatan atau teknik pemberian supervisi, sangat tergantung pada prototipe 

guru. Pendapat Glikman seperti dikutip Sahertian (2000:44) telah memilah-milah 

guru dalam empat prototipe. Setiap guru memiliki dua kemampuan dasar, yaitu 

berfikir abstrak dan komitmen (kepedulian) seperti diilustrasikan dalam gambar 2 

berikut. 
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                                                             Abstrak (A) 

                             Tukang kritik                      Profesional 

                                                      II                         I 

                               A(+), K(-)                 A(+), K(+) 

                                                                                               Komitmen (K) 

                                         IV                        III 

                                  A(-), K(-)                A(-), K(+) 

                              Tidak bermutu                Terlalu sibuk   

 

Gambar 2  Prototipe Guru Menurut Glickman 

Sumber:  Sahertian (2000:45) 

Dengan memperhatikan gambar 2 tersebut di atas, dapat digambarkan ke 

empat prototipe guru tersebut sebagai berikut: 

1)  Pada sisi I daya abstrak tinggi (A+) dan komitmen tinggi (K+). Guru yang 

seperti ini disebut guru yang profesional. 

2)  Pada sisi II daya abstrak tinggi (A+), tetapi komitmen rendah (K-). Guru yang 

seperti ini termasuk guru yang tukang kritik. 

3)  Pada sisi III daya abstrak rendah (A-), tetapi komitmen tinggi (K+). Guru yang 

seperti ini disebut guru yang terlalu sibuk. 

4)  Pada sisi IV daya abstrak rendah (A-) dan komitmen juga rendah (K-). Guru 

yang seperti ini termasuk kelompok guru yang tidak bermutu. 

Oleh karena itu, pemilihan pendekatan yang tepat dalam pelaksanaan 

pembinaan guru perlu diperhatikan tingkat berpikir abstrak dan komitmen yang 

dimiliki oleh guru tersebut. Setiap guru mempunyai kompetensi yaitu tingkat 
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berpikir abstrak, kreatif, dan imajinatif. Adapun komitmen adalah kecenderungan 

dalam diri seseorang untuk merasa terlibat aktif dan penuh rasa tanggung-jawab. 

Dari gambaran perbedaan prototipe guru tersebut, Sahertian (2000:45-46)  

mengungkapkan tentang pemilihan pendekatan dan perilaku supervisor sebagai 

berikut: 

1) Untuk guru profesional, pendekatan yang digunakan adalah ”non-direktif”. 

Perilaku supervisor yang dapat dilakukan adalah: (1) mendengarkan,               

(2) memberanikan, (3) menjelaskan, (4) menyajikan, (5) memecahkan 

masalah. Sedangkan teknik yang diterapkan adalah dialog dan mendengarkan 

aktif. 

2)  Untuk guru tukang kritik dan terlalu sibuk, pendekatan yang digunakan adalah 

”kolaboratif”. Perilaku supervisi yang dapat dilakukan adalah: (1) menyajikan, 

(2) menjelaskan, (3) mendengarkan, (4) memecahkan masalah, (5) negosiasi. 

Sedangkan teknik yang digunakan adalah percakapan pribadi, dialog, dan 

menjelaskan. 

3) Untuk guru yang tidak bermutu, maka pendekatan yang digunakan adalah 

”direktif”. Perilaku supervisi yang dilakukan dengan cara: (1) menjelaskan,  

(2) menyajikan,   (3) mengarahkan, (4) memberi contoh, (5) menetapkan tolok 

ukur, dan (6) menguatkan. 

 

1.2.6. Teknik Supervisi 

Teknik adalah cara tertentu yang khusus dan terarah untuk mencapai tujuan. 

Tujuan akhir supervisi adalah meningkatkan situasi belajar mengajar, proses 

belajar dan hasil belajar siswa. Untuk mencapai itu semua maka diperlukan teknik 
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yang baik dan efektif. Teknik inilah yang dikatan sebagai “teknik supervisi”. 

Sahertian (2000) mengelompokkan teknik supervisi menjadi dua macam, yaitu 

teknik yang dilaksanakan untuk seorang guru (teknik individual), dan teknik yang 

dilakukan untuk melayani lebih dari satu orang (teknik kelompok). Adapun teknik 

yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1)  Teknik Individual terdiri dari: 

a)  Kunjungan kelas, yaitu kepala sekolah atau supervisor datang ke kelas 

untuk melihat cara guru mengajar di kelas, sehingga memperoleh data 

mengenai keadaan sebenarnya selama guru mengajar. 

b)  Observasi kelas dilaksanakan melalui kunjungan kelas. Kepala sekolah 

atau supervisor dapat mengobservasi/mengamati situasi belajar-mengajar 

yang sebenarnya secara rinci. 

c)  Percakapan pribadi, yaitu percakapan antara supervisor dengan guru secara 

pribadi untuk mendiskusikan dan memecahkan masalah yang dihadapi 

oleh guru yang berhubungan dengan pengajaran. 

2)  Teknik Kelompok terdiri dari: 

a)  Pertemuan  orientasi   bagi  guru  baru,  yaitu   pertemuan  yang  bertujuan 

khusus mengantar guru-guru untuk memasuki suasana kerja baru. 

Pertemuan ini biasanya  juga digunakan untuk seluruh staf guru. 

b)  Pertemuan formal, yaitu pertemuan yang sengaja diadakan pada waktu 

tertentu dan dihadiri oleh guru-guru dengan supervisor untuk 

membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan pengajaran. 
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c)  Rapat guru, yaitu pertemuan yang melibatkan semua guru. Masalah yang 

dibahas pada umumnya mencakup semua aktivitas sekolah, tetapi yang 

sering dibahas adalah masalah yang menyangkut proses belajar-mengajar. 

 
1.2.7.  Peranan Kepala Sekolah sebagai Supervisor  

Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, kepala sekolah adalah 

administrator sekaligus supervisor. Karena itu tugasnya adalah membina dan 

mengembangkan staf agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 

Peranan kepala sekolah sebagai supervisor meliputi tugas dan tanggung-          

jawab dalam memantau, membina dan memperbaiki kegiatan belajar-      

mengajar di sekolahnya. Untuk itu kepala sekolah harus menguasai dengan       

baik hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar-mengajar,             

misalnya  perangkat  mengajar, metode, teknik evaluasi, kurikulum, dan 

sejenisnya. 

Sebagaimana disebutkan di atas, supervisi berfungsi untuk membantu, 

memperbaiki, memberi dukungan, dan mendorong ke arah pengembangan profesi 

guru. Jika ditinjau dari fungsinya, maka peranan supervisi itu akan tampak pada 

kinerja supervisor dalam melaksanakan tugas. Banyak pendapat dari para ahli 

tentang peranan supervisi, salah satunya adalah pendapat Oliva yang dikutip oleh 

Sahertian (2000;25) yang menyatakan bahwa, peranan supervisi dapat dipandang 

sebagai:(1) koordinator, (2) konsultan, (3) pemimpin kelompok, dan (4) evaluator. 

1) Sebagai koordinator, supervisor harus dapat mengkoordinasikan semua 

program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf dan berbagai kegiatan 

yang berbeda-beda diantara guru-guru. Sebagai contoh adalah dalam 
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mengkoordinasikan tugas mengajar satu mata pelajaran yang dibina oleh 

beberapa guru. 

2)  Sebagai konsultan, supervisor  harus  dapat  memberi  bantuan,  serta dapat 

memberikan konsultasi masalah yang dialami oleh para guru baik secara 

individu maupun secara kelompok. Misalnya dalam mengatasi anak yang 

kesulitan dalam belajar, yang menyebabkan guru sendiri sulit mengatasi tatap 

muka dalam kelas. 

3) Sebagai pemimpin kelompok, supervisor harus dapat memimpin            

sejumlah taf (guru) dalam mengembangkan potensi kelompok, pada saat 

mengembangkan kurikulum, materi pelajaran, dan kebutuhan profesional guru 

secara bersama. Sebagai pemimpin kelompok supervisor harus dapat 

mengembangkan keterampilan dan kiat-kiat dalam   penyelesaian tugas dan 

pekerjaannya. 

4)   Sebagai evaluator, supervisor harus dapat membantu guru-guru dalam menilai 

(mengevaluasi) hasil proses belajar-mengajar, dan dapat menilai kurikulum 

yang sedang dikembangkan. Disamping itu, supervisor harus dapat membantu 

guru agar dapat belajar menatap dirinya sendiri atau mengevaluasi diri sendiri. 

Dengan memperhatikan ke empat peranan supervisi tersebut di atas, maka 

dapat dikatakan bahwa pada dasarnya peranan supervisi adalah merupakan tugas 

supervisor yang berhubungan dengan kegiatan pengajaran. Intinya adalah 

supervisor bertugas untuk memberikan pelayanan dengan cara membantu, 

membina, membimbing dan memotivasi kepada guru untuk menjadi tenaga yang 

profesional dalam menjalankan tugasnya mengajar. Untuk memperoleh hasil yang 
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maksimal, maka tugas supervisor harus dilaksanakan secara kontinyu dan 

sungguh-sungguh. Salah satu supervisor yang dapat melakukan tugas ini adalah 

kepala sekolah, dengan alasan bahwa  kepala sekolah mempunyai banyak waktu 

di sekolah sehingga dapat memberikan pelayanan supervisi setiap saat kepada 

guru yang membutuhkan. 

Dalam melaksanakan peranannya kepala sekolah dituntut untuk lebih dekat 

dengan guru-guru, ramah, komunikatif dan jangan sampai guru merasa tidak 

nyaman dengan kehadirannya. Selaku supervisor, kepala sekolah harus 

profesional dalam melaksanakan tugasnya  dalam memberikan bantuan konsultasi 

kepada guru dan harus mampu menggerakkan guru tersebut untuk melaksanakan 

tugas dan fungsinya dengan baik.  

Rifai (1982:153) melakukan penyederhanaan terhadap peranan supervisi 

tersebut menjadi tiga peranan saja yaitu: (1) sebagai pemimpin, (2) sebagai 

evaluator, dan (3) sebagai konsultan (pembantu/pelayan). Hal itu karena supervisi 

sebagai pemimpin sudah mencangkup perannya sebagai koordinator. Ketiga 

peranan tersebut cukup jelas menggambarkan tugas dan tanggung jawab kepala 

sekolah sebagai supervisor dalam kaitannya dengan kegiatan pengajaran.   

Setiap tugas atau pekerjaan membutuhkan tanggung jawab yang tinggi. 

Demikian juga dalam hal tanggung jawab kepala sekolah sebagai supervisor. 

Sebagaimana dikatakan oleh Harris Neagley seperti dikutip oleh Pidarta (1999:56-

57), bahwa supervisor mempunyai tugas-tugas yang harus dilaksanakan dengan 

penuh tanggung jawab. Tugas tersebut adalah: (1) mengembangkan kurikulum, 

(2) mengorganisasi pengajaran, (3) menyiapkan staf pengajar, (4) menyiapkan 
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fasilitas mengajar, (5) menyiapkan bahan-bahan pelajaran, (6) menyelenggarakan 

penataran-penataran guru, (7) memberikan konsultasi dan membina anggota staf 

pengajar, (8) mengkoordinasi layanan terhadap siswa, (9) mengembangkan 

hubungan dengan masyarakat, dan  (10) menilai pengajaran. 

Dari ke sepuluh tugas tersebut, ternyata sebagian besar tugas supervisor 

adalah  berhubungan dengan kurikulum. Sedangkan tugas yang lain adalah 

berhubungan dengan staf pengajar (guru). Oleh karena itu tugas kepala sekolah 

sebagai supervisor sangat erat hubungannya dengan staf dan kurikulum. 

Menyiapkan staf yang profesional, misalnya menyelenggarakan penataran-

penataran guru yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam 

melaksanakan tugasnya, guna menunjang pelaksanaan dan pengembangan  

kurikulum. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan  bahwa peranan dan 

tugas-tugas supervisor pada prinsipnya berhubungan erat dengan pengembangan 

staf/guru dan pengembangan kurikulum. 

Supervisi adalah bantuan yang diberikan kepada guru untuk memperbaiki 

situasi belajar-mengajar yang lebih baik. Situasi belajar-mengajar di sekolah akan 

lebih baik tergantung pada kemampuan supervisor sebagai pemimpin, oleh karena 

itu seorang supervisor harus memiliki suatu keterampilan. Kimball Wiles seperti  

dikutip Sahertian (2000:18) menyatakan bahwa seorang supervisor yang baik 

harus memiliki  lima keterampilan dasar, yaitu: (1) keterampilan dalam hubungan 

kemanusiaan, (2) keterampilan dalam proses kelompok, (3) keterampilan dalam 

kepemimpinan pendidikan, (4) keterampilan dalam mengatur personalia sekolah, 

dan (5) keterampilan dalam evaluasi. 
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Jika ditinjau dari fungsi manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, maka supervisi termasuk pada 

fungsi pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses yang mengusahakan agar 

kegiatan-kegiatan organisasi dapat terbimbing dan terarahkan pada pencapaian 

tujuan yang telah direncanakan. Rifai (1982:12) menyatakan bahwa peranan 

pengawasan adalah memeriksa keadaan, mengadakan koreksi/perbaikan dan juga 

usaha peningkatan sebagai tindak lanjut. Pada dasarnya peranan pokok 

pengawasan itu ada dua, yaitu pemeriksaan dan pembinaan. Adapun sasarannya 

adalah semua komponen dengan segala kegiatannya, dan di sekolah termasuk 

murid, guru, alat pelajaran, perlengkapan dan situasi/keadaan. Jika semua 

komponen ini dihubungkan dengan tujuan pendidikan di sekolah yaitu hasil 

belajar siswa, maka tugas supervisi kepala sekolah dapat divisualisasikan seperti 

gambar 3 berikut. 

 

Sasaran pemeriksaan/inspeksi 

           

 

 

 

 

Gambar 3  Tugas Supervisi Kepala Sekolah 

Sumber: Rifai (1982:13). 

           Pada awalnya supervisi memang sebagai inspeksi dan bersifat otokratis, 

tetapi  lama-kelamaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka 

Kepemim-
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diperlukan pengawasan yang lebih profesional. Oleh karena itu, kepala sekolah 

dituntut pula untuk mengembangkan diri sehingga memiliki kemampuan untuk 

menjadi seorang supervisor yang profesional, dan pada akhirnya ia dapat 

melaksanakan fungsi manajemen dengan baik.    

Untuk mencapai hasil maksimal pada setiap kegiatan harus dibuat 

perencanaannya, begitu juga supervisi. Kegiatan supervisi harus direncanakan 

terlebih dulu dengan seksama, apa yang harus ditingkatkan, bagaimana cara 

mengarahkan, dalam hal apa mereka perlu mendapat dorongan dan bantuan, dan 

sebagainya. Oleh karena itu Rifai (1982:30-31) menyatakan bahwa, kepala 

sekolah sebagai supervisor harus memiliki kemampuan untuk: (1) memberikan 

pengarahan dan petunjuk yang jelas, (2) memberikan saran, nasehat dan bantuan, 

(3) memberikan dorongan dan semangat kerja, (4) memberikan latihan dan 

bimbingan, dan (5) mengadakan pengawasan. 

Peranan kepala sekolah sebagai supervisor sangat penting, disamping itu 

tugas sebagai administrator juga cukup banyak. Oleh karena itu kepala sekolah 

harus dapat membagi waktu dalam menggerakkan roda kepemimpinan di sekolah, 

sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi 

tercapainya tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Dari semua kegiatan yang 

seharusnya dilaksanakan oleh kepala sekolah, salah satunya yang terpenting 

adalah kegiatan supervisi. Sebagai gambaran begitu pentingnya supervisi bagi 

kepala sekolah berikut data pembagian waktu yang digunakan kepala sekolah 

lanjutan, dikutip dari buku Elsbree-Mcnally School Administration and 



39 

 

Supervision, dengan istilah-istilah yang sudah diterjemahkan, seperti pada tabel 2 

berikut. 

Tabel  2   Pembagian Waktu yang Digunakan Kepala Sekolah Lanjutan 

 

No. Bagian Kegiatan 

Prosentase waktu 

Aktual dalam % Ideal dalam % 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Administrasi 
Supervisi 
Murid 
Tata Usaha   
Mengajar 
Masyarakat 
Lain-lain 

29,3 
24,1 
14,8 
15,1 
2,3 
9,3 
5,1 

24,2 
37,3 
17,3 
3,5 
2,6 
11 
4,1 

Jumlah            100               100    
 

   Sumber: Rifai (1982:32) 

Penjelasan: ”Aktual” adalah jumlah yang riil digunakan oleh kepala sekolah, 

sedangkan ”Ideal” adalah jumlah persentase yang 

seharusnya/sebaiknya digunakan oleh kepala sekolah. 
 

Berdasarkan tabel 3 tersebut dapat digunakan sebagai bahan perbandingan, 

pertimbangan, dan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk pembinaan di sekolah. 

Secara ideal, seharusnya waktu kerja yang digunakan oleh kepala sekolah paling 

banyak diperuntukkan bagi kegiatan supervisi (37,3 %), yaitu untuk membimbing 

dan membantu stafnya. Ini menunjukkan bahwa keberadaan supervisi bagi kepala 

sekolah lanjutan sangatlah penting. Namun kenyataannya (secara aktual), kepala 

sekolah lebih banyak menggunakan waktunya untuk urusan administrasi (29,3 %). 

Oleh karena itu para kepala sekolah lanjutan seharusnya mulai 
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mempertimbangkan untuk melaksanakan kegiatan supervisi tersebut dengan baik 

sesuai dengan fungsi dan tujuan supervisi. 

2.  Pengertian dan Pengembangan Staf  

2.1.  Pengertian Staf 

Dalam Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia (Idrus, 1996), ”staf” berarti 

pegawai atau anak buah. Sedangkan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 

Modern, ”staf” berarti sekumpulan orang yang bekerja bersama-sama. Dalam 

berlangsungnya kegiatan sekolah, unsur manusia (staf) memegang peranan 

penting, karena dapat menentukan lancar dan tidaknya jalannya pelaksanaan 

program/kegiatan sekolah. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian ”staf” adalah 

semua pegawai atau anak buah yang bekerja bersama-sama dalam suatu lembaga, 

bahu membahu dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang telah 

dirumuskan. Di dalam lingkungan sekolah yang termasuk ”staf” adalah semua 

guru, semua  pegawai administrasi, pegawai perpustakaan, pegawai laboratorium, 

dan seluruh pegawai atau karyawan yang bekerja dan ikut  mendukung kegiatan 

atau   berjalannya proses pendidikan. Tetapi dalam penelitian ini pengertian ”staf” 

dibatasi pada guru, termasuk wakil kepala sekolah (wakasek) dan para pembantu 

kepala sekolah (PKS) yang sedang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru 

(tenaga pendidik). 

2.2.  Pengembangan Staf 

Pengembangan    staf    adalah   merupakan   salah   satu   bidang   supervisi. 
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Oliva (1984) dalam Supervision for Today’s Schools menyatakan bahwa peran 

supervisor adalah meliputi pengembangan pengajaran, pengembangan kurikulum, 

dan pengembangan staf. 

Pengembangan staf merupakan bidang yang penting dari supervisi, karena 

salah satu sasaran supervisi adalah pengembangan staf yang merupakan pelayanan 

untuk membantu meningkatkan kemampuan guru agar dalam mengajar menjadi 

lebih efektif dan efisien sehingga  dapat mengangkat mutu pendidikan para siswa. 

Ini merupakan salah satu tugas kepala sekolah sebagai supervisor. 

Dull dalam Oliva (1984) berpendapat bahwa pengembangan staf  sama 

dengan pendidikan dalam pelayanan, yaitu sebagai sekumpulan kegiatan yang 

dibentuk untuk tujuan memperbaiki, memperluas, dan memperbaharui keahlian, 

pengetahuan dan kemampuan kepegawaian staf.  

Menurut Oliva, pengembangan staf dibagi menjadi dua aspek, yaitu: 

1) Susunan  kepegawaian  yang  dipandang  sebagai  penempatan  pegawai 

berkualitas untuk melaksanakan tugas. 

2)  Pelatihan yang dibedakan menjadi pendidikan dalam pelayanan dan persiapan 

lanjutan. 

Sir James R. Marks, Emery Stoops, dan Joice King Stoop, seperti yang 

dirangkum Oliva (1984), antara lain menyatakan bahwa pengembangan staf 

menekankan pada ”pegawai”, sehingga berusaha memberi arti bagi ”staf” secara 

total untuk dapat memenuhi kebutuhan siswa, yaitu tujuan akademis, pribadi, 

sosial, intelektual, dan karir. Meskipun mempunyai arti yang sangat luas, 

pengembangan staf dapat juga disamakan dengan pendidikan dalam pelayanan, 
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yaitu sebuah program yang terorganisir yang bertujuan untuk meningkatkan 

pengembangan anggota staf, yaitu guru yang profesional. Oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa pengembangan staf adalah pengembangan pengajaran atau 

peningkatan pertumbuhan anggota staf, yaitu ”guru yang profesional”. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kegiatan pengembangan 

staf berhubungan dengan pengembangan kurikulum, sedangkan pengembangan 

kurikulum berhubungan dengan pengembangan pengajaran, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengembangan staf, pengembangan kurikulum dan 

pengembangan pengajaran saling berhubungan erat dan saling mengisi antara 

yang satu dengan yang lainnya. 

3.  Pengertian dan Pengembangan  Kurikulum 

3.1.  Pengertian Kurikulum 

Di dalam Bahan Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi (2004) 

dicantumkan bahwa pengertian kurikulum yang sering muncul antara lain:  

1) Kurikulum adalah apa yang diajarkan di sekolah 

2) Kurikulum adalah himpunan mata pelajaran 

3) Kurikulum adalah isi pembelajaran 

4) Kurikulum adalah seperangkat bahan kegiatan belajar mengajar 

5) Kurikulum adalah seperangkat tujuan-tujuan pendidikan 

6) Kurikulum adalah apa yang diajarkan di dalam dan di luar sekolah yang 

diatur oleh sekolah 

7) Kurikulum adalah pengalaman belajar siswa secara individual sebagai 

hasil sekolah 
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8) Kurikulum adalah segala sesuatu yang direncanakan oleh personel 

sekolah. 

Waller (1990) dalam Direktorat PLP, Depdiknas (2004) memberikan 

batasan kurikulum dengan cara yang berbeda, yaitu kurikulum tidak didefinisikan 

secara rinci seperti pengertian tersebut di atas, tetapi cukup dengan memberi ciri-

ciri sebagai berikut: 

1) sesuatu dimana guru dan siswa hadir bersama 

2) sesuatu keadaan dimana guru, siswa dan yang lain mengetahui sebagai 

suatu hal yang penting untuk dibahas dan dipelajari 

3) cara bagaimana hal-hal tersebut diorganisasi. 

Selanjutnya Marsh dan Willis (1995) dalam Direktorat PLP, Depdiknas 

(2004) memberikan definisi kurikulum yang lebih sederhana, yaitu “saling 

keterkaitan seperangkat rencana dan pengalaman yang harus dialami siswa dalam 

belajar dibawah bimbingan sekolah”.  

Frasa saling keterkaitan antara rencana dan pengalaman menunjukkan 

bahwa kurikulum yang dilaksanakan di sekolah itu direncanakan terlebih dahulu, 

walaupun ada hal-hal yang tidak direncanakan bisa juga terjadi. Karena kurikulum 

yang sesungguhnya (actual curriculum) yang dilaksanakan di sekolah terdiri dari 

gabungan antara rencana dan pengalaman belajar. Kurikulum sebagai pengalaman 

belajar di kelas bukanlah pemberian informasi/gagasan searah (one way 

transmission) dari guru ke siswa sebagai penerima pasif, tetapi melalui 

serangkaian komunikasi/interaksi/pertukaran antara kedua belah pihak. Frasa 

dimana siswa melaksanakan dibawah bimbingan sekolah menunjukkan secara 
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implisit adanya unsur waktu dalam pelaksanaan kurikulum, artinya kurikulum 

dihasilkan atas dasar anggapan bahwa siswa akan menyelesaikan kegiatan atau 

tugas tertentu pada kurun waktu tertentu. Diharapkan dibawah bimbingan kepala 

sekolah semua orang yang berhubungan/berkepentingan dengan sekolah dapat 

mengusulkan masukan terhadap perencanaan kurikulum, misalnya guru, komite 

sekolah, ahli pendidikan dan pejabat pendidikan. Dengan demikian lingkup 

kurikulum dapat digambarkan seperti pada gambar 4 berikut: 

 

                        Rencana                                               Pengalaman 

 

                                                                          
                                             Siswa 

 
 Sekolah 

Gambar 4  Lingkup Kurikulum 

Sumber: Direktorat PLP, Depdiknas (2004) 

 
Semua definisi di atas merupakan unsur-unsur penting dalam kegiatan 

perencanaan. Hal ini termasuk kegiatan belajar yang dialami siswa di dalam atau 

di luar kelas yang diatur, dibimbing dan difasilitasi oleh guru sebagai hasil belajar 

yang ingin dicapai dengan pelaksanaan proses belajar mengajar sehari-hari. 

Pandangan ini menunjukkan bahwa kurikulum memperhatikan minat, bakat dan 

kebudayaan anak, karena anaklah sesungguhnya yang menjadi subyek didik. 

Anak tidak boleh hanya diperlakukan sebagai obyek yang statis, melainkan harus 

diperhatikan kebutuhannya sesuai dengan perkembangan jiwanya.       
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Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa kurikulum adalah merupakan 

seperangkat rencana dan pengaturan tentang isi dan bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar. 

Namun kurikulum memiliki cakupan yang cukup luas, yaitu semua kegiatan 

belajar-mengajar yang terjadi di sekolah baik di dalam kelas, di luar kelas dan 

juga kegiatan di luar sekolah (ekstra kurikuler). Jadi, intinya adalah memberikan 

pengalaman belajar sekaligus pengalaman kehidupan bagi peserta didik. Semua 

kegiatan tersebut harus direncanakan dengan baik dan mendapat perhatian khusus 

dari setiap pengembang kurikulum guna mencapai suatu tujuan yang telah 

dirumuskan secara optimal.   

3.2.  Pengembangan Kurikulum 

Proses pengembangan kurikulum sangat dipengaruhi oleh empat pertanyaan 

seperti yang diajukan Ralph W. Tyler (1949) dalam Direktorat PLP, Depdiknas 

(2004) kepada para pendidik, yaitu: 

1) Tujuan pendidikan yang mana, sekolah harus mencapainya? 

2) Pengalaman belajar apa yang perlu diberikan kepada siswa untuk 

mencapai tujuan? 

3) Bagaimana pengalaman belajar itu dapat dikelola secara efektif? 

4) Bagaimana menentukan tujuan telah dapat dicapai? 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan hal yang paling esensial dalam 

pengembangan kurikulum dan merupakan empat tahap siklus pengembangan 

kurikulum yang dapat divisualisasikan sebagaimana gambar 5 berikut: 
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Gambar 5  Siklus Pengembangan Kurikulum 

Sumber: Direktorat PLP, Depdiknas (2004) 

 
Langkah pertama dari siklus adalah identifikasi tujuan-tujuan  pendidikan 

yang ingin dicapai. Tujuan harus dirumuskan dengan jelas dan mudah dipahami 

oleh para pelaksananya. Hal terpenting dalam merumuskan tujuan pendidikan 

adalah guru dan siswa tahu kemana arah mereka belajar, yaitu dengan 

memperjelas proses belajar dengan kegiatan-kegiatan atau tugas yang realistik dan 

bermanfaat. Hasil belajar atau pencapaian anak dinilai dengan proses  penilaian 

yang memberikan umpan balik untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran.        

Langkah kedua dalam siklus adalah seleksi pengalaman belajar yang 

diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan pendidikan yang telah 

dirumuskan. Pengalaman belajar yang harus disediakan dalam bentuk program 

pembelajaran tidak hanya berupa isi yang mencakup konsep, prinsip, hukum dan 

Tujuan pendidikan

Evaluasi Seleksi pengalaman 
belajar 

Pengorganisasian 
pengalaman belajar 
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semua dari bagian ilmu pengetahuan tetapi juga cara bagaimana siswa mengalami 

suatu proses pembelajaran. 

Langkah ketiga dari siklus pengorganisasian adalah pengalaman belajar. 

Semua program pembelajaran diatur secara sistematis. Kapan akan dilaksanakan 

dan bagaimana cara melaksanakannya. 

Langkah keempat dari siklus adalah evaluasi implementasi kurikulum. 

Setelah program pembelajaran dilaksanakan, maka pada kurun waktu tertentu baik 

secara formatif maupun sumatif diadakan penilaian secara komprehensif untuk 

menilai apakah kurikulum yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan benar 

atau tidak. Apakah ada gap antara kurikulum yang diinginkan dengan kurikulum 

yang telah dilaksanakan. Hasil penilaian kurikulum memberikan masukan 

terhadap penyempurnaan kurikulum baik dari sisi rumusan tujuan sampai dengan 

cara melaksanakan kurikulum. Namun penyempurnaan kurikulum tidak selalu 

dipengaruhi oleh hasil evaluasi kurikulum. Banyak faktor yang harus 

dipertimbangkan dengan diluncurkannya beberapa produk perundangan yang 

membawa pengaruh terhadap pengembangan kurikulum. Dengan adanya 

perkembangan dan perubahan global dalam berbagai aspek, kondisi masa 

sekarang dan kecenderungan di masa yang akan datang, maka pengembangan 

kurikulum harus dapat mengantisipasi persoalan-persoalan yang akan terjadi.    

Konsep kurikulum berkembang terus sejalan dengan perkembangan teori 

dan praktik pendidikan. Karena itu pengembangan kurikulum sangat dibutuhkan 

untuk memenuhi  dan mengikuti lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK) yang berjalan sangat cepat. Seperti dikatakan Nasution 
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(2003:1) bahwa, pengembangan kurikulum pada hakekatnya sangat kompleks 

karena banyak faktor yang terlibat di dalamnya. Hal yang menjadi pertimbangan 

dalam pengembangan kurikulum adalah asas-asas kurikulum. Asas-asas tersebut 

adalah: 

1)   Azas filosofis, pada hakekatnya menentukan tujuan umum pendidikan. 

2)  Azas sosiologis, memberikan dasar untuk menentukan apa yang akan 

dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3)  Azas organisatoris, memberikan dasar-dasar dalam bentuk bagaimana bahan 

pelajaran itu disusun, bagaimana luas dan urutannya. 

4) Azas psikologis, memberikan prinsip-prinsip tentang perkembangan anak 

dalam berbagai aspek serta caranya belajar agar bahan yang disediakan dapat 

dicerna dan dikuasai oleh anak sesuai dengan taraf  perkembangannya. 

Semua azas tersebut di atas sangat komplek, selain itu kadangkala 

mengandung hal-hal yang bertentangan, sehingga harus diadakan pemilihan. Oleh 

karena itu dalam penyusunan kurikulum dan pengembangannya harus dipilih dan 

disesuaikan dengan keadaan, karakteristik lingkungan dan masyarakatnya. Tiap 

pilihan pasti akan menghasilkan kurikulum yang berbeda. 

Dalam pengembangan kurikulum, setiap pilihan mempunyai konsekuensi 

yang besar karena mempengaruhi kehidupan dan masa depan ribuan bahkan 

jutaan anak didik, dan lebih jauh lagi akan mempengaruhi masa depan bangsa. 

Oleh karena itu, pengembang kurikulum seharusnya selalu menyadari 
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konsekuensi-konsekuensi dari setiap keputusannya, khususnya dalam soal 

pembaharuan dan perombakan tentang isi kurikulum. 

Selanjutnya Nasution juga mengatakan bahwa selain memiliki asas-asas 

tersebut di atas, kurikulum juga mempunyai komponen-komponen yang dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan kurikulum. Komponen-

komponen tersebut adalah: (1) tujuan, (2) bahan pelajaran, (3) proses belajar-

mengajar, dan (4) penilaian. Tiap komponen saling berkaitan erat antara yang satu 

dengan yang lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ralph W. Taylor 

dalam Direktorat PLP, Depdiknas (2004) yang sudah diuraikan di depan. 

Pengembangan kurikulum merupakan proses kesinambungan yang tanpa 

akhir. Kurikulum pada suatu waktu dapat saja tidak cocok atau tidak sesuai lagi 

dengan kondisi lingkungan dan masyarakatnya, maka kurikulum akan mengalami 

perubahan dan pengembangan yang sesuai dengan perkembangan jaman dan 

teknologi. Jika keadaan berubah maka kurikulumpun harus berubah untuk 

menyesuaikan dengan  suasana baru. Sebagai konsekuensinya pengembangan 

kurikulum akan selalu berorientasi pada masa depan, sehingga kemajuan dapat 

dicapai untuk tahun berikutnya. Secara nasional kurikulum ditetapkan oleh 

pemerintah, dan secara tegas  kurikulum harus dapat dilaksanakan oleh setiap 

satuan pendidikan dengan baik dan dikembangkan secara baik pula sesuai dengan 

situasi dan kondisi masing-masing. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 36 ayat 1 yang berbunyi bahwa ”Pengembangan kurikulum dilakukan 

dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan 
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pendidikan nasional”. Selanjutnya pada ayat 2 yang berbunyi ”Kurikulum pada 

jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai 

dengan satuan pendidikan, potensi, daerah, dan peserta didik”. Dari ke dua ayat 

Undang-Undang Sisdiknas tersebut jelas bahwa secara kongkrit sekolah harus 

mampu melaksanakan sekaligus mengembangkan kurikulum yang telah disusun 

secara nasional oleh pemerintah sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing,  

namun masih tetap mengacu pada konsep kurikulum yang telah ditetapkan secara 

nasional. 

Sejalan dengan uraian di atas, Ahmad dkk. (1997:64) mengatakan bahwa 

pengembangan dan pembinaan kurikulum yang dilakukan dapat bersifat ”dasar” 

atau bersifat ”teknis”. Pengembangan dan pembinaan yang bersifat ”dasar” jika 

kegiatan tersebut terjadi pada kurikulum itu sendiri, misalnya pada komponen 

kurikulum. Sedangkan pengembangan dan pembinaan yang bersifat ”teknis” jika 

kegiatan tersebut muncul pada waktu membahas pelaksanaan kurikulum di 

sekolah. Pelaksanaan kurikulum di sekolah erat hubungannya dengan pengajaran, 

oleh karena itu pengembangan dan pembinaan kurikulum secara teknis ini 

merupakan tugas dari kepala sekolah sebagai supervisor. Ini bisa terjadi pada saat 

membuat silabus, menyusun program pengajaran, bagaimana menentukan tujuan 

instruksional khusus (TIK), bagaimana menyusun rencana/skenario pelajaran (RP) 

dan juga bagaimana membuat alat evaluasinya. Hal ini juga menyiratkan bahwa 

guru mempunyai hak untuk memutuskan apa yang akan diajarkan kepada siswa 

dan bagaimana cara mengajarkannya. Tetapi semua itu tetap mengacu pada  

kerangka pola kurikulum yang telah digariskan secara nasional dan sejalan pula 
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dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

tersebut di atas. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.  Pendekatan  Penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, oleh karena itu pendekatan yang  

digunakan untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun tesis ini adalah 

pendekatan kualitatif atau naturalistik, yaitu dengan membuat deskripsi dan 

gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai subyek dan obyek, fakta-

fakta, dan tata hubungan antar fenomena yang diselidiki, khususnya yang 

berkaitan dengan peranan kepala sekolah sebagai supervisor dalam hubungannya 

dengan pengembangan staf/guru dan kurikulum di SLTPN 11 Tangerang. 

Usaha untuk mendeskripsikan fakta-fakta tersebut pada tahap permulaan 

ditujukan pada usaha untuk mengemukakan gejala-gejala yang terjadi secara 

lengkap dari aspek yang diteliti khususnya berkaitan dengan peran kepala sekolah 

sebagai supervisor. Hal ini dimaksudkan agar keadaan atau kondisi yang diteliti 

tampak dengan jelas. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang bersifat 

penemuan fakta-fakta apa adanya, dan merupakan suatu usaha untuk 

mengemukakan hubungan yang satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang 

diteliti.  

 
2.  Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 11 Tangerang yang terletak di jalan 

Inpres nomor 18,  Kecamatan Larangan, Kota Tangerang.  Sekolah ini merupakan  
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lokasi yang dipilih sebagai hasil dari pengamatan dan penjajakan sebelumnya   

dengan  pertimbangan  bahwa  sekolah  ini  memiliki  potensi   yang   cukup  baik. 

Dengan gedung yang cukup besar dan baik, jumlah murid cukup banyak, jumlah 

guru banyak serta didukung letak geografis yang cukup tenang untuk belajar, 

karena lokasinya agak jauh dari jalan raya (tidak bising). Kondisi tersebut 

semestinya dapat menunjang dalam  proses belajar-mengajar sehingga dapat 

berjalan dengan baik dan dapat  menghasilkan out put (lulusan) yang baik pula. 

Namun dari hasil pengamatan sementara, lulusan dari sekolah ini kualitasnya 

masih sangat jauh dari yang diharapkan. 

Yang menarik perhatian untuk mengkajinya adalah sekolah ini seperti 

kurang mendapatkan sentuhan  supervisi pengajaran, bahkan lebih tepat kalau 

dikatakan bahwa supervisi kepala sekolah kurang berfungsi sebagaimana 

mestinya. Padahal dalam proses pengajaran, supervisi merupakan masalah yang 

krusial untuk bisa mencapai mutu pendidikan yang baik. Dengan tidak 

berjalannya peranan kepala sekolah sebagai supervisor mengindikasikan adanya 

faktor-faktor atau kendala-kendala yang menyebabkan tidak berfungsinya peranan 

kepala sekolah sebagai supervisor di sekolah tersebut.      

 

3.  Kehadiran Peneliti di Lapangan 

Kehadiran peneliti di lapangan sangat diperlukan dalam rangka mengadakan 

pengamatan terhadap subyek dan obyek penelitian untuk mendapatkan data-data 

yang diperlukan. Dalam penelitian ini kedudukan peneliti merupakan instrumen 

dan sekaligus pengumpul data. Oleh karena itu peneliti hadir secara langsung di 

lapangan untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang relevan dengan 
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fokus penelitian. Selanjutnya peneliti aktif bekerja guna mengumpulkan 

informasi, namun tetap bersikap netral dalam pengertian tidak mengintervensi 

peristiwa dan fakta di lapangan. Peneliti juga berusaha untuk berinteraksi dengan 

subyek penelitian secara alamiah, tidak menonjol dan dengan cara tidak memaksa. 

Sehubungan dengan itu sebelum penelitian dimulai, sebagai langkah awal 

peneliti menghadap kepala SMPN 11 Tangerang pada tanggal 8 Agustus 2005 

untuk menyerahkan surat izin penelitian dari UNNES (Lembaga dimana peneliti 

kuliah mengambil program Magister Pendidikan) dan selanjutnya menyampaikan 

maksud dan tujuan penelitian ini. Kepala sekolah menerima dan menyambut 

dengan baik. Dikatakan juga oleh kepala sekolah bahwa saat rapat dinas nanti, 

rencana penelitian ini akan disampaikan kepada guru-guru. Rapat dinas 

dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2005, kepala sekolah menginformasikan 

bahwa akan dilakukan penelitian tentang ”pelaksanaan supervisi” di sekolah 

tersebut. Ini adalah merupakan hal yang sangat positif karena dengan demikian  

keberadaan peneliti bisa diterima dengan baik oleh masyarakat di sekolah tersebut 

(guru dan pegawai yang lain). 

 

4. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini data dikelompokkan menjadi dua, yaitu data utama dan 

data pendukung. Data utama berupa kata-kata dan tindakan. Data yang berupa 

kata-kata didapat dari hasil wawancara dan kuesioner/angket. Data yang berupa 

tindakan didapat dari hasil observasi. Data tindakan dideskripsikan sesuai dengan 

kejadian atau tindakan yang dilakukan oleh subyek penelitian. Sedangkan data 

pendukung adalah data yang berupa dokumen/arsip dan foto/gambar yang relevan 
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dengan fokus penelitian, baik dokumen resmi atau pribadi dari guru-guru yang 

berupa program pengajaran dan lain sebagainya. 

Berdasarkan data yang dapat dijaring dari hasil penelitian, dapat 

dikelompokkan sebagaimana tersebut pada tabel 3: 

 

Tabel 3   Data yang Dicari berikut Teknik dan Sumber Data 

 

 
No 

 
Data Yang Dicari 

 
Teknik dan Sumber Data 

1. 
 
 
 
 

 
2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. 

 
 

 
 
4. 
 

- Letak geografis dan kondisi sekolah  
- KBM / PBM 
- Proses Kegiatan Supervisi 
   (program, pelaksanaan & evaluasi) 
- Rapat Dinas       
 
- Kepemimpinan KS 
- Kemampuan profesional guru 
- KBM/PBM 
- Hsil belajar siswa 
- Peran KS sebagai Supervisor 
- Proses Kegiatan Supervisi 
   (program, pelaksanaan, & evaluasi) 
- Faktor Pelaksanaan Supervisi  
   (penghambat & pendorong)  
- Supervisi yang diharapkan 
 
- Keinginan guru 
- Kepemimpinan KS 
- Supervisi KS 
- Pengembangan Staf & kurikulum  
 
- Dok. program sekolah 
- Dok. program & laporan supervisi 
- Dok. guru (perangkat KBM) 
- Dok. hasil ulangan umum Siswa 
- Data kepegawaian dan siswa 
- Data sarana & prasarana 
- Foto/gambar 

Observasi partisipatif (KS, 
Wakil KS, PKS, Guru dan 
Siswa)  
 
 
 
Wawancara (KS, Wakil KS, 
PKS, dan Guru) 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
Angket / kuesioner terhadap 
guru 
 
 
 
Dokumen/arsip 
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Pada kenyataannya dari daftar data yang dicari tersebut di atas dapat terus 

berkembang pada saat peneliti terjun di lapangan baik item instrumennya maupun 

akibat pengaruh dari situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan/lokasi penelitian.  

 
5.  Teknik  Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang relevan, teknik pengumpulkan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) observasi partisipan, (2) wawancara, 

(3) kuesioner, dan (4) dokumentasi. 

5.1. Observasi Partisipan 

Observasi partisipan dilakukan untuk mengumpulkan data yang dilakukan 

melalui pengamatan langsung dan pencatatan tentang kejadian, tingkah laku, 

peristiwa dan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian. Dalam hal ini  

peneliti terlibat secara langsung dalam lapangan penelitian. Peneliti langsung 

melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh responden dan mendengarkan apa 

yang dikatakan atau diperbincangkan oleh para responden dalam aktivitasnya 

sehari-hari di sekolah. 

Peneliti melihat bagaimana suasana sekolah selama kegiatan belajar-

mengajar (KBM) berlangsung, misalnya jam berapa bel masuk dibunyikan, 

bagaimana kepala sekolah, guru dan siswa dalam mempersiapkan diri untuk 

melaksanakan tugasnya masing-masing, juga kejadian-kejadian yang lainnya. Hal 

ini peneliti perhatikan sampai akhir KBM yaitu saat mereka pulang. 

Bagaimana kepala sekolah melaksanakan peranannya sebagai supervisor 

baik secara formal maupun informal, langsung maupun tidak langsung, 

bagaimana guru melaksanakan tugas mengajar serta para siswa mengikuti KBM. 
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Begitu pula jika ada pelaksanaan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan di 

sekolah oleh kepala sekolah, serta kegiatan-kegiatan lain yang masih berhubungan 

dengan fokus penelitian.  

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:                

(1) observasi sistematis, dan (2) observasi non sistematis. Observasi sistematis 

dilakukan oleh peneliti dengan membawa instrumen pengamatan, dengan tujuan 

agar observasi terfokus, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian. Sebagai contoh 

instrumen pengamatan tersebut adalah sebagai berikut: 

 

No Instrumen Penelitian Keterangan 
1 
2 
3 
4 
5 

Kapan bel masuk kelas 
Suasana setelah bel masuk 
Suasana KBM 
Suasana istirahat 
Bel pulang sekolah 

 

 

Sedangkan untuk observasi non sistematis peneliti tidak membawa 

instrumen pengamatan. Peneliti datang di lokasi penelitian untuk melihat dan 

mendengarkan, mengamati segala kejadian/fenomena yang terjadi di lokasi 

penelitian. Jika terjadi sesuatu/fenomena yang menarik langsung dicatat dan sekali 

waktu jika memungkinkan peneliti bertanya kepada subyek secara spontanitas 

tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan fokus penelitian. 

Semua yang dilihat, didengar dan diamati tersebut dicatat secara apa adanya, 

kemudian dari catatan tarsebut diberikan komentar dan tanggapan atau 

diabstraksikan. Untuk mempermudah dalam melakukan observasi, maka 

digunakan alat bantu perekam yaitu foto camera dan tape recorder. Untuk 

menggunakan alat bantu tersebut, sebelumnya meminta izin kepada responden. 
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Jika responden tidak berkenan dengan alat tersebut maka tidak dipaksakan, namun 

tetap diberikan pengertian dan penjelasan akan pentingnya pencatatan/perekaman 

terhadap fakta yang ditemukan bagi suatu penelitian.  

 

5.2.  Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk menemukan sesuatu yang tidak mungkin 

diperoleh melalui pengamatan langsung (observasi partisipan). Tujuan dari 

wawancara adalah untuk  mengumpulkan dan memperkaya informasi atau data 

yang sangat rinci, kaya dan padat.  

Teknik wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wawancara 

yang mendalam, yaitu untuk menggali informasi atau data yang sebanyak-

banyaknya dari informan. Dari wawancara ini peneliti dapat mengungkap 

pandangan/tanggapan, pengalaman serta pengetahuan baik eksplisit maupun 

implisit (tersembunyi), termasuk informasi yang berkaitan dengan masa lampau, 

sekarang maupun harapan dan cita-cita ke depan tentang peranan kepala sekolah 

sebagai supervisor. Untuk mendapatkan hasil yang obyektif, wawancara 

dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) wawancara terstruktur dan (2) wawancara 

tidak terstruktur. 

Wawancara terstruktur adalah wawancara terpimpin. Kegiatan ini dilakukan 

dengan membawa instrumen wawancara, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang telah 

dipersiapkan peneliti dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Wawancara 

terstruktur dilakukan terhadap kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para 

pembantu kepala sekolah (PKS) serta beberapa guru terpilih. Tempat dan waktu 

dibicarakan dan disesuaikan dengan kesepakatan / persetujuan informan. 
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Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara tanpa membawa instrumen 

wawancara. Hal ini dilakukan secara spontanitas, dengan memperhatikan moment 

yang tepat. Misalnya pada saat senggang atau istirahat dan informan berkenan 

diwawancarai. Sering pula wawancara tidak terstruktur ini terjadi pada saat 

ngobrol seperti biasa, sehingga informen tidak sadar bahwa peneliti sedang 

wawancara untuk menggali data. 

Wawancara pertama dilakukan terhadap wakil kepala sekolah siang     

(WKS 2) sebagai guru yang paling senior di sekolah tersebut, dan pembantu 

kepala sekolah (PKS) yang membidangi urusan kurikulum. Keduanya adalah 

orang yang peneliti anggap dapat memberikan informasi secara umum dan 

sekaligus sebagai pembuka informasi yang berkaitan dengan peranan kepala 

sekolah sebagai supervisor, tentang guru-guru serta situasi dan kondisi sekolah 

pada saat KBM serta  informasi lainnya yang berhubungan dengan fokus 

penelitian. Wawancara ini mula-mula tidak terstruktur (terbuka, bicara apa saja) 

dalam garis besar permasalahan penelitian dan dilanjutkan secara terstruktur yang 

mengarah pada permasalahan penelitian. Selanjutnya baru ditetapkan kepada siapa 

lagi wawancara akan dikakukan. Disamping itu dicari juga informan kunci yaitu 

orang yang dipandang peneliti dapat mengemukakan pengetahuan dan 

pengalamannya secara banyak terutama yang berkaitan dengan informasi sebagai 

jawaban terhadap permasalahan penelitian ini. 

Jumlah informan dalam penelitian ditetapkan dengan menggunakan teknik 

snow-ball. Teknik snow-ball dimaksudkan untuk menggali data melalui 

wawancara mendalam dari satu informan ke informan yang lain dan seterusnya 
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sampai peneliti tidak menemukan informasi/data yang baru lagi, artinya informasi 

yang didapat sudah jenuh atau tidak berkualitas lagi.  

Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah: 

1. Kepala Sekolah (KS) 

2. Wakil Kepala Sekolah pagi (WKS.1) 

3. Wakil Kepala Sekolah siang (WKS.2) 

4. Pembantu Kepala Sekolah bidang Kurikulum (PKS.1) 

5. Pembantu Kepala Sekolah bidang Kesiswaan (PKS.2) 

6. Pembantu Kepala Sekolah bidang Sarana Prasarana (PKS.3) 

7. Guru ( G )  

 

5.3.  Kuesioner 

Kuesioner dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi dan data yang 

lebih mendalam lagi yang mungkin belum muncul atau belum terungkap dalam 

observasi atau wawancara sebelumnya. Teknik ini perlu dilakukan karena peneliti 

mempunyai anggapan bahwa: 

1) Semua  responden  akan  mempunyai  kesempatan  untuk  menyampaikan   

pendapatnya. 

2) Responden adalah orang yang paling mengetahui tentang dirinya sendiri, 

sehingga data dan informasi yang tidak dapat diamati dan diperoleh dengan 

alat lain akan diketahui oleh alat ini. 

3) Responden adalah orang yang bersedia memberikan informasi secara jujur, 

sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya sebagai data yang obyektif. 

4) Responden  adalah  orang  yang  bisa membaca dan mampu menafsirkan 

pertanyaan tertulis yang diajukan sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. 
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Kuesioner yang dipakai pada penelitian ini ada dua bentuk, yaitu:              

(1) kuesioner tertutup, dan (2) kuesioner terbuka. Kuesioner tertutup yaitu yang 

disediakan jawabannya dan responden tinggal memilih salah satu jawaban yang 

disediakan. Sedangkan untuk kuesioner terbuka diberikan tempat jawaban bebas 

namun terbatas dengan tujuan agar responden dapat memberikan jawaban secara 

bebas, singkat dan padat menurut pendapat responden sendiri. Responden yang 

dimaksud adalah semua guru yang mengajar di SMPN 11 Tangerang.  

Kedua bentuk kuesioner tersebut dibuat dalam satu paket kuesioner dan 

dalam pengisian kuesioner ini dilakukan oleh responden sendiri, yaitu dengan 

memberikan informasi tentang dirinya sendiri (kuesioner langsung) dan juga 

memberikan informasi tentang orang lain (kuesioner tidak langsung). Kuesioner 

ini disusun setelah peneliti mendapatkan cukup data dari hasil observasi dan 

wawancara. 

Kuesioner dibagikan kepada responden mulai tanggal 3 Oktober 2005 

sampai dengan tanggal 8 Oktober 2005 (selama seminggu) mengingat tidak setiap 

hari peneliti bisa bertemu dengan semua guru karena jam mengajar yang berbeda-

beda. Kuesioner yang dibagikan berjumlah 60 eksemplar dan yang terkumpul 

kembali berjumlah 58 eksemplar, ada 2 responden yang belum sempat 

mengumpulkan angket karena sebelum menyerahkan angket mereka sudah 

berangkat penataran ke Banten. 

Hasil kuesioner tertutup ditabulasikan dan dibuat prosentase untuk 

mengetahui status sesuatu dalam fokus penelitian, dan selanjutnya ditafsirkan 
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dengan kalimat deskriptif. Sedangkan kuesioner terbuka untuk keperluan analisis 

dan sebagai pembanding dari hasil data observasi, wawancara dan dokumentasi.     

 

5.4.  Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengumpulkan informasi dari bahan-bahan berupa data 

tertulis yang berhubungan dengan fokus penelitian, yaitu yang berupa arsip-arsip, 

dokumen administrasi sekolah, maupun dokumen pribadi guru yang berupa 

perencanaan pengajaran, agenda guru, daftar nilai dan catatan-catatan lain yang 

berhubungan dengan fokus penelitian. 

Data dokumentasi dalam penelitian ini juga berupa foto/gambar. Data 

dokumentasi ini adalah sebagai data pendukung guna melengkapi atau menambah 

informasi dari data yang diperoleh dengan tehnik sebelumnya.  

 

6.  Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian ini 

menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: (1) reduksi 

data, (2) penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga alur 

kegiatan tersebut merupakan suatu hal yang jalin-menjalin pada saat sebelum, 

selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk dianalisis 

secara interaktif seperti yang disarankan olen Miles dan Huberman (1992:20) 

terjemahan Tjetjep Rohendi. Ketiga  alur tersebut juga akan menggambarkan 

keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling 

susul menyusul. 

 



63 

 

6.1.  Reduksi Data 

Data yang terkumpul dianalisis setiap meninggalkan lapangan. Data dalam 

catatan lapangan tersebut masih kasar dan kemudian diadakan penghalusan data. 

Setelah data dari berbagai sumber terkumpul, maka mulailah data dibaca lagi, 

dipelajari secara teliti dan ditelaah. Setelah itu baru diadakan reduksi data yaitu 

pemilihan data yang relevan dengan fokus penelitian dan selanjutnya dibuat suatu 

abstraksi. 

Abstraksi merupakan suatu usaha untuk membuat rangkuman inti, namun 

pernyataan-pernyataan responden harus selalu dijaga keberadaannya. Abstraksi-

abstraksi tersebut disusun dalam bentuk satuan-satuan, dan kemudian 

dikategorisasikan. Kategori-kategori dilakukan sambil membuat koding. Adapun 

kategori atau pengkodean serta batasan operasional (satuan-satuannya) adalah 

seperti pada tabel 4 berikut: 

 

Tabel 4   Kategori, Kode dan Batasan Operasional 

 

Kategori Kode Batasan Operasional 

Latar Penelitian 
 
 
Kepemimpinan Kepala Sekolah 
 
 
 
 
Kemampuan Profesional Guru 
 
 
Kegiatan Belajar Mengajar 
 

LP 
 
 

KKS 
 
 
 
 

KPG 
 

 
KBM 

 

- Letak geografis, kondisi sekolah 
- Keadaan guru dan siswa 

 
- Kebijakan KS secara umum 
- Kebijakan KS untuk supervisi 
- Tanggapan guru terhadap kebija- 
   kan KS 
 
- Latar belakang pendidikan guru 
- Kemampuan guru uji kompetensi 
 
- Suasana belajar-mengajar 
   (kedisiplinan & motivasi) 
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Hasil Belajar Siswa 
 
Proses Kegiatan Supervisi 
 
 
 
Faktor Pengaruh Supervisi 
 
Peran KS sebagai Supervisor 
 
 
 
Supervisi yang diharapkan 

HBS 
 

PKS 
 
 
 

FPS 
 

PKSS 
 
 
 

SH 

- Hasil ULUM semester ganjil 2005 
 
- Program Supervisi 
- Pelaksanaan Supervisi 
- Evaluasi sSupervisi 
 
- Faktor Penghambat & Pendorong 
 
- Keterlibatan KS dalam Supervisi 
- Peran KS dalam Pengemb. Staf 
- Peran KS dlm Pengem. Kurikulum 
 
- Supervisi yang diinginkan Guru 
     

 

Data hasil observasi terstruktur didiskripsikan, kemudian diberikan 

refleksi/komentar, contohnya sebagai berikut: 

 
No Instrumen Observasi Refleksi/Komentar 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
3 
 
 
 
4 

Bel masuk pukul 06.50 
- pintu gerbang besar ditutup 
- anak terlambat tidak diijinkan 

masuk, diberi hukuman 
- KS berdiri di depan kantornya 

untuk melihat suasana 
- berdoa pukul 06.55, bersama  

dipimpin guru Agama lewat 
mikro phone 

- guru mulai berjalan menuju 
kelas 

Mulai belajar pukul 07.00 
- guru sudah ada di kelas 
- kelas yang kosong diberi tugas 

oleh guru piket 
Selama KBM suasana tenang 
- suasana pergantian jampel 

masih banyak anak yang keluar 
kelas 

Bel pulang pukul 12.20   

- Disiplin berjalan cukup baik 
- Seharusnya pada saat berdoa guru ju 
   ga sudah berada di kelas untuk ikut 
   berdoa bersama agar siswa lebih ter 
   tip dalam berdoa. 
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Data hasil wawancara ditranskrip dalam bentuk ketikan kemudian di sebelah 

kanan pernyataan informan diberikan nomor baris juga catatan pinggir dengan 

mencantumkan kode, contohnya sebagai berikut: 

WKS.2 :  Kalau yang dulu......sekarang KS langsung meminta 39 
supaya supervisi dapat dilakukan oleh Staf/PKS .......  

                  dan mempunyai pengalaman mengajar dengan baik.     46 
                  (W.12/WKS.2/26:39-46)                                    
 

Catatan pinggir ini sangat penting untuk mengelompokkan ke dalam 

ketegori-kategori. Dari masing-masing kode dikumpulkan dalam satu kategori, 

dan selanjutnya untuk dibuat analisisnya. Adapun kode di bawah pernyataan 

informen yang berada di dalam kurung sebagai contoh (W.12/WKS.2/26:39-46) 

terbagi dalam 4 kelompok, yaitu: 

• W.12     : menunjukkan catatan lapangan : 12 (wawancara ke 12) 
• WKS.2  : menunjukkan informennya 
• 26          : menunjukkan halaman pada lampiran data 
• 39-46     : menunjukkan baris ke berapa di halaman tersebut. 
 
Begitu juga untuk pengkodean yang lain, misalnya tertulis: 

• (O.04/PKS.2/06:24-27): artinya pada Observasi/pengamatan ke 4, pernyataan 

PKS 2, halaman 6 dan baris ke 24 – 27. 

• (D.01/PKS.2/72) : artinya pada Dokumen Penelitian 01 (refleksi), didapat dari 

PKS.2 dan di halaman 72. 

• (Kt/h.80/A.4) : artinya pada Kuesioner tertutup, di halaman 80, dan soal 

bagian A nomor 4).     

Data kuesioner dikelompokkan menjadi dua yaitu: 1) Data dari kuesioner 

tertutup (Kt) dibuat prosentase (ditabulasikan), dan 2) Data dari kuesioner terbuka 

(Kb) dianalisis dan diambil kesimpulannya.   

 KKS 
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Data dokumentasi yang berupa arsip direfleksikan secara garis besar antara 

lain tentang: 1) Arti penting dokumen, 2) Garis besar isi dokumen dan 3) Kaitan 

dokumen dengan penelitian. Sedangkan untuk data gambar ditafsirkan dan 

dihubungkan dengan data-data yang lain sebagai data pendukung. 

 
6.2.  Penyajian Data 

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data juga merupakan 

penyampaian informasi dari data-data yang diperoleh peneliti. Oleh karena itu 

setelah proses reduksi data, peneliti  menyusun data-data tersebut secara baik, 

terperinci, runtut, sehingga mudah dibaca dan dipahami. Dengan melihat 

penyajian data ini diharapkan dapat memahami apa yang sedang terjadi, dan lebih 

jauh diharapkan dapat menganalisis suatu peristiwa yang terjadi di dalam data 

tersebut.  

Selanjutnya data disajikan dalam bahasa yang tidak formal, dalam susunan 

kalimat sehari-hari dengan pilihan kata atau konsep asli dari responden, cukup 

rinci tanpa ada interpretasi dan evaluasi dari peneliti. Oleh karena itu yang 

dilakukan peneliti adalah: 

1)  Melakukan penyederhanaan data sebagai rangkuman menjadi beberapa unit 

informasi yang rinci dan mudah dipahami, namun sudah terfokus dalam 

ungkapan asli responden. 

2) Dari data-data tersebut kemudian dicari benang merah atau maknanya 

(diinterpretasikan) dan selanjutnya peneliti dapat menyusun suatu konsep 

(konseptualisasi). 
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6.3.   Penarikan Kesimpulan /Verifikasi 

 Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan dari konfigurasi yang utuh. 

Namun dari kesimpulan-kesimpulan tersebut ditinjau kembali untuk diadakan 

pengecekan ulang. Kegiatan ini akan dilakukan selama proses penelitian 

berlangsung (Miles dan Huberman 1992:19). 

Penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti setelah melihat dan 

memperhatikan secara cermat penyajian data. Pada awalnya kesimpulan itu dibuat 

masih bersifat longgar atau terbuka, artinya bahwa kesimpulan itu masih bisa 

berubah yang mula-mula masih samar atau belum jelas, kemudian meningkat 

lebih rinci dan kuat. Oleh karena itu langkah yang diambil peneliti dalam kegiatan 

ini adalah : 

1) Menguji   simpulan  atau  makna-makna  yang  telah   diambil  tentang 

kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya, yang merupakan 

validitasnya. 

2)  Di akhir pengumpulan data, peneliti berusaha untuk membuat kesimpulan final 

dan kesimpulan umum yang dapat dilaporkan sebagai hasil dari penelitian 

yang telah dilakukan.    

 

7 .  Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data yang telah dikumpulkan, peneliti  

menggunakan tiga teknik pemeriksaan, yaitu: (1) ketekunan pengamatan,            

(2) triangulasi, dan (3) pengecekan anggota. 

Teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan, peneliti melakukan 

pengamatan secara teliti, rinci dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang 
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menonjol. Ketekunan pengamatan ini bertujuan agar ditemukan sesuatu yang rinci 

dan relevan dengan fokus penelitian. Selain itu dengan ketekunan pengamatan ini, 

diharapkan dapat diperoleh bukti yang lebih lengkap dan konsistensi dari data 

yang didapatkan  sebelumnya.    

Teknik pemeriksaan triangulasi, dimaksudkan agar peneliti dapat mengecek 

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu data sebagai pembanding terhadap 

data yang lain. Sebagai contoh data hasil observasi dibandingkan dengan data 

hasil wawancara, data hasil wawancara dibandingkan dengan data hasil kuesioner 

dan seterusnya. Triangulasi ini juga digunakan oleh peneliti untuk memantapkan 

validitas dan reliabilitas data serta digunakan untuk membantu menganalisis data 

di lapangan. Adapun triangulasi yang digunakan peneliti adalah: (a) triangulasi 

metode dan (b) triangulasi sumber. Triangulasi metode yaitu pengecekkan data 

yang berasal dari hasil wawancara diuji/dibandingkan dengan data hasil observasi, 

atau data hasil wawancara diuji/dibandingkan dengan data hasil kuesioner dan 

seterusnya. Sedangkan triangulasi sumber, peneliti menguji data/informasi dari 

responden yang satu dengan responden yang lain atau data dari responden 

dibandingkan dengan data dari dokumen, dan seterusnya. 

Teknik pemeriksaan Pengecekan anggota, yaitu pengecekan data kepada 

anggota yang terlibat dimana anggota tersebut mewakili rekan-rekan mereka. 

Peneliti memanfaatkan teknik ini agar anggota dapat memberikan reaksi, 

pandangan dan pendapat mereka sendiri terhadap data yang telah diorganisasikan 

oleh peneliti. Pengecekan anggota ini perlu dilakukan untuk mengukur derajad 

kepercayaan. Dan pengecekan anggota dilakukan secara non formal dengan alasan  
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ada banyak kesempatan yang tersedia yaitu setiap saat pada waktu peneliti 

bersama-sama subyek berada di lapangan penelitian. Disamping alasan tersebut, 

diharapkan agar anggota dapat memberikan reaksi, pandangan dan pendapatnya 

secara bebas tanpa rikuh/terpengaruh dengan suasana yang formal.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. HASIL PENELITIAN 

1.1. GAMBARAN UMUM SMPN 11 TANGERANG 

Gambaran umum yang terungkap berdasarkan hasil penelitian meliputi:  

(a) letak georafis; (b) sejarah; (c) struktur organisasi sekolah; (d) visi, misi, dan 

tujuan sekolah; (e) keadaan guru, staf dan siswa. 

1.1.1. Letak Geografis SMPN 11 Tangerang 

SMPN  11 Tangerang terletak di Jalan Inpres nomor 18 Larangan Selatan 

Kecamatan Larangan Kota Tangerang. Kecamatan Larangan merupakan daerah 

penyangga ibukota Jakarta, sehingga tidak mustahil daerah ini dihadapkan kepada 

berbagai permasalahan yang timbul. Daerah  ini merupakan lokasi pemukiman 

penduduk yang karakteristik masyarakatnya sangat heterogen, artinya berbagai 

adat, budaya dan corak masyarakat termasuk kelas sosialnya bermacam-macam. 

Desa Larangan Selatan terletak berbatasan dengan DKI Jakarta berada di 

sebelah barat daya yang bersuhu udara cukup panas sehingga berpengaruh 

terhadap  semangat belajar siswa, dan suasana ini membuat cepat jenuh dan lelah, 

ini termasuk juga tenaga pendidik/gurunya. 

Posisi sekolah juga kurang menguntungkan, hal ini disebabkan letak tanah 

tempat berdirinya gedung sekolah tersebut berada di daerah bekas persawahan 

yang kedudukan tanahnya  rendah  sehingga  pada  musim  hujan sering banjir dan 

menimbulkan  genangan  air. SMPN  11  Tangerang  berada  jauh  dari jalan besar 
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yang menghubungkan kota Jakarta dan Tangerang. Dari arah jalan besar ke 

sekolah sangat sedikit kendaraan umum (angkutan kota) yang dapat mengangkut 

para siswa ke sekolah. Para siswa terpaksa naik ojek yang biayanya cukup mahal. 

Kemacetan kendaraan di jalan raya juga berpengaruh terhadap kehadiran siswa di 

sekolah maupun sampainya ke rumah tinggalnya. Hal ini merupakan penyebab 

rawannya kemungkinan terjadi bentrokan mulut/pertengkaran bahkan terjadi 

bentrokan fisik, terutama pada saat-saat pulang sekolah berkumpul menunggu 

kendaraan umum di jalan raya saling berebut angkutan kota. 

 

1.1.2. Sejarah Berdirinya SMPN 11 Tangerang 

SMPN 11 Tangerang didirikan pada tahun ajaran 1982/1983 berdasarkan 

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 2761 a/I.02.i/83 tanggal 26 Mei 1983 

dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0557/0/1984 

tanggal 20 Nopember 1984, dan mulai menerima siswa baru pada tahun pelajaran 

1982/1983. Untuk pertama kali SMPN 11 Tangerang berdiri dengan nama SMP 

Negeri 2 Ciledug dan menumpang di SMP Negeri 1 Ciledug dengan formasi kelas 

I sebanyak  tiga  kelas, belajar pada siang hari. Kepala Sekolah yang menjabat 

pada awal berdirinya sekolah tersebut adalah Bapak Popo Tarmana sampai 

dengan tahun 1995. 

Melalui perjuangan yang sangat gigih dan didukung dengan kemauan 

keras dari seluruh guru dan karyawan, maka pada tahun ajaran 1991/1992  SMPN 

2 Ciledug sudah berdiri cukup megah di areal tanah seluas  ± 5500 m2  yang  

terletak di desa Larangan Selatan Jalan Inpres nomor 18 Ciledug, Tangerang. 
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Pada tahun ajaran 1998/1999 saat menyongsong  Wajib Belajar 9 tahun dan dalam 

rangka mendukung program pengentasan kemiskinan serta mengikuti arus 

reformasi, SMPN 11 Tangerang menerima siswa sebanyak mungkin serta dengan 

memberikan tawaran beasiswa kepada siswa yang berprestasi dan bagi siswa yang 

orangtuanya tidak mampu. 

 

1.1.3. Struktur Organisasi Sekolah 

Struktur organisasi SMPN 11 Tangerang yang dipimpin bapak Gino selaku 

kepala sekolah yang baru adalah seperti pada gambar 6 berikut: 

 

 

Gambar 6:  Struktur Organisasi SMPN 11 Tangerang 

Kepala Sekolah
Gino S.Ip 

Ketua Komite Sekolah
Drs.Harun AR, MA 

Wakil Kepala Sekolah
1. Sehat, S.Pd 
2. Agustri S,  S.Pd 

Kepala Tata Usaha 
Dra. Siti Sapuroh  

PKS Kesiswaan
Mudakim,S.Pd 

PKS. Kehumasan
Drs.Marsono 

PKS Sapras
Moh.Amin,S.Pd 

PKS Kurikulum 
1.  Ta’ani M.Psi. T 
2.   Nani Suryani 

Dewan Guru

SISWA
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Struktur organisasi seperti pada ganbar 6, dibentuk sekitar bulan Juli tahun 

2005, yaitu setelah terjadi pergantian kepala sekolah yang lama bapak Drs. 

Ngadiyat dengan bapak Gino, S.Ip selaku kepala sekolah yang baru. Wakil kepala 

sekolah ditetapkan dua orang sebab sekolah ini belajar dalam 2 shift, yaitu kelas 

pagi mulai pukul 07.00 – 12.20 WIB dan kelas siang mulai pukul 12.30 – 17.15 

WIB. Oleh karena itu wakil kepala sekolah I bertanggung jawab pada KBM pagi 

dan wakil kepala sekolah II bertanggung jawab pada KBM siang. Selanjutnya 

kepala sekolah dibantu oleh 4 pembantu kepala sekolah (PKS) yang masing-

masing bidang dijabat oleh 1 orang kecuali pembantu kepala sekolah bidang 

kurikulum ada 2 orang karena memiliki volume tugas yang lebih banyak 

dibanding bidang yang lainnya.     

 

1.1.4. Visi, Misi, dan Tujuan  

Visi dan misi SMPN 11 Tangerang ditetapkan pada awal tahun ajaran 

2002. Seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah (bapak Gino S.Ip) bahwa visi 

dan misi ini dihasilkan waktu kepala sekolahnya bapak Drs. Ngadiyat, dan 

merupakan hasil pemikiran dari beberapa guru. Hal ini senada dengan yang 

dikatakan wakil kepala sekolah siang sebagai berikut: 

Visi dan misi di sekolah ini sebetulnya sangat bagus. Ini dibentuk tiga 
tahun yang lalu yaitu tahun 2002 pada saat kepala sekolahnya pak 
Ngadiyat, dan kebetulan saya tidak termasuk dalam tim penyusun Visi dan 
Misi tersebut. Tetapi ini merupakan hasil pemikiran beberapa guru, .... 
(W.12/WKS.2/30:12-15) 
 
Visi SMPN 11 Tangerang adalah: “Unggul dalam prestasi, sopan dalam 

kreasi dan inovasi, berbudi pekerti luhur dan profesional dalam berdedikasi”. 
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Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi SMPN 11 Tangerang sebagai 

berikut: 

1. Mengembangkan logika, estitika dan praktika 

2. Menyiapkan kemampuan kompetitif siswa dalam memasuki jenjang 

pendidikan lebih tinggi 

3. Meningkatkan kinerja civitas akademika 

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka dikembangkan rencana strategis 

(renstra) sekolah yang memuat tujuan dan strategi pelaksanaannya untuk 

mewujudkan visi dan misi sekolah. Rencana Strategis (Renstra) SMPN 11 

Tangerang tahun 2005-2009 memuat 30 tujuan sekolah dan 6 diantaranya yang 

relefan dengan penelitian ini adalah: 

(1) Sekolah memiliki guru yang profesional dengan kualifikasi S 1 dan 
Akta sesuai bidang keahliannya, (2) Sekolah memiliki pendidik 
profesional dan inovatif dalam mengembangkan kemampuan pengelolaan 
proses pembelajaran, (3) Sekolah memiliki standar pendidik yang mampu 
mengembangkan media pembelajaran dalam menunjang proses belajar 
mengajar yang inovatif, (4) Sekolah mencapai peningkatan inovasi 
pengembangan metode pembelajaran dan melaksanakannya dalam proses 
belajar mengajar, (5) Sekolah memiliki pendidik yang mampu 
mengadakan penelitian untuk pengembangan pendidikan, (6) Sekolah 
memiliki warga sekolah yang disiplin, taat aturan dan tertib administrasi. 
(D.01/PKS.1/72:06-19) 
 

Begitu banyak tujuan yang ditetapkan oleh sekolah, maka untuk mencapai tujuan 

tersebut sekolah menetapkan 35 strategi dalam pelaksanaannya, dan 4 strategi 

diantaranya yang berkaitan langsung dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

(1) Pengembangan pencapaian prestasi kompetensi akademik melalui 
model pembelajaran yang inovatif, dengan menjalin kerjasama dengan 
MGMP, studi banding untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi 
yang semakin meningkat, (2) Pengembangan variasi metode pembelajaran, 
kerjasama dengan LPMP, workshop, seminar, MGMP, pelatihan terbatas 
rumpun mata pelajaran, (3) Pengembangan kompetensi profesionalisme 
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guru, kerjasama dengan LPMP, Dinas pendidikan Propinsi, dalam rangka 
mencapai standar guru profesionalisme, (4) Pengembangan pendidikan 
guru, penyetaraan dan peningkatan kualifikasi guru, untuk mewujudkan 
tenaga kependidikan yang profesional dan berkualitas. 
(D.01/PKS.1/73:01-12) 
  
 

1.1.5. Keadaan Guru dan Siswa 

SMPN 11 Tangerang mempunyai 61 tenaga pengajar (guru), yang terdiri 

dari 24 guru laki-laki (39,3%) dan 37 guru perempuan (60,7%). Adapun status 

dari guru-guru tersebut adalah 46 guru tetap (GT), 10 guru tidak tetap (GTT) 

sebagai guru honorer dan 5 guru bantu sementara (GBS). Dari jumlah tersebut, 52 

guru berpendidikan sarjana (4 guru diantaranya masih menyelesaikan pendidikan 

magister), 7 guru berpendidikan diploma III (semuanya sedang menyelesaikan 

progran S1), dan 2 orang berpendidikan magister. Diantara guru-guru tersebut 

terdapat 1 orang guru yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan spesialisasi 

pendidikannya, yaitu guru bidang studi pembukuan yang berpendidikan sarjana 

pendidikan bahasa Indonesia. Disamping itu terdapat 2 guru yang menjadi 

instruktur pada pelatihan guru tingkat propinsi, dan 2 guru instruktur tingkat kota. 

Kondisi guru sebagaimana terlihat pada tabel 5 berikut: 

Tabel 5 :  Rekapitulasi Data Guru SMPN 11 Tangerang Tahun 2005/2006 

No
. 

Status Guru L/P Jumlah 
Pendidikan Golongan 

S2 S1 D3 IV/A III/D III/C III/B III/A 
1. Guru Tetap (GT) L 19 1 17 1 6 6 4 - 3 

  P 27 - 21 6 5 8 7 1 6 
     

2. Guru Tidak Tetap L 4 - 4 - - - - - - 

 (GTT) P 6 - 6 - - - - - - 
     

3. Guru Bantu  L 1 1 - - - - - - - 

 Sementara (GBS) P 4 - 4 - - - - - - 
     

J U M L A H 61 2 52 7 11 14 11 1 9 

Sumber: Dok. Tata Usaha SMPN 11 Tangerang Th.2005/2006 
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Jumlah staf yang menjadi tenaga administrasi di SMPN 11 Tangerang ada 

15 orang, terdiri dari 2 orang PNS dan 13 orang pegawai tidak tetap (honorer). 

Jenjang pendidikan pegawai tetap adalah 1 orang sarjana, 1 orang berpendidikan 

SMP. Sedangkan pegawai tidak tetap terdapat 1 orang berpendidikan sarjana, 6 

orang SMA, 2 orang SMP, dan 4 orang SD. 

Adapun data siswa yang ada pada bagian administrasi sekolah tercatat 

bahwa siswa yang belajar di SMPN 11 Tangerang pada tahun ajaran 2005/2006 

berjumlah 1395, dengan rincian seperti tersebut pada tabel 6 berikut :  

 

Tabel 6  Rekapitulasi Siswa SMPN 11 Tangerang Tahun 2005/2006 

 

NO KELAS 
JUMLAH 

L P JUMLAH 
ROMBEL 

1 VII 11 237 193 430 

2 VIII 11 253 224 477 

3 III 11 272 216 488 

JUMLAH 33 762 633 1395 

 

Sumber: Dok. Tata Usaha SMPN 11 Tangerang tahun 2005/2006 
 

Dengan memperhatikan jumlah siswa dan jumlah kelas, maka SMPN 11 

Tangerang termasuk sekolah dengan klasifikasi A plus, karena menurut 

penjelasan wakil kepala sekolah II Bapak Agustri Sudrajat bahwa sekolah dengan 

klasifikasi A jika sekolah tersebut mengelola siswa dengan jumlah kelas 27 ruang 

(masing-masing tingkatan hanya 9 kelas). Sedangkan SMPN 11 Tangerang 

masing-masing tingkatan berjumlah 11 kelas, sehingga jumlah kelas secara 

keseluruhan adalah 33 kelas.  
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1.2. Kepemimpinan Kepala sekolah 

1.2.1. Pergantian Kepala Sekolah dan Faktor yang Mempengaruhi  

Ketika penelitian ini dimulai pada tanggal 9 Agustus 2005, Kepala SMPN 

11 Tangerang dijabat oleh bapak Gino, S.Ip tepatnya terhitung mulai tanggal 20 

Mei 2005 beliau diangkat/dipromosikan sebagai kepala sekolah, dan telah 

melaksanakan tugas mulai tanggal 10 Juni 2005. Sebelumnya beliau adalah guru 

di sekolah tersebut. Kepala sekolah sebelumnya bapak Drs. Ngadiyat sudah cukup 

lama atau sekitar 7 tahun memimpin sekolah tersebut dan berhasil menjadi 

pemimpin dan sekaligus pengayom bagi guru maupun para siswa.  

Pergantian kepala sekolah ini banyak ditentukan oleh faktor dari luar yaitu 

adanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) kota 

Tangerang yang membatasi periode jabatan kepala sekolah, sebagaimana 

dikatakan oleh kepala sekolah sebagai berikut: 

.....jabatan kepala sekolah di sekolah negeri tentu diatur oleh Perda yang 
mengacu pada Keppres No 3 tahun 2003 tentang Tenaga Kependidikan 
bahwa kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai 
kepala sekolah. (W.17/KS/62:24-27) 
  
Adanya Perda yang mengatur jabatan kepala sekolah tersebut juga 

diungkapkan oleh bapak Ta’ani, PKS kurikulum sebagai berikut : 

.....jelas karena adanya aturan Perda bahwa kepala sekolah punya periode 4 
tahun dan bisa menjabat 2 kali jadi 8 tahun, dan kepala sekolah yang lama 
(bapak drs. Ngadiyat) sudah menjabat 7 tahun di sini. (W.13/PKS.1/31:25-
27) 
 

Berdasarkan hal tersebut maka pergantian kepala sekolah di SMPN 11 

Tangerang, sesungguhnya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam 
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sekolah, misalnya karena ketidak sukaan guru terhadap kepala sekolah atau ada 

unsur kesalahan yang dibuat oleh kepala sekolah, kemudian guru atau siapapun  

berharap dan berusaha bagaimana caranya agar kepala sekolah dapat digantikan 

dengan kepala sekolah yang baru, itu tidak. Hal ini dikemukakan juga oleh kepala 

sekolah sebagai berikut: 

Jadi kalau faktor dari dalam sekolah sendiri ya tidak ada. Tentunya ada 
pertimbangan birokrasi yang mengatur pengangkatan kepala sekolah, 
persyaratan menjadi kepala sekolah maksudnya, seperti lamanya 
pengabdian, umur, pangkat/golongan dan sebagainya (W.17/KS/62:30-34) 
 
Pendapat tersebut senada dengan apa yang dikemukakan PKS kurikulum,  

sebagai berikut : 

...kalau faktor dari dalam saya pikir tidak terlalu signifikan, artinya kalau 
kita berharap supaya kepala sekolah lama bisa diganti gimana caranya, itu 
tidak. Dan ujung-ujungnya yang menentukan kepala sekolah itu diganti 
atau tidak ya dari pemerintah daerah, sedangkan guru dikondisikan untuk 
nrimo terhadap pergantian atau keputusan tersebut. (W.13/PKS.1/31:28-
33) 
 

Pendapat-pendapat tersebut didukung oleh jawaban 58 responden 

menanggapi faktor yang mempengaruhi pergantian kepala sekolah, baik faktor 

dari luar atau dari dalam sekolah. Jawaban seluruh responden secara umum hanya 

terbagi dalam 3 kelompok (Kb/h.81/B.2), yaitu : (a) adanya Perda (Peraturan 

Daerah) tentang rotasi kepala sekolah, (b) kepala sekolah yang lama sudah terlalu 

lama menjabat di sekolah tersebut (7 tahun), (c) penyegaran. 

 
 

 

1.2.2 Tanggapan Guru terhadap Pergantian Kepala Sekolah 



79 

 

Pergantian kepala sekolah ditanggapi beragam oleh guru. Berdasarkan 

kompilasi kuesioner (Kb/h.81/B.1) tercatat 85% (49 guru) menanggapi hal 

tersebut sebagai hal yang biasa, 10% (6 guru) senang terjadi pergantian kepala 

sekolah, tetapi 5% (3 guru) merasa cemas terhadap pergantian kepala sekolah 

tersebut. Bagi sebagian besar guru yang menanggapi pergantian kepala sekolah 

tersebut sebagai hal yang biasa saja, karena mereka berpendapat bahwa pergantian 

pemimpin adalah hal yang biasa dalam suatu organisasi yang didasari atas 

kebijakan dinas pendidikan, sehingga dirasakan wajar karena setiap pemimpin 

pasti punya gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Sedangkan yang senang 

dengan pergantian tersebut didasarkan alasan bahwa dengan pergantian tersebut 

berarti akan ada perubahan dan akan ganti suasana baru. Perubahan yang 

dimaksud tentunya perubahan yang lebih baik, karena sudah agak lama kepala 

sekolah sebelumnya memimpin di sekolah tersebut, sehingga sebagian guru 

berharap untuk bisa ganti suasana baru. Sedangkan bagi guru yang cemas atau 

takut dengan pergantian tersebut dikarenakan akan adanya pergantian karakter 

kepala sekolah, yang pada umumnya guru sudah tahu kebiasaan kepala sekolah 

yang baru, karena kepala sekolah tersebut sebelumnya adalah sebagai teman 

sejawat yang hampir setiap hari bertemu dan bergaul di sekolah. 

Jika sebagian besar guru menyikapi pergantian kepala sekolah tersebut 

sebagai hal yang biasa, hal tersebut terkait dengan sosok kepala sekolah yang baru 

yang sesungguhnya merupakan guru SMPN 11 Tangerang yang diangkat sebagai 

kepala sekolah di SMP tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh wakil kepala 

sekolah I, sebagai berikut: 
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Setelah tahu bahwa kepala sekolah baru tersebut adalah teman kita sendiri 
ya.....tentunya semangat dan harapan itu tetap ada, karena bagaimanapun 
seorang guru yang diberi posisi sebagai kepala sekolah kan pasti punya 
niat untuk memimpin sekolah ini dengan baik. (W.15/WKS.1/41:19-23). 

 
Pendapat senada juga dikemukakan oleh PKS Kurikulum sebagai berikut: 

.....hal ini adalah kasus, dalam artian kepala sekolah kita ini kan 
berangkatnya dari guru di sekolah ini juga. Artinya kalau berharap adanya 
penyegaran secara total ya jelas enggak, karena kita tahu persis latar 
belakangnya......., kondite beliau bagaimana dan seperti apa. 
(W.13/PKS.1/31:15-17)  

 
Meskipun sebagian besar guru menanggapi biasa pergantian kepala 

sekolah, tetapi masih ada harapan baru pada pergantian pimpinan tersebut, seperti 

yang dikemukakan ibu Aminah guru IPS, sebagai berikut:  

Kepala sekolah yang baru ini adalah kesempatan untuk meningkatkan 
sekolah ini lebih maju. Ada beberapa harapan kita yaitu kualitas guru 
supaya dapat ditingkatkan, disiplin guru dan siswa ditingkatkan dan 
tentunya harus disikapi positif oleh semua pihak. (W.14/G.2/37:14-17) 

 
 

1.2.3. Kebijakan Kepala Sekolah secara Umum 

Kebijakan kepala sekolah baru di SMPN 11 Tangerang dapat ditinjau dari 

dua sisi, yaitu dari sisi kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan dan sisi guru 

sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut.  

 

1.2.3.1 Menurut Kepala Sekolah 

Kebijakan kepala sekolah secara umum dikemukakan secara langsung oleh 

bapak Gino, S.IP.  sebagai berikut : 

....hal umum yang dilakukan oleh pimpinan sebuah institusi dalam 
menyikapi pergantian kepemimpinan ya pasti akan mengacu dari program-
program pimpinan sebelumnya......Menyangkut kebijakan saya sebagai 
kepala sekolah yang akan diterapkan di sekolah ini, sebenarnya sederhana, 
saya ingin meningkatkan profesionalisme guru menjadi lebih baik, 
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membangun proses KBM yang mampu menghasilkan lulusan yang 
semakin baik, dan tentu terakhir ya ingin semua warga sekolah ini 
memiliki budi pekerti yang baik dilandasi rasa iman dan taqwa kepada 
Allah SWT. (W.17/KS/62:39-43; 63:01-08) 
 
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan kepala 

sekolah didahului oleh evaluasi terhadap program kepala sekolah lama. Hal ini 

perlu dilakukan untuk pemilihan mana program yang sudah baik akan terus 

dilanjutkan, dan mana program yang perlu direvisi untuk dilakukan 

perubahan/perbaikan. Selanjutnya secara umum kebijakan kepala sekolah 

ditetapkan sebagai berikut: (a) meningkatkan profesionalisme guru menjadi lebih 

baik, (b) membangun proses KBM yang mampu menghasilkan lulusan yang 

semakin baik, dan (c) mewujudkan warga sekolah yang memiliki budi pekerti 

luhur dilandasi rasa iman dan taqwa kepada Allah SWT. 

Setiap kebijakan tentu diikuti strategi pelaksanaan agar kebijakan tersebut 

dapat dilaksanakan secara baik oleh bawahan atau staf. Dari tiga hal umum 

tersebut kepala sekolah juga menetapkan langkah-langkah kongkrit seperti yang 

diungkapkannya sebagai berikut:    

 
Meningkatkan profesionalisme guru diawali dari peningkatan disiplin 
kerja guru untuk meningkatkan kompetensinya......Untuk mencapai ini 
saya mulai menerapkan semacam kontrak kerja buat GTT dan semacam 
komitmen tertulis buat guru-guru, komitmen yang menjadi rambu-rambu 
buat kita bekerja. Insya Allah, konsep reward and punishment akan saya 
terapkan. Tentu untuk menyemangati aturan main tersebut saya tingkatkan 
kesejahteraan guru. Mulai tahun ajaran ini kan ada uang transport bu, 
disamping insentif lain yang juga saya tingkatkan nilai nominalnya.....,oleh 
karena itu disiplin kerja menjadi sangat penting untuk membangun proses 
KBM yang baik. Tentu ini juga ditunjang sarana-prasarana.....Maka sejak 
tahun ajaran baru kemarin saya bangun laboratorium bahasa, laboratorium 
multimedia....Untuk mempertinggi iman, saya tingkatkan pengajian 
bulanan..... (W.17/KS/63:14-41) 
 



82 

 

Dari keterangan tersebut maka langkah kongkrit yang diambil kepala 

sekolah adalah sebagai berikut: (a) meningkatkan disiplin kerja, (b) membuat 

komitmen tertulis sebagai kontrak kerja, (c) meningkatkan kesejahteraan (d) 

mencukupi sarana prasarana penunjang KBM dan (e) mengadakan pengajian 

bulanan. 

  

1.2.3.2 Menurut Guru 

Kebijakan kepala sekolah baru ditanggapi beragam oleh para guru. 

Berdasarkan hasil data kuesioner (Kb/h.81/B.4) disimpulkan bahwa menurut guru 

kebijakan kepala sekolah yang baru tersebut antara lain: (a) peningkatan 

kedisiplinan guru dan siswa dalam masuk dan keluar kelas, (b) kesejahteraan guru 

dinaikkan, (c) menambah sarana KBM, (d) meningkatkan mutu guru dengan 

mengijinkan guru mengikuti penataran, dan (e) pelaksanaan supervisi kelas. 

Berdasarkan data Kuesioner juga (Kb/h.81/B.5) menunjukkan bahwa 

kebijakan kepala sekolah tersebut dianggap sebagai hal yang biasa oleh 40 guru 

(69%), disetujui oleh 14 guru ( 24%) dan tidak disetujui oleh 4 guru (7%). Adanya 

guru yang setuju dan tidak setuju terhadap kebijakan tersebut karena ada 

kebijakan yang disukai dan ada yang tidak disukai. Kebijakan kepala sekolah 

yang disukai guru-guru (Kb/h.82/B.6) antara lain: (a) kedisiplinan, karena dengan 

disiplin akan terwujud kinerja yang baik, (b) peningkatan kesejahteraan, karena 

akan memberikan motivasi kerja, (c) pelaksanaan supervisi, (d) pengiriman guru 

untuk mengikuti penataran, dan (e) penambahan sarana KBM. Sedangkan 

kebijakan yang tidak disukai guru (Kb/h.82/B.7) antara lain: (a) disiplin terhadap 

guru yang tidak diimbangi dengan kedisiplinan pimpinan, (b) penerapan disiplin 
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yang otoriter, (c) pengadaan sarana KBM tidak menggunakan skala prioritas, dan 

(e) supervisi yang didelegasikan secara total kepada staf/PKS (Pembantu Kepala 

Sekolah)  

Mengacu dari kebijakan tersebut di atas maka tanggapan guru terhadap 

kepemimpinan kepala sekolah yang baru (Kb/h.82/B.8) antara lain: (a) secara 

umum baik, ada peningkatan dari kepala sekolah sebelumnya, (b) dari segi 

kebijakan cukup bagus, tetapi kebijaksanaan kurang, (c) tegas, tetapi kurang 

kontrol diri, (d) kurang menunjukkan sikap yang arif sebagai pemimpin,             

(e) pendekatan terhadap guru kurang baik, sehingga terkesan kaku dan kurang 

toleransi, dan (f) belum punya sikap menyayangi, melindungi dan mengayomi 

terhadap guru, apalagi terhadap murid/siswa. 

 

 1.2.4. Kebijakan Kepala Sekolah dalam Supervisi 

Masing-masing kepala sekolah tentu mempunyai pandangan tersendiri 

terhadap supervisi. Ada sementara kepala sekolah yang beranggapan bahwa 

supervisi tidak perlu dilaksanakan, karena dalam pandangannya guru dianggap 

sudah mampu untuk melakukan proses belajar mengajar (PBM) dengan baik. 

Sebaliknya ada kepala sekolah yang memandang bahwa supervisi adalah penting 

untuk dilaksanakan sebagai sarana evaluasi terhadap suatu kegiatan khususnya 

kegiatan pengajaran. Oleh karena itu kebijakan kepala sekolah dalam supervisi 

kelas pasti didasari oleh pemahaman dan pandangan kepala sekolah terhadap 

supervisi tersebut. Bapak Gino, kepala SMPN 11 Tangerang menjelaskan 

pandangannya tentang supervisi sebagai berikut: 
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Salah satu tugas kepala sekolah ya sebagai supervisor. Supervisi 
sebenarnya semacam kegiatan controlling terhadap seluruh kegiatan di 
sekolah, semacam monitoring dan evaluasi. Tujuan supervisi tentu untuk 
menilai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, sehingga KBM menjadi 
lebih terarah, terencana, tertib dan lancar dengan adanya rambu-rambu 
atau indikator-indikator penilaian supervisi, juga untuk menunjang usaha 
sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, diantaranya tertib 
administrasi, optimalisasi kegiatan belajar-mengajar (W.17/KS/64:02-10). 
 
Berdasarkan hal tersebut, maka Kepala SMPN 11 Tangerang membuat 

kebijakan tentang dilaksanakannya kegiatan supervisi. Kebijakan supervisi yang 

diterapkan adalah supervisi kelas. Kegiatan ini didahului dengan pembuatan 

program supervisi. Program ini disusun kepala sekolah dan dibantu oleh para 

pembantu kepala sekolah (PKS) yang di sekolah diistilahkan dengan ”staf”. 

PKS/staf yang dimaksud khususnya adalah PKS bidang kurikulum, sebagaimana 

yang dikemukakan kepala sekolah, sebagai berikut: 

.....program supervisi juga dibuat oleh staf/PKS, tentunya berdasarkan 
keinginan saya dan persetujuan saya, staf kurikulum yang utama. 
(W.17/KS/65:19-21) 
 
Program supervisi tersebut selanjutnya disampaikan kepala sekolah pada 

saat rapat dinas tanggal 16 Agustus 2005. Pada saat itu dijelaskan bahwa 

pelaksanaan supervisi kelas oleh kepala sekolah didelegasikan kepada tim 

supervisor yang terdiri dari wakil kepala sekolah dan para pembantu kepala 

sekolah (PKS). Adapun nama supervisor dan tanggung jawab mata pelajaran yang 

disupervisi meliputi kelas-kelas sebagai berikut seperti pada tabel 7. 
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Tabel 7:  Daftar Tim Supervisor SMPN 11 Tangerang Tahun 2005/2006   
 
 
 

NO NAMA 
MATA 

PELAJARAN 
KELAS 

KETERANGAN
VII VIII III 

1. SEHAD, S.Pd 
PKN X X X KBM Kelas VII 
KOMPUTER X X X dan Kelas VIII 
PENJASKES X X X Menggunakan 

2. AGUSTRI S., S.Pd 

FISIKA X     kurikulum 2004 
PEMBUKUAN   X   sedangkan KBM 
AKUNTANSI     X Kelas III dengan 
EKONOMI X X X kurikulum 1994 

3. H. MUDAKIM, S.Pd 
BHS. 
INDONESIA X X X   
PEND. AGAMA   X X   

4. MOH. AMIN, S.Pd 

KTK X X X   
BAHASA ARAB X       
PEND. AGAMA X       
SEJARAH X X X   

5. NANI SURYANI MATEMATIKA X X X   
BIOLOGI X X X   

6. TA'ANI, S.Pd, M.Psi.T. 
BHS.  INGGRIS X X X   
FISIKA   X X   
GEOGRAFI X X X   

 

Sumber: Program Supervisi SMPN 11 Tangerang Tahun 2005/2006 

 

Penunjukan tim supervisor sepenuhnya menjadi kewewenangan kepala 

sekolah. Adapun alasan pelaksanaan supervisi kelas  didelegasikan kepada tim 

supervisor dikemukakan kepala sekolah sebagai berikut: 

...alasannya sederhana, supaya supervisi itu dapat berjalan maksimal, 
dan bisa saling memberikan masukan, ya semacam pembelajaran tutor 
sebaya. Pak Taani kan instruktur propinsi, pak Sehad dan pak Amin 
instruktur Kota, jadi mereka lebih kena kalau memberikan masukan 
tentang proses KBM, disamping guru kan gak merasa diintervensi. 
Apalagi sekarang kan ada 2 kurikulum, 2004 (KBK) dan 1994. Terus 
terang saya gak begitu jelas dan memahami proses dan metode KBK, 
termasuk penilaiannya, jadi ya itung-itung memanfaatkan para instruktur 
di sekolah sendiri. (W.17/KS/65:39-48) 
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Mengacu pada alasan yang dikemukakan tersebut, kepala sekolah 

memandang bahwa supervisi kelas ini akan berjalan lebih maksimal dengan 

didelegasikan, karena akan terjadi proses model pembelajaran tutor sebaya di 

kalangan guru. Keputusan ini tentu didukung oleh keberadaan guru yang 

bertindak sebagai instruktur di tingkat kotamadia dan tingkat propinsi. Berlakunya 

kurikulum 2004 juga menjadi alasan pendelegasian tersebut, karena pemahaman 

kepala sekolah tentang kurikulum tersebut belum maksimal. Hal ini didukung 

oleh pengakuan PKS kurikulum sekaligus instruktur guru di propinsi Banten, 

sebagai berikut: 

.....secara pribadi kepala sekolah telah membicarakan masalah supervisi ini 
kepada saya selaku PKS kurikulum. Karena ada 2 pola kurikulum di dalam 
pengajaran sekarang ini yaitu kurikulum 94 untuk kelas III, dan KBK 
untuk kelas VII dan VIII, tentu aspek-aspek kurikulumpun berbeda dan 
apa yang menjadi kriteria penilaian itu juga berbeda. Nah kepala sekolah 
menyadari bahwa untuk kurikulum 2004 ini beliau belum paham persis 
posisinya, prosesnya seperti apa, pembelajarannya bagaimana, proses 
penilaiannya seperti apa, karena memang beliau belum pernah mengikuti 
pelatihan tentang kurikulum baru 2004 ini. Berdasarkan pemikiran seperti 
itu akhirnya kepala sekolah memutuskan untuk mendelegasikan 
pelaksanaan supervisi, itu alasan pendelegasian. (W.13/PKS.1/33:30-42) 
 

Dengan adanya pendelegasian tersebut maka sebagian tugas dan tanggung 

jawab kepala sekolah sebagai supervisor beralih kepada tim supervisor. Oleh 

karena itu kepala sekolah menetapkan kriteria dalam memilih anggota tim 

supervisor. Kriteria utama yang menjadi acuan adalah tim supervisor tersebut 

adalah guru senior dan atau instruktur guru, baik instruktur tingkat kotamadia 

maupun tingkat propinsi, seperti yang dikemukakan kepala sekolah sebagai 

berikut: 

Kriterianya pasti ada. Supervisor pasti mensupervisi bidang studi yang 
diajarnya. Penilaian berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan 
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terlebih dahulu dan diketahui dahulu oleh guru. Kalau bidang studi gak 
sama dengan yang diajarkannya saya pikir gak begitu jadi masalah, kan 
pedoman penilaiaannya ada. Mereka kan guru-guru senior dan instruktur... 
sekiranya memang hasilnya nanti belum maksimal tentu akan diperbaiki 
sistemnya ditahun mendatang. (W.17/KS/66:04-11) 

 

Kebijakan kepala sekolah tentang supervisi ini, ditanggapi beragam oleh 

para guru. Berdasarkan data kuesioner (Kb/h.82/C.1) sebagian besar guru, 

tepatnya 81% (47 guru) setuju dengan pelaksanaan supervisi dengan alasan 

sebagai berikut: (a) supervisi sebagai alat mengevaluasi kinerja guru dan dapat 

meningkatkan motivasi guru juga asal penilaiannya obyektif, terukur dan valid, 

(b) supervisi untuk menilai kemampuan guru juga kemampuan kepala sekolah itu 

sendiri dalam membina dan membimbing guru, (c) akan memacu guru untuk 

membuat perangkat mengajar yang sering terlupakan, (d) karena dalam rangka 

pembimbingan dan pembinaan kepala sekolah, dan (e) memotivasi guru dalam 

mengeksplorasi dan berekspresi dalam KBM serta meningkatkan disiplin 

administrasi. 

Tetapi ada 5% (3 guru) yang tidak setuju dengan supervisi ini dengan 

alasan menginginkan kepala sekolah langsung yang menjadi supervisor. Juga ada 

14% (8  guru) yang menanggapi biasa saja pelaksanaan supervisi ini, karena 

memandang supervisi ini hanya sekedar formalitas, tanpa tindak lanjut yang jelas.  

Sedangkan kebijakan kepala sekolah tentang pendelegasian pelaksanaan 

supervisi kepada tim supervisor berdasar data kuesioner (Kb/h.84/C.7) ternyata 

tidak disetujui oleh 59% ( 34 guru), disetujui oleh 27% (16 guru) dan ada 14%      

(8 guru) yang ragu-ragu.  

Guru yang setuju dengan pendelegasian supervisi kelas beralasan bahwa 

dengan pendelegasian tersebut, maka akan memaksimalkan hasil karena kepala 
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sekolah kurang menguasai dan tidak sempat, pendelegasian tersebut membantu 

tugas kepala sekolah sehingga  semua guru dapat disupervisi.  

Guru yang tidak setuju dengan pendelegasian tersebut beralasan karena 

ada anggota tim supervisor yang tidak sesuai dengan bidang studinya. Ketidak-

sesuaian dengan bidang studinya dikhawatirkan supervisor tidak menguasai 

materi sehingga tidak akan mampu memberikan bimbingan/pembinaan terhadap 

guru. Guru sangat mengharapkan bimbingan/pembinaan tersebut secara baik 

untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengajar. Hal ini didukung oleh hasil 

data kuesioner (Kt/h.80/A.2) yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

(100%) guru menginginkan adanya bimbingan dan pembinaan untuk menunjang 

kelancaran tugasnya yaitu mengajar. Selain alasan tersebut, guru juga meinginkan 

disupervisi secara langsung oleh kepala sekolah.  

Sedangkan bagi guru yang ragu-ragu dengan pendelegasian supervisi 

tersebut beralasan bahwa dengan pendelegasian itu hasilnya akan bias. Selain itu 

guru menilai bahwa kemampuan PKS/staf sebagai supervisor masih diragukan, 

karena mereka belum memenuhi standar/kriteria sebagai supervisor.  

 

1.3.  Profesionalisme Guru 

 Dalam dokumen program supervisi SMPN 11 Tangerang tahun 

2005/2006, dicantumkan bahwa guru yang professional memiliki beberapa 

karakteristik, antara lain: (a) selalu membuat perencanaan konkrit dan detail yang 

siap untuk dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran; (b) berkehendak mengubah 

pola pikir lama menjadi pola pikir baru yang menempatkan siswa sebagai arsitek 

pembangun gagasan dan guru berfungsi untuk “melayani” dan berperan sebagai 
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mitra siswa supaya peristiwa belajar bermakna berlangsung pada semua individu; 

(c) bersikap kritis dan berani menolak kehendak yang kurang edukatif;               

(d) berkehendak mengubah pola tindak dalam menetapkan peran siswa, peran 

guru dan gaya mengajar; (e) berani meyakinkan kepala sekolah, orang tua dan 

masyarakat agar dapat berpihak pada mereka terhadap beberapa inovasi 

pendidikan yang edukatif; (f) bersikap kreatif dalam membangun dan 

menghasilkan karya pendidikan.  

Profesionalisme guru dalam sudut pandang kepala SMPN 11 Tangerang 

adalah guru yang memiliki disiplin kerja yang tinggi dengan didukung oleh 

kompetensinya sebagai guru, seperti yang disampaikannya sebagai berikut: 

...meningkatkan profesionalisme guru diawali dari peningkatan disiplin 
kerja guru untuk meningkatkan kompetensinya. Beberapa kompetensi 
utama yang harus dimiliki guru, antara lain memahami landasan dan 
wawasan pendidikan, menguasai materi pembelajaran dan pengelolaan 
pembelajaran, menguasai evaluasi pembelajaran, dan memiliki 
kepribadian, wawasan profesi dan pengembangannya.(W.17/KS/63:14-20) 
 
 

Berdasarkan pandangannya tersebut, kepala sekolah menilai kemampuan 

profesionalisme guru-guru SMPN 11 Tangerang sebagai berikut: 

Menurut saya sih cukup bagus. Indikasinya begini bu. Tahun 2003 
kan pernah ada tes kompetensi guru IPA dan Matematika oleh BKD, 
rencananya sih buat guru pemandu tingkat Kota. Dari 40 yang terbaik, 6 
orang dari SMP kita, perwakilan terbanyak dari seluruh SMP. Terus tahun 
2004 ketika tes kompetensi semua guru tingkat nasional diadakan, ada kan 
guru kita yang akhirnya menjadi instruktur, artinya itu kan tes 
kompetensinya terbaik. Sekarang ini ada dua orang instruktur guru tingkat 
propinsi, dua orang instruktur kota, banyak yang menjadi pengurus inti 
MGMP kota, hampir semua guru sarjana. Bahkan Pak Taani lulusan S2 
UI, beasiswa pemerintah pusat. Satu-satunya yang diberi beasiswa oleh 
Balitbang Diknas dari seluruh guru SMP di propinsi Banten, bu. Jadi saya 
yakin, guru-guru sini cukup bagus kompetensinya. Kalau kinerjanya 
belum maksimal tentu banyak faktor ya yang mempengaruhi. Motivasinya 
mungkin. Mengelola orang-orang pinter kadang kan lebih sulit, bu 
(W.17/KS/68:48-51; 69:01-11)  
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Kemampuan profesionalisme guru yang cukup bagus ini juga 

dikemukakan oleh PKS kurikulum, sebagai berikut: 

Kalau dilihat secara kompetensi guru-guru di sini cukup bagus. Acuan 
saya adalah tes kompetensi guru, yaitu tes guru Matematika dan IPA. 
Tujuan dari tes ini adalah, BKD (Badan Kepegawaian Daerah) akan 
membentuk guru pemandu tingkat kota. Dan hasil tes menunjukkan bahwa 
jumlah guru yang lulus paling banyak itu dari SMP 11 Tangerang 
termasuk saya yang ikut dilatih tahun 2003. (W.15/PKS.1/48:17-23) 

 
Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh wakil kepala sekolah 

I, sebagai berikut: 

Ya menurut saya memang kompetensi teman-teman kita itu cukup bagus. 
Kita lihat sendirilah kita punya instruktur tingkat propinsi 2 orang, 
instruktur tingkat kota juga banyak, pengurus MGMP inti juga ada banyak 
di sini, jadi kompetensi berdasarkan data itu cukup bagus. Tetapi apakah 
kompetensi itu berkembang atau tidak ya kembali kepada pimpinan, dan 
tentunya lingkungan juga, karena memang lingkungan kita ini berada pada 
lingkungan yang tidak kompetitif. (W.15/WKS.1/49:10-17) 
 
Dari beberapa pendapat tersebut tentunya juga didukung oleh hasil 

kuesioner. Berdasarkan jawaban guru pada kuesioner yang menanyakan tentang  

profesionalisme guru (Kb/h.85/D.2), terdapat 83% (48 guru) yang menyatakan 

profesionalisme guru SMPN 11 Tangerang adalah baik dengan alasan sebagai 

berikut: (a) hasil tes kompetensi guru menunjukkan hasil yang baik, kinerja baik, 

banyak guru ikut MGMP kota, (b) ada beberapa guru menjadi instruktur baik 

tingkat kota maupun propinsi, (c) ada lulusan S2 dan beberapa orang kuliah lagi di 

pasca sarjana, dan (d) hampir semua guru lulusan sarjana dan mengajar sesuai 

bidang studinya.  

 

 

 



91 

 

1.3.1. Pengembangan Staf 

Di depan telah disebutkan bahwa pengembangan staf merupakan bidang 

yang penting dalam supervisi, karena pengembangan staf merupakan pelayanan 

untuk membantu meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar. Di SMPN 11 

Tangerang, kegiatan pengembangan staf ini telah dicantumkan dalam program 

Renstra (Rencana Strategis) sekolah. Lebih tepatnya pengembangan staf ini 

menjadi salah satu tujuan sekolah seperti yang termuat dalam dokumen sekolah 

(D.01/PKS.1/72) yang tertulis bahwa ada 30 tujuan sekolah, antara lain: 

• Sekolah memiliki guru yang profesional dengan kualifikasi S1 dan Akta  

sesuai dengan bidang keahliannya. 

• Sekolah memiliki pendidik yang profesional dan inovatif dalam 

mengembangkan kemampuan pengelolaan proses pembelajaran. 

Dengan memperhatikan Visi, Misi dan tujuan sekolah, maka muncullah 

program-program pokok yang perlu mendapatkan prioritas. Program tersebut 

antara lain adalah: 

• Pengembangan kompetensi profesionalisme guru 

• Pengembangan pendidikan guru 

Untuk mencapai tujuan sekolah dan juga untuk menunjang berjalannya 

program prioritas tersebut, maka sekolahpun menentukan strategi pelaksanaannya. 

Strategi tersebut seperti yang tercantum dalam dokumen (D.01/PKS.1/73) antara 

lain adalah: 
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• Pengembangan kompetensi profesionalisme guru kerja sama dengan LPMP, 

Dinas Pendidikan Propinsi dalam rangka mencapai standar guru yang 

profesional dan berkualitas. 

• Pengembangan pendidikan guru, penyetaraan dan peningkatan kualifikasi 

guru untuk mewujudkan tenaga pendidikan yang profesional dan berkualitas. 

Pengembangan staf dilakukan  oleh kepala SMPN 11 Tangerang dengan 

alasan kemampuan guru dalam mengajar yang berbeda dan dengan tujuan 

memberikan pembinaan atau bimbingan untuk meningkatkan profesionalisme 

guru, maka kepala sekolah melakukan beberapa langkah seperti yang 

dikatakannya, sebagai berikut: 

Ada beberapa langkah yang saya lakukan. Pertama tentu dilakukan 
pembinaan secara umum, baik oleh unsur luar seperti pengawas pembina 
atau dari dalam seperti arahan kepala sekolah pada tiap-tiap rapat dinas, 
dari PKS Kurikulum, atau penjelasan teknis dari guru yang instruktur. Kita 
kan punya dua orang instruktur guru tingkat propinsi, bu. Pak Taani dan 
Bu Utari. Kedua tentu bisa dilakukan dengan mengadakan semacam 
MGMP tingkat sekolah, dari sini guru sesama jenis bidang studi kan bisa 
sharing. Ketiga ya dengan mengirim guru-guru untuk mengikuti pelatihan-
pelatihan atau penataran-penataran, baik yang diadakan oleh MGMP Kota, 
Dinas Pendidikan Kota maupun oleh Dinas Pendidikan Propinsi. Dari 
kegiatan-kegiatan itu saya berharap, kompetensi guru juga semakin baik, 
mudah-mudahan ya semakin profesional. (W.17/KS/68:33-45) 

 
Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pengembangan staf  yang 

dilakukan oleh kepala sekolah adalah: (a) pengarahan dari pengawas pembina atau 

kepala sekolah pada saat rapat dinas di sekolah, (b) pengarahan/penjelasan secara 

teknis tentang pengajaran oleh PKS kurikulum juga guru instruktur pada saat 

rapat dinas tersebut, (c) mengadakan MGMP tingkat sekolah dan (d) mengirim 

guru untuk mengikuti pelatihan dan penataran. 
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Pengarahan yang dilakukan oleh kepala sekolah sebenarnya adalah 

pengarahan secara umum yang menyangkut tentang kegiatan-kegiatan sekolah. 

Sedangkan untuk pengarah secara ketnis yang berhubungan dengan 

pengembangan staf banyak diberikan oleh PKS Kurikulum maupun wakil kepala 

sekolah. MGMP tingkat sekolah sendiri belum dapat dilaksanakan, bahkan belum 

dibentuk sama sekali. Hal ini dikarenakan kepala sekolah belum membicarakan 

masalah ini, sedangkan para PKS khususnya PKS kurikulum sendiri tidak berani 

mengambil langkah mendahului. Ada faktor yang sangat penting untuk 

menunjang terlaksananya MGMP, tetapi faktor tersebut dirasakan sangat sulit 

keberadaannya, yaitu masalah fasilitas seperti yang dikatakan oleh PKS 

Kurikulum sebagai berikut: 

Kelihatannya sulit bu untuk membentuk MGMP sekolah. Dalam artian 
kalau hanya sebatas dibentuk koordinator ya gampang. Kemudian yang 
kedua, bagaimana mengkondisikan teman-teman katakanlah yang satu 
bidang studi untuk diskusi bareng itu kan harus difasilitasi. Nah sulitnya 
itu ya memfasilitasi itu. (W.15?PKS.1/50:38-42). 
  
Seperti yang telah disebutkan bahwa sekolah memiliki tenaga instruktur 

baik tingkat kota maupun propinsi, namun tenaga tersebut oleh kepala sekolah 

belum diberdayakan secara optimal. Seharusnya tenaga tersebut dapat 

diberdayakan untuk membantu tugas kepala sekolah dalam mengembangkan staf. 

Tentu hal ini harus dikondisikan secara baik, terjadual dan kontinu. Sementara ini 

tenaga instruktur hanya dikondisikan ikut memberikan pengarahan pada saat rapat 

dinas saja yang dikatakan oleh tenaga instruktur tersebut sesungguhnya kurang 

optimal seperti pernyataannya sebagai berikut: 

Ya meminta pernah tetapi hanya moment tertentu saja, misalnya pada saat 
rapat dinas yang waktunya mungkin tidak seleluasa kalau memang khusus 
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diadakan tersendiri begitu. Ya memang nggak begitu fokus untuk hal itu 
(W.15/PKS.1/50:31-34) 
 
Selanjutnya dikatakan juga oleh PKS Kurikulum: 

 
......Misalnya begini, bu Tari itu kan istruktur, instruktur propinsi lagi 
tetapi tidak diberdayakan untuk memberikan pengarahan kepada teman-
teman......., la saya ini juga instruktur sudah satu tahun lebih tetapi juga 
kurang dimanfaatkan. Artinya pengkondisian dari pihak pimpinan untuk 
mengkondisikan kita agar secara periodik dapat belajar bareng dengan 
teman-teman itu belum. (W.15/PKS.1/50:22-29).  
 
Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh wakil kepala sekolah 

II, sebagai berikut: 

....... Tetapi menurut pendapat saya, di sekolah ini kan sudah memiliki 2 
tenaga tutor KBK bahkan tingkat propinsi, nah itu mestinya diberdayakan, 
misalnya dengan mengadakan pertemuan khusus di sekolah ini. Walaupun 
beliau tutor untuk satu mata pelajaran tertentu, tetapi kan bisa disampaikan 
secara garis besarnya dan diberikan contoh-contoh secara umun 
(W.12/WKS.2/27:38-41). 
 
Di satu sisi memang kepala skolah belum memandang bahwa ada satu 

potensi besar yang dimiliki oleh guru di SMPN 11 Tangerang sebagai tenaga 

instruktur untuk bisa membantu kepala sekolah dalam mengembangkan staf. 

Sementara tenaga intruktur itu sendiri sebagai staf tidak berani untuk menawarkan 

diri karena ada rasa sungkan, kurang enak, dan yang jelas ia masih menjunjung 

tinggi adat ketimurannya. Namun kepala sekolah punya pandangan lain bahwa 

untuk mengoptimalkan potensi dan kerja guru perlu diberikan motivasi dalam 

bentuk lain. Motivasi tersebut adalah dengan meningkatkan kesejahteraan guru 

dan menerapkan reward and punishment. 

Sedangkan untuk meningkatkan profesionalisme staf/PKS, kepala sekolah 

mempunyai cara lain yaitu dengan mengadakan pertemuan rutin setiap bulan. Ada 
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dua keuntungan dalam hal ini pertama kepala sekolah akan mendapatkan laporan 

dari masing-masing PKS tentang masalah-masalah yang terjadi di sekolah dan 

kemudian mencari solusi pemecahannya, dan yang kedua tentunya secara tidak 

langsung kepala sekolah bisa memberikan bimbingan/pembinaan terhadap 

staf/PKS tersebut seperti yang dikemukakan kepala sekolah sebagai berikut: 

Pertemuan rutin dengan staf/PKS kan ada, terjadwal tiap bulan. Di 
situ tentu bisa saya arahkan kerja staf disamping tentunya para staf sendiri 
bisa saling memberikan masukan. Ada sharing pengetahuan. Saya ingin 
ada pelatihan staf, tapi yang ada baru pelatihan staf kurikulum. Tahun ini 
staf kurikulum kita telah mengikuti pelatihan itu, BKD penyelenggaranya. 
Untuk memotivasi kerja staf juga saya berikan tunjangan khusus staf, 
mudah-mudahan kerja mereka menjadi semakin baik. (W.17/KS/70:45-51; 
71:01-03). 
 
Pernyataan kepala sekolah tentang pengembangan staf ini khususnya 

peranan kepala sekolah dalam membimbing dan membina guru ternyata disikapi 

berbeda oleh para guru. Perbedaan tersebut tergambar dari jawaban kuesioner 

dimana respon guru terhadap bimbingan dan pembinaan dari kepala sekolah 

(Kb/h.85/D.1) adalah: (a) dengan mengirim guru untuk mengikuti penataran 

KBK, (b) belum terlihat adanya pembinaan, (c) bimbingan dan pembinaan masih 

jauh dari yang diharapkan, dan (d) cenderung belum ada bentuk 

pembinaan/pembimbingan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan keinginan guru yang 

terdata dalam hasil kuesioner tertutup (Kt/h.80/A.1,2,4,6) bahwa secara 

keseluruhan (100%) guru menginginkan: (a) bekerja secara profesional,             

(b) adanya bimbingan dan pembinaan, (c) wadah tempat diskusi di sekolah dan 

(d) sarana-prasarana KBM dilengkapi.  
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1.3.2. Pengembangan Kurikulum. 

Proses pengembangan kurikulum di SMPN 11 Tangerang pada tahun 

pelajaran 2005/2006 sebagaimana dijelaskan oleh PKS kurikulum, pada rapat 

dinas tanggal 16 Agustus 2005 adalah sebagai berikut : 

.....acuan pengembangan kurikulum ada 4 yaitu : (1) Tujuan yang akan 
dicapai, (2) Rencana, yaitu pengalaman belajar apa yang akan 
disampaikan, (3) Proses, yaitu bagaimana pengalaman tersebut dapat 
dilaksanakan, dan (4) Evaluasi, yaitu bagaimana cara mengevaluasi 
dengan baik dan benar. (O.04/PKS.1/06:24-27)   
 
 
Hal tersebut juga diperkuat oleh penjelasan wakil kepala sekolah I, pada 

saat yang sama ketika menjelaskan program sekolah, sebagai berikut: 

Untuk KBM dan PBM teknisnya diharapkan semua guru dapat 
melaksanakan 3 tahapan yaitu: perencanaan, proses dan evaluasi. Ketiga 
tahapan tersebut supaya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh 
semua guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya. (O.04/WKS.1/06:07-
10) 
 

Dalam pandangan kepala sekolah bahwa langkah untuk pengembangan 

kurikulum, khususnya kurikulum berbasis kompetensi yang digunakan dalam 

proses belajar kelas VII dan kelas VIII disampaikan sebagai berikut: 

Pertama dengan memberikan pemahaman kepada guru-guru 
tentang KBK. Caranya macam-macam, antara lain mendatangkan 
pengawas pembina untuk memberikan penjelasan KBK, mengirim para 
guru mengikuti penataran dan pelatihan, juga dengan memanfaatkan guru-
guru yang instruktur untuk memberikan penjelasan pada guru lain. Kedua 
dengan melengkapi sarana prasarananya sehingga proses belajar bisa 
optimal, contohnya ya ibu lihat sudah ada laboratorium bahasa dan ruang 
multimedia. Laboratorium komputer juga sudah punya kita sendiri. Secara 
bertahap kita akan benahi, mudah-mudahan menjadi lebih baik. 
(W.17/KS/70:06-15) 

 
Dalam pengembangan kurikulum ini termasuk ketepatan sekolah dalam 

menetapkan kurikulum muatan lokalnya. Hal ini tentu diperlukan suatu 
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kecerdasan tersendiri juga kejelian dalam pemilihannya. Di SMPN 11 Tangerang 

memberlakukan mata pelajaran komputer dan akuntansi sebagai kurikulum 

muatan lokal untuk kelas III, dan mata pelajaran tata buku dan bahasa Arab untuk 

kelas VII dan kelas VIII. Pemilihan kurikulum muatan lokal ini dengan 

pertimbangan kepentingan siswa dan kondisi lingkungan, seperti yang 

disampaikan kepala sekolah, berikut ini : 

Untuk kelas III komputer dan akuntansi, sedangkan kelas VII dan 
VIII Bahasa Arab dan Pembukuan.....Untuk kelas III yang kurikulum 94, 
komputer tentu untuk jaman sekarang sangat relevan dikuasai anak-anak.  
Akuntansi karena ada kecenderungan anak-anak kita melanjutkannya ke 
SMEA, jadi bisa menjadi bekal pengetahuan untuk siswa. SMA kan 
akuntansi juga ada, jadi saya pikir nyambung untuk jenjang pendidikan 
selanjutnya. Untuk kelas VII dan VIII komputer bukan lagi mulok, tapi 
pelajaran wajib yaitu bidang studi TI (teknologi informasi). Pilihan 
muloknya pembukuan, alasannya masih sama dengan akuntansi, hanya 
beda istilah, pada dasarnya materinya sama. Bahasa arab, 
pertimbangannya kan lingkungan masyarakat sini masih agamis, 99% 
murid kita beragama Islam, mudah-mudahan dengan bahasa arab itu 
membantu pemahaman siswa kita lebih dalam tentang agama Islam. 
(W.17/KS/70:17-33) 
 

Penjelasan kepala sekolah dan staf/PKS terkait dengan pengembangan 

kurikulum tersebut, ternyata dalam pelaksanaannya belum bersifat intensif, seperti 

yang diakui PKS kurikulum, sebagai berikut: 

Untuk tataran pengembangan kurikulum ini di sekolah kita memang belum 
intensif bu. Sebenarnya itu bisa saja dilaksanakan tetapi selalu ada 
kendala, dan kendala yang paling utama adalah ya pendanaan. 
(W.15/PKS.1/50:17-20) 

 

Hal ini mengakibatkan guru-guru mengalami kesulitan dalam mengembangkan 

proses belajar mengajar, sehingga pelaksanaan KBK belum berjalan optimal, 

seperti yang dikemukakan wakil kepala sekolah II, sebagai berikut: 
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KBK belum berjalan dengan baik bu, pertama karena terbatas pada 
kemampuan guru itu sendiri dan kedua belum semua guru mendapat 
giliran ikut penataran sehingga guru sangat minim mempunyai ilmu 
tentang KBK itu sendiri. Akhirnya yang terjadi guru masih melaksanakan 
mengajar tidak jauh berbeda dengan kurikulum 94. (W.12/WKS.2/27:28-
33) 

 

Hal tersebut sejalan dengan hasil kuesioner (Kb/h.87/D.8) yang 

mengambarkan masih tingginya prosentase guru yang mengalami kesulitan 

mengajar yaitu mencapai 72% (42 guru). Kesulitan tersebut terjadi karena:         

(a) daya serap siswa yang sangat kurang, karena kualitas input yang sangat minim, 

(b) susah sekali memotivasi siswa untuk belajar, (c) kurangnya sarana dan 

prasarana, (d) susah untuk mengaplikasikan materi dalam kehidupan sehari-hari, 

(e) jumlah siswa dalam kelas terlalu banyak (manajemen kelas), (f) sulit membuat 

perangkat mengajar (khususnya KBK), (g) alat bantu/media terbatas, (h) kondisi 

sosial ekonomi siswa rendah, (i) kemampuan siswa yang bervariasi. 

 

1.4. Kegiatan Belajar Mengajar 

Kegiatan belajar mengajar di SMPN 11 Tangerang dilaksanakan dalam 2 

shift, yaitu pagi dan siang. KBM pagi untuk kelas III dan kelas VIII dimulai pukul 

07.00 sampai pukul 12.20. Sedangkan KBM siang untuk kelas VII dimulai pukul 

12.30 sampai pukul 17.15.  

Kegiatan belajar mengajar di SMPN 11 Tangerang menurut pandangan 

kepala sekolah, adalah sebagai berikut: 

KBM mulai tahun ajaran ini terlihat sudah semakin baik bu, artinya guru 
dan siswa sudah mulai disiplin waktu, tidak ada anak yang terlihat 
berkeliaran saat pergantian jam pelajaran. Ini peningkatan dibandingkan 
tahun lalu. Untuk PBM ya mungkin belum begitu maksimal, metode 
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mengajar guru masih belum variatif,..... Kalau yang KBK sih saya belum 
paham persis ini, sudah sesuai atau belum dengan aturan mainnya. 
Maklum bu, saya kan belum begitu paham dengan sistem baru ini. Semua 
masih belajar sih, masih transisi, jadi ya prosesnya masih menyesuaikan 
dengan pemahaman para guru tentang KBK itu sendiri. Tapi saya yakin 
dengan semakin banyaknya guru-guru yang ikut pelatihan KBK, ke depan 
akan semakin baik. (W.17/KS/69:14-28) 
 

Secara lebih spesifik, situasi kegiatan belajar mengajar tergambar dari 

pernyataan wakil kepala sekolah II, sebagai berikut: 

Untuk pagi KBM sudah baik, tetapi untuk siang KBM belum baik. 
Kendalanya terutama pada saat jam setelah istirahat karena terbentur 
dengan sholat ’asar, sehingga jam masuk setelah istirahat itu agak 
semrawut. Nah ini untuk ke depan memang harus ada perpanjangan waktu 
sedikit untuk jam istirahat supaya siswa dan guru dapat melaksanakan 
solat ’asar dengan baik. (W.12/WKS.2/28:14-19) 

 
Dalam kegiatan belajar-mengajar memang dituntut kreatifitas guru dalam 

menyajikan materi pelajaran. Apalagi dengan adanya kurikulum baru yaitu KBK 

maka teknik dan metode yang digunakan sudah harus berbeda dengan kurikulum 

sebelumnya. Tetapi karena pemahaman tentang kurikulum baru ini masih sangat 

minim maka yang terjadi guru belum bervariatif dalam menggunakan metode 

mengajar sesuai dengan tuntutan KBK. Senada dengan hal itu wakil kepala 

sekolah I menyatakan sebagai berikut: 

Selama ini pelaksanaan KBM sudah berlangsung baik. Hanya guru belum 
beragam dalam menggunakan teknik atau metode seperti tuntutan KBK. 
Ya memang dari unsur persiapannya kurang dan guru juga merasa 
ketakutan untuk merubah dengan beragam metode. (W.15/WKS.1/51:19-
23) 

 
Selanjutnya PKS bidang kurikulum menambahkan pernyataan tersebut 

berikut ini: 
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Untuk menerapkan proses KBM dengan metode yang beragam ini 
tentunya kita butuh persiapan dan sarana yang beragam juga. Tentu pada 
akhirnya imbasnya ya bagaimana anggaran bisa mendukung. Yang 
berikutnya yang terpenting tentu bagaimana pemahaman dari teman-teman 
untuk masalah proses KBM dari kurikulum yang baru ini. Ya tentunya 
harus dengan persiapan yang matang. (W.15/PKS.1/51:43-48) 
 
Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

KBM telah berjalan baik, tetapi masalah metode pembelajaran guru belum 

beragam menggunakannya. Hal ini dikarenakan keterbatasan guru terhadap 

pemahamannya tentang KBK dan juga keterbatasan sarana pendukungnya. 

Berdasarkan hasil kuesioner (Kb/h.89/D.14), terkait dengan kegiatan 

belajar mengajar, diperoleh hasil bahwa KBM terkondisi sebagai berikut:           

(a) cukup baik, lancar dan aman, namun masih harus terus dibenahi, (b) cukup 

kondusif, (c) biasa namun sedikit tegang dan (d) guru antusias, tetapi siswa tidak 

punya motivasi.  

Dari data hasil kuesioner (Kb/h 90/D.15) juga diperoleh gambaran tentang 

harapan guru untuk kemajuan sekolah yang berkaitan dengan KBM, antara lain : 

(a) disiplin supaya ditingkatkan, dan guru juga sportif tidak banyak absen,         

(b) pimpinan supaya bisa memberi contoh yang baik, (c) sarana prasarana supaya 

dipenuhi, (d) kreativitas guru dalam mengajar supaya ditingkatkan, dengan 

memperhatikan media dan metoda pembelajaran, (e) perlu terobosan-terobosan 

yang spektakuler, misalnya menghadirkan hasil teknologi, (f) diberikan 

kesempatan guru untuk berimprovisasi dalam mengajar, (g) membatasi jumlah 

siswa dalam kelas, dengan meningkatkan mutu input dalam penerimaan siswa 

baru, (h) mengadakan KBM pagi hari secara keseluruhan dan memaksimalkan 

ekstrakurikuler pada siang hari, (i) menambah kesejahteraan supaya guru 



101 

 

konsentrasi dalam mengajar, (j) ingin suasana yang nyaman dan tenang dalam 

mengajar, (k) tidak mau ada penekanan yang bersifat emosional, (l) kualitas guru 

ditingkatkan dengan memberikan pembinaan yang kontinu. 

1.5. Supervisi Kepala Sekolah 

1.5.1. Program Supervisi 

Dalam dokumen program kerja supervisi SMPN 11 Tangerang, disebutkan 

pengertian program kerja supervisi kelas merupakan rancangan mengenai hal 

ihwal kegiatan serta upaya yang akan dilakukan dalam proses supervisi kelas yang 

mempunyai manfaat antara lain sebagai berikut: (a) memberikan arah yang jelas 

dalam usaha mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan supervisi kelas,    

(b) mengkondisikan personal yang bertugas sebagai tenaga edukatif maupun 

pembantu pelaksana penyelenggara pendidikan, (c) memberikan kemudahan 

dalam mengindentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam 

supervisi kelas untuk meningkatkan Proses Belajar Mengajar, (d) dapat menjadi 

pedoman kerja dalam usaha mempersiapkan dan pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi proses belajar mengajar di sekolah, (e) merupakan dokumen penting 

yang menjadi acuan, rujukan, tolok ukur dalam upaya-upaya peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah. 

Tujuan utama dari program kerja supervisi SMPN 11 Tangerang adalah 

untuk pedoman kerja kepala sekolah sebagai supervisor yang tugas ini 

didelegasikan kepada tim supervisor sebagai pemandu pelaksanaan kegiatannya. 

Dalam dokumen program supervisi kelas SMPN 11 Tangerang digambarkan alur 

mekanisme kerja yang digunakan oleh tim supervisor, seperti gambar 7  berikut: 
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Gambar 7   Mekanisme Kerja Tim Supervisor Tahun 2005/2006 

Sumber: Program Kerja Supervisi Kelas SMPN 11 Tangerang Tahun 2005/2006 
 

Mekanisme kerja yang digunakan tim supervisor dalam melakukan 

kegiatan supervisi dimulai dengan menetapkan standar penilaian atau indikator 

penilaian supervisi kelas. Standar penilaian supervisi kelas yang digunakan ada 

dua, sesuai dengan dua kurikulum yang digunakan dalam proses belajar mengajar 

yaitu kurikulum 1994 untuk kelas III dan kurikulum 2004 (KBK) untuk kelas VII 

dan VIII yang hasilnya sebagai berikut.  

 

Standar yang ditetapkan
(Indikator Penilaian) 

Proses Penilaian 
(Pelaksanaan Supervisi) 

Hasil Penilaian 
Sesuai/Tidak dgn Indikator 

Identifikasi Kebutuhan dalam Upaya 
Memenuhi Standar/Indikator 

Pengembangan Sistem dalam Upaya 
Mengatasi Permasalahan  

Proses Disesuaikan dgn Sistem yg 
berlangsung  

Pengkajian Ulang (Evaluasi)

Sesuai

tidak 
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Tabel 8  Standar Penilaian Supervisi dengan Menggunakan Kurikulum 1994 dan 
Kurikulum 2004 

 
 

KURIKULUM 1994 KURIKULUM 2004 

I. PERSIAPAN 
   1. AMP 
   2. Alokasi waktu 
   3. Program satuan pelajar 
   4. Rencana Pengajaran 
   5. Analisa ulangan harian 
 
 
 
II.KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 
A. PENDAHULUAN 
    1. Penampilan guru 
    2. Apersepsi / motivasi 
    3. Memberitahukan PB/SPB yang diajar
        Kan 
B. PENGEMBANGAN 
    1. Penguasaan materi 
    2. Penyajian sesuai dengan uraian materi 
    3. Metode / pendekatan 
    4. Penggunaan alat bantu 
    5. Partisipasi siswa 
    6. Tehnik bertanya 
    7. Bimbingan kepada siswa 
    8. Penggunaan bahasa yang baik dan
        benar 
C. PENERAPAN 
    1. Mengajukan pertanyaan 
    2. Berkeliling memberi bimbingan 
    3. Evaluasi proses 
    4. Daya serap / ketuntasan belajar 
 
D. PENUTUP 
    1. Memberi rangkuman  
    2. Memberi tugas PR 
    3. Pelaksanaan sesuai dengan waktu 
    4. Mengakhiri pelajaran dengan baik 

I. PERSIAPAN 
1. Standar Kompetensi Mata Pelajaran / Kurikulum 
2. Program Tahunan 
3. Program Semester 
4. Silabus dan Sistem Penilaian 
5. Rencana / Skenario Pembelajaran 
6. Daftar Nilai semua tagihan yang telah dilakukan 
    mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotor 

II. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
A. PENDAHULUAN 
     1. Kesiapan alat & bahan / alat peraga 
     2. Motivasi / Apersepsi 
     3. Menuliskan / memberitahukan KD / indicator 

B. KEGIATAN POKOK 
     1. Peran guru sebagai fasilitator 
     2. Metode yang bervariasi 
     3. Pengembangan Ketrampilan siswa 
         a. Eksplorasi 
         b. Negoasiasi / Konsolidasi 
         c. Memecahkan masalah/pembentukan kompetensi 
         d. Komunikasi/lisan/tulisan/diagram/dialog dll 
         e. Menggunakan alat dan bahan 
         f. Menghubungkan materi pelajaran dengan: 
            - budi pekerti 
            - kehidupan sehari-hari 
            - lingkungan hidup 
            - teknologi / life skill 
     4. Sikap dan minat siswa dalam pembelajaran 
         a. Kehadiran siswa 
         b. Siswa mengajukan pertanyaan 
     c. Menjawab pertanyaan guru 

         d. Menjawab pertanyaan siswa lain 
         e. Membawa bahan ajar 
         f. Buku catatan rapi 
   5. Pengelolaan kelas
       a. Kemudahan siswa berinteraksi dgn sarana belajar

        b. Interaksi siswa dengan guru 
        c. Interaksi siswa dengan siswa 
        d. Kemudahan siswa bergerak / mobilitas 
    6. Penilaian proses 
    7. Pencapaian kompetensi dasar dan atau indikator 
C. PENUTUP 
    1. Membuat rangkuman / ketrampilan 
   2. Memberi tugas untuk pertemuan berikut 

Sumber: Program Kerja Supervisi Kelas SMPN 11 Tangerang Tahun 2005/2006 
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Dalam program bidang kurikulum disebutkan, bahwa pelaksanaan 

supervisi kelas tersebut akan dilakukan dua kali dalam satu tahun pelajaran, yaitu 

satu kali supervisi kelas pada tiap semester. Pada akhir tiap semester akan 

dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan supervisi kelas tersebut, dan hasil 

evaluasi tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan 

pelaksanaan supervisi kelas kesempatan berikutnya. Hal ini seperti dikemukakan 

oleh kepala sekolah, sebagai berikut: 

Perencanaan kan ada pada program supervisi. Sedangkan pelaksanaannya 
saya delegasikan pada tim supervisor. Evaluasinya ya belum dilaksanakan, 
tapi menurut program supervisi, evaluasi dilaksanakan dua kali, yaitu tiap 
akhir semester. Hasil evaluasi ini nanti menjadi dasar pemikiran untuk 
membuat program supervisi tahun depan, termasuk salah satu 
pertimbangan menyusun rencana operasional tahun depan. 
(W.17/KS/65:27-32) 

 
1.5.2. Pelaksanaan Supervisi 

Pelaksanaan supervisi kelas di SMPN 11 Tangerang pada semester I tahun 

pelajaran 2005/2006 mulai dilaksanakan pada minggu keempat bulan Agustus 

2005, hal tersebut ternyata tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan supervisi 

kelas dalam program supervisi kelas yang dijadualkan mulai minggu kedua bulan 

Agustus 2005. Seperti yang disampaikan olek PKS kurikulum bapak Ta’ani  

bahwa mundurnya pelaksanaan supervisi ini secara umum dikarenakan kalender 

pendidikan dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang terlambat datang, sehingga 

acuan pihak sekolah dalam membuat program tidak ada. Hal ini juga 

dikemukakan  oleh wakil kepala sekolah I, sebagai berikut: 

Sebetulnya ini masalahnya global bu, tetapi yang mendasar adalah 
kalender pendidikan yang terlambat dari pihak Dinas intinya di situ, 
kemudian ditambah kurikulum kita baru dan dalam memberikan 
penjabarannya intinya masih ragu-ragu sehingga guru-gurupun ragu-ragu 
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dalam pembuatan program dan seterusnya sampai akhirnya supervisi juga 
menjadi mundur. (W.15/WKS.1/47:13-18) 
 

Supervisi kelas di SMPN 11 Tangerang pada semester I tahun 2005/2006 

akhirnya dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap I mulai minggu keempat bulan 

Agustus 2005 sampai minggu keempat bulan September 2005, dan dilanjutkan 

tahap II mulai minggu ke tiga sampai ke empat bulan November 2005. Kegiatan 

ini terputus karena sekolah libur dalam rangka bulan suci Ramadhan dan hari raya 

Idul Fitri.  

Perubahan tersebut dilakukan dengan cara menggeser jadual yang ada,  

yaitu pelaksanaan supervisi yang direncanakan pada minggu kedua dan minggu 

ketiga bulan Agustus 2005 digeser menjadi minggu ketiga dan keempat bulan 

November 2005. Pergeseran ini diupayakan sedemikian rupa sehingga tidak 

terjadi perubahan secara total. Namun pada akhirnya yang terjadi dalam 

pelaksanaan supervisi ini adalah kesepakatan antara guru dan supervisor yang 

pelaksanaannya terjadual seperti pada tabel 9 berikut: 

 

Tabel 9   Rekapitulasi Jadual Pelaksanaan Supervisi SMPN 11 Tangerang Tahun 
2005/2006 (Bulan Agustus 2005 sampai November 2005) 

  

No SUPERVISOR 

  

NAMA GURU BIDANG 
STUDY KELAS 

TANGGAL  
  SUPERVISI 
  KELAS  

1 MUDAKIM, SPd 1 Nasution, Sag PAI III.1  24 Agust  05  

  
  

  
  

2 Munamah, Sag PAI III.11 18 Nov 05  
3 M. Rohman, Sag PAI VIII.8 10 Sep 05  

    4 R o m a, SPd B. Indonesia III.1  29 Nov 05 

  
  

  
  

5 Moh. Masrukhan, SPd B. Indonesia III.8  30 Nov 05 
6 Subhan Hidayat, SPd B. Indonesia VIII.8  29 Nov 05 

    7 Sugini Ariyanti, SPd B. Indonesia VIII.1  7 Sep 05 
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    8 Nahlah B. Indonesia VIII.6  13 Sep 05 

    9 Usman Hermawan,  B. Indonesia VII.6  22 Sep 05 

    10 Noer Badri M, SPd B. Indonesia VII.2  28 Sep 05 

2 NANI SURYANI 1 Sukmawarni, SPd Biologi III.6  26 Agust 05 
    2 Amin Rahayu, SPd Biologi VIII.4  26 Nov 05 
    3 Tuti  Haryati, SPd Biologi VIII.11  23 Nov 05 
    4 Hamidah, SPd Biologi VII.8  25 Agust 05 
    5 Eddy Surya Taufiq Matematika III.1  23 Agust 05 

    6 Ani Ruhiani, SPd Matematika III.7  20 Sep 05 
    7 Marsono, Drs Matematika VIII.9  9 Sep 05 
    8 Titik Pinastuti, Dra Matematika VIII.3  25 Nov 05 
    9 Syamsudin, SPd Matematika VII.7  29 Nov 05 

    10 Supriono, Drs Matematika VII.4  15 Sep 05 

3 TAANI, M.Psi.T. 1 Mudari, SPd B. Inggris III.6  25 Agust 05 
    2 Yuliamin nahari B. Inggris III.7  23 Nov 05 
    3 Heri Suciati, SPd B. Inggris VIII.10  22 Nov 05 
    4 Sri Ekawati Puspa B. Inggris VIII.2  7 Sep 05 
    5 Sri Taty Khaerati, SPd B. Inggris VII.3  13 Sep 05 
    6 Suryani, SPd B. Inggris VII.11  19 Sep 05 
    7 H. Rukoyah, SPd Geografi III.4  9 Sep 05 
    8 Enny Sri Lestari, Dra Geografi VIII.3  16 Sep 05 
    9 Purnomo, SPd Geografi VII.7  22 Sep 05 

    10 Agustri Sudrajat, SPd Fisika III.9 5 Sep 05  

4 M. AMIN, SPd 1 Aminah, SPd Sejarah III.8 21 Nov 05  

  
  

  
  

2 Fitri Dewi, SPd Sejarah VIII.7 25 Nov 05  
3 Vijay Sugianto, Drs Sejarah VII.7  29 Agust 05 

    4 Zainuddin, Sag Bahasa Arab VII.1  8 Sep 05 
    5 Nurhayati M, SAg Bahasa Arab VII.11  22 Sep 05 
    6 Heni Suswita, SAg Bahasa Arab VII.8 22 Nov 05  
    7 Julianita, Dra Ktk VIII.9 28 Sep 05  

    8 Suhardjimah, Spd Ktk VII.4  21 Sep 05 

5 AGUSTRI S, SPd 1 Siti Aminah, SPd Fisika VIII.6 10 Sep 05  
    2 Dra. Sri Arina J Fisika VII.9 25 Agust 05  

  
  

  
  

3 Tri Rahayu, SPd Ekonomi III.7 24 Nov 05  
4 Marfu'ah SE Ekonomi VIII.5  26 Nov 05 

    5 Mulyati, SPd Ekonomi VII.9  15 Sep 05 

  
  

  
  

6 Lilis Nur Muniroh Tata Buku VIII.4  30 Agust 05 
7 Winarno, SPd Akutansi III.4  14 Sep 05 

6 SEHAD, S.Pd 1 Sanyo Saputra Komputer III.7 23 Nov 05  
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    2 Euis Purwaningsih Komputer VIII.2  27 Agust 05 
    3 Ika Ridahayanti, Skom Komputer VII.8  10 Sep 05 

  
  

  
  

4 Tjahjo Ahmad, Spd PENJAS III.2  17 Sep 05 
5 Ol Mufat,SPd. PENJAS VIII.8  20 Sep 05 

    6 Suryati, Dra PENJAS VII.9  24 Sep 05 

    7 Utari Cahyaningrum PKn VIII.4  21 Nov 05 

    8 Sri Wening PKn VII.9  22 Nov 05 
 

Sumber data: Laporan Supervisi SMPN 11 Tangerang Tahun 2005/2006  

 

Berdasarkan tabel rekapitulasi pelaksanaan supervisi tersebut di atas, maka 

pada semester I tahun pelajaran 2005/2006 tim supervisor melaksanakan supervisi 

kelas untuk 53 guru, dengan rincian 16 guru disupervisi dengan indikator 

penilaian kurikulum 1994 (guru tersebut mengajar kelas III) dan 37 guru 

disupervisi dengan indikator penilaian kurikulum 2004 (guru tersebut mengajar 

kelas VII dan VIII).  Masih ada 8 guru yang tidak di supervisi yaitu 6 guru yang 

termasuk dalam Tim Supervisor dan 2 guru sebagai guru Bimbingan dan 

Konseling (BK), yang pada dasarnya ke dua guru tersebut tidak mengajar di kelas. 

 

1.5.3. Evaluasi Supervisi 

Evaluasi terhadap pelaksanaan supervisi kelas di SMPN 11 Tangerang 

semester I tahun ajaran 2005/2006 dilakukan dengan mengacu pada hasil 

penilaian tim supervisor terhadap proses belajar mengajar di kelas yang dilakukan 

guru, berdasarkan indikator-indikator penilaian yang telah ditetapkan. Ada 2 

kategori hasil penilaian tim supervisor, yaitu penilaian berdasarkan kurikulum 

1994 untuk guru kelas III, dan penilaian berdasarkan kurikulum 2004 untuk guru 

kelas VII dan VIII. Untuk kurikulum 1994 jumlah skor keseluruhan adalah 100, 
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dan kurikulum 2004 jumlah skornya adalah 136. Setelah mendapatkan jumlah 

skor maka ditentukan klasifikasi nilai A, B, C atau D. Pengelompokan  skornya 

adalah: A (91-100), B (75-90), C (55-74) dan D (<55).     

 

1.5.3.1 Evaluasi Supervisi Berdasarkan Kurikulum 1994  

Pelaksanaan supervisi kelas berdasarkan kurikulum 1994 di SMPN 11 

Tangerang dilakukan terhadap 16 guru kelas III dengan hasil seperti pada tabel 10  

berikut: 

 

Tabel 10   Hasil Penilaian Tim Supervisor terhadap 16 Guru   
                  (dengan Indikator Penilaian Kurikulum 1994) 
 
 

NO NAMA 
JUMLAH 

SKOR 
NILAI 

1 Nasution, S.Ag. 85 B 
2 Munamah, S.Ag. 80 B 
3 R o m a, S.Pd. 88 B 
4 Moh. Masrukhan, S.Pd. 82 B 
5 Eddy Surya Taufiq 87 B 
6 Ani Ruhiani, S.Pd. 80 B 
7 Mudari, S.Pd. 92 A  
8 Yuliamin Nahari 80 B 
9 Hj. Rukoyah, S.Pd. 78 B 
10 Agustri Sudrajat, S.Pd. 87 B 
11 Tri Rahayu, S.Pd. 82 B 
12 Winarno, S.Pd. 89 B 
13 Sanyo Saputra 81 B 
14 Tjahjo Ahmad, S.Pd. 85 B 
15 Sukmawarni, S.Pd. 85 B 
16 Aminah, S.Pd. 85 B 

 
 
Sumber: Laporan Kerja Tim Supervisor SMPN 11 Tangerang Th.2005/2006 
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Berdasarkan hasil penilaian tim supervisor diperoleh hasil rata-rata secara 

komprehensif, dan nilai rata-rata tersebut mencapai 84. Oleh karena itu secara 

umum performance guru kelas III di SMPN 11 Tangerang oleh tim supervisor 

dinyatakan bernilai baik. Hal ini berarti proses belajar mengajar di kelas III 

berlangsung sesuai dengan indikator penilaian.  

Secara lebih spesifik hasil penilaian terhadap proses belajar mengajar pada 

tiap aspek penilaian (Lampiran 32, halaman:101) adalah sebagai berikut: 

a. Aspek Persiapan 

Penilaian terhadap aspek persiapan meliputi administrasi guru yang menunjang 

kegiatan belajar mengajar, ada 5 indikator yaitu: AMP (analisis materi pelajaran), 

ketepatan alokasi waktu, program satuan pelajaran, rencana pengajaran, dan 

analisa ulangan harian. Skor maksimum dari penilaian aspek ini berjumlah 25. 

Hasil rata-rata yang dicapai dari penilaian guru kelas III adalah 18,6 yang berarti 

74,4% sudah dilakukan oleh guru-guru kelas III. Dari masing-masing indikator 

penilaian pada aspek persiapan, indikator analisa ulangan harian memiliki nilai 

yang paling rendah karena hanya dilakukan oleh 55% guru, yang berarti hampir 

separuh guru kelas III tidak melakukan analisa ulangan harian. 

b. Aspek Kegiatan Belajar Mengajar 

Aspek kegiatan belajar mengajar terdiri dari 4 tahap yaitu pendahuluan, 

pengembangan, penerapan dan penutup. Skor maksimum dari penilaian pada 

aspek ini berjumlah 75. Hasil rata-rata yang dicapai oleh guru kelas III adalah 

65.7 yang berarti 87.6% aspek kegiatan belajar mengajar ini telah dilakukan 

dengan baik oleh guru kelas III. Dari masing-masing indikator penilaian pada 
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aspek kegiatan belajar mengajar, indikator penggunaan alat peraga (B.4) memiliki 

skor yang paling rendah yaitu 61%, artinya proses belajar mengajar yang 

dilakukan guru belum optimal dalam penggunaan alat peraga. 

Akhirnya kesimpulan dari tim supervisor untuk semua aspek penilaian mencapai 

84%, sehingga guru dinyatakan mampu melakukan proses belajar mengajar 

dengan baik. 

 

1.5.3.2 Evaluasi Supervisi Berdasarkan Kurikulum 2004 

 Pelaksanaan supervisi kelas berdasarkan kurikulum 2004 di SMPN 11 Tangerang 

dilakukan pada 37 guru kelas VII dan VIII dengan hasil sebagai berikut. 

 

Tabel 11    Hasil Penilaian Tim Supervisor  terhadap 37 Guru  
                  (dengan Indikator Penilaian Kurikulum 2004) 
 
 

        
NO NAMA JML. SKOR NILAI 

       
1 M. Rohman, Sag 74 C 
2 Subhan Hidayat, SPd 78 B 
3 Sugini Ariyanti, SPd 84 B 
4 Nahlah 82 B 
5 Usman Hermawan, SPd 79 B 
6 Noer Badri M, SPd 73 C 
7 Amin Rahayu, SPd 74 C 
8 Tuti  Haryati, SPd 76 B 
9 Hamidah, SPd 81 B 

10 Marsono, Drs 78 B 
11 Titik Pinastuti, Dra 74 C 
12 Syamsudin, SPd 74 C 
13 Supriono, Drs 76 B 
14 Heri Suciati, SPd 73 C 
15 Sri Ekawati Puspa 73 C 
16 Sri Taty Khaerati, SPd 73 C 
17 Suryani, SPd 69 C 
18 Enny Sri Lestari, Dra 76 B 
19 Purnomo, SPd 82 B 
20 Fitri Dewi, SPd 75 B 
21 Vijay Sugianto, Drs 78 B 
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22 Zainuddin, Sag 76 B 
23 Nurhayati M, SAg 74 C 
24 Heni Suswita, SAg 75 B 
25 Julianita, Dra 76 B 
26 Suhardjimah, Spd 76 B 
27 Siti Aminah, SPd 74 C 
28 Dra. Sri Arina J 76 B 
29 Marfu'ah SE 78 B 
30 Mulyati, SPd 76 B 
31 Lilis Nur Muniroh,SPd. 76 B 
32 Euis Purwaningsih 77 B 
33 Ika Ridahayanti, Skom 80 B 
34 Ol Mufat,SPd. 79 B 
35 Suryati, Dra 81 B 
36 Utari Cahyaningrum 96 A 
37 Sri Wening 80 B 

 
Sumber: Laporan Kerja Tim Supervisor SMPN 11 Tangerang, Th 2005/2006 

 

Berdasarkan hasil penilaian tim tersebut secara umum performance guru 

kelas VII dan VIII di SMPN 11 Tangerang bernilai baik, rata-rata nilai mencapai 

77. Hal ini berarti proses belajar mengajar di kelas VII dan VIII berlangsung 

sesuai dengan indikator penilaian.  

Secara lebih spesifik hasil penilaian terhadap proses belajar mengajar pada 

tiap aspek penilaian (Lampiran 32, halaman:102) adalah sebagai berikut: 

a.  Aspek Persiapan 

Penilaian terhadap aspek persiapan meliputi administrasi guru yang 

menunjang kegiatan belajar mengajar. Ada 6 indikator yaitu: standar 

kompetensi mata pelajaran, program tahunan, program semesteran, silabus 

dan sistem penilaian, rencana/skenario pembelajaran, dan daftar nilai yang 

mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Skor maksimum dari 

penilaian aspek ini berjumlah 24. Hasil rata-rata yang dicapai dari penilaian 

guru kelas VII dan VIII adalah 18,1 yang berarti 75,4% sudah dilakukan oleh 
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guru-guru kelas VII dan VIII. Nilai terendah pada aspek ini adalah pada 

indikator program tahunan dan program semester. Oleh tim supervisor hal ini 

disebabkan guru-guru dalam membuat program tahunan dan program semester 

belum mencakup semua aspek yang seharusnya ada sesuai tuntutan kurikulum 

2004, terutama pada aspek distribusi kompetensi dasar. 

b.  Aspek Kegiatan Pembelajaran 

Aspek kegiatan belajar mengajar terdiri dari tiga tahap yaitu pendahuluan, 

kegiatan pokok dan penutup. Aspek pendahuluan terdiri dari 3 indikator yaitu 

kesiapan alat dan bahan/alat peraga, motivasi/apersepsi, dan 

menuliskan/memberitahukan KD (konsep dasar) yang akan diajarkan. Rata-

rata hasil penilaian pada ketiga aspek tersebut adalah 7,9 (65,8%). Indikator 

dengan penilaian terendah adalah kesiapan alat dan bahan/alat peraga. Seperti 

yang ditulis tim supervisor di dalam laporan, hal ini dikarenakan pada saat 

supervisi kelas dilakukan tidak semua guru menggunakan alat peraga terkait 

dengan materi yang diajarkan, dengan alasan keterbatasan pihak sekolah 

kurang dalam menyiapkan alat peraga, disamping itu karena kreativitas guru 

yang belum optimal. 

Pada aspek kegiatan pokok terdiri dari 23 indikator. Tim supervisor 

menggambarkan bahwa semua indikator kegiatan pokok belum secara 

maksimal mampu dilakukan oleh guru, karena hasil yang diperoleh masih 

bervariasi dari 63% sampai 88%. Indikator yang terendah dilakukan oleh guru 

adalah pada aspek menghubungkan materi pelajaran dengan lingkungan 

hidup, hal ini disebabkan pada saat supervisi kelas dilakukan tidak semua guru 
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mampu menghubungkan bahan ajar yang disampaikannya dengan aspek 

lingkungan hidup. Hal ini ditegaskan juga oleh tim supervisor bahwa guru 

belum mampu menyajikan materi pelajarannya secara kontekstual berdasarkan 

pengalaman nyata siswa sehari-hari sesuai dengan lingkungan tempat siswa 

tinggal. 

Pada aspek penutup yang terdiri dari 2 indikator diperoleh hasil penilaian yang 

menggambarkan bahwa semua indikator penutup kegiatan belajar mengajar 

sudah mampu dilakukan oleh guru dengan baik. Hal ini dikarenakan hasil 

yang diperoleh mencapai 80% dan 82%. Dari laporan tim supervisor 

dikatakan bahwa hasil penilaian secara keseluruhan telah dicapai sebesar 

77,05%. Oleh karena itu tim supervisor menyimpulkan bahwa kegiatan belajar 

mengajar dengan kurikulum 2004 juga sudah dapat dilakukan dengan baik 

oleh semua guru, meskipun ada beberapa indikator yang masih perlu usaha 

maksimal untuk ditingkatkan. 

Berdasarkan kedua evaluasi supervisi kelas tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 1994 

memiliki prosentase rata-rata penilaian yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2004. Hal ini 

terjadi karena kurikulum 2004 baru digunakan selama 2 tahun di SMPN 11 

Tangerang sehingga ada sebagian guru yang masih dalam taraf penyesuaian 

dengan sistem baru, mulai dari perencanaan, proses, dan penilaian dengan KBK. 

 

 

1.5.4. Peranan Kepala Sekolah sebagai Supervisor 



114 

 

Pelaksanaan supervisi kelas sesungguhnya merupakan salah satu tugas 

kepala sekolah dalam peranannya sebagai seorang supervisor. Bapak Gino, kepala 

SMPN 11 Tangerang, dalam melaksanakan tugasnya sebagai supervisor justru 

mendelegasikan tugasnya kepada tim supervisor. Dengan demikian ada sebagian 

peran kepala sekolah sebagai supervisor yang beralih kepada tim supervisor. 

Terkait dengan hal itu, maka beberapa anggota tim supervisor memberikan 

tanggapan yang beragam terhadap peranan kepala sekolah sebagai supervisor. 

Wakil kepala sekolah II dan sekaligus anggota tim supervisor, 

memberikan tanggapan berikut ini: 

Peranannya kepala sekolah terhadap supervisi ya pada pengaturan saja, 
para staf malaporkan kepada kepala sekolah dan setelah para Staf selesai 
melakukan supervisi ya nanti berkumpul dan sharing.....Secara teknis tidak 
diarahkan oleh kepala sekolah tetapi ada format penilaian supervisi, 
kriteria penilaian itu aspeknya apa saja. (W.12/WKS.2/25:45-50) 
 
.....Bagi saya dengan tugas sebagai supervisor ini yang utama adalah saya 
dapat belajar untuk menjadi kepala sekolah begitu. Jadi ini merupakan 
proses pembelajaran antara supervisor dengan yang disupervisi itu sendiri. 
(W.12/WKS.2/26:04-07) 
 

Sedangkan wakil kepala sekolah I dan juga sebagai anggota tim supervisor 

memberikan tanggapan lain  bahwa: ”sementara ini peranannya baru sebatas 

memberi tugas saja, contohnya memberi pendelegasian ini terhadap tim 

supervisor”. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan PKS kurikulum dan 

sebagai anggota tim supervisor juga sebagai berikut: 

Peranannya ya pada justifikasi akhir, kalau menurut saya seperti itu. 
Pertama peran beliau memberikan delegasi kepada staf/PKS, dan kedua ya 
nanti memberikan justifikasi akhir setelah pelaksanaan supervisi selesai. 
(W.15/PKS.1/46:29-32) 
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Pernyataan ini didukung oleh beberapa staf/PKS yang menyatakan bahwa 

dalam pendelegasian ini kepala sekolah tidak memberikan arahan atau bimbingan 

kepada tim supervisor. Jadi tim supervisor berimprofisasi sendiri dengan tugas 

yang diberikan oleh kepala sekolah tersebut. 

Peran kepala sekolah sebagai supervisor, menurut Rifai (1982) 

mencangkup 3 hal yaitu sebagai koordinator, sebagai evaluator dan sebagai 

konsultan. Sebagai koordinator, kepala sekolah harus dapat mengoordinasikan 

semua program belajar-mengajar, tugas-tugas anggota staf dan berbagai kegiatan 

yang berbeda diantara guru-guru. Beberapa guru dan PKS/staf telah memberikan 

pendapatnya tentang peran kepala sekolah sebagai koordinator ini, seperti yang 

dikatakannya sebagai berikut: 

Kalau dulu kelihatannya ngga bisa, tidak mampu dia...tetapi sekarang 
sudah cukup bagus dalam mengoordinir segala kegiatan, cukup bagus atau 
lumayanlah bagitu. Paling tidak dalam pemilihan PKS/staf yang sekarang 
ini lebih baik dan pas. (W.15/WKS.1/55:01-04). 
 
Kayaknya masih kurang bu contohnya begini, sekarang ini guru-guru yang 
satu bidang studi saja nggak dibentuk siapa koordinatornya sehingga pada 
waktu ada perintah untuk membuat soal untuk ulangan mid semester, 
terjadi saling tunjuk diantara guru yang satu bidang studi tersebut. 
(W.16/G.4/59:36-40). 
 

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peran kepala sekolah sebagai 

koordinator sudah mulai nampak dibandingkan kepala sekolah sebelumnya namun 

peran itu belum maksimal. 

Selanjutnya sebagai evaluator, kepala sekolah harus dapat membantu guru 

dalam mengevaluasi hasil proses belajar-mengajar, juga dapat menilai kurikulum 

yang sedang dikembangkan. Untuk menjadi evaluator yang baik tentu kepala 

sekolah harus memahami hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar-
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mengajar. Menurut pengamatan dan hasil wawancara, kepala sekolah belum dapat 

berperan sebagai evaluator yang baik. Hal ini seperti yang dikatakan oleh guru 

juga PKS/staf sebagai berikut: 

Belum nampak juga.....bagaimana mau mengevaluasi lha wong supervisi 
saja didelegasikan? (W.16/G.3/60:20-21) 
 
Bagaimana akan menjadi evaluator.... orang dia sendiri tidak paham apa 
yang mau dievaluasi. (W.15/WKS.1/55:21-22) 
 
Ketika seseorang berperan sebagai evaluator, maka ia harus tau kriteria-
kriteria yang akan dinilai. (W.15/PKS.1?55:19-20) 
 
Sebagai konsultan, kepala sekolah harus dapat memberi bantuan serta 

dapat memberikan konsultasi masalah yang dialami oleh para guru yang berkaitan 

dengan kegiatan belajar-mengajar, baik secara individu maupun secara kelompok. 

Sebagai konsultan tentu kepala sekolah harus memahami dengan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan pengajaran. Disamping itu sebagai konsultan harus 

memiliki komunikasi yang baik. Hal ini belum bisa dilakukan oleh kepala 

sekolah, karena kepala sekolah memang belum memahami masalah pengajaran 

secara baik. Sebagai contoh, kepala sekolah kurang memahami masalah 

kurikulum, ditambah lagi dengan latar belakang pendidikannya yang bukan dari 

pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh PKS Kurikulum sebagai berikut: 

..... ya kalau untuk itu apa lagi bu, ya pasti sangat jauh, orang kita itu tahu 
persis bagaimana beliau menjadi guru sebelumnya. Itu semua kan tidak 
lepas dari dia menjadi guru dulu..... (W.15/PKS.1/55:13-16) 

 
Selanjutnya PKS Kurikulum mengatakan sebagai berikut: 

 
Kalau sebagai konsultan belum bagus, bahkan belum ada atau belum 
kelihatan kepala sekolah dalam memberikan bantuan profesi seperti itu. 
(W.15/PKS.1/55:07-09) 
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1.6.  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Supervisi 

Beberapa tahun terakhir ini di SMP Negeri 11 Tangerang tidak ada 

kegiatan supervisi kepala sekolah. Kalaupun ada, kegiatan supervisi itu hanya 

sebatas administrasi saja yang artinya guru diwajibkan membuat perangkat 

mengajar yang kemudian perangkat mengajar tersebut dikumpulkan untuk 

diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh bapak Amin selaku PKS Sarana Prasarana bahwa ”Kepala 

Sekolah lama supervisi kelas tidak ada, tetapi supervisi administrasi (perangkat 

mengajar) ada”. Pendapat tersebut didukung oleh Ibu Harjimah (guru) dalam 

pernyataannya sebagai berikut: 

Maksudnya begini bu, Kepala Sekolah yang lama itu memang cukup 
hanya melihat administrasi guru. Kalau guru telah membuat administrasi 
maka hal itu sudah cukup dan dianggapnya semua guru pasti sudah 
mampu untuk mengajar di kelas. (W.14/G.1/38:37-40) 
 

Selanjutnya ibu Harjimah mengatakan bahwa: 

Cuma untuk Kepala Sekolah yang baru ini kan lain, beliau melaksanakan 
program supervisi, masuk kelas dan melihat cara guru mengajar. Jadi tidak 
hanya dilihat administrasinya saja, tetapi juga akan dilihat secara kongkrit 
guru mengajar di kelas. Hanya saja pelaksanaan supervisi yang sekarang 
ini bukan oleh kepala sekolah tetapi didelegasikan kepada PKS (Pembantu 
Kepala Sekolah). (W.14/G.1/38:40-46) 
 
Secara nyata hampir setiap kegiatan selalu ada faktor-faktor yang 

mempengaruhi, begitu juga untuk kegiatan supervisi ini. Adapun faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan supervisi ini dibedakan menjadi dua yaitu faktor yang 

menghambat dan faktor yang mendorong.   
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1.6.1.  Faktor-Faktor Penghambat 

Bapak Gino selaku kepala sekolah yang baru menjabat tiga bulan telah  

menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan supervisi kelas. Namun 

kegiatan supervisi ini walaupun telah direncanakan dari awal dengan baik, 

ternyata dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan sesuai rencana, karena dalam 

pelaksanaannya tergeser mundur. Hal ini tentu ada berbagai faktor yang membuat 

pelaksanaan supervisi tergeser dan bahkan tidak dapat berjalan sebagaimana yang 

diharapkan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru dan staf diperoleh 

gambaran faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan supervisi, seperti yang 

dikemukakan oleh masing-masing guru dan staf/PKS  berikut: 

Ya tentunya faktor kesiapan dari guru yang mau disupervisi (kesiapan 
administrasinya) dan supervisornya itu sendiri. Hal ini dapat juga 
mengakibatkan pelaksanaannya mundur. Tetapi yang jelas pelaksanaan 
supervisi ini bisa fleksibel. Seharusnya memang sesuai jadual, tetapi kalau 
memang belum siap lantas dipaksakan ya nanti jadinya kita kurang 
harmonis dalam bekerja dengan sesama teman. (W.12/WKS.2/26:19-25) 
 
.....Kalau ingin supervisi ini berjalan baik ya tentunya dalam penunjukan 
supervisornya itu yang pas, tepat, tidak asal saja karena dia semata-mata 
sebagai staf/PKS..... (W.16/G.4/57:31-36) 
 
Saya pikir kuncinya tetap pada kepala sekolah dan supervisor. Karena 
kalau kepala sekolah atau supervisor itu profesional maka saya yakin guru-
guru akan antusias. Jadi jangan sampai guru itu merasa ragu dengan 
kemampuan supervisor. Kalau kita sudah merasa ragu dengan 
supervisornya ya sudah...kita lantas tidak ada motivasi untuk menyambut 
supervisi ini dengan baik. (W.16/G.3/57:44-49) 
 
Yang jelas, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan supervisi ini yang  
pertama adalah kalender pendidikan kita terlambat datang dari Dinas 
Pendidikan Tangerang. Ini membuat kita ragu dalam membuat program-
program sekolah termasuk program supervisi. Kedua, guru kelihatannya 
kurang siap walau sebetulnya pemberitahuan pelaksanaan supervisi ini 
telah disampaikan pada saat rapat awal tahun ajaran baru bulan Juli yang 
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lalu. Ini dikarenakan memang kurikulum kita yang baru ini KBK, guru 
agak kurang memahami sehingga mereka kurang siap dalam membuat 
persiapan mengajar khususnya untuk kelas VII dan VIII yang sudah 
menggunakan kurikulum 2004 tersebut. (W.13/PKS.1/36:23-33)  
 
Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

bisa menghambat pelaksanaan supervisi antara lain adalah: (a) kalender 

pendidikan, (b) KBK belum dipahami oleh guru, (c) kesiapan guru juga 

supervisor itu sendiri, (b) supervisor yang tidak profesional sehingga guru 

meragukan kemampuannya.  

Sementara itu berkaitan dengan faktor penghambat pelaksanaan supervisi, 

kepala sekolah sendiri belum bisa menyatakannya secara pasti apa kendalanya, 

seperti yang dikatakannya sebagai berikut: 

......, kendala secara persisnya ya belum jelas. Tapi tanggapan guru 
terhadap pendelegasian supervisi masih disikapi beragam, mungkin perlu 
penjelasan kembali tentang supervisi ini ke guru-guru. Dari sisi jadual 
mungkin juga ada. Nantilah kalau sudah ada evaluasi lengkap supervisi di 
akhir tahun, baru jelas mana kelebihan dan kekurangan pelaksanaan 
supervisi sekarang ini. (W.17/KS/67:43-49) 
 

 
Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kepala sekolah belum tau 

persis hambatan-hambatan pelaksanaan supervisi, karena masih menunggu 

pelaksanaan supervisi selesai secara keseluruhan. Tetapi ada satu hal yang dirasa 

dapat menghambat pelaksanaan supervisi ini yaitu tentang kondisi guru yang 

kurang memahami arti penting dari pelaksanaan supervisi, sehingga kepala 

sekolah perlu memberikan penjelasan kembali tentang supervisi. Sementara guru-

guru juga telah memberikan tanggapannya berkaitan dengan faktor penghambat 

pelaksanaan supervisi tersebut. Berdasarkan data kuesioner (Kb/h.84.C.5) 

diketahui bahwa faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan supervisi 
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kelas menurut guru adalah: (a) sulit mencari supervisor yang mampu/profesional 

di bidangnya, (b) tidak ada koordinasi yang baik, (c) program tidak tersusun 

dengan matang, (d) secara administrasi guru belum siap, (e) karena pendelegasian 

yang tidak pas/tepat (supervisor bukan ahlinya), (f) kurang mendapat dukungan 

sepenuhnya dari KS, (g) karena faktor kepemimpinan, (h) Kepala sekolah sendiri 

harus tahu persis tentang fungsi dan tujuan supervisi. 

 

1.6.2. Faktor-Faktor Pendorong 

Faktor pendorong yang dimaksud merupakan faktor yang dapat 

memberikan motivasi dalam pelaksanaan supervisi kepala sekolah. Faktor 

pendorong ini tentu diawali dari keinginan-keinginan guru selaku orang yang 

disupervisi. Karena dalam supervisi kelas guru merupakan obyek utama dalam 

observasi. Oleh karena itu  berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru 

dan staf diperoleh gambaran faktor-faktor pendorong dalam pelaksanaan 

supervisi. Berikut ini pendapat yang dikemukakan oleh guru dan staf/PKS: 

Ya tentunya perencanaan harus matang (jadual dll). Pelaksanaan harus 
tepat, informasi jelas, diingatkan dan disosialisasikan terlebih dahulu. Ini 
tentunya kewajiban PKS Kurikulum. (W.14/G.2/40:17-19) 
 
Yang pertama tentunya dari unsur pimpinan itu sendiri, pengkondisian 
supaya supervisi dapat berjalan dengan baik, kemudian para supervisor 
secara psikis juga diberikan arahan sehingga kita bisa berjalan kompak dan 
tidak masing-masing harus meraba-raba sendiri kerjanya, serta guru 
diberikan penjelasan secara umum tentang perlunya dilaksanakan 
supervisi dan kenapa kita yang ditugasi sebagai supervisor dan seterusnya 
supaya kita semua memahami secara murni dan jernih. (W.15/WKS.1/47: 
24-31) 
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Pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

dapat mendorong/memotivasi pelaksanaan supervisi dapat dikelompokkan 

menjadi 2 yaitu menurut guru dan para supervisor. 

Faktor pendorong menurut guru adalah: (1) perencanaan harus matang, (2) 

pelaksanaan harus tepat, (3) informasi kepada guru sebagai subyek yang 

diobservasi harus jelas, dan (4) sebelum pelaksanaan harus disosialisasikan lebih 

dulu. 

Adapun faktor pendorong menurut tim supervisor adalah: (1) Secara psikis 

supervisor diberikan arahan oleh kepala sekolah supaya kerja tim dapat kompak 

dan tidak ada interpretasi masing-masing yang sifatnya subyektif, (2) guru juga 

diberikan penjelasan dan arahan arti pentingnya pelaksanaan supervisi, dan         

(3) agar dijelaskan alasan pendelegasian ini sehingga guru dapat menerima 

dengan baik kehadiran tim supervisor. 

Selanjutnya berdasarkan data kuesioner (Kb/h.84/C.6) diketahui bahwa 

faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan supervisi kelas menurut guru adalah: 

(a) perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik, (b) informasi harus tepat, 

(c) Kepala sekolah harus berkompeten dengan masalah ini, (d) keseriusan para tim 

pelaksana dalam menangani hal ini, (e) kepala sekolah meluangkan waktu untuk 

mensupervisi sendiri, (f) kesiapan kedua belah pihak (antara sepervisor dan guru) 

harus matang, (g) kriteria penilaian harus tepat, (h) tim penilai (supervisor) harus 

berkompeten dan obyektif, dan (i) harus didukung dengan sarana/prasarana yang 

baik. 
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1.7.  Supervisi Yang Diharapkan 

Sebagai kepala sekolah tentu mengharapkan pelaksanaan supervisi di 

sekolahnya dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu wajar jika kepala sekolah 

mempunyai harapan supervisi yang bagaimana yang baik dilakukan di 

sekolahnya. Langkah pertama tentu kepala sekolah akan membuat suatu 

perencanaan dengan matang, seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah sebagai 

berikut: 

Supervisi itu kan kegiatan bu. Suatu kegiatan itu akan berjalan baik kalau 
pertama perencanaannya baik, artinya ya bagaimana program supervisi 
dibuat sebaik mungkin, transparan dan akuntabel. Dari program baru 
pelaksanaannya, proses supervisinya. Saya mungkin akan tetap 
menggunakan tim supervisor sebagai pelaksananya. Kemudian kalau 
semua proses sudah selesai baru kita lakukan evaluasi. Evaluasi inilah 
nanti hasilnya bisa kita interpretasikan untuk menyusun program supervisi 
tahun berikutnya. Jika semua didukung oleh pemahaman yang benar, saya 
yakin supervisi ini akan berjalan baik. (W.17/KS/68:19-28) 
 

Dari pernyataan tersebut, kepala sekolah berpendapat bahwa supervisi yang 

diharapkan adalah supervisi yang dibuat dengan perencanaan secara baik, begitu 

juga proses pelaksanaannya. Ada kemungkinan kepala sekolah tetap 

menggunakan tim supervisor untuk melakukan kegiatan supervisi ini. Selanjutnya 

harapan kepala sekolah agar semua itu dapat dipahami dan didukung oleh semua 

pihak.  

Sementara itu berdasarkan data kuesioner (Kb/h.85/C.8) diketahui bahwa 

pelaksanaan supervisi yang diharapkan oleh para guru SMPN 11 Tangerang 

adalah: (a) supervisi yang obyektif dan tidak mencari kesalahan orang lain, (b) 

supervisi yang mampu membangun motivasi kerja, (c) supervisi yang betul-betul 

untuk meningkatkan kualitas guru, (d) supervisi yang dapat dilaksanakan secara 
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berkesinambungan, ada input dan output, (e) supervisi yang tidak terlalu formil 

tetapi dapat membangun kinerja guru, (f) supervisi yang dilakukan oleh kepala 

sekolah sendiri, (g) supervisi yang dilakukan oleh supervisor yang profesional,                   

(h) supervisi dengan pendekatan klinis, bukan inspeksi, (i) supervisi yang dapat 

membawa kemajuan dalam KBM, dan (j) supervisi yang nyaman tanpa ada 

tekanan. 

Berdasarkan hal tersebut maka harapan guru terhadap kepala sekolah yang 

berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan supervisi (Kb/h.85/C.9) adalah:           

(a) kepala sekolah supaya menjalin komunikasi dengan guru yang lebih baik lagi, 

(b) kepala sekolah mampu menciptakan suasana yang nyaman dan akrab dengan 

guru agar guru tidak tertekan, (c) kepala sekolah dapat membina dan membimbing 

guru setelah tahu ada kekurangan dari guru, (d) kepala sekolah dapat 

mensupervisi sendiri secara keseluruhan, (e) kepala sekolah dapat membuat 

perencanaan supervisi secara baik dan dapat melaksanakannya secara profesional 

termasuk dalam pembinaan terhadap guru setelah selesai supervisi, (f) kepala 

sekolah tidak hanya sekedar melaksanakan supervisi secara formalitas saja,         

(g) kepala sekolah harus faham terlebih dahulu tentang fungsi dan tujuan 

supervisi, sehingga tahu betul apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan 

supervisi, (h) kepala sekolah supaya dapat membangun sistem kerja staf yang 

lebih baik, dan (i) kepala sekolah supaya memberi tauladan dengan ikut 

mensupervisi. 
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1.8.  Hasil Belajar Siswa 

Inti dari pelaksanaan supervisi adalah untuk memperbaiki hasil belajar 

siswa. Sedangkan tujuan supervisi adalah untuk membantu guru dalam 

meningkatkan kemampuan profesionalnya. Dalam meningkatkan kemampuan 

profesional guru tersebut sebenarnya hanyalah merupakan alat untuk mencapai 

tujuan yang lebih jauh lagi, tujuan itu adalah hasil belajar siswa.  

Hasil belajar siswa dapat dilihat dari beberapa hal, misalnya hasil ulangan, 

perubahan tingkah laku, minat dan motivasi, dan sebagainya. Tetapi dalam 

penelitian ini, hasil belajar siswa hanya ditampilkan hasil ulangan sumatif 

semester I tahun 2005/2006, tentunya hal ini untuk melihat juga sampai dimana 

pengaruh supervisi terhadap hasil belajar siswa. Ulangan dilaksanakan selama 

satu minggu mulai tanggal 12-17 Desember 2005. Adapun hasil ulangan tersebut 

ditampilkan rata-rata kelas untuk semua mata pelajaran dan rekapitulasinya dapat 

dilihat pada tabel 12, 13 dan 14 yang masing-masing adalah rata-rata nilai untuk 

kelas VII, kelas VIII dan kelas III, sebagai berikut: 

 

Tabel 12   Rekapitulasi Nilai Rata-Rata Ulangan Umum Semester Ganjil  Siswa 
Kelas VII SMPN 11 Tangerang tahun 2005/2006 

 
 
             Kelas 

Mapel 
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 

Agama 
PPKN 
Bhs. Indonesia 
Matematika 
IPA 
IPS 
Bhs. Inggris 
KTK 
Bahasa Arab 
Komputer 
 

5,92 
9.10 
6.10 
4.09 
4.72 
7.13 
4.20 
5.94 
5.20 
5.14 
 

5.67 
6.90 
5.70 
4.00 
5.03 
6.81 
4.30 
5.77 
5.40 
5.37 

6.19 
7.05 
6.00 
3.99 
6.57 
6.80 
4.60 
5.69 
5.00 
6.59 

5.60 
6.86 
6.20 
4.58 
6.29 
7.18 
5.20 
5.89 
5.10 
5.57 

5.47 
7.13 
5.60 
4.01 
6.00 
4.60 
4.80 
5.38 
5.25 
5.58 

6.86 
6.77 
6.20 
4.00 
6.10 
4.90 
4.64 
5.67 
5.80 
5.33 

7.00 
6.71 
6.40 
4.24 
7.20 
6.20 
4.69 
5.85 
5.00 
5.68 

6.11 
7.03 
5.80 
4.45 
4.90 
6.10 
5.14 
7.01 
5.10 
5.51 

6.96 
6.61 
6.10 
4.62 
6.20 
5.90 
5.20 
6.23 
5.20 
5.96 

6.81 
6.85 
6.06 
4.58 
6.00 
6.10 
5.00 
6.60 
5.00 
5.66 

7.02 
6,92 
6.04 
4.62 
5.50 
6.10 
5.60 
6.37 
5.30 
6.03 
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Tabel 13     Rekapitulasi Nilai Rata-rata Ulangan Umum Semester Ganjil 
                    Siswa Kelas VIII  SMPN 11 Tangerang Tahun 2005/2006 
 
  
             Kelas 

Mapel 
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 

Agama 
PPKN 
Bhs. Indonesia 
Matematika 
IPA 
IPS 
Bhs. Inggris 
KTK 
Tata Buku 
Komputer 
 

6,40 
6,52 
7,43 
5,81 
7,51 
6,73 
6,38 
8,20 
7,30 
7,15 

6,10 
5,82 
5,51 
3,88 
5,97 
5,20 
4,78 
6,40 
5,10 
5,65 

6,00 
5,82 
6,25 
3,46 
6,40 
5,20 
4,97 
6,90 
7,30 
5,68 

5,80 
5,91 
7,20 
4,11 
6,70 
5,10 
5,35 
6,90 
5,80 
6,28 

5,90 
5,76 
6,70 
3,26 
5,40 
5,30 
4,97 
6,80 
7,44 
6,26 

5,70 
5,74 
6,60 
3,41 
5,90 
5,20 
4,10 
5,90 
7,50 
6,07 

6,00 
5,80 
6,70 
3,25 
5,60 
5,10 
4,20 
6,60 
7,00 
6,46 

5,70 
5,78 
6,30 
3,16 
5,40 
4,70 
4,30 
6,40 
6,10 
6,08 

5,80 
5,74 
6,50 
5,20 
6,10 
5,51 
4,30 
6,60 
7,00 
5,98 

6,00 
5,79 
6,60 
4,80 
4,90 
5,00 
4,20 
6,70 
5,90 
5,96 

5,80 
5,90 
6,50 
4,70 
5,40 
4,88 
4,30 
6,40 
6,70 
5,96 

 

 
Tabel 14  Rekapitulasi Nilai Rata-rata Ulangan Umum Semester Ganjil Siswa Kelas 

III SMPN 11 Tangerang Tahun 2005/2006 
 
  
             Kelas 

Mapel 
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 

Agama 
PPKN 
Bhs. Indonesia 
Matematika 
IPA 
IPS 
Bhs. Inggris 
KTK 
Akuntansi 
Komputer 
 

6,29 
5,85 
5,62 
5,65 
4,53 
5,64 
4,99 
7,40 
6,09 
6,60 

5,87 
5,80 
5,94 
4,20 
4,10 
5,05 
4,11 
7,10 
5,47 
6,30 

5,80 
5,56 
5,88 
4,16 
4,26 
4,80 
4,01 
7,20 
5,54 
6,30 

6,13 
5,62 
6,19 
4,19 
4,11 
5,10 
4,98 
6,80 
5,90 
6,70 

5,74 
5,60 
6,17 
3,97 
4,06 
5,10 
4,67 
7,00 
6,31 
6,52 

7,58 
6,76 
7,90 
7,35 
6,95 
7,24 
7,47 
7,10 
8,24 
7,77 

6,35 
5,85 
6,90 
5,24 
4,81 
5,77 
5,30 
6,70 
6,79 
6,95 

6,40 
5,86 
6,60 
5,10 
5,10 
5,34 
5,30 
6,80 
6,93 
6,77 

6,25 
5,87 
5,19 
4,80 
5,15 
7,10 
5,40 
6,60 
6,92 
6,86 

6,20 
6,00 
5,52 
4,75 
4,85 
7,10 
5,04 
7,30 
7,80 
7,00 

6,30 
5,95 
5,57 
4,68 
4,76 
6,50 
5,20 
7,20 
7,80 
6,93 

Sumber: Bidang Kurikulum SMPN 11 Tangerang Tahun 2005/2006 

 

2. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

2.1. Kepemimpinan Kepala sekolah 

2.1.1. Manajemen Sekolah 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan 

Propinsi sebagai Daerah Otonom menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan 

wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini diikuti dengan 
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perubahan pengelolaan pendidikan dari sentralistik ke desentralistik. 

Desentralistik pengelolaan pendidikan diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 

20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional. Desentralistik untuk tenaga 

kerja atau pegawai adalah berubahnya status kepegawaian guru menjadi pegawai 

pemerintah daerah kabupaten atau kota. Hal ini juga mempengaruhi pola dan 

sistem pergantian jabatan kepala sekolah di sekolah negeri. 

Adapun pergantian jabatan kepala sekolah di sekolah negeri seperti yang 

dikatakan oleh bapak Gino bahwa ”Jabatan kepala sekolah di sekolah negeri itu 

diatur oleh Perda yang mengacu pada Kepres Nomor 3 tahun 2003 tentang Tenaga 

Kependidikan bahwa kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan 

sebagai kepala sekolah”. Karena sekarang ini guru adalah sebagai pegawai 

Pemda, maka pengangkatan kepala sekolah negeri tentunya juga berdasarkan SK 

Walikota. Pengangkatan inipun tentunya mempunyai persyaratan tertentu, seperti 

yang dikatakan oleh bapak Gino bahwa persyaratan itu antara lain lamanya 

pengabdian, umur, pangkat/golongan dan yang terpenting adalah lolos dalam 

seleksi ujian/tes. 

Adanya pergantian kepala sekolah, berarti terjadi perubahan pola 

kepemimpinan dari kepala sekolah lama kepada kepala sekolah baru. Depdiknas   

(2004:62) juga menyebutkan bahwa administrasi/manajemen sekolah meliputi:  

(a) perencanaan sekolah, (b) implementasi manajemen sekolah dan                     

(c) kepemimpinan sekolah. Oleh karena itu bapak Gino selaku kepala sekolah 

baru dalam menyikapi ke tiga hal tersebut adalah sebagai berikut.   

2.1.1.1. Perencanaan Sekolah  
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SMPN 11 Tangerang, sejak tahun pelajaran 2005/2006, tepatnya mulai 

kepemimpinan kepala sekolah baru, bapak Gino, S.IP., melakukan perubahan 

yang cukup mendasar dalam perencanaan sekolah. Jika sebelumnya tidak ada 

rencana strategis sekolah, yang ada hanya program tahunan sekolah, maka sejak 

kepemimpinan bapak Gino, perencanaan sekolah dimulai dari rencana strategis 

sekolah yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana operasional sekolah. Seperti 

pernyataan kepala sekolah, sebagai berikut: 

Dan yang terpenting adalah bahwa arah ke depan sekolah ini didasari dari 
satu program jangka panjang 4 tahunan yang disebut renstra (rencana 
strategis) sedangkan program satu tahunan saya susun berdasarkan analisis 
swot yang disebut rencana operasional (renop). Program yang didahului 
analisis swot mudah-mudahan tepat sasaran. (W.17/KS/63:41-46)  
 
......dalam renstra, rencana 4 tahunan, berangkat dari visi dan misi sekolah 
kita tetapkan tujuan sekolah. Dari Tujuan sekolah itu dibuat program 
strategis untuk mencapai tujuan, termasuk strategi pelaksanaannya, 
sehingga bisa diperoleh hasil yang diharapkan. Sedangkan dari renop, 
rencana satu tahun, berangkat dari visi dan misi sekolah, kita tetapkan 
tujuan situasional atau sasaran program. Dari tujuan itu, kita identifikasi 
fungsi-fungsi komponen untuk mencapai sasaran berdasarkan analisis 
swot. Dari hasil analisis swot kita akan mengetahui alternatif pemecahan 
masalahnya, sehingga bisa ditetapkan rencana program dan kegiatannya. 
(W.17/KS/71:22-23) 
 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat digambarkan alur dan skema 

penyusunan rencana strategis sekolah digambarkan sebagaimana pada gambar 8 

berikut. 
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Gambar 8   Alur Penyusunan Renstra SMPN 11 Tangerang Th. 2005/2006 

 

Sedangkan untuk menyusun rencana operasional sekolah dapat 

digambarkan seperti gambar  9  berikut: 

VISI DAN MISI SEKOLAH 

TUJUAN SEKOLAH

PROGRAM STRATEGIS

STRATEGI PELAKSANAAN

MONITORING DAN EVALUASI

HASIL YANG DIHARAPKAN
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Gambar 9   Alur Penyusunan Renop SMPN 11 Tangerang Th. 2005/2006 

 

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis dan Rencana Operasional 

sekolah, dapat disimpulkan bahwa sekolah sudah memiliki rencana jelas yang 

dapat menjadi acuan bagi pengembangan sekolah. Idealnya rencana ini bisa 

diketahui dan dipahami oleh setiap warga sekolah, tetapi kenyataan yang ada 

masih banyak guru yang tidak mengetahui hal ini.  

 

Tujuan Situasional 
(Sasaran) 

Identifikasi Fungsi 
Komponen 

Analisis SWOT

Hasil Analisis SWOT

Langkah-langkah 
Pemecahan Masalah 

Rencana Program 
dan Kegiatan 

Monotoring dan Evaluasi
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2.1.1.2. Implementasi Manajemen Sekolah 

Manajemen sekolah adalah pengelolaan sekolah yang dilakukan dengan  

melalui sumber daya manusia untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan 

efisien. Dua hal yang merupakan inti dari manajemen sekolah adalah aspek dan 

fungsi. Manajemen sebagai aspek meliputi kurikulum, tenaga/sumber daya 

manusia, siswa, sarana prasarana, dana, dan hubungan masyarakat. Manajemen 

dipandang sebagai fungsi meliputi pengambilan keputusan, perumusan tujuan, 

perencanaan, pengorganisasian, pengaturan ketenagaan, pengkomunikasian, 

pelaksanaan, pengkoordinasian, supervisi dan pengendalian (Badan Akriditasi 

Sekolah Nasional 2004:63).        

Terkait dengan manajemen sekolah ini, perubahan yang dilakukan bapak 

Gino, kepala sekolah baru di SMPN 11 Tangerang, terjadi dalam hal pengambilan 

keputusan seperti pernyataan PKS kurikulum berikut:  

Satu yang berubah dengan pasti dari unsur kepemimpinannya, yaitu dalam 
pengambilan keputusan, katakanlah bahwa sikap partisipatif dari pola 
pengambilan keputusan itu yang berubah. Pertama, kepala sekolah yang 
baru memang berusaha untuk memberdayakan secara keseluruhan tetapi 
ujung-ujungnya otoritas kepala sekolah itu tetap tinggi. Kedua, dalam 
pengambilan keputusan kurang memperhatikan human relation (HR). 
(W.13/PKS.1/31:35-41). 
 

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa pola pengambilan 

keputusan kepala sekolah sudah mengarah pada pola yang partisipatif 

(participative decision making) yaitu pengambilan keputusan dengan mengikut 

sertakan bawahan. Adapun jenis partisipasi yang dipakai adalah  sentralisasi 

demokratis. Menurut Purwanto (2004) sentralisasi demokratis adalah prosedur 

pengambilan keputusan dengan cara pemimpin mengemukakan masalah dan 
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bawahan diminta untuk memberi saran-saran. Tetapi pengambilan putusan tetap 

dilakukan oleh pemimpin itu sendiri.  

Namun ada satu hal yang belum dilakukan adalah pendekatan dalam 

pengambilan keputusan itu sendiri yaitu kurang memperhatikan aspek human 

relation. Sementara itu, dari data kuesioner diketahui bahwa harapan-harapan 

guru terhadap manajemen sekolah harus  meletakkan human relation sebagai hal 

yang mendasari pengambilan keputusan yang dilakukan kepala sekolah. Sehingga 

dalam data kuesioner (Kb/h.90/D.16) guru mengharapkan kepala sekolah mampu: 

(a) menciptakan suasana kekeluargaan yang lebih baik lagi, (b) menciptakan suatu 

komunikasi yang baik dengan guru, (c) bekerja-sama dengan baik dan kompak 

untuk mencapai tujuan, (d) memberikan motivasi juga contoh yang baik terhadap 

bawahan, (e) meningkatkan silaturahmi, saling percaya yang satu dengan yang 

lain, (f) menciptakan hubungan yang harmonis dengan pendekatan saling 

menghargai dan saling asih, asah, asuh, serta kebersamaan dan (g) memiliki sifat 

melindungi dan ngayomi. 

 

2.1.1.3. Kepemimpinan  

Kepemimpinan merupakan inti dari manajemen, karena kepemimpinan 

merupakan motor penggerak dari semua sumber yang ada dalam organisasi. 

Badan Akriditasi Sekolah Nasional (2004:64) menyebutkan antara lain bahwa 

kepemimpinan sekolah adalah kapasitas pimpinan sekolah dalam memahami dan 

mengembangkan dirinya, menciptakan dan mengartikulasikan (visi, misi, tujuan, 

sasaran, dan strategi sekolah), meyakini bahwa sekolah adalah tempat untuk 

belajar, mempengaruhi, memberdayakan, memobilisasi, membimbing, 
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membentuk kultur, memberi contoh, menjaga integritas, berani mengambil resiko 

sebagai pionir dalam pembaruan, memotivasi, menempatkan/meletakkan sumber 

daya manusia lebih tinggi dari sumber daya lain, menghargai orang lain, dan 

bertindak secara proaktif dalam kerangka untuk mencapai tujuan sekolah secara 

optimal. 

Terhadap kepemimpinan bapak Gino kepala SMPN 11 Tangerang, terkait 

dengan perannya sebagai supervisor hal yang belum optimal dilakukan adalah 

dalam hal memotivasi, sebagaimana pendapat PKS Kurikulum sebagai berikut: 

Menurut saya, yang hampir sering dilupakan oleh seorang pemimpin 
adalah ”memberikan motivasi”. Itu yang sering dilupakan oleh hampir 
semua kepala sekolah yang saya alami. Saya selalu beranggapan bahwa 
kinerja kita dipengaruhi oleh kemampuan kita (ability). Ketika kita 
beranggapan bahwa ability kita tidak jauh berbeda maka yang menentukan 
adalah ”motivasi”. Seorang pemimpin biasanya lupa bahwa sebetulnya 
motivasi kerja dipengaruhi oleh : 1) pola manajemen institusi itu sendiri, 
2) bagaimana pola komunikasi antara atasan dengan bawahan, efektif dan 
efisien/tidak, kena/tidak, tepat sasaran/tidak, otoriter/tidak, dan lain-lain 
dan 3) kepastian jenjang karir.....4) ya tentunya kesejahteraan., baik secara 
materi maupun in-materi. Untuk kepala sekolah baru ini sudah bagus 
dalam peningkatan kesejahteraan materi tetapi masih lemah dalam 
memberikan kesejahteraan in-materi. (W.13/PKS.1/32:27-50) 
 

Motivasi memang bukan hal yang sangat mudah untuk dilakukan, karena banyak 

hal yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah, bahwa seorang pemimpin 

harus memiliki komunikasi yang baik. Keberhasilan seorang pemimpin untuk 

membantu yang dipimpinnya dan untuk mempengaruhinya sebagian besar 

ditentukan oleh kemampuan berkomunikasi dengan yang dipimpinnya. Apapun 

kendalanya, seorang pemimpin harus mampu untuk memberikan motivasi atau 

dorongan terhadap staf/bawahannya agar mereka dapat bekerja dengan baik tanpa 

ada rasa malas atau tekanan, serta mau berusaha  untuk terus maju.  
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Dari hasil data kuesioner (Kt/h.80/A.7) menunjukkan masih tingginya 

guru (mencapai 83%) yang menyatakan bahwa mereka merasa bosan dan ingin 

ada sesuatu yang bisa memberikan motivasi dalam melaksanakan tugas. Ini 

menunjukkan bahwa motivasi kerja kurang mendapat perhatian dari kepala 

sekolah selaku pemimpin. Suasana ini didukung oleh data kuesioner juga 

(Kb/h.86/D.4) yaitu 55% (32 guru) yang menyatakan bahwa kepala sekolah belum 

pernah memberikan motivasi. Kalaupun ada 45% ( 26 guru) mengatakan bahwa 

motivasi yang diberikan kepala sekolah baru sebatas meningkatkan kesejahteraan, 

menerapkan kedisiplinan dan menambah sarana KBM.  Adapun motivasi yang 

diharapkan oleh guru adalah kepala sekolah mampu memberikan: (a) motivasi 

yang membuat guru dapat berkreasi dan berinovasi dalam KBM, (b) memberikan 

perhatian, kasih sayang, dan sikap ngayomi/melindungi terhadap guru sehingga 

terjadi ketenangan dalam bekerja, (c) memberikan penghargaan/perhatian 

terhadap hasil kerja kita yang berprestasi dan (d) memberikan motivasi secara 

perorangan.  

Tugas kepala sekolah adalah untuk terus meningkatkan mutu pendidikan 

di sekolahnya sebagai tujuan yang ditetapkan yaitu hasil belajar siswa yang baik. 

Jadi jelas bahwa hasil belajar siswa merupakan satu hal yang harus mendapat 

perhatian khusus. Jika dihubungkan dengan peningkatan mutu sekolah, ada 

beberapa hal yang diinginkan guru terhadap pemimpinnya. Berdasarkan data 

kuesioner (Kb/h.90/D.18), kepemimpinan yang diharapkan oleh guru-guru di 

SMPN 11 Tangerang adalah kepemimpinan yang: (a) tegas, bijaksana dan tidak 

otoriter, (b) jujur, adil, berwibawa, mengerti dengan bawahan dan terbuka,         
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(c) disiplin, bertanggung jawab dan harmonis, (d) bisa ngayomi seluruh karyawan, 

guru dan staf, (e) kepemimpinan yang logik, etis, memperhatikan kepentingan 

umum di atas kepentingan pribadi, tidak emosional dan obyektif, (f) dapat 

membimbing dan memberi contoh yang baik, (g) kompeten di bidangnya, dan 

memiliki komitmen yang tinggi, (h) memiliki etika kepemimpinan yang baik dan 

(j) mengutamakan musyawarah. 

Berdasarkan data kuesioner tersebut, ternyata masih banyak  harapan guru 

yang belum terpenuhi berkaitan dengan pimpinan yang diinginkan. Oleh karena 

itu dapat disimpulkan bahwa pola kepemimpinan kepala sekolah di SMPN 11 

Tangerang belum secara optimal dapat diterima oleh seluruh warga sekolah 

khususnya guru.  

 

2.1.2. Kebijakan Kepala Sekolah 

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan merupakan orang yang 

paling bertanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan di sekolahnya. Oleh 

karena itu kepala sekolah harus mampu mengelola agar semua kegiatan di sekolah 

tersebut dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Badan Akriditasi Sekolah 

Nasional (2004) juga menyebutkan bahwa: ”sebagai pemimpin sekolah harus 

berani mengambil resiko sebagai pioner dalam pembaharuan”. Ini berarti bahwa 

kepala sekolah harus mampu melakukan pembaharuan/inovasi yang akan 

diterapkan di sekolahnya. Pembaharuan ini erat hubungannya dengan kebijakan 

yang diambilnya. 

Terkait dengan pembaharuan, maka kepala SMPN 11 Tangerang telah 

mengambil suatu kebijakan baru. Kebijakan baru tersebut secara umum adalah: 



135 

 

(a) meningkatkan profesionalisme guru, (b)  membangun proses KBM yang baik, 

(c) mewujudkan warga sekolah yang memiliki budi pekerti yang luhur dilandasi 

iman dan taqwa kepada Allah SWT. Selanjutnya kepala sekolah mengambil 

langkah-langkah kongkrit dari kebijakan yang diambilnya tersebut dan untuk 

pencapaian maksimal maka digunakan skala prioritas seperti yang dikatakan oleh 

kepala sekolah sebagai berikut: 

.....Kalau menurut skala prioritas ya langkah pertama disiplin dulu, disiplin 
semua warga sekolah untuk bekerja dan belajar dengan baik. Kemudian 
kesejahteraan guru dan karyawan saya tingkatkan dan sarana prasarana 
secara bertahap ya saya lengkapi. (W.17/KS/64:43-47) 
 

Dari pernyataan tersebut ada tiga kebijakan menonjol yang secara tegas ditetapkan 

oleh kepala sekolah, kebijakan tersebut adalah:  

a.  memberlakukan kedisiplinan 

b.  meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan 

c.  menambah sarana prasarana KBM 

Prioritas pertama adalah memberlakukan kedisiplinan. Disiplin sangat 

penting dikembangkan di semua lini kehidupan, termasuk dalam kehidupan di 

sekolah. Penerapan disiplin yang mantap dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya 

berasal dari disiplin pribadi. Disiplin pribadi dipengaruhi oleh faktor dari dalam 

dan luar. Faktor dalam berupa kesadaran diri sendiri, sedang faktor luar berupa 

lingkungan dan keluarganya. Salah satu faktor luar tersebut adalah sekolah, 

karena sekolah merupakan tempat pendidikan dimana para siswa dibiasakan 

dengan nilai-nilai tata tertib sekolah. Oleh karena itu sangat tepat kiranya jika 

kepala SMPN 11 Tangerang menempatkan ”disiplin” ini sebagai prioritas yang 

pertama. 
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Disiplin yang diberlakukan di SMPN 11 Tangerang tidak hanya berlaku 

kepada siswa. Disiplin yang dimaksud adalah berlaku kepada semua masyarakat 

sekolah yaitu siswa, guru dan semua karyawan termasuk kepala sekolah. Dari 

hasil observasi dapat disimpulkan bahwa disiplin yang diberlakukan di SMPN 11 

Tangerang sudah berjalan dengan baik. Sebagai contoh siswa dan guru masuk 

tepat waktu begitu juga pada saat pulang, dan KBM juga berjalan dengan baik.  

Namun ”disiplin” ini belum disikapi secara positif oleh semua warga sekolah, 

seperti yang dikatakan oleh pembantu kepala sekolah (PKS) bidang kesiswaan 

sebagai berikut: 

Yang jelas kayanya guru menyikapi disiplin ini dengan keterpaksaan. 
Buktinya kalau kepala sekolah tidak ada masih ada yang 
merasakan....(sambil tertawa), guru-guru itu pada bilang: ”menikmati 
kebebasan” (W.13/PKS.2/32:19-22). 
 

Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan bapak Sehat bahwa ”jika kepala 

sekolah tidak ada memang guru-guru agak kendor dan santai dalam melaksanakan 

tugas”. Hal ini karena kepala sekolah kurang memperhatikan apa sesungguhnya 

yang diharapkan oleh guru. Kepala sekolah juga belum melakukan komunikasi 

secara baik terhadap guru. Inilah yang dimaksud oleh guru bahwa ”pendekatan 

kepala sekolah” yang kurang tepat, atau seperti yang dikatakan PKS kurikulum 

bahwa kepala sekolah kurang memperhatikan Human Relation (HR). 

Kepala sekolah sebagai pemimpin tentunya harus mampu mempengaruhi 

yang dipimpinnya dalam hal ini adalah guru. Oleh karena itu diperlukan suatu 

komunikasi yang baik terhadap guru, supaya guru dapat melaksanakan semua 

yang diharapkan kepala sekolah.  Disamping itu dengan komunikasi yang baik, 

secara psikologis guru merasa diperlakukan dengan baik dan juga dihargai. 
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”Disiplin” harus ditegakkan, dan sementara itu tidak ada komunikasi yang baik 

antara kepala sekolah dengan guru, maka guru merasakan adanya suatu tekanan. 

Hal ini berpengaruh pada kinerja guru, sehingga terkesan bahwa guru terpaksa 

dalam menyikapi ”disiplin” tersebut.   

Keterpaksaan guru dalam menyikapi ”disiplin” bukan berarti guru tidak 

setuju dengan kebijakan kepala sekolah tersebut, melainkan karena pendekatan 

kepala sekolah tersebut yang tidak bisa diterima oleh guru-guru. Seperti yang 

dikatakan guru BK sebagai berikut: 

Sebetulnya guru-guru itu senang dengan kebijakan kepala sekolah tentang 
kedisiplinan itu, cuma cara pendekatannya yang kurang pas. Atau kalau 
saya katakan terlalu kaku begitu. Contohnya....tegoran terhadap guru 
dengan menggunakan kertas ditempel di papan pengumuman dan otomatis 
bisa dibaca semuanya termasuk siswa, kan itu memalukan. 
(W.16/G.3/59:25-33) 
 

Pernyataan ini didukung oleh hasil data kuesioner yang menyatakan 

bahwa ”disiplin” merupakan salah satu kebijakan kepala sekolah yang 

sesungguhnya disukai oleh guru. Ini dikarenakan guru beranggapan bahwa dengan 

”disiplin” akan terwujud kinerja yang baik. Selanjutnya dari hasil kuesioner guru 

juga menyatakan bahwa hal itu menjadi tidak disukai/diterima dengan baik karena 

”disiplin” itu sendiri tidak diimbangi dengan kedisiplinan pimpinan. Disamping 

itu guru beranggapan bahwa ”disiplin” yang diterapkan adalah ”disiplin” yang 

otoriter. 

Prioritas kedua kebijakan kepala sekolah adalah meningkatkan 

kesejahteraan guru dan karyawan. Kebijakan ini disambut gembira oleh guru, dan 

tentu memiliki resiko yang besar bagi kepala sekolah karena menyangkut 
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finansial. Ini merupakan keberanian kepala sekolah dalam melakukan perubahan. 

Kepala sekolah berpendapat bahwa untuk mengimbangi ”disiplin” maka diberikan 

reward bagi guru berupa peningkatan kesejahteraan. Seperti yang dikatakan 

kepala sekolah bahwa ” konsep reward dan punishment akan saya terapkan, dan 

untuk menyemangati aturan main tersebut saya tingkatkan kesejahteraan guru”. 

Ini semua dilakukan agar dapat menyemangati kenerja guru. Guru diharapkan 

dapat melaksanakan tugas dengan diikuti sikap ”disiplin” dengan baik tanpa 

keterpaksaan. Tetapi ternyata kesejahteraan guru secara ”materi” ini belum cukup 

untuk menyemangati kinerja guru secara baik seperti yang diharapkan oleh kepala 

sekolah. Guru menginginkan kesejahteraan ”in meteri”. Kesejahteraan yang 

dimaksud adalah secara psikologis guru ingin perlakuan yang baik dari kepala 

sekolah. Seperti harapan guru bahwa kepala sekolah harus dapat memberikan 

kasih sayang, pengayoman, suri tauladan dan perhatian terhadap guru sehingga 

guru mendapat ketenangan dalam melaksanakan tugas. Disamping itu kepala 

sekolah harus bisa mendengarkan dan bijaksana  dalam memberikan pembinaan.   

Prioritas ketiga menambah sarana prasarana KBM. Untuk menunjang 

KBM, kepala sekolah juga menambah sarana yang dapat menunjang PBM. Sarana 

menonjol yang diadakan adalah laboratorium bahasa dan multimedia, seperti yang 

dikatakan kepala sekolah bahwa: 

.....Dari sarana dan prasarana ada hal penting yang ingin saya lakukan 
yaitu membangun kemampuan siswa berbahasa Inggris dan mengenal 
teknologi informasi. Maka sejak tahun ajaran baru ini saya bangun 
laboratorium bahasa, laboratorium multimedia dan untuk laboratorium 
komputer sekarang menjadi milik sekolah,....(W.17/KS/63:32-37) 
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Laboratiriun bahasa ini lengkap dengan peralatannya dan menampung 40 siswa. 

Sedang ruang multimedia terdapat TV, VCD player juga OHP. Ke dua ruang 

tersebut dapat digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. 

Penggunaanya oleh guru dilakukan dengan cara bergantian secara spontan dan 

belum terjadual dengan baik. 

Satu hal yang kurang mendapat perhatian dari kepala sekolah adalah untuk 

sarana prasarana yang sifatnya kecil seperti jangka, penggaris, papan berpetak, 

gambar/peta dan lain-lain. Seharusnya alat-alat tersebut ada di setiap ruang kelas, 

tetapi dari hasil observasi alat-alat tersebut tidak ada di masing-masing kelas. 

Beberapa kali juga terlihat siswa menggotong papan berpetak dari suatu tempat 

dibawa menuju kelasnya. Hal ini seperti yang dikatakan PKS bidang kurikulum 

sebagai berikut: 

Ya untuk sarana KBM dalam lingkup kecil, misalnya untuk kepentingan 
guru, anak, masih belum secara utuh terpenuhi. Seharusnya hal itu 
termasuk perencanaan jangka pendek. Misalnya di kelas harus selalu ada 
jangka, penggaris, papan berpetak dan lain-lain. Ini sebetulnya alat-alat 
yang sangat sederhana, tetapi sampai saat ini masing-masing kelas belum 
ada. (W.15/PKS.1/43:03-08) 
 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengadaan sarana 

prasarana, kepala sekolah belum menggunakan skala prioritas. Laboratorium 

bahasa dan multimedia memang bagus untuk menunjang kelancaran KBM. Tetapi 

tidak kalah pentingnya sarana prasarana yang kecil seperti yang tersebut di atas 

juga merupakan sarana yang harus diprioritaskan. Apalagi dari segi finansial, alat-

alat dalam lingkup kecil tersebut sangat jauh lebih murah jika dibandingkan 
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dengan biaya besar yang harus dikeluarkan untuk laboratorium bahasa, 

multimedia dan juga laboratorium komputer.  

Disamping tiga kebijakan yang menonjol seperti di atas, masih ada 

kebijakan yang lain. Kebijakan tersebut adalah dilaksanakannya kegiatan 

supervisi. Kebijakan ini tidak kalah pentingnya dengan ke tiga kebijakan yang 

sudah diuraikan di atas. Supervisi juga merupakan salah satu penentu untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, mengingat bahwa tujuan supervisi yang inti 

seperti yang dikatakan Rifai (1982) adalah ”untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa”. Untuk supervisi akan dibahas secara tersendiri selanjutnya. 

 

2.2. Kemampuan Profesional Guru 

Kegiatan yang paling utama di sekolah adalah kegiatan belajar-mengajar 

(KBM). Melalui KBM ini maka tujuan pendidikan akan tercapai. Di dalam KBM 

terjadi interaksi antara guru dengan siswa sebagai subyek didik, sehingga 

terjadilah suatu proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran tersebut 

kedudukan guru sangatlah penting, karena ia harus mampu mendidik, mengajar 

dan sekaligus membangkitkan motivasi yang tinggi terhadap siswa. Oleh karena 

itu dapat dikatakan bahwa guru sebagai ujung tombak untuk keberhasilan proses 

pembelajaran. 

Guru mempunyai arti penting dalam dunia pendidikan, karena guru adalah 

salah satu penentu masa depan. Oleh karena itu guru harus dapat melaksanakan 

tugas secara profesional. Sagala (2000:195) antara lain mengatakan bahwa 

pekerjaan profesional menuntut dipergunakannya teknik atau prosedur yang 

berlandaskan intelektualitas yang secara sengaja harus dipelajari terlebuh dahulu 
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kemudian secara langsung dapat diabdikan pada orang lain. Oleh karena itu 

kemampuan profesional guru di SMPN 11 Tangerang dapat dilihat dari dua hal 

yaitu latar belakang pendidikan dan kemampuan uji kompetensi. 

Dari hasil data dokumen/arsip ditetahui bahwa SMPN 11 Tangerang 

memiliki 61 guru. Dari jumlah tersebut 52 guru mempunyai latar belakang 

pendidikan sarjana  (4 diantaranya sedang melanjutkan pendidikan di magister), 2 

guru sudah perpendidikan magister (S2), dan sisanya 7 guru berpendidikan D 3 

tetapi semuanya sedang mengambil program S1. Dikatakan oleh Sagala 

(2000:207) antara lain bahwa jika ingin memenuhi persyaratan profesional maka 

guru SLTP setidaknya harus berpendidikan sarjana (S1). Dari data tersebut 89% 

(54 guru) di SMPN 11 Tangerang sudah sarjana, berarti secara profesi guru di 

SMPN 11 Tangerang sudah memenuhi standar persyaratan profesional. 

Selanjutnya kemampuan profesional guru di SMPN 11 Tangerang dapat 

dilihat juga dari hasil uji kompetensi (tes) untuk pemilihan guru sebagai instruktur 

tingkat propinsi dan kota. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dari 40 guru 

terbaik (hasil tes) se kota tangerang ada 6 guru (15%) adalah guru dari SMPN 11 

Tangerang. Kondisi ini masih ditambah lagi ada 2 guru yang lulus untuk menjadi 

instruktur tingkat propinsi. Data tersebut juga didukung oleh hasil kuesioner 

dimana 48 guru (83%) menyatakan bahwa kemampuan profesional guru di SMPN 

11 Tangerang adalah baik. Adapun alasan pernyataan tersebut antara lain: (a) hasil 

tes kompetensi guru menunjukkan hasil yang baik, kinerja baik, banyak guru yang 

menjadi pengurus MGMP kota, (b) ada beberapa guru yang menjadi instruktur 

kota dan propinsi, (c) ada lulusan magister (2 orang) dan beberapa yang 



142 

 

melanjutkan ke S2 dan (d) hampir semua guru lulusan sarjana dan mengajar 

sesuai bidang studinya. 

  

2.3. Kegiatan Belajar Mengajar dan Hasil Belajar Siswa 

Karena jumlah siswa yang begitu banyak, sementara kelas yang ada tidak 

mencukupi untuk belajar bersama di pagi hari, maka SMPN 11 Tangerang 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan dua shift yaitu pagi dan siang. 

Berkaitan dengan kebijakan kepala sekolah tentang ”kedisiplinan” maka dapat 

dikatakan bahwa KBM pagi sudah berjalan dengan baik. Kedisiplinan nampak 

dalam suasana KBM. Dari hasil observasi, tercatat bahwa setiap pagi bel masuk 

adalah pukul 06.55. Pada saat itu pula pintu gerbang mulai ditutup dan disisakan 

pintu kecil yang masih terbuka kira-kira selebar 1 meter. Waktu 5 menit 

digunakan oleh siswa untuk berdoa dan persiapan dalam menerima pelajaran, 

sehingga tepat pukul 07.00 pembelajaran bisa dimulai. Tepat pukul 07.00 pintu 

gerbang sudah tertutup semua. Jika ada siswa yang terlambat ia tidak diijinkan 

langsung masuk kelas.  Siswa yang terlambat, baru boleh masuk kelas pada jam 

ke 2 setelah melalui proses sangsi yang harus ia jalani. Sangsi tersebut antara lain 

berlari keliling lapangan, skotjam sampai pada membersihkan tempat/ruang yang 

terlihat kotor. Setelah itu siswa mendapat semacam wejangan/nasehat-nasehat dari 

petugas dalam hal ini adalah PKS bidang kesiswaan. Sebagaimana yang dikatakan 

pembantu kepala sekolah (PKS) bidang kesiswaan antara lain bahwa sangsi ini 

dilakukan semata-mata untuk memberikan pelajaran bagi siswa supaya tidak 

terlambat lagi. Untuk KBM pagi, sering terjadi siswa yang terlambat. Hal ini 
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dikarenakan kondisi perjalanan ke sekolah yang memang bisa dimaklumi. 

Pertama, kalau pagi kesulitan mobil angkutan yang bisa mengantar ke sekolah, 

kalau ada juga harus berebut atau menungu angkutan berikutnya yang kadang 

lama. Kedua, banyak siswa yang harus berjalan dari rumah ke sekolah karena 

memang tidak ada jalur angkot sehingga harus naek ojek, sedangkan untuk naek 

ojek ongkosnya relatif mahal.      

Untuk KBM siang, bel masuk pukul 12.30. Tidak ada penutupan pintu 

gerbang setelah bel masuk karena menurut petugas keamanan harus menunggu 

siswa SMA yang masuknya pukul 13.00 yang kebetulan sekolahnya masih 

bergabung di SMPN 11 Tangerang. Waktu bel masuk itu proses pembelajaran 

tidak bisa tepat dimulai, karena tenggang waktu 10 menit tidak cukup untuk 

mempersiapkan kelas supaya bersih dan siap dipakai kembali untuk belajar. Ini 

dikarenakan siswa harus meyapu dan membersihkan kelas lebih dahulu. 

Disamping itu ada guru yang mengajar pagi kemudian menyambung mengajar  

siang, maka ia harus sholat, makan dan sebagainya, sehingga pada saat bel masuk 

guru tersebut tidak bisa tepat waktu. Seharusnya guru yang mengajar pagi dan 

melanjutkan mengajar siang itu tidak dipasang untuk mengajar jam pertama 

sehingga guru mempunyai kesempatan untuk istirahat, makan juga sholat. 

Waktu istirahat juga menjadi penyebab ketidak-disiplinan KBM siang. Ini 

karena waktu istirahat hanya 20 menit, sedangkan waktunya bersamaan dengan 

sholat ’ashar sehingga siswa harus melaksanakan sholat juga. Karena masjid kecil 

sehingga tidak bisa menampung siswa untuk sholat bersama, oleh karena itu 
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sholatnyapun bergantian. Hal ini membuat bel masuk kelas menjadi terlambat, 

seperti yang dikatakan wakil kepala sekolah II siang sebagai berikut: 

Untuk kelas pagi KBM sudah baik, tetapi untuk kelas siang KBM belum 
baik. Kendalanya terutama pada saat jam setelah istirahat, karena terbentur 
dengan sholat ’ashar sehingga jam masuk setelah istirahat agak semrawut. 
(W.12/WKS.2/28:14-17) 
Tetapi untuk kelas siang hampir tidak ada siswa yang terlambat. Ini 

dikarenakan waktu cukup leluasa bagi siswa untuk mempersiapkan diri dari 

rumah sehingga mereka dapat lebih awal berangkat ke sekolah, sedangkan untuk 

sholat dhuhur mereka melaksanakannya di sekolah. Disamping itu kondisi 

perjalanan kalau siang tidak berebut angkutan, sehingga siswa bisa segera sampai 

ke sekolah. Ditambah lagi karena mereka masih kelas VII (kelas 1), sehingga 

secara psikologis mereka ada perasaan takut terlambat. 

Jika dibandingkan dengan KBM pagi, maka KBM pagi lebih baik dari 

KBM siang. Ini dikarenakan faktor kondisi saja. Disamping itu KBM siang 

bersamaan dengan SMA yang waktu belajarnya jelas berbeda. Sebagai contoh 

saat SMP belajar di kelas, SMA waktunya istirahat. Bel pergantian jam juga 

berbeda. Hal ini memang seharusnya ada koordinasi yang baik antara SMP dan 

SMA supaya dapat ditemukan suatu kondisi yang bisa saling mendukung 

sehingga proses pembelajaran antara keduanya dapat berjalan dengan baik. 

Situasi belajar mengajar berkaitan erat dengan hasil belajar siswa. Hasil 

belajar siswa di SMPN 11 tangerang masih sangat jauh dari yang diharapkan. 

Sekolah sudah berusaha untuk meningkatkan kualitas siswa ini dengan berbagai 

cara. Sebagai contoh, sekolah mengadakan penambahan belajar jam ke nol khusus 

kelas III dengan istilah baru yaitu pendalaman materi (PM) yang dimuali pukul 
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06.00-06.45. Disamping itu sekolah juga menetapkan untuk melaksanakan 

supervisi kelas yang tujuannya adalah untuk membantu guru dalam tugasnya yaitu 

mengajar. Namun upaya tersebut belum berdampak secara segnifikan terhadap 

peningkatan mutu/kualitas hasil belajar siswa. Sebarusnya dengan supervisi dapat 

mengubah guru menjadi lebih baik dalam mengajar. Dari cara mengajar guru yang 

baik terjadi suatu proses pembelajaran yang baik pula, dan tentu dari sini 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Memang secara keseluruhan pelaksanaan supervisi di SMPN 11 

Tangerang belum dapat berjalan dengan baik, karena memang belum tertangani 

secara maksimal sehingga tujuan supervisi untuk memperbaiki cara mengajar 

guru itu sendiri belum mengena. Dampaknya adalah tujuan inti dari supervisi 

yaitu hasil belajar siswa yang baik juga belum dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil ulangan umum semester ganjil tahun 2005/2006 yang nilai rata-rata 

kelasnya masih banyak dibawah 6.00.         

 
2.4. Supervisi Kepala Sekolah  

2.4.1.  Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Supervisi 

Beberapa tahun terakhir di SMPN 11 Tangerang tidak melaksanakan 

kegiatan supervisi. Kalaupun ada, supervisi hanya sebatas administrasi yang 

artinya guru membuat perangkat mengajar yang ditandatangani kepala sekolah 

tetapi pelaksanaan supervisi itu sendiri tidak ada. 

Bapak Gino selaku kepala sekolah baru di SMPN 11 Tangerang 

mempunyai pandangan lain tentang supervisi. Menurutnya supervisi adalah suatu 

kegiatan yang membantu proses pembelajaran menjadi lebih baik. Oleh karena itu 
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ditetapkan kebijakan bahwa supervisi harus dilaksanakan. Ini terbukti bahwa 

kegiatan supervisi telah dituangkan dalam rencana Kegiatan Peningkatan Mutu 

Pendidikan (KPMP) dan bahkan termasuk salah satu program prioritas bidang 

Kurikulum. 

Untuk mengawali kegiatan ini maka program supervisi dibuat. Program ini 

dibuat oleh kepala sekolah bersama staf/PKS (pembantu kepala sekolah). PKS 

kurikulum yang paling banyak berperan, karena memang kegiatan ini adalah salah 

satu kegiatan bidang kurikulum. Program merupakan hal yang sangat penting 

dalam setiap kegiatan, sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaannya. Disebutkan 

dalam program itu bahwa pelaksanaan supervisi didelegasikan sepenuhnya kepada 

para PKS. Pendelegasian terjadi juga karena suatu alasan tertentu. Alasan tersebut 

adalah ketidak-pahaman kepala sekolah terhadap kurikulum 2004 (KBK) juga 

karena pemanfaatan instruktur sekolah seperti yang diakui oleh kepala sekolah 

sendiri sebagai berikut: 

....sekarang kan ada dua kurikulum, kurikulum 1994 dan kurikulum 2004 
(KBK). Terus terang saya nggak begitu jelas dan memahami proses dan 
metode KBK termasuk penilaiannya, jadi ya itung-itung memanfaatkan 
instruktur di sekolah sendiri. (W.17/KS/65:45-48) 
 
Pendelegasian tugas oleh pimpinan terhadap stafnya adalah suatu hal yang 

wajar. Apalagi guru-guru yang harus disupervisi juga banyak, sudah pasti ini 

adalah suatu pekerjaan yang melelahkan dan jelas memerlukan waktu yang 

panjang. Walaupun demikian seharusnya kepala sekolah tidak secara total dalam 

pendelegasian ini. Kepala sekolah harus ikut terjun secara langsung walaupun 

hanya mensupervisi beberapa guru. Ini sesuai harapan guru lewat kuesioner yang 

menginginkan kepala sekolah ikut mensupervisi. Kalau KBK sebagai alasan 
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karena tidak paham, maka kepala sekolah bisa mensupervisi guru kelas III yang 

masih menggunakan kurikulum 1994, atau pelajaran apa yang kira-kira 

dipahaminya. Hal ini sangat perlu karena pertama mengingat bahwa 

sesungguhnya tugas ini adalah tugas kepala sekolah, dan kedua sebagai kepala 

sekolah harus mempunyai gambaran secara langsung mengenai kemampuan guru-

guru di sekolah yang dipimpinnya. Apalagi pendelegasian secara total inipun 

sesungguhnya sebagian guru juga tidak menyetujuinya. Seperti yang dikatakan 

oleh guru bahwa ”pendelegasian supervisi ini jangan total/seluruhnya, sebagian 

harus dilaksanakan oleh kepala sekolah sendiri minimal bidang studi yang 

dikuasainya”.   

Ada satu hal yang tidak dicantumkan dalam program supervisi yaitu cara 

memberikan evaluasi kepada guru setelah pelaksanaan supervisi. Yang ada adalah 

kriteria penilaian untuk kurikulum 1994 dan kurikulum 2004 (KBK). Kriteria 

yang ada hanyalah penilaian secara administratif. Adapun evaluasi yang dimaksud 

adalah avaluasi setelah pelaksanaan supervisi dalam rangka memberikan 

bimbingan/pembinaan terhadap guru yang sudah selesai disupervisi. Dari 

pernyataan beberapa guru yang selesai disupervisi mengatakan bahwa 

bimbingan/pembinaan itu tidak ada. Setelah selesai disupervisi tidak ada 

pertemuan antara guru yang sudah disupervisi dengan supervisornya untuk 

sharing atau pemberitahuan tentang kekurangan/kelebihan guru dalam mengajar. 

Bapak Ta’ani sebagai PKS bidang kurikulum juga salah satu supervisor 

mengatakan bahwa ”memang evaluasi supervisor yang sifatnya pembinaan ini 

belum dilakukan semua supervisor”. Hal ini tentu ada satu kendala yang cukup 
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beralasan, dan kendala itu adalah masalah ”psikologis”. Pertama karena 

pendelegasian ini kurang diterima oleh guru-guru, kedua karena secara materi 

sesungguhnya supervisor juga belum memahami tentang kurikulum terutama 

kurikulum 2004 (KBK).  

2.4.2.  Peran Kepala Sekolah sebagai Supervisor 

Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk 

membantu guru-guru atau pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan. Telah 

disebutkan pada bab II bahwa supervisi sebagai salah satu fungsi pokok dalam 

administrasi pendidikan. Ini bukan hanya tugas para pengawas, tetapi supervisi 

juga merupakan tugas kepala sekolah. Jika dilihat dari fungsi manajemen 

(perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan) maka, supervisi 

terletak pada tahap pengawasan/kontrol. Pengawasan adalah suatu proses yang 

mengusahakan agar kegiatan-kegiatan organisasi dapat terbimbing dan terarahkan 

pada pencapaian tujuan yang telah direncanakan.  

 Kepala SMPN 11 Tangerang dalam menerapkan pola pengawasan 

terhadap pengajaran adalah dengan melakukan pendelegasian kepada tim 

supervisor untuk melaksanakan tugas supervisi kelas. Pendelegasian ini 

dimaksudkan supaya supervisi bisa berjalan lebih optimal dan bisa terjadi proses 

pembelajaran model tutor sebaya. Hal ini terjadi mengingat berlakunya dua 

kurikulum pada tahun ajaran 2005/2006 yaitu kurikulum 1994 dan kurikulum 

2004 (KBK), sementara itu pemahaman kepala sekolah terhadap kurikulum 2004 

terkait dengan perencanaan, proses, dan penilaian kegiatan belajar diakui belum  

maksimal.  
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Peran kepala sekolah sebagai supervisor adalah meliputi  tanggung-jawab 

dalam memantau, membina dan memperbaiki kegiatan belajar-mengajar di 

sekolahnya. Oleh karena itu kepala sekolah harus menguasai dengan baik semua 

yang berhubungan dengan kegiatan belajar-mengajar tersebut, misalnya perangkat 

mengajar, metode, teknik evaluasi, kurikulum, dan lain-lain. Maka pendelegasian 

supervisi kelas ini dipandang kepala sekolah sebagai alternatif terbaik untuk 

memaksimalkan hasil supervisi. Hal ini terjadi karena kepala sekolah beranggapan 

bahwa tim supervisor adalah orang-orang yang mampu untuk melakukan 

supervisi, disamping itu 3 diantara tim supervisor tersebut adalah para intruktur 

kota maupun propinsi. Disamping itu tim supervisor ditetapkan karena mereka 

adalah para pembantu kepala sekolah (PKS). Namun tidak semua PKS yang 

masuk dalam tim tersebut memahami proses pembelajaran dengan baik. Ini 

terbukti bahwa semua supervisor tidak melakukan pembinaan/bimbingan terhadap 

guru yang selesai disupervisi. Apalagi satu supervisor mensupervisi 2 - 4 mata 

pelajaran, sehingga supervisor melakukan supervisi juga terhadap mata pelajaran 

yang bukan bidangnya. Kondisi ini jelas supervisor kurang menguasai materi 

yang disupervisi. Hal ini otomatis berdampak pada saat memberikan bimbingan 

dan pembinaannya.  

Supervisi berfungsi untuk membantu, memperbaiki, memberi suport, dan 

mendorong ke arah pengembangan profesi guru. Jika dilihat dari fungsinya itu, 

maka peranan supervisi menurut Rivai (1982) dapat dipandang sebagai:             

(1) pemimpin, (2) evaluator dan (3) konsultan (pembantu/pelayan). 
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Kepemimpinan merupakan inti dari segala kemampuan supervisor. 

Bagaimanapun tingginya kemampuan supervisor, jika ia tidak dapat memimpin 

dengan baik maka fungsi supervisor tidak akan efektif. Berkaitan dengan 

pelaksanaan supervisi kelas yang didelegasikan kepada tim supervisor, maka 

tugas supervisi sebagai pemimpin beralih kepada tim supervisor tersebut. Dilihat 

dari segi perannya sebagai pemimpin,maka tim supervisor tersebut belum dapat 

melaksanakannya secara baik. Hal ini nampak bahwa supervisor belum bisa 

memberikan pengaruh kepada guru-guru, memberikan bimbingan, dan koordinasi 

yang baik. 

Evaluasi merupakan usaha yang sistematis untuk mengetahui sampai 

dimana program supervisi berhasil. Sebagai evaluator, kepala sekolah harus dapat 

membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar. Sehubungan dengan 

itu Rivai (1982) mengatakan bahwa evaluasi yang dimaksud sebagai tugas 

supervisor mencakup tiga hal yaitu: evaluasi hasil, evaluasi proses dan evaluasi 

pelaksanaannya. Evaluasi hasil adalah peningkatan situasi belajar-mengajar dan 

sasarannya adalah siswa. Evaluasi proses adalah usaha supervisor untuk 

membantu guru meningkatkan cara mengajarnya. Dan evaluasi pelaksanaannya 

adalah evaluasi supervisor itu sendiri sampai dimana tugasnya sebagai supervisor 

dapat dilaksanakan. Sehubungan dengan itu maka tim supervisor di SMPN 11 

Tangerang belum dapat berperan sebagai evaluator yang baik. Ini terlihat bahwa 

evaluasi hanya dilakukan berdasarkan kriteria yang ada. Supervisor juga belum 

bisa mengidentifikasi secara baik kelemahan-kelemahan guru dalam mengajar. 

Apalagi sebagai evaluator sangat diperlukan keterampilan komunikasi yang baik, 
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sedangkan antara guru dan supervisor tidak ada komunikasi apapun yang 

membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan hasil supervisi, 

kelebihannya dimana, kekurangannya dimana dan bagaimana solusi 

pemecahannya. 

Sebagai konsultan, supervisor harus dapat membina dan membantu guru 

dalam meningkatkan diri dalam bidang profesinya. Tim supervisor di SMPN 11 

Tangerang belum menjalankan peran ini secara baik. Hal ini dapat dilihat bahwa 

tim supervisor belum bisa memberikan pelayanan yang baik untuk membantu 

guru yang memerlukan bantuan dalam kaitan proses pembelajaran. Kesempatan 

yang baik sebagai konsultan adalah pada saat supervisor setelah selesai 

melakukan supervisi. Dari sini supervisor dapat mengidentifikasi kekurangan 

guru, kemudian supervisor dapat memberikan pelayanan dan bantuan berupa 

saran, nasehat atau bertukar pengalaman.       

Jika dilihat dari ke tiga peran supervisi tersebut maka dalam pelaksanaan 

supervisi kelas, peran tim supervisor di SMPN 11 Tangerang tidak berjalan 

maksimal. Ini dikarenakan tim supervisor  belum melaksanakan kegiatan supervisi 

ini secara sungguh-sungguh. Kerja mereka tidak terkoordinir dengan baik, dan 

kepala sekolah sendiri juga melepas begitu saja tanpa dipantau apalagi 

memberikan arahan kepada tim supervisor. Disamping itu ada faktor lain bahwa 

pendelegasian ini tidak disetujui oleh 59% (34 guru) karena guru 

mengkhawatirkan terhadap penilaian tim supervisor tidak obyektif. Selain itu guru 

juga menilai bahwa tim supervisor belum semua memenuhi standar/kriteria 
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sebagai supervisor. Hal ini jelas akan mempengaruhi kerja tim supervisor karena 

kehadiran mereka seolah tidak diterima dengan baik oleh guru-guru. 

Walaupun supervisi telah didelegasikan kepada tim supervisor, kepala 

sekolah tetap harus memantau pelaksanaan supervisi tersebut. Bagaimana tim 

supervisor bekerja, sejauh mana kemampuan tim supervisor dalam melaksanakan 

tugas, adakah kesulitan yang dihadapi di tengah-tengah pelaksanaan tersebut dan 

sebagainya. Di akhir pelaksanaan supervisi, tim supervisor membuat laporan hasil 

pelaksanaan supervisi sekaligus analisis hasil penilaian. Hasil analisis penilaian 

yang dilakukan hanya mengacu pada hasil penilaian berdasarkan indikator-

indikator. Hal ini dapat dikatakan bahwa penilaian semata-mata hanya secara 

administratif. Hasil analisis yang sifatnya mendasar yang sesuai dengan fungsi 

dan tujuan supervisi justru belum nampak sama sekali. Artinya di dalam analisis 

tersebut tidak ada identifikasi secara kemprehensif tentang kelemahan-kelemahan, 

kekurangan atau kesulitan yang dihadapi oleh guru, yang nantinya dari 

kelemahan, kekurangan dan kesulitan itu supervisor dapat menentukan bantuan 

seperti apa yang harus diberikan kepada guru. 

Hasil analisis yang ada juga tidak ditindak lanjuti secara baik oleh kepala 

sekolah. Sebarusnya hasil itu juga disampaikan kepada guru agar guru mengetahui 

sampai dimana kemampuannya dan sekaligus juga untuk mengetahi dimana letak 

kekurangan dan kelemahannya. Dari uraian di atas maka peran kepala sekolah 

sebagai supervisor dapat dikatakan masih sebatas memberikan pendelegasian saja. 

Kepala sekolah sama sekali tidak memberikan arahan bagaimana pelaksanaannya, 

bagaimana mengevaluasi, dan bagaimana meyakinkan guru juga tim supervisor 
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untuk mengemban dan melaksanakan tugasnya masing-masing. Tim supervisor 

sendiri berusaha berimprovisasi terhadap tugasnya dan berusaha melaksanakan 

dengan baik walaupun masih nampak tim tersebut kurang adanya koordinasi yang 

baik pula, baik terhadap sesama supervisor maupum terhadap guru. 

 
 
 

2.4.3.  Peran Kepala Sekolah dalam Pengembangan Staf dan Kurikulum 

Kegiatan pengembangan staf (guru) ini sangat berhubungan dengan 

pengembangan kurikulum, sedangkan pengembangan kurikulum berhubungan 

dengan pengembangan pengajaran, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan staf, pengembangan kurikulum dan pengembangan pengajaran 

saling berhubungan erat dan saling mengisi antara yang satu dengan yang lain. 

Pengembangan staf dilakukan dengan pertimbangan kemampuan guru 

dalam mengajar yang berbeda dan dengan tujuan memberikan pembinaan atau 

bimbingan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Oleh karena itu kepala 

SMPN 11 Tangerang melakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:          

(1) pembinaan secara umum, baik oleh unsur luar seperti pengawas pembina atau 

dari dalam seperti arahan KS pada tiap-tiap rapat dinas, dari PKS Kurikulum, atau 

penjelasan teknis dari guru yang instruktur, (2) kegiatan MGMP kota,                

(3) mengirim guru-guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau penataran-

penataran, baik yang diadakan Dinas Pendidikan Kota maupun oleh Dinas 

Pendidikan Propinsi.  

Untuk mengoptimalkan potensi dan kerja guru, kepala sekolah 

memberikan motivasi dengan meningkatkan kesejahteraan guru dan menerapkan 
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reward and punishment. Untuk meningkatkan profesionalisme PKS, kepala 

sekolah melakukannya dengan cara pertemuan rutin dengan PKS yang terjadual 

setiap bulan dan pelatihan PKS. Dan untuk memotivasi kerja PKS diberikan 

tunjangan khusus PKS. 

Proses pengembangan kurikulum di SMPN 11 Tangerang pada tahun 

pelajaran 2005/2006 mengacu pada 4 hal yaitu : (1) Tujuan yang akan dicapai,   

(2) Rencana, yaitu pengalaman belajar apa yang akan disampaikan,  (3) Proses, 

yaitu bagaimana pengalaman tersebut dapat dilaksanakan, dan (4) Evaluasi, yaitu 

bagaimana cara mengevaluasi dengan baik dan benar. Sedangkan untuk KBM dan 

PBM teknisnya dilaksanakan dalam 3 tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi (O.04/Rapat Dinas Sekolah, 16 Agustus 2005). 

Perencanaan PBM. Perencanaan pembelajaran merupakan penyusunan 

rencana tentang materi pembelajaran, bagaimana melaksanakan pembelajaran, dan 

bagaimana melakukan penilaian. Esensi dari perencanaan pembelajaran adalah 

kesiapan segala hal yang diperlukan untuk berlangsungnya pelaksanaan proses 

belajar mengajar.  

Pelaksanaan PBM. Proses belajar mengajar adalah interaksi antara 

pendidik dan peserta didik yang diharapkan menghasilkan perubahan pada peserta 

didik. Inti dari proses belajar mengajar adalah efektifitasnya. Tingkat efektifitas 

pembelajaran sangat dipengaruhi oleh perilaku peserta didik dan pendidik. Untuk 

mewujudkan tingkat efektifitas yang tinggi  perlu dipilih strategi proses belajar 

mengajar yang menekankan pada pembelajaran aktif, pembelajaran yang 

menyenangkan, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran kontekstual. 



155 

 

Evaluasi PBM. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses untuk 

mendapatkan informasi tentang hasil pembelajaran, baik berupa proses maupun 

produk. Informasi hasil pembelajaran ini kemudian dibandingkan dengan hasil 

pembelajaran yang telah ditetapkan untuk mengetahui efektifitas proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penilaian supervisi kelas oleh tim supervisor, bahwa  

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran secara umum performance 

guru di SMPN 11 Tangerang bernilai baik. Hal ini berarti juga proses 

pengembangan kurikulum telah berlangsung sesuai dengan indikator 

pengembangan kurikulum. 

Pada tataran praktis, pengembangan kurikulum dalam aplikasi sehari hari, 

maka berdasarkan data kuesioner (Kb/h.88/D.9) menunjukkan bahwa peran 

kepala sekolah dalam memberikan arahan kepada guru yang mengalami kesulitan 

mengajar, baru 9% (5 guru) yang menjadikan kepala sekolah sebagai tempat 

bertanya. Sementara itu 91% (53 guru) lebih memilih guru lain sebagai tempat 

bertanya dengan alasan secara psikologis hubungan mereka lebih dekat sehingga 

enak untuk berdiskusi, demokratis, komunikatif, efisien, fleksibel dan bisa sesuai 

dengan bidangnya (mata pelajarannya). Kurangnya peranan kepala sekolah dalam 

memberikan motivasi 55% (32 guru merasakan hal ini) mempengaruhi besarnya 

prosentase guru yang mengalami kesulitan dalam mengajar maupun kesulitan 

dalam membuat perangkat pengajaran yaitu mencapai  72% (42 guru).  

Dalam pengembangan kurikulum muatan lokal (Kb/h.89/D.12) peranan 

kepala sekolah dinilai baik oleh 54% (31 guru) dan dinilai cukup baik oleh 36% 
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(21 guru), meskipun 10% (6 guru) berpendapat kurang baik. Hal itu disebabkan 

bahwa pemilihan kurikulum muatan lokal yang sudah disesuaikan dengan 

lingkungan sekolah, kebutuhan masyarakat, sehingga diharapkan dapat sebagai 

bekal siswa dalam menunjang dan membantu keahlian siswa, dapat menambah 

wawasan siswa, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa di masyarakat. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan, peranan kepala sekolah pada 

perencanaan pengembangan kurikulum sudah dapat dijalankan dengan baik, 

meskipun dalam proses perlu upaya peningkatan yang cukup signifikan 

mengingat kepala sekolah belum mampu berperan sebagai konselor. 

 

2.5.  Model Supervisi di  SMPN 11 Tangerang 

Model supervisi adalah suatu pola atau acuan dari supervisi yang 

ditetapkan. Ada empat macam model pengembangan supervisi menurut Sahertian 

(2000), yaitu model konvensional, model supervisi ilmiah, model supervisi klinis, 

dan model supervisi artistik.  

Berdasarkan pengertian model-model supervisi tersebut model supervisi 

yang dilakukan di SMPN 11 Tangerang adalah model supervisi ilmiah, karena 

memiliki ciri-ciri berikut ini: (1) dilaksanakan secara berencana, (2) sistematis dan 

menggunakan prosedur serta teknik tertentu, (3) menggunakan instrumen 

pengumpulan data, dan (4) ada data  obyektif yang diperoleh dari kenyataan 

nyata. 

Untuk memperoleh data obyektif dari proses pelaksanaan supervisi kelas, 

tim supervisor menetapkan indikator atau aspek-aspek yang dinilai dalam 
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supervisi. Prinsip dasar penilaian yang digunakan seperti yang tercantum dalam 

program supervisi adalah: 

 

1. Obyektif 

Supervisi kelas merupakan kegiatan penilaian tentang kinerja yang dilakukan oleh 

guru. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait 

dengan kinerja diperiksa untuk memperoleh informasi tentang 

keberadaannya. Agar hasil penilaian dapat menggambarkan kondisi 

yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan 

maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator yang dikaitkan 

dengan kriteria-kriteria yang diinginkan sebagai dasar dalam 

melakukan penilaian. 

2. Efektif 

Dalam pelaksanaan supervisi kelas, hasil yang diperoleh harus mampu 

memberikan informasi yang bisa digunakan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan dalam rangka melakukan perencanaan atau 

peningkatan kualitas dalam upaya peningkatan kinerja guru. 

3. Komprehensif 

Pelaksanaan supervisi kelas fokus penilaiannya menyeluruh pada seluruh aspek 

kegiatan belajar mengajar dan hal-hal yang mendukung kegiatan 

belajar mengajar, sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan 

secara utuh kondisi kinerja guru (Dokumen Program Kerja Tim 

Supervisor SMPN 11 Tangerang 2005). 
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Pendekatan supervisi menurut Sahertian (2000) ada tiga macam yaitu, 

pendekatan direktif, pendekatan non direktif, dan pendekatan kolaboratif. 

Pelaksanaan supervisi di SMPN 11 Tangerang dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan direktif, karena tim supervisor sebagai pelaksana supervisi kelas 

dianggap mengetahui banyak hal dan diharapkan mampu memberikan arahan 

perbaikan pengajaran secara langsung, yaitu menetapkan standar perbaikan, 

penggunaan sarana pengajaran, dan berbagai tuntunan yang harus diikuti oleh 

guru. 

Teknik supervisi dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu teknik yang 

dilaksanakan untuk seorang guru (teknik individual), dan teknik yang dilakukan 

untuk melayani lebih dari satu orang (teknik kelompok). Teknik supervisi yang 

dilakukan di SMPN 11 Tangerang adalah teknik individual, karena supervisi kelas 

yang dilakukan dalam bentuk (a) kunjungan kelas, yaitu kepala sekolah atau 

supervisor datang ke kelas untuk melihat cara guru mengajar di kelas, untuk 

memperoleh data mengenai keadaan sebenarnya selama guru mengajar, (b) 

observasi kelas, melalui kunjungan kelas, kepala sekolah atau supervisor dapat 

mengobservasi/mengamati situasi belajar-mengajar yang sebenarnya secara rinci. 

Dalam pelaksanaan supervisi kelas di SMPN 11 Tangerang dapat 

digambarkan seperti alur dan skema sebagaimana gambar  10 berikut: 
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Gambar  10  Alur Pelaksanaan Supervisi Kelas SMPN 11 Tangerang 
                      Tahun 2005/2006 
 

Berdasarkan skema pada gambar 10 tersebut dapat disimpulkan bahwa 

wewenang kepala sekolah sebagai supervisor peran dan tugasnya didelegasikan 

kepada tim supervisor. Tim supervisor membuat program kerja supervisi kelas, 

yang selanjutnya berdasarkan acuan program kerja tersebut ditetapkan standar 

penilaian atau indikator penilaian supervisi kelas. Mengacu dari indikator tersebut 

dilaksanakan supervisi kelas oleh tim supervisor, sehingga diperoleh hasil 

penilaian supervisi kelas terhadap kinerja guru dalam proses belajar mengajar. 

Dari hasil supervisi ini dapat dilakukan evaluasi terhadap kinerja guru oleh tim 

Kepala Sekolah 
Sebagai Supervisor 

Tim Supervisor

Program Supervisi

Penetapan Standar 
(Indikator Supervisi) 

Pelaksanan Supervisi

Hasil Supervisi

Evaluasi Supervisi

Evaluasi supervisor
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supervisor atau oleh kepala sekolah secara langsung. Dari hasil evaluasi supervisi 

ini juga dapat dilakukan evaluasi terhadap tim supervisor oleh kepala sekolah. 

Mengacu dari hasil evaluasi supervisi tim supervisor, kepala sekolah dapat 

menentukan kembali kebijakannya tentang supervisi kelas tersebut. 

 
2.6.   Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Supervisi  
 

Setiap kegiatan tentu diharapkan ada hasil yang maksimal. Begitu juga 

untuk kegiatan supervisi di SMPN 11 Tangerang ini. Tujuan dari supervisi adalah 

memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap guru dalam melaksanakan 

tugasnya yaitu mengajar. Harapan yang lebih jauh lagi yaitu untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. Sedang yang terjadi di SMPN 11 Tangerang dalam kegiatan 

supervisinya adalah belum berhasil dengan baik, yang artinya proses pembinaan 

terhadap guru tidak berjalan secara baik pula. Dampak dari semua itu maka proses 

belajar mengajar kurang maksimal dan akibat selanjutnya adalah hasil belajar 

siswapun menjadi tidak memuaskan. Tentu hal ini ada faktor yang mempengaruhi, 

yaitu faktor penghambat dan faktor pendorong. 

Faktor penghambat adalah faktor yang membuat pelaksanaan supervisi ini 

tidak berjalan dengan baik. Hasil data menunjukkan bahwa faktor penghambat 

pelaksanaan supervisi di SMPN 11 Tangerang antara lain adalah: kalender 

pendidikan yang terlambat datang, secara adminitratif guru belum siap, guru 

belum memahami KBK secara baik, supervisor yang tidak profesional, 

pendelegasian secara total oleh kepala sekolah, dan lain-lain. Dari beberapa faktor 

penghambat tersebut, hal yang paling menonjol yang mempengaruhi pelaksanaan 

supervisi di SMPN 11 Tangerang adalah keberadaan supervisor. Artinya guru 
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menharapkan sekali bahwa supervisor adalah orang yang profesional. Memang ini 

masih ditanggapi secara beragam, ada yang setuju dan ada yang tidak. Bagi yang 

setuju tidak menjadi masalah karena siapapun supervisornya yang penting 

supervisi berjalan. Tetapi bagi yang tidak setuju, jelas ini merupakan faktor yang 

membuat tidak antusias dalam menyambut pelaksanaan supervisi. Seperti yang 

dikatakan bapak Agustri (wakil kepala sekolah) bahwa guru-guru yang kontra itu 

mengatakan: “Bagusan mana nanti dalam mengajar, supervisor atau yang 

disupervisi?”. Hal ini didukung dengan pendapat guru seperti yang dikatakannya 

sebagai berikut: 

Saya pikir kucinya tetap pada kepala sekolah/supervisor. Karena kalau 
kepala sekolah atau supervisor itu profesional maka saya yakin guru-guru 
akan antusias. Jadi jangan sampai guru itu merasa ragu dengan kemampuan 
supervisor. Kalau kita sudah merasa ragu dengan supervisornya ya sudah, 
kita lantas tidak ada motivasi untuk menyambut supervisi ini dengan baik 
(W.16/G.3/57:44-49).                                                                          
 

Kalau diperhatikan pada hasil evaluasi supervisi, harapan guru tentang 

adanya supervisor yang profesional adalah benar adanya. Ketidak mampuan 

supervisor berdampak pada proses pembinaan dan pembimbingan terhadap guru 

yang selesai disupervisi. Sesungguhnya guru sangat mengharapkan hal itu, namun 

yang terjadi tidak ada satu supervisorpun yang melakukan pembinaan itu. Padahal 

tujuan dari supervisi adalah pembinaan dan pembimbingan kepada guru dalam 

melaksanakan tugasnya yaitu mengajar. Ini akibat juga dari tugas supervisor yang 

mensupervisi lebih dari satu mata pelajaran, berarti supervisor mensupervisi juga 

mata pelajaran yang bukan bidangnya. Oleh karena itu secara materi supervisor 

tidak menguasai, seperti yang diakui oleh bapak Mudakim (PKS Kesiswaan) 

sebagai anggota tim supervisor juga yang mengatakan bahwa: 
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Sebetulnya di sini ada satu...ya katakanlah satu ganjalan buat saya, karena 
saya dapat tugas mensupervisi bidang studi Agama sedangkan latar belakang 
saya adalah Bahasa Indonesia. Jadi ada sedikit kendala sebetulnya, tetapi 
karena ini tugas akhirnya saya hanya sebatas acuannya saja., apakah yang 
dipakai kurikulum 2004 atau 94...(W.13/PKS.2/34:29-33)    
 

Namun faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut seharusnya dapat 

diminimalisir jika kegiatan ini direncanakan dengan baik, dan dilaksanakan 

dengan sepenuh hati. Tentu hal ini harus dibicarakan secara bersama dan 

melibatkan orang-orang yang berkepentingan, dalam hal ini adalah termasuk guru. 

Seharusnya sebelum pelaksanaan, guru maupun supervisor harus diberikan suatu  

penjelasan, mengapa harus didelegasikan, mengapa staf/PKS yang menjadi 

supervisor, apa yang harus dipersiapkan, bagaimana teknis pelaksanaannya dan 

sebagainya. Diharapkan dari penjelasan tersebut secara psikis guru dan supervisor 

siap melaksanakan supervisi dengan baik, dan tentu kepala sekolah harus tetap 

memantau pelaksanaannya untuk memberikan motivasi. 

Untuk faktor pendorong tentunya berhubungsn erat dengan faktor 

penghambat. Jika semua faktor penghambat sudah diperbaiki dan dipenuhi 

kekurangan-kekurangannya, secara otomatis itu akan menjadikan sebagai faktor 

pendorong. Namun yang diharapkan oleh guru-guru adalah perencanaan supervisi 

ini harus dipersiapkan secara baik, selanjutnya informasi terhadap guru juga harus 

jelas. Kemudian perlu disosialisasikan agar semua memiliki gambaran/persepsi 

yang sama tentang pelaksanaan supervisi ini, dan akhirnya sumua dapat 

melaksanakan kegiatan supervisi tersebut secara baik pula. 

2.7.  Supervisi yang Diharapkan 
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 Kegiatan supervisi di SMPN 11 Tangerang memang masih disikapi oleh 

guru secara baragam. Sikap yang ”Pro maupun Kontra” adalah sesuatu yang 

wajar, pertama karena tingkat pemahaman guru tentang tujuan supervisi itu 

sendiri yang berbeda-beda, kedua karena selama ini pihak sekolah sendiri belum 

secara sungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan supervisi dan hanya 

dilaksanakan secara formalitas saja, ketiga sekolah belum bisa menempatkan 

bahwa kegiatan supervisi merupakan sarana untuk memberikan pembinaan dan 

pembimbingan secara efektif dalam rangka meningkatkan keprofesionalan guru-

guru dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa. Namun dengan sikap yang 

”Pro dan Kontra” tersebut, masih banyak guru yang ”Pro” artinya guru masih 

beranggapan bahwa supervisi perlu dilaksanakan. Ini terbukti dari hasil kuesioner 

(Kt/h.80/A.1,2,11,12) yang menunjukkan bahwa: (a) 100% guru ingin bekerja 

secara profesional, (b) 100% guru ingin mendapat bimbingan dan pembinaan,    

(c) 90% guru beranggapan bahwa supervisi itu bermanfaat, (d) 88% guru 

beranggapan bahwa cara mengajar guru perlu dievaluasi.  

Dari 4 kondisi tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya guru-guru di 

SMPN 11 Tangerang masih menyikapi secara positif terhadap kegiatan supervisi. 

Hal ini didukung juga dari hasil kuesioner bahwa ”Pelaksanaan Supervisi” juga 

merupakan salah satu kebijakan kepala sekolah yang disukai oleh guru. Tetapi 

kalau guru menjadi tidak antusias dalam menyikapi pelaksanaan supervisi, itu 

dikarenakan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti yang sudah 

diuraikan di atas. 



164 

 

Kegiatan supervisi memang ditujukan pada pembinaan dan pembimbingan 

terhadap guru, maka hal yang utama ditujukan pada performance guru dalam 

mengajar. Oleh karena itu apa yang menjadi keinginan guru harus mendapat 

perhatian, supaya supervisi dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini guru 

memiliki harapan tentang supervisi ke depan. Berdasarkan hasil kuesioner, 

supervisi yang diharapkan oleh guru adalah: 

(a) supervisi yang obyektif dan tidak mencari kesalahan orang lain. 

(b) supervisi yang mampu membangun motivasi kerja dan meningkatkan 

kualitas guru. 

(c) supervisi yang dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, ada input 

dan output 

(d) supervisi yang tidak terlalu formil tetapi dapat membangun kinerja guru. 

(e) supervisi yang dapat dilakukan kepala sekolah sendiri 

(f) supervisi yang dilakukan oleh supervisor yang profesional 

(g) supervisi dengan pendekatan klinis 

(h) supervisi yang nyaman tanpa ada tekanan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan hasil penelitian 

dengan mengacu kepada landasan teori yang digunakan, maka beberapa 

kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
1.1.  Kepemimpinan Kepala Sekolah di SMPN 11 Tangerang   

Perubahan pengelolaan pendidikan mengalami perubahan dari sentralistik 

ke desentralistik. Desentralisasi pengelolaan diwujudkan dalam Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Desentralisasi pada 

pelaksanaan dan tenaga kerja atau pegawai adalah berubahnya status kepegawaian 

guru menjadi pegawai pemerintah daerah kabupaten atau kota. Hal ini juga 

mempengaruhi pola dan sistem pergantian jabatan kepala sekolah di sekolah 

negeri.  

Di SMPN 11 Tangerang telah terjadi pergantian pimpinan, tepatnya 

tanggal 10 Mei 2005. Saat itu bapak Gino, S.Ip diangkat menjadi kepala sekolah 

di SMPN 11 Tangerang menggantikan bapak Drs. Ngadiyat yang sudah menjabat 

kepala sekolah selama 7 tahun di sekolah tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak ada faktor 

dari dalam sekolah yang mempengaruhi pergantian kepala sekolah di SMPN 11 

Tangerang. Tetapi faktor dari luar yang sangat mempengaruhi pergantian tersebut. 
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Faktor dari luar tersebut adalah Peraturan Daerah (Perda) yang mengacu pada 

Kepres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tenaga Kependidikan, bahwa kepala 

sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. 

Pergantian kepala sekolah ini disikapi guru secara biasa karena mereka 

beranggapan bahwa pergantian kepala sekolah adalah hal yang wajar/biasa. 

Namun ada sebagian guru yang senang karena akan ada penyegaran, dan juga 

guru yang merasa takut/khawatir karena pada dasarnya kepala sekolah yang baru 

ini bapak Gino, S.Ip sebelumnya adalah guru di sekolah tersebut. 

 
1.1.1  Kebijakan Kepala SMPN 11 Tangerang   

Langkah awal yang dilakukan kepala sekolah berkaitan dengan kebijakan 

yang akan diambilnya adalah evaluasi terhadap program sebelumnya. Program 

yang baik dilanjutkan, dan program yang kurang baik tentu dievaluasi untuk 

dilakukan perubahan/perbaikan. Berdasarkan hasil penelitian maka kebijakan 

kepala SMPN 11 Tangerang secara umum adalah: 

1. Meningkatkan profesionalisme guru 

2. Membangun proses KBM 

3. Mewujudkan warga sekolah yang memiliki budi pekerti luhur, dilandasi 

iman dan taqwa kepada Allah. 

Dari kebijakan umum tersebut, ada langkah kongkrit yang dilakukan sebagai 

aktualisasi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk 

meningkatkan profesionalisme guru dilakukan kebijakan baru, yaitu:  

- Meningkatkan kedisiplinan,  

- Mengadakan komitmen kerja terhadap guru 
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- Melaksanakan supervisi 

Untuk membangun proses KBM, dengan cara menambah sarana prasarana yaitu 

Laboratorium Bahasa dan Ruang Multimedia, serta ruang komputer yang sudah 

menjadi milik sekolah. Dan untuk mewujudkan iman dan taqwa bagi warga 

sekolah dilakukan pengajian setiap bulan. Pengajian ini baru berlaku terhadap 

guru dan karyawan. Dari beberapa kebijakan tersebut, kepala sekolah telah 

melakukan pemilihan kebijakan menurut skala prioritas yaitu: 

1. Memberlakukan disiplin, yaitu disiplin semua warga sekolah untuk 

bekerja dan belajar dengan baik. 

2. Meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan 

3. Sarana prasarana secara bertahap dilengkapi 

 
1.1.2.  Pelaksanaan Supervisi Kepala Sekolah di SMPN 11 Tangerang 

Di SMPN 11 Tangerang, supervisi merupakan agenda kegiatan yang telah 

dicantumkan dalam program sekolah dan juga merupakan program prioritas 

bidang kurikulum. Pelaksanaan supervisi telah diputuskan oleh kepala sekolah, 

yaitu dengan cara supervisi kelas/kunjungan kelas. Supervisi kelas merupakan 

salah satu teknik supervisi individual, yaitu kepala sekolah/supervisor datang ke 

kelas untuk melihat cara guru mengajar di kelas sehingga memperoleh data 

mengenai keadaan sebenarnya selama guru mengajar. 

Pelaksanaan supervisi di SMPN 11 Tangerang didelegasikan sepenuhnya 

oleh kepala sekolah kepada para pembantu kepala sekolah (PKS) yang tergabung 

dalam tim supervisor dan terdiri dari 6 orang. Yang menjadi alasan pendelegasian 

adalah: 
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- karena pemberlakuan 2 kurikulum yaitu kurikulum 1994 dan 

kurikulum 2004 (KBK) sedangkan kepala sekolah mengakui kurang 

memahami KBK 

-  memanfaatkan tenaga instruktur sekolah 

- supaya terjadi kegiatan tutor sebaya. 

Adapun alur pelaksanaan kegiatan supervisi di SMPN 11 Tangerang adalah 

sebagai berikut:  

 

                     Alur Pelaksanaan Supervisi Kelas SMPN 11 Tangerang 
                     Tahun 2005/2006 
 

Kepala Sekolah 
Sebagai Supervisor 

Tim Supervisor

Program Supervisi

Penetapan Standar 
(Indikator Supervisi) 

Pelaksanan Supervisi

Hasil Supervisi

Evaluasi Supervisi

Evaluasi supervisor
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Kebijakan yang diambil kepala sekolah tentang pendelegasian supervisi 

kepada tim supervisor memberikan dampak tersendiri terhadap proses 

pelaksanaannya. Dampak terhadap proses pelaksanaan tersebut adalah supervisi 

tidak dapat berjalan dengan baik, karena mendapat tanggapan yang ”Pro dan 

Kontra” dari beberapa guru. Tanggapan ”Pro” karena: 

1. ada guru yang setuju dengan pendelegasian, yaitu mencapai 27% 

2. untuk memaksimalkan hasil (karena KS kurang menguasai) 

3. untuk membantu tugas KS (karena tugas KS yang banyak) 

4. supaya semua guru bisa disupervisi (karena supervisor banyak) 

Tanggapan ”Kontra” karena: 

1. ada guru yang tidak setuju dengan pendelegasian, yaitu mencapai 59% 

2. guru beranggapan bahwa supervisor tidak profesional 

3. guru khawatir terjadi subyektivitas dalam penilaian 

4. guru ingin disupervisi oleh KS secara langsung 

Disamping sebab-sebab tersebut di atas, pelaksanaan supervisi ini juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor.  

  
1.2.   Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Supervisi di SMPN 11  

Tangerang 
 

Setiap kegiatan tentu diharapkan untuk dapat berjalan dengan baik, begitu 

juga untuk kegiatan supervisi. Baik atau buruk suatu kegiatan tentu ada faktor 

yang mempengaruhinya. Pelaksanaan supervisi di SMPN 11 Tangerang telah 

disimpulkan tidak berjalan secara baik, karena memang kegiatan ini belum 

ditangani secara maksimal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
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supervisi tersebut. Faktor-faktor tersebut diidentifikasi, selanjutnya 

dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor penghambat dan faktor pendorong. 

Faktor penghambat pelaksanaan supervisi di SMPN 11 Tangerang dapat 

diidentifikasi antara lain adalah: 

1) Keterlambatan kalender pendidikan dari Dinas Pendidikan kota 

Tangerang, hal ini mengakibatkan penyusunan progranm supervisi 

menjadi terlambat juga . 

2) Program supervisi belum tersusun secara matang/baik, mengakibatkan 

dalam proses pelaksanaannya juga kurang maksimal. 

3) Tidak ada koordinasi yang baik antara kepala sekolah, tim supervisor dan 

guru.  

4) Secara administrasi guru belum siap, khususnya untuk membuat perangkat 

mengajar dengan kurikulum baru (KBK). Hal ini dikarenakan masih 

banyak guru (60%) yang belum mendapat giliran untuk mengikuti 

penataran tentang KBK. 

5) Supervisor kurang diterima oleh guru, karena guru beranggapan bahwa 

supervisor tidak profesional. Hal ini membuat guru tidak ada motivasi 

dalam menyambut kegiatan supervisi. 

6) Kurang mendapat perhatian secara khusus dari kepala sekolah, karena 

kepala sekolah masih meletakkan kegiatan supervisi ini secara formalitas 

saja. 

 
Faktor pendorong yang dapat memberikan motivasi pelaksanaan supervisi di 

SMPN 11 Tangerang dapat diidentifikasi antara lain: 
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1) Pelaksanaan sesuai dengan program, tidak terjadi mundur dan sebagainya. 

2) Rencana pelaksanaan supervisi diinformasikan secara jelas kepada guru 

selaku orang yang akan disupervisi.  

3) Ada sosialisasi sebelum pelaksanaan kegiatan. 

4) Guru dan supervisor diberikan penjelasan tentang pentingnya 

pelaksanaansupervisi. 

5) Diberikan penjelasan kepada guru tentang alasan pendelegasian, sehingga 

guru dapat menerima supervisor dengan baik. 

6) Ada koordinasi secara baik antara supervisor dengan guru. 

7) Tim penilai (supervisor) yang berkompeten dan obyektif. 

8) Didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.      

 
1.3.  Peranan Kepala Sekolah sebagai Supervisor 

Pelaksanaan supervisi di SMPN 11 Tangerang didelegasikan kepada para 

Pembantu Kepala Sekolah (PKS) yang tergabung dalam tim supervisor. Oleh 

karena itu peran kepala sekolah sebagai supervisor sebagian beralih kepada tim 

supervisor. Rifai (1982) menyatakan bahwa peranan kepala sekolah sebagai 

supervisor adalah dalam tiga hal, yaitu:  

1) Supervisor sebagai pemimpin. 

2) Supervisor sebagai evaluator. 

3) Supervisor sebagai konsultan (pembantu/pelayan). 

Sebagai pemimpin, supervisor harus mampu mempengaruhi yang 

dipimpinnya. Keberhasilan supervisor dalam membantu yang dipimpinnya sangat 

diperlukan suatu komunikasi yang baik. Kepala SMPN 11 Tangerang kurang 
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memiliki komunikasi yang baik, ini terlihat dari: (a) tidak ada pengarahan kepala 

sekolah secara teknis kepada tim supervisor, (b) tidak ada koordinasi antara 

kepala sekolah dengan tim supervisor, (c) kurangnya komunikasi kepala sekolah 

dengan guru, dan  (d) mengkoordinir guru-guru yang satu bidang studi juga belum 

dilakukan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kepala SMPN 11 Tangerang 

belum bisa berperan sebagai ”supervisor sebagai pemimpin”. Hal ini dikarenakan 

kepala sekolah telah mendelegasikan kegiatan supervisi ini kepada tim supervisor, 

sehingga semuanya dipercayakan kepada tim tersebut. Sedangkan tim supervisor 

sendiri kelihatan ragu-ragu dalam melaksanakan supervisi karena tidak ada 

pengarahan dari kepala sekolah, sehingga perannya sebagai seorang pemimpin 

juga belum dapat dilaksanakan dengan baik. 

Sebagai evaluator, supervisor harus mampu mengevaluasi sampai dimana 

program supervisi berhasil. Peran supervisor sebagai evaluator mencangkup tiga 

hal yaitu: evaluasi hasil, evaluasi proses dan evaluasi pelaksanaannya. 

- Evaluasi hasil, adalah usaha supervisor untuk meningkatkan situasi belajar 

mengajar dan sasarannya adalah siswa.  

- Evaluasi proses, adalah usaha supervisor untuk membantu guru meningkatkan 

cara mengajarnya. 

- Evaluasi pelaksanaannya, adalah mengevaluasi diri sendiri sebagai supervisor 

sudah sampai dimana dalam melaksanakan peranannya sebagai supervisor. 

1. Untuk evaluasi hasil, kepala SMPN 11 Tangerang telah berupaya untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Yang dilakukannya antara lain dengan 
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meningkatkan kedisiplinan, dan melaksanakan pendalaman materi (PM) 

khusus kelas III. Semua itu upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Untuk evaluasi proses, kepala SMPN 11 Tangerang belum melakukannya 

karena tidak memberikan bimbingan dan pembinaan serta membantu guru 

dalam meningkatkan cara mengajarnya. Hal ini karena kepala sekolah kurang 

menguasai tentang kurikulum terutama KBK. Oleh karena itu kegiatan 

supervisipun didelegasikan kepada tim supervisor. Namun tim supervisor 

sendiri dalam melaksanakan supervisi juga tidak melakukan evaluasi proses 

untuk memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap guru dalam 

meningkatkan cara mengajarnya. Hal ini karena, pertama pendelegasian ini 

kurang diterima oleh sebagian besar guru, kedua karena tim supervisor adalah 

sama-sama guru sehingga secara psikhologis ada perasaan kurang 

nyaman/sungkan dalam memberikan bimbingan, dan ketiga secara materi 

supervisor sendiri mengakui kurang memahami tentang kurikulum 2004 

(KBK) tersebut.  

3. Untuk evaluasi pelaksanan, kepala SMPN 11 Tangerang belum dapat 

melakukannya dengan baik. Sampai pada akhir pelaksanaan supervisi, belum 

pernah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan supervisi oleh 

kepala sekolah. Hal itu terjadi karena kepala sekolah belum memposisikan 

supervisi ini sebagai kegiatan yang harus mendapat perhatian. Kepala sekolah 

melaksanakan supervisi baru sebatas kelengakapan administrasi kepala 

sekolah itu sendiri, yang artinya bahwa kepala sekolah yang penting telah 

melaksanakan kegiatan supervisi, itu saja. Jadi boleh dikatakan bahwa 
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pelaksanaan supervisi tersebut hanya formalitas saja. Hal ini senada dengan 

pendapat 62% guru yang menyatakan bahwa pelaksanaan supervisi ini adalah 

biasa saja.    

Kepala sekolah sebagai konsultan maka ia harus dapat berperan sebagai 

pembantu/pelayan, yang artinya mampu memberikan bimbingan, pembinaan dan 

membantu guru jika mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya yaitu 

mengajar. Hal ini belum bisa dilaksanakan kepala SMPN 11 Tangerang karena, 

diakuinya bahwa ia belum menguasai sepenuhnya tentang kurikulum baru (KBK), 

akibatnya: 

- Kepala sekolah belum bisa memberikan pelayanan yang baik berupa 

bimbingan dan pembinaan untuk membantu guru dalam kaitannya dengan 

pengajaran. 

- Guru yang mengalami kesulitan dalam mengajar, masih banyak (91%) yang 

bertanya kepada sesama guru dan bukan kepada kepala sekolah. 

- Di akhir pelaksanaan supervisi, kepala sekolah juga tidak melakukan sesuatu 

yang sifatnya memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap guru. 

Misalnya: apa hasil dari supervisi, dimana letak kekurangan/kelebihan guru, 

bagaimana solusi pemecahannya dan sebagainya, yang akhirnya dari semua 

itu dijadikan dasar untuk memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap 

guru. 

 
1.4.  Peranan Kepala Sekolah dalam Pengembangan Staf dan Kurikulum 

Hasil penilaian supervisi kelas berdasarkan indikator –indikator penilaian 

yang telah ditetapkan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 
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pembelajaran, secara umum performance guru  di SMPN 11 Tangerang bernilai 

baik. Hal ini berarti bahwa proses pengembangan kurikulum telah berjalan sesuai 

dengan indikator pengembangan kurikulum. 

Peranan kepala sekolah pada perencanaan pengembangan kurikulum 

berdasarkan hasil evaluasi supervisi berarti sudah dapat dijalankan dengan baik, 

meskipun dalam proses/pelaksanaan belum dapat dilakukan secara baik dan perlu 

upaya peningkatan yang cukup signifikan mengingat kepala sekolah belum 

mampu berperan sebagai konsultan. Hal ini ditandai dengan: 

- Rendahnya prosentase guru (9%) yang menempatkan kepala sekolah sebagai 

tempat bertanya bagi guru yang mengalami kesulitan mengajar, 

- Tingginya prosentase guru (55%) yang merasa bahwa kepala sekolah tidak 

pernah memberikan motivasi kepada guru. 

- Tingginya prosentase guru (72%) yang mengalami kesulitan dalam mengajar 

dan membuat perangkat mengajar, khususnya KBK.  

Pengembangan staf dan kurikulum merupakan suatu hal yang saling 

berkaitan, dan keduanya erat hubungannya dengan pengembangan pengajaran. 

Oleh karena itu pengembangan staf, pengembangan kurikulum dan 

pengembangan pengajaran saling berhubungan dan ketiganya merupakan daerah 

sasaran yang menjadi perhatian dari supervisi itu sendiri. 

 
1.5. Model Supervisi di SMPN 11 Tangerang 

Berdasarkan hasil penelitian dan dengan memperhatikan proses kegiatan 

supervisi (programnya, pelaksanaannya dan evaluasinya), maka model supervisi 

yang dilakukan di SMPN 11 Tangerang adalah mendekati model supervisi ilmiah 
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yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini: (1) dilaksanakan secara berencana 

(tetapi belum kontinu), (2) sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik 

tertentu, (3) menggunakan instrumen pengumpulan data, dan (4) ada data obyektif 

yang diperoleh dari kenyataan nyata. 

Pelaksanaan supervisi di SMPN 11 Tangerang dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan direktif, karena tim supervisor sebagai pelaksana 

supervisi kelas dianggap oleh kepala sekolah mengetahui banyak hal dan 

diharapkan mampu memberikan arahan perbaikan pengajaran secara langsung, 

yaitu menetapkan standar perbaikan, penggunaan sarana pengajaran, dan berbagai 

tuntunan yang harus diikuti oleh guru. 

Teknik supervisi yang dilakukan di SMPN 11 Tangerang adalah teknik 

individual, karena supervisi kelas yang dilakukan dalam bentuk (a) kunjungan 

kelas, yaitu kepala sekolah atau supervisor datang ke kelas untuk melihat cara 

guru mengajar di kelas, untuk memperoleh data mengenai keadaan sebenarnya 

selama guru mengajar, (b) observasi kelas, melalui kunjungan kelas, kepala 

sekolah atau supervisor dapat mengobservasi/mengamati situasi belajar-mengajar 

yang sebenarnya secara rinci. 

Namun ada yang belum dilakukan oleh kepala sekolah atau supervisor 

adalah  ”percakapan pribadi”, yaitu percakapan antara supervisor dengan guru 

secara pribadi untuk membicarakan atau memecahkan suatu masalah yang 

dihadapi oleh guru yang berhubungan dengan pengajaran. 
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1.6. Supervisi yang diharapkan Guru 
 

Sasaran supervisi adalah guru, oleh karena itu guru adalah subyek yang 

harus diperhatikan dalam hal memberikan bimbingan dan pembinaan. Agar 

supervisi dapat berjalan dengan baik, maka perlu diperhatikan harapan/keinginan 

guru tentang pelaksanaan supervisi tersebut. Adapun supervisi yang diinginkan 

oleh guru adalah: 

1) Supervisi dengan pendekatan klinis dan bukan hanya sekedar inspeksi. 

2) Supervisi yang obyektif dan tidak mencari kesalah orang lain. 

3) Supervisi yang betul-betul untuk meningkatkan kualitas guru dan 

mampu membangun motivasi kerja. 

4) Supervisi yang dapat dilaksanakn secara berkesinambungan, ada input 

dan ada output. 

5) Supervisi yang tidak terlalu formil tetapi dapat membangun kinerja 

guru dan membawa kemajuan KBM 

6) Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah sendiri atau dilakukan 

oleh supervisor yang profesional. 

 
2. SARAN 

Di akhir setiap kegiatan secara langsung maupun tidak, pasti ada penilaian. 

Dari penilaian akan teridentifikasi tentang kelebihan dan kekurangan. 

Kekurangan-kekurangan inilah yang perlu diperbaiki, oleh karena itu perlu adanya 

saran-saran  baik dari pihak dalam maupun luar. 

Sesuai dengan apa yang diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat 

bagi kepala sekolah (khususnya kepala SMPN 11 Tangerang), guru, tim 
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supervisor dan juga semua komponen yang terlibat dalam kelangsungan 

pendidikan di sekolah, maka saran-saran yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Pendelegasian supervisi ini sebaiknya jangan secara total, tetapi kepala 

sekolah tetap ambil peran sebagai supervisor dan mensupervisi secara 

langsung di kelas kepada 1 atau 2 guru. Hal ini akan memberikan motivasi 

kepada guru-guru juga para tim supervisor, disamping itu kepala sekolah juga 

akan mendapatkan gambaran secara langsung mengenai kemampuan guru 

dalam proses pembelajaran. 

2. Dalam pendelegasian jangan dilepas begitu saja. Secara teknis tim supervisor 

harus mendapat arahan dari kepala sekolah, sehingga tim supervisor dapat 

melaksanakan tugas seirama dan tidak menerka-nerka sendiri dalam 

melaksanakan tugas tersebut.  

3. Pengelompokkan mata pelajaran yang menjadi tanggung jawab supervisor 

sebaiknya yang serumpun. Misalnya kelompok IPA (Fisika, Biologi, 

Matematika), kelompok IPS (Sejarah, Ekonomi, Geografi), kelompok Bahasa 

dan seterusnya, sehingga tidak ada perbedaan yang terlalu jauh diantara mata 

pelajaran-mata pelajaran yang menjadi tanggung jawab supervisor tersebut. 

4. Akan lebih bagus jika supervisor hanya mensupervisi satu mata pelajaran saja 

yaitu yang sesuai dengan bidangnya. Misalnya untuk Matematika, 

supervisornya dapat dilakukan oleh guru Matematika juga, yang 

senior/mampu diantara kelompok guru Matematika di sekolah tersebut. Untuk 

menunjang ini, maka harus dibentuk MGMP intern sekolah. MGMP dapat 

dilaksanakan seminggu sekali pada hari yang disepakati, dan pada hari 
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pertemuan itu semua guru matematika tidak ada jam mengajar sehingga bisa 

fokus melakukan MGMP. 

5. Memanfaatkan tenaga guru yang menjadi instruktur untuk mengkoordinir 

MGMP intern sekolah tersebut secara baik. Misalnya dengan mengadakan 

pertemuan 2 minggu sekali dengan ketua MGMP, selanjutnya ketua MGMP 

membina kelompoknya sendiri. Dan pertemuan 1 atau 2 bulan sekali dalam 

rangka pembinaan umum terhadap semua guru. Sedangkan kepala sekolah 

harus mendukung dan memfasilitasi kegiatan ini. 

6. Program supervisi supaya disusun secara baik, jelas dan terarah, sehingga 

dalam proses pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mudah dan baik. 

7. Kriteria penilaian supaya lebih disederhanakan, khusus untuk KBK. 

8. Walaupun sudah ada kriteria penilaian, tetap harus dilakukan identifikasi 

kelemahan/kelebihan dari guru-guru yang disupervisi sehingga supervisor 

akan mendapatkan gambaran tentang: 

- Guru mana yang harus mendapat bantuan? 

- Bantuan dan pelayanan seperti apa yang harus diberikan? 

- Bagaimana caranya untuk memberikan bantuan? 

9. Sudah waktunya supervisi untuk ditangani secara baik dan kontinu. Karena 

supervisi merupakan strategi yang sangat bagus untuk meningkatkan 

profesionalisme guru. Di sinilah kemampuan kepala sekolah dapat dilihat 

dalam kaitannya dengan perannya sebagai supervisor.  
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Akhirnya secara komprehensif kepala sekolah sebaiknya bisa meminjam 

falsafah Ki Hajar Dewantoro yaitu  ”Ing ngarso sung tuludo; Ing madyo mangun 

karso; Tut wuri handayani”. 

- Ing ngarso sung tulodo, artinya kepala sekolah harus bisa memberi 

contoh/teladan yang baik terhadap staf/guru dan tim supervisor. Misalnya 

dengan ikut mensupervisi 1 atau 2 guru dengan pilihan materi yang 

dikuasainya. 

- Ing madyo mangun karso, artinya kepala sekolah harus mampu memberikan 

motivasi kepada staf/guru dan tim supervisor. Misalnya dengan memonitor 

pelaksanaan supervisi, bertanya sampai dimana supervisi dapat dilaksanakan, 

ada kesulitan/kendala apa, kemudian memberi bantuan serta mendorong 

staf/guru dan tim supervisor dalam melaksanakan tugasnya masing-masing 

agar bersemangat dan menjadi lebih baik.  

- Tut wuri handayani, artinya kepala sekolah berada di belakang untuk 

mengikuti sambil mendidik para staf/guru dan tim supervisor dalam 

melaksanakan tugas. Misalnya dalam mendelegasikan tugas kepada tim 

supervisor. Hal ini bagus, berarti kepala sekolah memberikan kepercayaan dan 

kesempatan bagi mereka untuk memperlihatkan kemampuannya. Tetapi 

sebagai pemimpin harus tetap bertanggung jawab atas tugas tersebut, tetap 

waspada dan memperhatikan serta siap turun tangan jika diperlukan. 

3.  REKOMENDASI 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan kepala sekolah 

sebagai supervisor dalam pengembangan staf dan kurikulum kurang baik. Oleh 
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karena itu perlu diadakan penelitian lanjutan tentang pengaruh kemampuan kepala 

sekolah terhadap   
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Catatan Lapangan : 01 
(O : 01) 

 
Pengamatan                 :  Senin, 8 Agustus 2005 
Kegiatan                      : Menghadap Kepala Sekolah 
Waktu                          : Pukul 10.00 - 10.30    
Tempat                        : Ruang Kepala Sekolah 
 
 

Untuk mempermudah jalannya penelitian maka peneliti harus minta ijin terlebih  
dahulu kepada Kepala Sekolah sebagai pimpinan di lembaga tersebut yaitu di SMPN 11 
Tangerang. Sebagai langkah awal maka pada hari itu peneliti yang baru datang dari 
Semarang menghadap Kepala Sekolah dengan membawa surat izin penelitian dari 
direktur PPS UNNES untuk menyampaikan tentang rencana, maksud dan tujuan 
mengadakan penelitian di sekolah tersebut. 

Pada saat peneliti menghadap Kepala Sekolah, beliau nampak sedang duduk di 
meja kerjanya. Sambil membereskan lembaran-lembaran kertas yang ada di mejanya, 
beliau mempersilakan peneliti untuk masuk dan duduk. Ruangan tersebut kira-kira 
berukuran 3x6m, tampak di dalam ruangan terdapat 1 buah meja kerja lengkap dengan 
kursinya, dan di depan meja kerja terdapat 1 stel kursi tamu. Di dalam ruang tersebut 
juga terdapat 1 buah almari kaca tempat untuk memajang beberapa piala. 

Akhirnya KS menghampiri peneliti sambil memberi salam dan selanjutnya ikut 
duduk di kursi tamu dan kami ngobrol-ngobrol. Pada awalnya kami ngobrol apa saja 
sebagai basa-basi atau pembuka, tetapi selanjutnya peneliti menyampaikan surat izin 
penelitian dan menyampaikan pula tentang rencana, maksud dan tujuan penelitian. Pada 
dasarnya KS setuju dan tidak keberatan, malah beliau banyak bercerita tentang rencana-
rencananya ke depan tentang sekolah ini walau hanya garis besarnya saja. Antara lain 
beliau ingin menjadikan sekolah ini menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karena itu 
pada langkah awal ini beliau menekankan pada kedisiplinan baik kepada siswa maupun 
guru. Beliau juga mengatakan akan melaksanakan program supervisi di kelas. Karena 
topik penelitian ini tentang supervisi maka beliau menyarankan beberapa hal, antara lain: 
1. Informasi tentang supervisi silahkan menghubungi PKS Kurikulum             (bp. 

Taani) 
2. Informasi tentang KBM & PBM silahkan ke wakasek (bp. Sehat)  
3. Data-data kepegawaian nanti silahkan saja ke TU 
         Kami memang belum banyak berbicara masalah topik penelitian, oleh karena itu 
setelah beliau menyarankan tentang orng-orang yang harus peneliti hubungi maka 
perbincangan kami sudahi dan peneliti mohon pamit. 
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Catatan Lapangan : 02 
(O : 02) 

                 
Pengamatan         : Selasa, 9 Agustus 2005 
Kegiatan              : KBM secara umum (KBM pagi – KBM siang) 
Waktu                  : 06.50 – 17.15 
Tempat                : SMPN 11 Tangerang 

 
Pukul 06.30 anak-anak mulai berdatangan disusul dengan beberapa 

guru. Pukul 06.50 bel berbunyi, sementara anak-anak masih banyak yang 
baru datang sambil berlari-lari. Pintu gerbang juga sudah mulai ditutup tapi 
masih disisakan selebar daun pintu. Setelah 5 menit bel berbunyi, pukul 
06.55 terdengar suara bapak guru yang mulai memimpin doa bersama lewat 
microphone yang bisa didengarkan oleh seluruh ruangan kelas dengan 
diawali membaca surat Alfatihah dan dilanjutkan dengan 4 surat-surat 
pendek. Sementara doa dibacakan, guru-guru yang mengajar jam pertama 
mulai berjalan menuju ke kelas masing-masing. Pada saat doa dibacakan para 
siswa di kelas sudah duduk di tempatnya masing-masing. Tetapi sayang 
sekali pada saat berdoa hampir semua kelas tidak ditunggu oleh guru yang 
mengajar sehingga tampak  masih ada kelas yang ribut tidak mengikuti doa 
bersama. Seharusnya guru masuk kelas juga begitu bel berbunyi sehingga 
dapat ikut berdoa bersama dengan siswa. Ada 2 keuntungan yaitu guru dapat 
ikut berdoa sebelum melaksanakan tugasnya mengajar dan kedua dapat 
menjaga supaya siswa bisa tertib dalam berdoa.  

Berdoa berlangsung 5 menit, tepat pukul 07.00 doa selesai maka guru 
sudah mulai untuk melakukan KBM. Guru agama yang memimpin doa tadi 
(bp. Nasution) keluar dari ruang microphone dan berjalan menuju ruang guru. 
Setelah 15 menit ada beberapa siswa yang keluar menuju koperasi membeli 
kertas ulangan untuk mengerjakan tugas dari guru yang tidak masuk. 
Sementara kelas 8.3 tampak ribut karena tidak ada guru di kelasnya (gurunya 
sedang penataran), namun guru petugas piket segera masuk dan memberi 
tugas kepada siswa di kelas tersebut.  

Tampak para siswa belajar seperti biasa dan tidak terjadi sesuatu yang 
janggal. Walaupun ada guru yang tidak hadir karena sedang mengikuti 
penataran, namun KBM tetap berjalan nornal seperti biasa. Kelas yang tidak 
ada gurunya sudah bisa diatasi oleh petugas piket dengan memberikan tugas 
kepada siswa. Pada saat jam belajar suasana normal dan  tertip, hanya pada 
pergantian jam pelajaran saja terlihat beberapa siswa yang keluar, ada yang 
pergi ke kamar kecil dan ada juga yang menjemput guru yang mengajar jam 
berikutnya. 

Bel pulang berbunyi tepat pukul 12.20. Siswa kelas pagi mengakhiri 
KBMnya, dan mereka berdoa sebelum pulang sekolah. Sementara itu pada 
jam 12.00 sudah banyak siswa kelas VII yang datang. Mereka kena shift 
belajar siang sampai sore hari. Di masjid nampak para siswa solat dhuhur, 
terutama siswa kelas VII yang baru datang, dan tentunya mereka belum 
sempat sholat dhuhur di rumah, karena mereka berangkat sebelum jam 12.00.  

Tepat pukul 12.30 bel masuk untuk kelas siang sudah dibunyikan. 
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Anak-anak yang bertugas piket masih nampak ada yang menyapu untuk 
membersihkan kelas. Guru ada yang sudah berjalan masuk kelas, tetapi ada 
juga guru yang belum berangkat ke kelas. Guru yang belum masuk kelas itu 
adalah guru yang mengajar pagi dan menyambung mengajar siang, sehingga 
mereka harus sholat terlebih dahulu atau makan, tetapi ada juga yang 
kelihatan capek dan perlu istirahat sebentar. Ini barangkali sambil menunggu 
juga siswa selesai membersihkan ruang kelasnya. 

Untuk kelas siang, tidak ada siswa yang terlambat. Pintu gerbang juga 
tidak ditutup meskipun jam belajar sudah dimulai, tidak seperti kelas pagi. 
Kelas siang waktu belajarnya bersamaan dengan SMAN 13 Tangerang yang 
kebetulan gedungnya masih bergabung di SMPN 11 Tangerang. Jam belajar 
SMA tidak sama dengan jam belajar SMP. 
Istirahat pukul 15.10. Saat istirahat para siswa ada yang ke kantin dulu, tetapi 
ada yang langsung ke masjid untuk melaksanakan sholat ’asar. Siswa yang 
sholat bergantian karena memang masjidnya tidak bisa menampung untuk 
sholat bersama seluruh siswa. Hal ini yang menjadikan bel masuk setelah 
istirahat agak terlambat. Secara umun KBM siang kurang disiplin. Pulang 
tepat pukul 17.15.    

40
 
 
 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 

10
 
 
 

 
 
       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



188 

 

Catatan Lapangan : 03 
(O : 03) 

 
Pengamatan                   : Senin, 15 Agustus 2005 
Kegiatan                        : Kegiatan siswa dalam rangka HUT RI ke 60 
Waktu                            : Pukul 10.00-12.00 
Tempat                          : Di kelas dan halaman sekolah 
 

Hari ini para siswa tidak belajar. Tampak para siswa ramai sekali di 
halaman sekolah, ada yang di teras kelas atas maupun teras bawah. Di 
sekolah diadakan lomba tumpeng dalam rangka menyambut Hari Ulang 
Tahun RI 17 Agustus. Lomba tumpeng ini diikuti oleh masing-masing kelas, 
caranya siswa membuat tumpeng di rumah dan ke sekolah tumpeng dibawa 
dalam kondisi sudah jadi. Tumpeng dikumpulkan di salah satu kelas yaitu 
kelas VIII 2 yang selanjutnya untuk diberikan penilaian oleh yuri. Yurinya 
adalah beberapa guru perempuan. 

Tumpeng yang ada berjumlah 33, perwakilan dari masing-masing 
kelas. Ada guru yang memberikan penilaian dan yang lain berkumpul di 
ruang itu juga untuk melihat-lihat. Setelah selesai penilaian tampak beberapa 
tumpeng dibawa siswa ke ruang BK atas perintah ibu guru tentunya. Tidak 
tau persis apakah tumpeng yang dibawa tersebut dengan kategori baik atau 
tidak, yang jelas setelah dibawa ke ruang BK tumpeng tersebut bisa dimakan 
oleh guru-guru dan ada satu tumpeng disisihkan untuk KS. 

Masih di kelas tempat lomba tumpeng, terlihat beberapa wali kelas 
sibuk membagi nasi tumpeng tersebut dengan kertas bungkus untuk 
dibagikan kepada siswanya, namun ada wali kelas yang tidat membagi tetapi 
langsung menyerahkan nasi tumpeng yang sudah dinilai tersebut kepada 
siswa yang membuat dengan alasan bahwa nasi tumpengnya kecil sehingga 
tidak akan bisa dibagi untuk siswa satu kelas. Ada pula yang beralasan 
karena lupa tidak menyiapkan kertas bungkusnya. 

Sementara itu di ruang BK ramai sekali dengan siswa yang duduk-
duduk dan juga tiduran. Rupanya mereka adalah siswa yang pingsan setelah 
mengikuti upacara memperingati hari Pramuka tgl 14 Agustus yang diundur 
di hari senin tgl 15 Agustus 2005. Mereka tampak lemes dan pucat namun 
mereka telah mendapat pertolongan dari P3K sekolah walau kelihatannya 
obat-obatanpun kelihatan sangat minim. Di ruangan tersebut tampak pula 
beberapa tumpeng yang disisihkan dari hasil lomba tadi dan tampak beberapa 
guru yang sedang makan tumpeng tersebut.  

Di ruang guru 1 juga tampak ada beberapa tumpeng. Terlihat 
beberapa ibu guru makan tumpeng tersebut dan beberapa guru yang hanya 
duduk tidak ikut makan. Di ruang guru 2 juga terlihat hal yang sama, ada 
tumpeng dan beberapa bapak guru yang makan. Supaya diketahui bahwa 
ruang guru 1 dan 2 terpisah namun tidak jauh, guru tidak memasalahkan ini 
dan merekapun kelihatan masih bisa berkomunikasi dengan baik. 

Waktu menunjuk pulkul 12.00, guru-guru satu persatu mulai beranjak 
pergi untuk pulang. Siswapun demikian, satu persatu mereka ikut pulang. Di 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 

10
 
 
 
 

15
 
 
 
 

20
 
 
 
 

25
 
 
 
 

30
 
 
 
 

35
 
 
 



189 

 

halaman sekolah sudah mulai sepi, namun masih ada beberapa siswa yang 
masih tinggal untuk melihat para pasukan PASKIBRA yang berlatih untuk 
persiapan upacara HUT RI tgl 17 Agustus, 2 hari lagi. Tampak semangat 
para siswa yang telah diberikan tugas untuk mengibarkan bendera di HUT 
RI, juga pelatih yang bertanggung jawab melatih mereka. 
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Catatan Lapangan : 04 
                                                (O : 04) 

 
 

Pengamatan          : Selasa, 16 Agustus 2005 
Kegiatan               : Rapat Dinas 
Waktu                   : Pukul 08.00-12.00 
Tempat                 : Ruang Serba Guna 

 
Suasana di sekolah sepi karena para siswa diliburkan dalam rangka 

dilaksanakannya Rapat Dinas di sekolah. Walau waktu telah menunjuk pukul 
08.00 (undangan rapat tertera pukul 08.00) tetapi beberapa guru masih 
tampak berada di ruang guru dan sebagian telah masuk di ruang rapat yaitu 
ruang Serba Guna yang terletak di lantai 2. Kepala Sekolah (KS) dan wakil 
serta para PKS     (Pembantu Kepala sekolah) telah berada di ruang serba 
guna bahkan mereka telah duduk di meja depan. KS dengan Wakil nampak 
berbincang sambil menulis, barangkali persiapan untuk memberikan 
pengarahan nanti dalam rapat. 

Pukul 08.05 rapat dimulai dan dibuka oleh bp. Roma, walaupun 
belum semua guru hadir. Pada saat rapat dibuka guru yang hadir berjumlah 
38 orang (L= 16 orang dan P =22 orang), namun setelah rapat dibuka dan 
berjalan, secara satu persatu guru-gurupun datang dan akhirnya peserta rapat 
mencapai 46 guru (L = 18 orang dan P = 28 orang). Guru-guru duduk secara 
terpisah, guru laki-laki duduk di kursi bagian kanan dan guru perempuan 
duduk di kursi bagian kiri. Hal ini kelihatannya tidak ada komando atau 
perintah tetapi kelihatannya memang sudah terbiasa dan terkondisi separti itu. 
Kondisi sehari-hari ruang guru laki-laki terpisah dengan guru perempuan 
walau kedua ruang tersebut berdekatan dan antara mereka tetap dapat 
berkomunikasi dengan baik. Tampak KS menunjukkan kedisiplinan sehingga 
walaupun guru belum hadir semua tetapi rapat tetap dimulai.  

Rapat dibuka dengan membaca basamallah dan dilanjutkan dengan 
Kultum (Kuliah tujuh menit) yang disampaikan oleh bp. Nasution selaku 
guru Agama. Setelah peneliti bertanya pada bu Tutik yang kebetulan duduk 
di sebelah peneliti ternyata acara kultun ini biasa dilakukan disetiap acara 
rapat dinas. Inti dari Kultum kali ini disamping untuk siraman rohani tetapi 
juga ada himbauan atau mengajak para guru untuk dapat bekerja sama dalam 
melaksanakan tugas, meningkatkan kualitas mengajar dalam rangka 
meningkatkan mutu sekolah ini. Suatu kebiasaan yang sangat baik, tetapi 
apakah hal ini akan efektif...tetapi setidaknya ada usaha untuk menuju baik. 

Setelah Kultum selesai dilanjutkan acara inti yang pertama yaitu 
pengarahan KS tepat pukul 08.20 yang intinya adalah: 
1. Disiplin guru masih kurang, yang pertama harus ditegakkan disiplin 

terlebih dahulu, baru setelah itu memperhatikan masalah KBM dan PBM 
atau yang lain. 

2. Pelajaran Rohis (Rohani Islam) supaya diajarkan juga tentang baca tulis 
Alqur’an 
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3. Masih ada guru yang mengajar dengan cara memberi tugas mencatat di 
papan tulis yang ditulis oleh salah seorang siswa dan diikuti siswa lain 
yang menulis di bukunya masing-masing. Hal ini dilakukan oleh guru 
yunior / kontrak. Sedangkan guru senior mendapat pujian dari KS karena 
telah melaksanakan tugas mengajar dengan baik, bahkan dikatakan oleh 
KS agar guru yunior dapat mencontoh kepada guru senior. 

4. Kasus bu Ninik (guru yang dalam proses pindah tugas ke kota Bandung), 
harus tetap melaksanakan tugas mengajar minimal 10 jam pelajaran 
sambil menunggu SK pindah keluar. 

Kemudian pengarahan dilanjutkan oleh wakasek (bp. Sehat) yang 
bertugas menyampaikan masalah teknis program sekolah, yaitu: 
1. Untuk KBM dan PBM teknisnya diharapkan semua guru dapat 

melaksanakan 3 tahapan yaitu: perencanaan, proses dan evaluasi. Ketiga 
tahapan tersebut supaya dapat dilaksanakan denga sebaik-baiknya oleh 
semua guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya. 

2. Menjelaskan rencana pemerintah tentang akan diadakannya BOS 
(Bantuan Operasional Siswa) berupa uang yang besarnya masing-masing 
siswa mendapat bantuan Rp. 27.000,-. Tujuan dari BOS adalah 
membebaskan biaya operasional siswa tanpa memperhatikan kualitas 
siswa juga kondisi sosial ekonomi orang tua siswa. Namun setelah 
dihitung bahwa biaya operasional siswa di SMPN 11 Tangerang masing-
masing siswa adalah Rp.60.000,- s/d Rp.70.000,-. Oleh karena itu 
kekurangan ini yang harus dipikirkan bersama-sama agar biaya tersebut 
dapat tertutupi. 

Giliran selanjutnya adalah para PKS (Pembantu Kepala Sekolah), 
urusan kurikulum. Giliran pertama adalah kordinator kurikulum yaitu bp. 
Taani, M.Psi.T. Beliau hanya menggunakan waktu 5 menit dalam sesi ini 
yaitu menjelaskan tentang pengembangan kurikulum. Dikatakan bp. Taani 
bahwa acuan pengembangan kurikulum ada 4 yaitu : (1) Tujuan yang akan 
dicapai,    (2) Rencana, yaitu pengalaman belajar apa yang akan disampaikan,  
(3) Proses, yaitu bagaimana pengalaman tersebut dapat dilaksanakan, dan (4) 
Evaluasi, yaitu bagaimana cara mengevaluasi dengan baik dan benar. Namun 
yang menjadi kendala adalah sampai detik ini kalender pendidikan belum ada 
dari Diknas Kota sehingga ini yang menghambat dalam membuat 
perencanaan di sekolah ini. Karena KBM sudah berjalan maka sementara 
sekolah menggunakan acuan kalender pendidikan dari Jakarta (sebagai 
prediksi). 

Selanjutnya bp. Taani menyerahkan kesempatan kepada bu. Nani 
sebagai anggota kurikulum untuk menyampaikan / menjelaskan tentang 
kalender pendidikan. Bu Nani yang tadinya duduk bersama guru-guru 
akhirnya maju ke depan menjelaskan tentang pembagian waktu untuk satu 
semester terlebih dahulu, yaitu: 

 
- Juli              = 2 minggu 
- Agustus      = 5 minggu 
- September  = 4 minggu 
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- Oktober      = 4 minggu   minggu tidak aktif = 1 minggu 
- Nopember  = 5 minggu   minggu tidak aktif = 2 minggu 
- Desember   = 4 minggu   minggu tidak aktif = 1 minggu 

                
Jadi jumlah Minggu efektif adalah = 24 minggu – 4 minggu = 20 minggu 
(semester ganjil). 
Adapun kegiatannya adalah: 

- Ulangan Harian 1   :  Agustus minggu ke 4 
- Ulangan Harian 2   :  September minggu ke 2 
- Mid Semester         :  September minggu ke 4 
- Ulangan Harian 3   :  Nopember minggu ke 4 
- Ulangan Semester  :  Desenber minggu ke 3 
- Raport                    :  Desember minggu ke 4 

Penjelasan tersebut disambung oleh wakasek (bp. Sehat) yang 
menjelaskan bahwa pelaksanaan mid semester sama dengan ulangan umum 
yaitu siswa harus mempunyai kartu untuk mengikuti ulangan mid semester. 
Dijelaskan lebih lanjut bahwa panitia mid semester adalah PKS kurikulum 
yang dibantu oleh para staf. Sedangkan para wali kelas nanti kaitannya 
dengan pelaporan hasil / nilai ulangan mid semester. 

Kembali bp. Taani berbicara (sesi 2) yang menjelaskan tentang prinsip-
prinsip perbedaan kurikulum  94 dan kurikulum 2004 (KBK) dengan 
menggunakan OHP. Terlihat disela-sela penjelasannya ada 2 petugas 
membagikan air mineral gelas kepada peserta rapat. Selanjutnya disampaikan 
oleh bp.Taani bahwa evaluasi akan dilakukan dengan cara ”Supervisi Kelas” 
yang rencananya akan dilaksanakan awal Agustus, tetapi karena sesuatu hal 
maka pelaksanaan ini menjadi mundur yaitu diusahakan minggu ke 4 
Agustus, semoga ini nanti dapat dilaksanakan dengan tepat. Oleh karena itu 
para guru diharapkan untuk mempersiapkan diri, begitu juga terhadap tim 
supervisor. Dikatakan pula oleh bp.Taani bahwa hal terpenting dalam 
evaluasi belajar adalah ”Tes” yang disebut juga sebagai proses pengukuran. 
Dalam membuat ”Tes” harus melalui langkah sebagai berikut : (1) Menyusun 
instrumen, (2) Melaksanakan tes, dan (3) Menganalisis hasil tes. Bp.Taani 
dalam menjelaskan sambil bercanda (santai). Selanjutnya bu Nani 
membagikan foto copy tentang  lembar perhitungan tingkat kesukaran soal 
dan daya pembeda butir soal uraian, daftar ketuntasan belajar kelompok dan 
perorangan bentuk uraian, tabel ketuntasan belajar butir soal pilihan ganda, 
serta tabel silabus dan sistem penilaian. Diakhir penjelasannya bp.Taani 
menyinggung masalah ”Supervisi” , dikatakan bp.Taani bahwa ”Supervisi” 
ini seharusnya yang melaksanakan adalah KS, namun secara teknis 
pelaksanaan supervisi ini akan didelegasikan kepada para PKS (Pembantu 
Kepala Sekolah). 

Mendengar penjelasan bp.Taani yang terakhir langsung KS berbicara 
bahwa sebetulnya tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh KS termasuk 
”Supervisi” ini. KS menyatakan dengan tegas bahwa beliau dapat saja 
melakukan ”Supervisi”, tetapi supaya ”Supervisi” dapat berjalan baik dan 
sesuai dengan yang diharapkan, maka pelaksanaan ”Supervisi” didelegasikan 
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kepada wakasek dan para PKS dengan pembagian tugas mata pelajaran yang 
disupervisi adalah sebagai berikut: 
1. Bapak Sehat        : PPKn; Penjas; Komputer 
2. Bapak Mudakim : Bhs. Indonesia ; Pendidikan Agama Islam (PAI) 
3. Bapak Agustri    : Fisika ; Tata Buku; Akutansi ; Ekonomi 
4. Bapak Taani       : Fisika ; Bahasa Inggris ; Geografi 
5. Bapak Amin       : KTK ; Bhs.Arab ; Sejarah 
6. Ibu Nani             : Matematika ; Biologi 

Pendelegasian ini seharusnya terhadap guru yang betul-betul mampu 
untuk melakukan supervisi, karena supervisi tidak hanya sekedar 
memberikan ceklist atau penilaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan 
namun yang terpenting adalah pembimbingan dan pembinaan serta motivasi 
yang harus diberikan kepada guru yang telah disupervisi. Apalagi guru 
Fisika harus mensupervisi pelajaran yang lain misalnya Ekonomi, apakah 
hal ini sudah tepat?.   

Kembali pak Taani berbicara untuk menjawab guru yang bertanya 
tentang bagaimana cara mengevaluasi mata pelajaran IPS menurut KBK. 
Setelah pak Taani menjelaskan seperlunya (namun tidak tau persis apakah 
penjelasan singkat pak Taani sudah bisa diterima atau belum oleh si 
penanya), maka pak Sehatpun kembali mengambil mikrophone menyambung 
pembicaraan kembali yaitu tentang SKBM ( Standar KBM) yang mulai saat 
ini akan diberlakukan antara 6,00-7,50. Ada kesan KS kurang bisa 
mengkordinir dengan baik para stafnya. Dalam memberikan informasi tidak 
tertata dengan baik terkesan sahut menyahut. 

Terakhir yang menyampaikan programnya adalah PKS kesiswaan 
(pak Mudakim). Beliau menyampaikan beberapa hal dan yang utama adalah 
tentang program kesiswaan, antara lain adalah: 
1. Ada rencana untuk membuat LKS sendiri, hal ini diharapkan supaya 

guru-guru dapat menyambut dengan baik. 
2. Dana P3K telah disediakan sebesar 3 juta 
3. Mendokumentasikan semua kegiatan 
4. Mendata pengurus OSIS (minimal 5 anak per kelas) 
5. LPKS dilaksanakan bulan september 
6. Bulan oktober ada pelantikan dan pembinaan pengurus OSIS  
7. Pada saat siswa pulang pada jam terakhir, supaya membaca doa dan jus 

amma. 
P.Mudakim sebagai PKS Kesiswaan  terlihat siap dengan programnya 
sehingga dalam menyampaikan semua programnya dapat runtut dan jelas. 
Sesi terakhir diisi lain-lain, antara lain penyampaian rencana diadakannya 
kelas khusus untuk kelas 3. Hal ini di sanggah oleh PKS Humas yang tidak 
setuju dengan adanya kelas khusus tersebut dengan alasan bahwa kelas lain 
nantinya tidak akan bisa hidup dalan PBMnya. Namun kelihatannya pihak 
sekolah akan tetap melaksanakan rencana ini sebagai percobaan dengan 
harapan akan dapat mengangkat nama sekolah. Disamping itu ada beberapa 
guru yang memberikan saran-saran antara lain yang disampaikan oleh bu 
Nurbadri yaitu : (1) PKS Humas supaya dapat bekerja sama dengan radio 
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dengan menyertakan siswa dapat ikut membantu ”on air” bersama dengan 
penyiar radio itu sendiri, (2) Sekolah supaya dapat menjaring siswa yang 
berprestasi dari sekolah-sekolah dasar untuk dapat diterima di sekolah ini 
dengan reward ”bea siswa”. Sebelum ditutup, masih diberikan kesempatan 
kepada guru OR yng menghimbau agar besok setelah upacara bendera guru-
guru dapat bersama-sama bermain bola volly, untuk itu diharapkan guru-guru 
besok membawa pakaian OR. Akhirnya rapat ditutup dengan doa tepat pukul 
12.00.   
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Catatan Lapangan : 05 
(O : 05) 

 
Pengamatan :  Kamis, 25 Agustus 2005 
Kegiatan : Supervisi Kelas terhadap bp. Mudari, SPd (Bahasa Inggris)  
                          (Supervisor bp.Taani M.Psi.T) 
Waktu  :  Pukul 11.10 - 12.20 (Jampel 6-7) 
Tempat :  Laboratotium Bahasa (kelas III.6) 
 

Pengamatan ini peneliti lakukan dengan minta ijin sehari sebelumnya. 
Pada saat jam istirahat, sambil menunggu bel masuk lagi peneliti duduk di 
ruang guru 2 dimana bp. Mudari mempunyai meja kerja di ruang itu. Terlihat 
bp. Mudari mempersiapkan perangkat mengajarnya. Tidak lama kemudian 
bel masukpun berbunyi dan bp. Mudari mulai berdiri sambil membawa 
perangkat mengajarnya. Tidak terlihat tegang tetapi nampak santai saja, ia  
berjalan sambil membawa perangkat mengajar munuju ruang KBM yang 
kebetulan para siswanya (kelas III.6) diajak belajar di ruang laboratorium 
Bahasa. Sambil berjalan beliau juga mengajak peneliti untuk segera masuk ke 
ruang laboratorium Bahasa yang terletak di lantai 2 tersebut. Kamipun 
berjalan bersama dan pada saat kami berdua sampai di  ruang tersebut para 
siswa sudah mulai berdatangan sambil membuka sepatu dan masuk satu 
persatu. Tampak tertib, dan para siswa kelihatannya sudah tau dimana ia 
harus duduk di kursinya masing-masing. 

Bp. Mudari masuk ruang tersebut menuju meja di depan dan langsung 
mempersiapkan diri dengan peralatan-peralatan yang akan digunakan, 
sedangkan peneliti juga langsung mengambil tempat duduk di belakang 
dengan kursi biasa. Tidak lama kemudian bp. Taani juga datang ke ruang lab. 
Bahasa tersebut, sambil memberi salam bp. Taani masuk dengan mengambil 
posisi di belakang yang rupanya di situ sudah ada 1 kursi biasa kosong yang 
telah disediakan, mengingat tempat duduk di lab. Bahasa tersebut berjumlah 
40 dan sudah penuh dengan siswa, malah ada 2 kursi yang ditempati oleh 2 
siswa. Pak Mudari kemudian menyerahkan perangkat mengajar ke bp. 
Ta’ani. 

  Bp. Mudari mulai membuka KBM dengan memberi salam terlebuh 
dahulu kepada siswa. Masih dengan menggunakan bahasa Indonesia tetapi 
kadang-kadang diseling juga dengan bahasa Inggris. Materi yang diberikan 
kepada siswa waktu itu adalah mengoreksi kata-kata yang salah dalam teks 
lagu, jadi siswa diberikan foto copy teks lagu kemudian diputarkan lagu 
bahasa Inggris ”WORLDS” by the Bee Gees. Tugas siswa adalah menyimak 
dan mencari kata-kata yang salah dalam teks tersebut. 

Musikpun mulai dibunyikan dan siswa terlihat memulai serius 
mendengarkan musik dan sekaligus  memperhatikan teks lagu yang diberikan 
kepadanya. Setelah musik selesai para siswa tertawa  dan kemudian mereka 
meminta agar musik tersebut diulang kembali. Para siswa kelihatan santai 
dalam belajar tetapi antusias sekali, sambil memberikan petunjuk lagi  bp. 
Mudari memutar ulang musik tersebut dan siswapun kembali serius 
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mendengarkan musik sambil menyimak teks lagunya. Rupanya bp. Mudari 
menginginkan para siswa dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan baik, 
maka pemutaran lagu tersebut diulang sampai tiga kali.   

Semantara itu terlihat bp. Ta’ani menikmati juga alunan musik 
tersebut, hal ini sempat beliau mengatakan : ”Wah enak juga ya kalau belajar 
sambil dapat mendengarkan musik seperti ini”. Namun sambil mendengarkan 
musik beliau mengoreksi/membaca perangkat mengajar milik bp. Mudari 
tersebut dan nampaknya beliaupun mulai memberikan penilaian terhadap 
perangkat tersebut. Pada saat musik berhenti beliau juga memperhatikan ke 
depan bagaimana bp. Mudari mengajar/menjelaskan kepada siswa dan sekali-
sekali kembali melihat ke buku RP yang telah dibuat oleh bp. Mudari 
tersebut. Terlihat juga bp. Ta’ani menulis sesuatu di selembar kertas. Tidak 
terasa waktu 2 jam pelajaranpun berlalu karena bel berbunyi. Bp. Mudari 
menutup KBM, dan terakhir meminta supaya para siswa merapikan alat juga 
kursi supaya kembali rapi ke posisi semula. 

Bp. Ta’ani berdiri menghampiri bp. Mudari sambil memberikan 
perangkat mengajarnya dan berkata sambil tertawa: “Sangat menyenangkan 
ya belajar seperti ini..., oya nanti kita bincang-bincanglah setelah ini di 
bawah saja”, kemudian berjabat tangan dan beliau keluar. Peneliti ikut berdiri 
menghampiri bp. Mudari dan memberikan ucapan selamat sambil bertanya: 
P : Bagaimana perasaan bapak tadi...?. 
M   : Ya biasa saja to bu...seperti tidak ada apa-apa, dan mengajar seperti 

biasanya. 
P : Begitu ya, selamat deh telah disupervisi dan terima kasih saya telah 

diijinkan untuk ikut belajar di sini. 
M   : Sama-sama bu.... (kemudian peneliti keluar ruangan). 
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Catatan Lapangan : 06 
(O : 06) 

 
Pengamatan : Senin, 29 Agustus 2005 
Kegiatan          : Supervisi Kelas terhadap Bp.Vijay Sugianto, MM. (Sejarah) 
    (Supervisor Bp. Moh. Amin, SPd)                       
Waktu  : Pukul 12.30 – 13.50 (Jampel 1-2) 
Tempat : Kelas VII.7 
 

Saat itu peneliti duduk di ruang BK sambil menunggu bel masuk 
untuk kelas siang berbunyi. Tampak bp.Vijay juga sedang duduk di ruang itu 
karena memang meja kerjanya ada di ruang BK tersebut. Disamping 
mengajar sejarah, Bp.Vijay juga diberi tugas tambahan sebagai guru BK. 

Sambil menunggu bel masuk berbunyi, peneliti ngobrol tentang 
seputar persiapan bp.Vijay dalam kaitannya pelaksanaan supervisi ini,dan 
akhirnya terjadi perbincangan sebentar diantara kami: 
P   : Bagaimana persiapan bapak dalam rangka supervisi ini? 
V   : Ya kita bawa ini bu..., perangkat mengajar 
P    : Apa saja yang bapak persiapkan? 
V  : Ya ini.., ada program tahunan, program semester, RP, daftar nilai, ya 

seadanya  sajalah... 
P : Apakah semua bapak tulis dengan tangan? 
V  : Engga...hanya sebagian saja, ya contohnya program tahunan, program 

semester dan yang  lain ya foto copy saja. Kan sama sajalah.  
Tidak lama kemudian bel masuk untuk kelas siang berbunyi. 

Bp.Vijay sedang duduk tampak tenang sambil membenahi perangkat yang 
akan dibawa untuk mengajar. Kemudian ia berdiri sambil membawa semua 
perangkat yang sudah disiapkan dan berjalan menuju kelas dimana ia 
mengajar. Peneliti juga ikut berjalan keluar ruangan, tetapi berhenti di depan 
pintu ruang BK tersebut sambil menunggu bp.Amin selaku supervisor yang 
akan mensupervisi bp.Vijay. 

Tidak lama bp.Amin datang dan kami berjalan menuju kelas VII.7 
dimana bp.Vijay mengajar. Kami masuk kelas dengan memberi salam 
terlebih dahulu kemudian mengambil tempat duduk di belakang  yang kosong 
tapi berjauhan supaya kehadiran peneliti tidak mengganggu kerja supervisor. 

Bapak Vijay memberikan perangkat mengajarnya kepada Bp. Amin 
dan selanjutnya bp.Vijay mulai membuka KBM dengan memberi salam 
terlebih dahulu kepada siswa, dilanjutkan ia bertanya kepada siswa tentang 
pelajaran minggu lalu kemudian menyampaikan topik pelajaran yang akan 
dipelajari hari itu. Selanjutnya bp.Vijay mengajar dengan cara menjelaskan 
dan diselingi juga tanya jawab. 

Terlihat bp.Amin sedang membaca RP bp.Vijay, kemudian sesekali 
melihat ke depan memperhatikan bp.Vijay mengajar, dan kadang juga sambil 
menulis di selembar kertas. Tidak nampak sesuatu yang lain, semua berjalan 
seperti biasa dan wajar. Para siswapun tidak nampak canggung dengan 
kehadiran supervisor maupun peneliti, mereka belajar seperti biasa. 
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Bel berbunyi, 2 jam pelajaran telah berlalu dan bp.Vijay menutup 
KBMnya. Bp. Aminpun berdiri menghampiri bp.Vijay sambil memberikan 
perangkat mengajar bp.Vijay, kemudiam berjabat tangan dan sambil tertawa 
dan berkata: ”Terima kasih ya...”. Pak Vijay menganggukkan kepala sambil 
menjawab: ”Ya”. Kemudian bp.Amin keluar kelas, begitu juga peneliti.         
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Catatan Lapangan : 07 
                                               (O : 07) 
 

Pengamatan             : Rabu, 31 agustus 2005 
Kegiatan                  : KBM  
Waktu                      : 06.30-12.20 
Tempat                    : Sekolah / kelas 
 

Seperti biasanya pukul 06.30 anak-anak sudah mulai berdatangan. 
Pintu gerbangpun terbuka lebar dan petugas satpam jugdah ada di dekat pintu 
gerbang tersebut. Sementara gurupun juga sudah mulai ada yang datang. 
Kembali pukul 06.50 bel sudah berbunyi. Anak-anak mulai masuk kelas. 
Begitu bel berbunyi Satpam mulai menutup pintu gerbang dan disisakan 
selebar daun pintu. Masih banyak anak-anak di luar pintu gerbang  dan 
mereka berlari-lari untuk segera masuk kelas. Setelah 5 menit setelah bel 
berbunyi bapak guru Agama mulai memimpin doa lewat mikrophone yang 
bisa didengarkan oleh seluruh ruangan kelas. Doa bersama diawali dengan 
membaca surat Alfatihah dan dilanjutkan dengan surat-surat pendek dan surat 
pendeknya berbeda dengan surat pendek yang dibaca kemarin. Aktivitas ini 
menunjukkan kedisiplinan dan ketertiban yang baik.   

Suasana selama berdoa masih seperti yang kemarin, dan guru yang 
mengajar pada jam pertama mulai berjalan masuk kelas. Siswa di kelas 
duduk dan mengikuti doa bersama tetapi masih ada juga kelas yang masih 
belum tertib tidak mengikuti/mendengarkan doa bersama tersebut karena 
gurunya belum datang. Pada dasarnya doa bersama ini diharapkan agar 
siswa bisa tertib dan disiplin, tetapi siswa belum bisa dilepaskan begitu saja 
dalam melakukan segala  aktivitas (berdoa), mereka masih memerlukan figur 
guru. Seharusnya begitu bel berbunyi gurupun ikut langsung masuk kelas, 
sehingga pada saat proses doa bersama guru sudah berada di kelas dan 
siswa bisa  mengikuti doa tersebut dengan tertib karena ada guru yang 
menunggu dan ikut berdoa bersama dengan mereka. Disamping itu ada 
keuntungan yang lain yaitu gurupun ikut berdoa sebelum mengajar dan 
pelajaran dapat dimulai dengan tepat waktu. 

Di depan ruang BP terdapat sebuah meja dan 2 bangku dan waktu itu 
peneliti sedang duduk di situ. Dari arah depan terlihat bp.Taani (PKS 
Kurikulum) keluar dari ruang TU yang bersebelahan dengan ruang KS, 
beliau berjalan menuju ruang BP dan setelah dekat kami bertegur sapa,  
kemudian beliau duduk di samping peneliti dan akhirnya kami ngobrol ringan 
tentang situasi sekolah sekarang. 
P  : Sekarang kondisi sekolah sudah mulai tertib dan disiplin ya pak..., 

rupanya ada perubahan dengan kepemimpinan KS yang baru ini. 
T   : (hanya diam sambil tersenyum...) 
P    : Kenapa pelaksanaan supervisi ini ko terlambat ya pak? 
T   : Terlambat sedikit tidak apa-apalah bu..., yang penting kan berjalan. 
P    : Tetapi kadang-kadang jadual juga tidak pas begitu ya pak.., kenapa? 
T   : Barangkali karena guru belum siap dan ini tidak menjadi masalah 
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yang penting supervisi dapat dilaksanakan, tentunya dengan 
kesepakatan antara guru dan supervisor.  
Selanjutnya beliau mengatakan bahwa sebetulnya supervisi ini adalah 

tugas KS, dan sebagai supervisor tentunya dituntut juga salah satunya adalah 
menguasai tentang kurikulum. Yang menjadi masalah sekarang ini adalah 
berlakunya kurikulum baru yaitu KBK. Ini yang menjadi kendala sehingga 
beliau mendelegasikan pelaksanaan supervisi ini. Tetapi setelah saya 
tunjukkan tentang kriteria dari peleksanaan supervisi itu maka langsung 
beliau (KS) mengatakan sanggup untuk melakukan sendiri. Namun nggak tau 
akhirnya dalam rapat tetap diumumkan bahwa supervisi dilakukan 
pendelegasian kepada staf (PKS). Selanjutnya bp.Taani mengatakan bahwa 
yang terpenting dalam supervisi itu sendiri adalah mengevaluasi cara 
mengajar guru dan selanjutnya melakukan pembimbingan dan pembinaan 
terhadap guru itu sendiri. Bp. Taani ini adalah seorang guru yang cukup 
berpengalaman tentang kurikulum dan supervisi. Beliau sering mengikuti 
penataran tentang kurikulum dan bahkan sebagai tutor dalam pelaksanaan 
penataran tentang kurikulum/KBK.. 

Pada saat peneliti bertanya tentang kriteria penilaian pelaksanaan 
supervisi, bp.Taani menawarkan bahwa beliau mempunyai blangko penilaian 
supervisi. Akhirnya kami berjalan menuju ruang guru laki-laki dimana beliau 
duduk. Setelah itu peneliti diberikan blanko tersebut yang ternyata blanko 
kriteria penilaian supervisi tersebut adalah kriteria standard kota Tangerang 
yang dibuat oleh diknas kota Tangerang untuk pengawas dikmenum 
sebanyak 2 lembar. Seharusnya kriteria penilaian ini diberikan kepada 
semua guru supaya guru mengetahui senua yang akan dinilai dan guru dapat 
mempersiapkan segalanya dengan baik sebalum disupervisi. 

Setelah diberikan blangko kriteria penilaian supervisi tersebut, kami 
ngobrol beberapa hal termasuk ada beberapa point yang peneliti tanyakan 
karena kriteria tersebut untuk KBK sehingga peneliti belum memahami. 
Kira-kira jam 08.00 masuk seorang guru yang datang ke bp.Taani untuk 
menanyakan bagaimana menganalisis hasil ulangan siswa. Nampak bp.Taani 
menjelaskan dengan runtut dari awal sampai akhir sambil menunjukkan 
blangko contoh analisis, dan guru tersebut sambil manggut-manggut tanda 
mengerti. Penjelasan tersebut butuh waktu beberapa menit +- 15 menit dan 
setelah mengerti betul guru yang bertanya itupun keluar ruangan. (1). 
Kelihatan bp.Taani menguasai masalah yang berhubungan dengan 
kurikulum. (2). Guru tersebut antusias untuk dapat membuat perangkat 
mengajar dengan baik, (3) ada kerja sama yang baik antar guru. 

Pukul 10.20 bel berbunyi tanda masuk jam ke 5 setelah istirahat. 
Setelah 2-3 menit masih ada beberapa siswa yang belum masuk kelas, 
mereka menggerombol dekat ruang BP dan begitu melihat suasana itu KS 
langsung datang ke arah siswa tersebut dengan membawa air di sebuah 
mangkok plastik kecil ( kelihatannya bekas tempat sabun cream) seolah akan 
disiramkan ke para siswa yang masih belum masuk kelas tersebut. Namun 
buru-buru para siswa berlarian untuk masuk kelasnya masing-masing.  
Ternyata mereka itu jamnya kosong karena guru yang mengajar tidak ada 
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karena penataran. Piket kuwalahan karena banyak guru yang tidak masuk 
karena penataran juga karena alasan lain. Guru yang penataran seharusnya 
menyusun tugas untuk siswa selama dia penataran. KS rasanya kurang 
bijaksana jika menakut-nakuti siswa dengan cara tersebut, ada kesan ...... 

Jampel ke 6-7 yaitu jam 11.00 siswa kelas 9.3 berbondong keluar 
masuk ruang lab. BIG. Setelah melepas sepatu masing-masing kemudian 
guru BIG mengabsen di depan pintu untuk masuk satu per satu dan 
menduduki no urut kursi dalam ruangan. Dikatakan pula oleh guru tersebut 
bahwa no kursi yang diduduki sekarang ini adalh nomor permanen untuk 
masing-masing siswa jika mereka belajar BIG di ruang lab. ini jadi supaya 
dingat dengan baik kata guru tersebut. Setelah selesai mengabsen ternyata 
ada 3 siswa yang tidak kebagian kursi karena memang kursi yang ada di 
dalam lab. hanya ada 40 sedangkan siswa ada 43. Akhirnya ke 3 siswa 
tersebut menggabung dengan temannya. Dilanjutkan guru tersebut 
membacakan tata tertib masuk ruangan dan penggunaan alat yang ada di 
dalam laboratorium. Sementara guru membacakan tatatertib, ada 2 teknisi 
yang merangkaikan kabel dan mencoba juga menata perangkat/alat-alat yang 
ada di dalam lab. tersebut. Setelah selesai membacakan tata tertib, guru 
tersebut belajar mengoperasikan alat sambil dipraktekkan langsung kepada 
siswa. (1) Siswa memasuki ruangan dengan tertib, (2) Seharusnya guru 
belajar mengoperasikan terlebih dahulu sehingga tidak terkesan guru belum 
bisa, (3) Sebelum siswa diajak untuk belajar ke lab. sebaiknya lab. 
dipersiapkan terlebih dahulu dengan baik sehingga akan terkesan nyaman 
dan tidak berantakan dengan alat-alat yang belum tertata bahkan masih ada 
bekas kardus-kardus di ruang tersebut mengesankan kurang bersih/masih 
kotor 

Pukul 12.00 siswa kelas 7 sudah mulai ada yang datang. Mereka 
masuk siang pukul 12.30. Sedangkan siswa yang masuk pagi yaitu kelas 8 
dan 9 pulang pukul 12.20, jadi ada tenggang waktu 10 menit untuk 
mempersiapkan diri siswa kelas 7 mulai belajar. Tepat pukul 12.30 bel 
masukpun berbunyi. Tidak seperti kelas pagi pembacaan doa secara bersama 
dipandu oleh guru agama dengan menggunakan mikrophone yang bisa 
didengarkan oleh seluruh kelas, tetapi untuk kelas siang berdoa dilakukan 
secara masing-masing kelas dipimpin oleh ketua kelasnya masing-masing. 
Secara umum mereka bisa melakukan secara tertib namun masih ada saja 
kelas yang ribut/belum tertib. Guru yang mengajar jam pertama mulai masuk 
kelas namun terlihat mereka berjalan agak santai walau sebenarnya bel 
berbunyi sejak beberapa menit yang lalu. Ketertiban dan kedisiplinan tampak 
lebih baik kelas pagi karena, barangkali ini pengaruh dari cuaca yang panas 
juga guru yang kecapean karena ada guru yang ngajar pagi terus nyambung 
siang. Berdoa tidak dilakukan secara bersama barangkali  karena kelas 
siang bersamaan dengan SMA 12 tangerang yang gedungnya masih 
meminjam gedung SMP 11 tangerang. 
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Catatan Lapangan : 08 
                                                 (O : 08) 
 

 
Pengamatan      : Senin, 5 September 2005               
Kegiatan           : KBM 
Waktu               : 06.30 – 12.00 
Tempat             : Sekolah 
 

Karena hari ini hari Senin maka pukul 06.20 para siswa sudah mulai 
tampak datang ke sekolah. Semakin lama semakin banyak. Kelihatannya 
mereka tidak ingin terlambat untuk mengikuti upacara. Seperti biasanya 
untuk hari Senin pukul 06.45 bel berbunyi. Terlihat anak-anak pada 
berkumpul di lapangan dan mulai berbaris tentunya sesuai dengan kelasnya 
masing-masing. Suasana seperti ini tampak seperti biasanya para siswa 
berbaris dengan dipimpin oleh ketua kelasnya masing-masing. PKS urusan 
kesiswaan (bp. Mudakim) mulai turun ke lapangan untuk mengatur barisan 
para siswa melalui mic. Terlihat ada 2 guru ikut membantu mengatur 
peralatan untuk upacara. Para petugas upacara juga telah siap dan 
menempatkan diri di tempatnya masing-masing. Begitu para siswa sudah 
kelihatan rapi, para gurupun tanpa komando terus masuk ke lapangan 
berbaris di tempaat seperti biasanya yaitu di depan para siswa. Tepat pukul 
07.00 upacara dimulai. Dan seperti biasanya pintu gerbang terus ditutup 
rapat, artinya sudah tidak boleh lagi ada yang masuk siapapun mereka. 

Seperti biasanya, pembina upacara digilir para wali kelas dan kali ini 
adalah ibu Dewi wali kelas........Pelaksanaan upacara berjalan seperti biasa 
tidak ada keistimewaannya bahkan terjadi ada kekurangan yaitu petugas 
pengibar bendera yang kelihatan kurang siap. Ibu Dewi sendiri dalam pesan-
pesannya menyampaikan tentang kebersihan dan masalah pembayaran SPP 
yang masih nunggak beberapa bulan. 

Upacara berjalan 30 menit dan pukul 07.30 selesai. Selesai upacara 
guru-guru pada cari buku absen khusus untuk upacara. Ada salah satu guru 
yang nyeletuk ”absen...absen...bapak ibu hayo absen upacara ntar kalau ga 
absen dicoret...!!” Akhirnya guru-gurupun juga pada absen karena 
kelihatannya mereka juga pada ketakutan dicoret. Petugas pengontrol absen 
upacara ada khusus dan biasanya dia langsung mencoret guru yang tidak 
ikut upacara atau yang tidak absen dalam upacara. Absen sangat 
diperhatikan, hal ini menunjukkan kedisiplinan mulai tampak/ditegakkan di 
sekolah ini. 

Pukul 08.30 bel berbunyi tanda mulainya jampel pertama. Guru-guru 
mulai berjalan menuju kelas masing-masing. Sekitar pukul 09.45 saya masuk 
ruang guru 1 (tempat guru wanita) ada 3 guru wanita di sana, mereka tidak 
mengajar karena belum tiba waktunya untuk mengajar di kelas. Saya duduk 
di sebuah bangku yang kosong dan datang bu Tari duduk disamping saya. 
Sepintas saya bertanya tentang pelaksanaan supervisi, lantas bu Tari 
mengatakan ”Saya katanya dapat tugas sebagai supervisor tetapi ternyata 
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tidak, ya sudah  alhamdulillah nggak jadi...”. Kira-kira pukul 10.00 tiba-tiba 
KS datang dan langsung berbicara sama bu Nani, beliau meminta kepada bu 
Nani supaya guru piket yang tidak rajin agar tidak dikasih tugas piket lagi. 
Kemudian kata beliau juga bagi guru yang dikasih jam mengajar banyak 
tetapi tidak rajin supaya dikurangi karena hal ini menyangkut masalah 
uang/dana/honor. Begitu selesai mengatakan hal itu, KS langsung keluar 
ruangan lagi sambil mengatakan ”dah itu aja singkat aja yang ingin saya 
katakan”. Namun selang tidak begitu lama yaitu pukul 10.20 KS datang lagi 
ke bu Nani dan beliau bilang bahwa bapak Samsudin sakit dan sakitnya agak 
keras. Selanjutnya beliau meminta ke bu Nani agar jam mengajarnya 
dikurangi dan digantikan ke guru lain. (Kelihatan KS emosional karena 
melihat cara kerja guru yang piket hari itu kurang semangat atau apa, 
ditambah dengan tidak masuknya bp. Samsudin guru matematika yang 
kosong tidak masuk karena sakit. Seharusnya KS kordinasi dulu dengan bp. 
Samsudin untuk kesanggupannya). 

Jam 12.00 siswa kelas 7 mulai datang. Jam 12.20 siswa kelas 8 dan 9 
yang masuk pagi pulang. Jam 12.30 bel berbunyi tanda masuk siswa kelas 
siang. Berdoa dilakukan di kelas masing-masing dipimpin oleh ketua 
kelasnya dan seharusnya sambil ditunggui ole guru yang mengajar jam 
pertama. Tetapi beberapa kelas para siswa berdoa sendiri karena gurunya 
belum ada. (Tampak lebih tertib siswa yang masuk pagi, Barangkali suasana 
yang panas atau guru yang kecapaian). 

Jam 14.30 kembali saya duduk di ruang guru 1 bersama bu Tatik, dia 
mengatakan bahwa guru-guru kadang-kadang mutung. Kelihatannya guru 
tidak mau tertekan dalam melaksanakan tugas, kalau dia nanti capek ya sudah 
ngajar biasa saja toh kalau mau dipecat ya prosesnya tidak gampang. 
Kelihatannya guru-guru mulai jenuh mengajar karena ada tekanan, karena KS 
ngancam akan memecat guru yang tidak rajin. Ada yang kementar lagi 
(bu.Rina) bahwa KS ini kalau yamg menyangkut masalah ”dana” pasti akan 
susah mengeluarkannya.    
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Catatan Lapangan : 09 
(O : 09) 

 
Pengamatan     : Selasa, 6 September 2005 
Kegiatan          : KBM 
Waktu              : 06.30 -12.20 
Tempat            : Sekolah 

 
Seperti biasa pukul 06.30 sudah mulai ada siswa yang datang. 

Semakin lama semakin banyak. Pukul 06.50 bel tanda masuk berbunyi dan 
pintu gerbang seperti biasa terus ditutup dan disisakan selebar daun pintu (+- 
1m). Sebetulnya masih banyak juga siswa yang masih berada di luar sedang 
berjalan menuju pintu gerbang dan banyak diantara mereka berlari-lari 
mungkin takut tidak akan mendapat pintu lagi (artinya mereka tidak akan 
bisa masuk sekolah). Disiplin waktu masuk  kelas 

Tenggang waktu untuk memasuki kelas hanya 5 menit, dan pukul 
06.55 terdengar guru agama (pak Nasution) memberikan komando lewat mic 
secara sentral agar para ketua kelas memimpin doa di kelasnya masing-
masing. Setelah itu tidak terdengar lagi suara pak Nasution untuk memimpin 
doa seperti biasanya lewat mic secara sentral. Guru-gurupun seperti biasa 
menuju kelas masing-masing. Sementara ada kelas yang berdoanya 
menunggu gurunya datang, tetapi ada pula yang langsung berdoa walaupun 
gurunya belum datang. (Ada perubahan teknis dalam berdoa) 

Tidak berselang lama saya ke ruang TU yang letaknya berdekatan 
dengan operator untuk mencari tahu apakah ada kerusakan di operator 
sehingga mic tidak dapat digunakan atau barangkali ada sesuatu yang lain 
yang menyebabkan berdoa tidak dipimpin secara sentral lagi. Ternyata 
peralatan operator tidak rusak. Akhirnya terjadi obrolan sebagai berikut : 
Pen       : Pak, ko berdoanya anak-anak tidak dipimpin lagi sama bapak? 
Pak Nas : Oya bu, mulai sekarang berdoanya anak-anak dipimpin oleh ketua 

kelasnya masing-masing. 
Pen        : Loh... kenapa pak?  
Pak Nas :  Repot bu kalau saya nanti pas ngga bisa datang pagi kan ngga ada 

yang mimpin 
Pen    :  Kan bisa gantian dengan guru agama yang lain to pak, giliran 

begitu... 
Pak Nas : Wah bu, sesama guru agama di sini komitmennya masih 

kurang...jadi gimana ya.. Kemarin saja pas ada peringatan Isra 
Mi’radz saya tidak tau apa-apa. Acaranya apa......? Siapa 
penceramahnya...? Tau-tau bilang sama saya konsumsi kurang. La 
kalau bilang sama saya jauh-jauh kan bisa dicari jalan keluarnya. 
Dan lagi ada laporan beberapa teman (guru) katanya cara berdoa 
seperti kemarin itu kurang efektif karena saat berdoa itu masih 
banyak anak-anak yang berjalan-jalan. Jadi sekarang kita coba 
untuk berdoa sendiri-sendiri dan dipimpin oleh ketua kelas. Saya 
juga sudah menunjuk masing-masing kelas dengan 3 siswa 
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sebagai koordinator. Jadi kalau yang satu berhalangan hadir bisa 
dipimpin oleh yang lain, atau bergantian antara 3 siswa tersebut. 

Pen  : Padahal saya melihat beberapa hari ini  pak, saat bapak 
membaca/memimpin  doa  tersebut seolah guru tergerak untuk 
segera memasuki kelas. Tetapi dengan tidak adanya suara bapak, 
gurupun tadi kelihatan agak kurang semangat untuk berangkat 
menuju kelas. 

Pak Nas : Iya bu, tapi ini kita coba lagi dengan cara ini, ya mudah-mudahan 
dengan cara ini akan bisa lebih efektif. 

Saat saya ngobrol dengan pak Nas, tiba-tiba KS masuk ruang TU dan 
akhirnya saya ngobrol bertiga (KS, pak Nasution, dan saya) sambil berdiri. 
Rupanya sambil lewat tadi KS mendengarkan perbincangan saya dengan pak 
Nasution, terbukti dengan komentarnya sambil mendekati kita berdua:” 
Susah bu untuk mendisiplinkan guru-guru di sini...kalau guru mau masuk 
kelas itu lengkat-lengket (istilah males barangkali dan KS sambil menirukan 
jalan lengkat-lengket)...maju satu langkah kemudian mundur lagi...ibaratnya 
membangunkan orang mati gimana...kan susah... masalahnya sudah lama bu 
dengan kondisi seperti ini...sudah 7 tahun (tanpa menyebutkan selama 
pimpinan KS lama, tetapi yang dimaksud adalah masa kerja KS lama pak 
Ngadiyat 1998-2005) jadi ya agak susah merubahnya. Biar nanti akan saya 
singgung lagi pada saat rapat. Tetapi kalau sering-sering rapat itu dananya 
tidak ada. Setelah saya tanya untuk aoa dana? KS langsung menjawab : ” ya 
untuk membeli makan to bu, karena di sini ini kalau rapat itu identik dengan 
makan artinya kalau rapat hars ada makan juga, ya sebetulnya si Cuma 
Rp5000,- tapi kalau dikalikan 70 orang kan ketemunya banyak juga.  
(Perubahan kepemimpinan, KS baru menanamkan kedisiplinan yang tinggi, 
masalah kebiasaan guru yang longgar dalam melaksanakan tugas semasa 
KS lama, merubah sesuatu butuh waktu dan kesabaran tetapi KS baru 
kelihatannya ingin buru-buru, Kendala KS  karena setiap kegiatan perlu 
dana) 

Beberapa waktu berikutnya, saya pergi ke ruang BP dan ngobrol 
sama bu Nurbadri. Beliau mengatakan bahwa memang betul diantara teman-
teman guru agama kurang koordinasi. Antara yang satu dengan yang lain 
kelihatannya saling menonjolkan diri. Selanjutnya bu Nurbadri mengatakan : 
”Saya menilai bahwa kelemahan di sini itu karena tidak ada MGMP sekolah 
yang menurut saya akan dapat mengakrabkan diantara guru-guru bidang 
studi. (KS kelihatannya kurang tanggap masalah ini. Peran Supervisor 
sebagai koordinator kurang memberi bimbingan/arahan).  
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Catatan Lapangan : 10 
(O : 10) 

 
Pengamatan        : Rabu, 7 September 2005 
Kegiatan        : Supervisi Kelas terhadap Ibu Sugini A., SPd (B.Ind)                      
           (Supervisor Bp. H..Mudakim, SPd) 
Waktu         : Pukul 11.00 – 12.30 (Jampel 6-7) 
Tempat        : Kelas VIII.1 

 
Waktu itu peneliti sengaja datang ke ruang guru 1 dimana bu Sugini 

mempunyai meja kerja di ruang itu. Ternyata bu Sugini sudah duduk di ruang 
itu dan sedang mempersiapkan perangkat mengajar. Ia tampak tenang dan 
biasa-biasa saja, seolah akan mengajar seperti biasa. Peneliti sengaja 
menghampiri karena tahu bahwa bu sugini akan disupervisi, dan kebetulan 
waktunya belum mulai maka peneliti berusaha untuk ngobrol seputar 
persiapannya. 
Pen  : Gimana...sudah siap disupervisi ya? 
Sug   : (sambil tertawa lalu menjawab) Yaa...beginilah...harus siap...! 
Pen   : Apa saja yang ibu persiapkan? 
Sug  : Seperti biasa..., silabus ini ada, terus prota, prosem, RP, daftar 

nilai...dan ini buku paket 
Pen   : Saya nanti ikut masuk ya bu pada saat ibu disupervisi, boleh kan? 
Sug   : Ya boleh to...mau melihat juga saya mengajar ya...?  
Pen : Boleh juga dikatakan begitu, tapi yang jelas ingin melihat proses 

pelaksanaan supervisinya.  Terus bagaimana perasaan ibu? 
Sug  : (sambil tertawa lagi) Yaa...biasa sajalah..., orang yang jadi 

supervisornya juga teman sendiri. Ya ngajar seperti biasa begitulah, 
cuma bedanya karena sekarang disupervisi ya terpaksa deh dibawa 
semua ini administrasinya. Berat jadinya ya....(tiba-tiba bel berbunyi) 
Wah sudah bel nih....kita masuk yuk...mau disupervisi ya harus tepat 
waktu dong....(sambil tertawa lagi) 
Memang waktu itu bel berbunyi tanda pergantian jam belajar, dan 

dengan membawa semua administrasi mengajarnya bu sugini  berjalan 
menuju kelas VIII.1. Peneliti juga ikut bersamanya.  

Kami berdua masuk kelas dengan memberi salam terlebih dahulu 
kepada siswa. Bu Sugini langsung ke meja guru dan minta kepada siswa 
supaya 2 kursi di belakang dikosongkan, kemudian peneliti duduk di kursi 
yang telah kosong tersebut. Tidak lama kemudian bp.Mudakim (selaku 
supervisor) datang ke kelas sambil memberi salam. Beliau dipersilahkan 
masuk dan kemudian dipersilahkan untuk menempati tempat duduk yang 
sudah kosong di belakang, kemudian bu Sugini menyerahkan perangkat 
mengajarnya kepada Bp. Mudakim.  Posisi peneliti dengan supervisor 
kembali tidak dekat dengan tujuan agar kerja supervisor tidak terganggu 
dengan kehadiran peneliti. 

Bu Sugini mulai membuka KBMnya, diawali dengan beberapa 
pertanyaan pelajaran pada hari sebelumnya (semacam untuk mengingat 
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kembali), kemudian baru masuk ke materi yang diajarkan hari itu. 
Bp. Mudakim terlihat serius memperhatikan bu Sugini mengajar. 

Barangkali ini karena bp. Mudakim juga sama-sama guru Bhs. Indonesia 
sehingga beliau tahu persis dengan materi tersebut. Terlihat juga sesekali 
beliau membuka-buka/membaca RP bu Sugini dan sambil menulis sesuatu di 
selembar kertas. Kemudian memperhatikan lagi bu Sugini ke depan sambil 
manggut-manggut. KBM waktu itu terlihat lancar dan berjalan dengan baik. 

Tidak terasa 2 jam pelajaranpun telah berlalu, dan bel berbunyi. Bu 
Sugini menutup/mengakhiri KBMnya. Kemudian bp. Mudakim berdiri 
menghampiri bu Sugini sambil memberikan perangkat mengajar tersebut. 
Beliau berjabat tangan dengan bu Sugini sambil berkata : ”Bagus....selamat 
ya. ”Ya pak...” jawab bu Sugini , kemudian bp. Mudakim keluar kelas. Tak 
ketinggalan peneliti juga memberikan ucapan selamat kepada bu Sugini, dan 
setelah itu peneliti juga ikut keluar kelas.        
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Catatan Lapangan : 11 
(O : 11) 

 
Pengamatan            : Sabtu, 10 September 2005 
Kegiatan                 : Supervisi Kelas terhadap Ibu Siti Aminah, SPd (Fisika)  

          (Supervisor Bp. Agustri S, SPd) 
Waktu          : Pukul 11.00 - 12.20 (Jampel 6-7) 
Tempat         : Kelas VIII.6 
 

Waktu itu bel tanda masuk berbunyi. Peneliti cepat-cepat menuju ke 
ruang guru 1 dimana bu Siti Aminah biasa ada di sana karena memang di 
ruang tersebut bu Siti Aminah mempunyai meja kerja. Rupanya ia sudah siap 
untuk masuk kelas dengan membawa setumpuk perangkat mengajarnya, lalu 
peneliti bertanya: 
Pen : Sudah siap ya rupanya disupervisi?. 
Sit   : Sudah...ini membawa banyak...(sambil menunjuk perangkat KBM 

yang dibawanya). 
Pen   : Apa saja bu...? 
Sit     : Ini ada silabus, Prota, Prosem, RP, Daftar Nilai, buku paket. 
Pen   : Ditulis tangan semua ya...? 
Sit     : Engga..., cuma prota, prosem dan RP aja. Bu Ninik mau ikut masuk 

juga? 
Pen   : Iya bu...,boleh kan? Di kelas mana bu? 
Sit   : Boleh saja toya...di kelas VIII.6. Mari bu Ninik, sama-sama saya atau 

nanti? Pak Agustri juga belum kelihatan, nanti pak Agustri kan 
menyusul. 

Pen   : Baik bu, saya bareng saja sama ibu. 
Akhirnya kami berdua berjalan bersama menuju kelas VIII.6. Sampai 

di depan ruang BP ternyata pak Agustri sudah menunggu di sana, kebetulan 
ruang kelas VIII.6 berada di sebelah kiri ruang BP tersebut, dan kemudian 
kami bertiga berjalan menuju kelas VIII.6 tersebut. 

Bu Siti Aminah masuk terlebih dahulu dengan memberi salam kepada 
para siswa kemudian ia meminta kepada  2 siswa yang duduk di bangku 
belakang untuk pindah dan bergabung dengan teman di depannya, setelah itu 
baru bu Siti Aminah mempersilahkan bp. Agustri dan peneliti untuk masuk 
kelas dan menempati tempat yang telah disediakan tersebut. Antara peneliti 
dan supervisor duduk tidak berdekatan supaya kehadiran peneliti tidak 
mengganggu kerja supervisor. 

Bu Siti aminahpun mulai membuka KBMnya. Ia juga menyampaikan 
topik materi yang diberikan pada hari itu, kemudian menyuruh kepada siswa 
untuk mmembuka buku paketnya. Setelah itu bu Siti aminah mulai 
menerangkan. Bp. Agustri mulai membuka-buka perangkat mengajar milik 
bu Siti Aminah. Kemudian beliau melihat ke depan memperhatikan cara 
mengajar bu Siti Aminah. Sekali-sekali bp. Agustri juga menulis sesuatu di 
buku yang dibawanya.   

 Peneliti perhatikan proses pembelajarannya berlangsung seperti 
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biasa, tidak ada yang menonjol. Ia menerangkan, sesekali menulis di papan 
tulis, kemudian tanya jawab dan juga di akhir pembelajaran itu siswa diberi 
tugas untuk dikerjakan di rumah (PR).  

Bel berbunyi, 2 jam telah berlalu. Bu Siti Aminah mengakhiri 
KBMnya dan bp. Agustri mulai membereskan perangkat mengajar itu 
kemudian berdiri dan menyerahkan perangkat tersebut kepada bu Siti 
Aminah. Setelah itu baliau berjabat tangan dengan bu Siti Aminah sambil 
berkata: ”Nantilah kita ngobrol-ngobrol...”, kemudian bp. Agustri 
meninggalkan kelas. Peneliti memberikan ucapan selamat juga dan terus ikut 
keluar kelas. 
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Catatan Lapangan : 12 
(W : 12) 

 
Wawancara            : Selasa, 20 September 2005 
Informan                : Bp. Agustri S, SPd  sebagai Wakasek KBM siang (WKS-2)  
Waktu                    : 07. 15 – 08.30 
Tempat                  : Ruang BP 

 
Pada saat bel berbunyi pukul 06.50 terlihat pak Agus sedang berdiri 

di depan ruang KS bersama dengan pak Nasution (guru agama). Mereka 
terlihat sedang memperhatikan anak-anak memasuki ruang kelasnya masing-
masing. Peneliti saat itu sedang berdiri di depan ruang BP dan dapat melihat 
dengan jelas mereka berdua. Kemudian peneliti mendekati beliau berdua dan 
bertanya kenapa pak Nas tidak segera memulai untuk memimpin doa 
bersama. Lantas pak Nas menjawab bahwa berdoa kembali dengan cara 
berdoa sendiri-sendiri di kelas dengan dipimpin oleh ketua kelas masing-
masing, dan kemudian pak Nas meninggalkan kami berdua (peneliti dan pak 
Agus) sambil berkata: “Saya mau ngontrol anak-anak dulu bu ke kelas”. 
Kemudian pak Nas berkeliling ke ruang-ruang kelas tetapi beliau hanya 
melihat dari luar saja. 

Sementara itu peneliti melanjutkan ngobrol dengan pak Agus yang 
akhirnya disepakati untuk melakukan wawancara. Kebetulan peneliti dan pak 
Agus sama-sama sedang kosong tidak ada jam mengajar pada jam 1 – 2, dan 
disepakati pula bahwa wawancara kami lakukan di ruang BP. Demikian hasil 
wawancara kami :  
PEN  : Pembicaraan kita saya awali tentang KS baru ya pak. Bagaimana 

menurut pendapat bapak dengan adanya KS yang baru ini? 
WKS-2 : KS yang sekarang ini punya gebrakan. Gebrakan itu adalah tepat 

masuk kelas baik siswa maupun gurunya. Dan yang kedua yang 
dapat membuat semangat guru dalam melaksanakan tugas adalah 
dengan adanya transpot setiap datang ke sekolah yang besarnya 
adalah Rp 12.000,- per datang. 

PEN    : Kalau begitu apa dengan adanya uang transpot itu lantas guru 
menjadi lebih disiplin dalam melaksanakan tugas pak? 

WKS-2 : O...belum bu...belum.. ini baru gebrakan awal saja untuk 
selanjutnya apakah guru-guru juga akan tetap melaksanakan tugas 
lebih disiplin seperti ini atau tidak, ini akan kita lihat nanti. 

PEN   :  Tetapi ini kepemimpinan KS yang baru kan baru berjalan hampir 3 
bulan, apakah bapak sudah bisa memberikan kesimpulan bahwa 
sekolah ini sudah disiplin? 

WKS-2 : Belum bu belum... 
PEN     :   Kenapa pak? 
WKS-2 :  Ya karena belum didukung sepenuhnya oleh guru-guru 
PEN  : Barangkali guru-guru juga butuh waktu ya pak dalam menyambut 

perubahan ini...yang bapak katakan bahwa ini merupakan 
gebrakan yang dilakukan oleh KS baru ini. 
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WKS-2 : Ya betul bu, teman-teman ini juga butuh waktu. Jadi ya tidak bisa 
langsung berubah begitu saja. 

PEN   : Selanjutnya menurut bapak, faktor apa yang melandasi pergantian 
KS ini? 

WKS-2 : Karena KS yang lama sudah terlalu lama di sini sehingga timbul 
kejenuhan KS itu sendiri yaitu 7 tahun, kan cukup lama itu. 

PEN     : Menurut bapak dimana letak perubahannya antara KS lama 
dengan KS baru? 

WKS-2 : Menurut saya KS yang lama itu terlalu baik kekeluargaannya 
sehingga kebijakan yang diterapkan oleh beliau ditindaklanjuti 
oleh guru-guru dengan sepele. Sedangkan untuk KS yang baru ini 
rasa kekeluargaannya kurang, dan dalam menjalankan tugas itu 
pokoknya sesuai dengan aturan pemerintah. Tapi ya ngga tahulah, 
ini kan baru tahap awal kepemimpinan beliau, apakah hal ini akan 
terus seperti ini. 

PEN     : Kalau ditinjau dari segi manajemennya, bagaimana menurut 
bapak? 

WKs-2 : Untuk manajemennya KS yang dulu kurang bagus karena 
memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Antara lain 
bahwa KS itu kan sebagai pengatur sebagai manajer tetapi beliau 
tidak dapat berfungsi seperti itu. Sehingga perencanaan / program 
sudah tersusun bagus tetapi pelaksanaannya kurang bagus begitu 
juga tidak ada evaluasi dalam manajemennya. Untuk sekarang 
program belum ada dan saya belum tahu persis yang jelas sampai 
sekarang belum ada. Mungkin masih dikonsep oleh  baliau. 

PEN   : Dengan melihat start awal dan yang sudah berjalan 3 bulan ini 
menurut bapak bagaimana? 

WKS-2 : Kalau dilihat start awal memang sudah baik dan ini letak 
perubahan yang sudah nampak. Ini sesuai dengan harapan saya 
saat KS nya Pak Nurhadi (KS ke 2 Th 1994 - 1997). Kalau 
memang ingin menjadi sekolah yang baik (Favorit) maka yang 
ditanamkan harus disiplin lebih dulu, disiplin waktu, tepat masuk 
kelas dan guru betah berada di kelas. 

PEN  : Menurut bapak bagaimana sikap guru-guru dengan adanya start 
awal yang memberlakukan kedisiplinan ini? 

WKS-2 : Kelihatannya guru-guru kaget dengan kondisi seperti ini, karena 
dulu KS terlalu bijaksana, terlalu longgar, sehingga guru-gurupun 
menyikapi disiplin yang ditanamkan KS baru ini ya kurang 
disikapi dengan baik, katakanlah terpaksa dalam menjalankan 
tugas, tetapi dengan berjalannya waktu mungkin akan 
menyadarkan guru-guru. 

PEN   : Sekarang untuk Supervisi pak, barangkali bapak dapat 
menjelaskan tentang perubahan pelaksanaan supervisi 

WKS-2 : Kalau yang dulu supervisi dilakukan oleh KS langsung dan hanya 
beberapa tahun terakhir saja yang minta bantun dari Staf yang 
sudah gol tinggi (senior). Sedangkan yang sekarang KS langsung 
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meminta supaya supervisi dapat dilakukan oleh Staf /PKS tetapi 
tidak melihat gol atau masa kerja  juga tidak melihat segi 
kemampuannya. Katanya supervisi itu dilakukan oleh guru yang 
sudah senior, gol tinggi berarti mereka  sudah lama mengajar dan 
mempunyai pengalaman mengajar dengan baik begitu... 

PEN    : Untuk program supervisi itu sendiri oleh KS lama apakah dibuat 
juga pak? 

WKS-2 : Ya, KS lama membuat program supervisi juga. 
PEN  : Untuk sekarang ini pelaksanaan supervisi didelegasikan kepada 

staf/PKS. Apakah hal ini dibicarakan terlebih dahulu dengan para 
PKS pak? 

WKS-2 : Ya bu, sebelum disampaikan kepada guru-guru, Staf/PKS dikasih 
tahu lebih dulu oleh KS bahwa Staf/PKS diminta membantu KS 
dalam pelaksanaan supervisi ini. 

PEN     : Apakah waktu itu juga dikatakan oleh KS untuk semua Staf/PKS? 
WKS-2 : Ya, waktu itu kebijakannya sih semua PKS, tetapi setelah keluar 

jadual ko ada PKS yang tertinggal itu saya tidak tahu, barangkali 
ini kebijakan KS secara tersendiri. 

PEN     : Apa alasan pendelagasian tersebut? 
WKS-2 : Ya alasannya barangkali kita-kita ini dianggap mampu oleh beliau 

untuk melakukan supervisi. Padahal dalam hal ini kalau bidang 
studinya berbeda akan tanda tanya. Saya sendiri bidang studi saya 
fisika, lantas disuruh mensupervisi bidang ekonomi, secara garis 
besar bisa tetapi tidak bisa secara detail dan kurang memahami 
bidang ekonomi sehingga nanti barangkali akan kerepotan dalam 
pelaksanaan evaluasinya. 

PEN   : Mengapa KS tidak melibatkan guru yang senior dan secara 
penguasaan materi ia mampu? 

WKS-2 : Karena menurut aturan yang lama sebetulnya yang membantu 
pelaksanaan supervisi itu kan wakil. Tetapi untuk pengertian 
wakil itu sendiri sampai saat ini kan masih rancu. Yang disebut 
wakil itu wakil umum atau bidang kurikulum, kesiswaan atau 
bidang-bidang yang lain begitu. 

PEN   : Mengapa PKS tidak mengusulkan bahwa dalam melakukan 
supervisi itu, supervisor cukup mensupervisi satu mata pelajaran 
saja dan sesuai dengan mata pelajarannya? 

WKS-2 : Oh tidak, waktu itu KS hanya bilang bahwa PKS diminta 
membantu melakukan supervisi sesuai dengan mata pelajarannya 
masing-masing, tapi ternyata masih banyak mata pelajaran yang 
belum tertangani maka PKS mendapat tugas tambahan mata 
pelajaran yang lain begitu. 

PEN  : Ini pelaksanaan supervisi kan sudah berjalan ya pak, dan bapak 
sendiri telah melaksanakan tugas sebagai supervisor. Bapak bisa 
jelaskan bagaimana bapak melakukan  evaluasi terhadap 
pelaksanaan supervisi ini sendiri pak? 

WKS-2 : Oya bu saya sudah mensupervisi. Yang pertama ya evaluasinya 
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saya lakukan terhadap personnya sendiri, kami ngobrol berdua 
sharing aja tentang PBM yang baru dilaksanakan tadi. Terus yang 
kedua evaluasi itu akan dilakukan secara bersama nanti setelah 
supervisi selesai dilaksanakan semua dalam rapat PKS dengan 
KS. Tentunya nanti ada beberapa masukan dari para supervisor 
dan setelah itu diadakan pembahasan secara bersama dalam rapat 
dinas. Ini yang direncanakan. 

PEN    : Peran KS sendiri terhadap supervisi ini sejauh mana pak? 
WKS-2 : Peranannya KS terhadap supervisi ya pada pengaturan saja, para 

staf/PKS malaporkan kepada KS dan setelah para Staf selesai 
melakukan supervisi ya nanti berkumpul dan sharing. 

PEN     : Secara teknis apa KS memberikan arahan kepada supervisor? 
WKS-2 : Secara teknis tidak diarahkan oleh KS tetapi ada format penilaian 

supervisi, kriteria penilaian itu aspek-aspeknya apa saja. 
PEN     : Apakah menurut bapak supervisi sekarang ini berjalan dengan 

baik? 
WKS-2 : Supervisi dapat diterima dengan baik yang terpenting ya 

supervisor dapat diterima oleh teman-teman, tidak merasa lebih 
bagus karena ini merupakan sharing saja. Bagi saya dengan tugas 
sebagai supervisor ini yang utama adalah saya dapat belajar untuk 
menjadi KS begitu. Jadi ini merupakan proses pembelajaran 
antara supervisor dengan yang disupervisi itu sendiri. 

PEN    : Bagaimana menurut bapak dengan keterlambatan pelaksanaan  
supervisi ini sendiri? 

WKS-2 : Tidak masalah yang terpenting dalam 1 tahun program supervisi 
ini terlaksana, minimal 3 bidang studi.  

PEN     : Apakah ini ada aturannya pak? 
WKS-2 : Ya memang ada aturan untuk syarat minimal pelaksanaan 

supervisi, jadi tidak dalam 1 semester ini harus semua bidang 
studi harus disupervisi, apalagi kalau yang melaksanakan adalah 
KS jelas itu tidak mungkin. 

PEN   : Faktor apa menurut bapak yang mempengaruhi pelaksanaan 
supervisi ini tidak berjalan dengan baik? 

WKS-2 : Ya tentunya faktor kesiapan dari guru yang mau disupervisi 
(kesiapan administrasinya) dan supervisornya itu sendiri. Hal ini 
dapat juga mengakibatkan pelaksanaannya mundur. Tetapi yang 
jelas pelaksanaan supervisi ini bisa fleksibel. Seharusnya memang 
sesuai jadual, tetapi kalau memang belum siap lantas dipaksakan 
ya nanti jadinya kita kurang harmonis dalam bekerja dengan 
sesama teman. 

PEN     : Apakah KS menuntut ketepatan pelaksanaan supervisi ini pak? 
WKS-2 :  KS sebenarnya menuntut dapat tepat dilaksanakan, tetapi 

kenyatannya seperti ini ya bagaimana lagi 
PEN     : Faktor apa yang mendorong bapak bersedia untuk menjadi 

supervisor? 
WKS-2 : Yang mendorong saya, disamping saya menilai tetapi saya juga 
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mau belajar dari teman-teman. Terutama teman-teman yang baru 
saja mengikuti penataran KBK ini tentunya mempunyai 
pengetahuan yang baru juga metode baru dalam mengajar. 

PEN   : Dengan kata lain bahwa bapak tidak merasa bahwa sebagai 
supervisor itu jarus memiliki ilmu yang lebih baik atau lebih 
unggul begitu pak? 

WKS-2 : O ya tidak, karena ilmu itu kan terus berkembang dan belum tentu 
guru yang lama masa kerjanya itu ilmunya lebih banyak. 

PEN    : Kriteria supervisi itu kan ada ya pak, tapi apa hal ini juga 
diberikan kepada guru sehingga guru tahu persis apa saja yang 
menjadi penilaian dalam supervisi ini? 

WKS-2 : Untuk kriteria penilaian supervisi ini ada bu...tetapi belum 
dibagikan kepada guru. Guru hanya diberikan jadual supervisi 
saja. 

PEN   :  Menurut bapak bagaimana tanggapan guru-guru terhadap 
pelaksanaan supervisi ini? 

WKS-2 : Beragam bu, ada yang pro dan ada pula yang kontra. Sebagai 
contoh yang kontra itu mengatakan ”Bagusan mana nanti dalam 
mengajar nanti, supervisor atau yang disupervisi?” Tetapi semua 
ini kita sikapi dengan baik, karena kita sebagai supervisor juga  
bukan mencari kesalahan teman-teman dalam mengajar kan?. Kita 
nanti akan mencari kelebihan mereka apa dan kekurangan kita 
juga apa, setelah itu kita sharing. 

PEN     : Itu mungkin termasuk proses evaluasinya ya pak? 
WKS-2 : Ya, betul. 
PEN     : Apakah menurut bapak evaluasi yang seperti itu akan efektif? 
WKS-2 : Ya barangkali tidak terlalu efektiflah... 
PEN     : Terus evaluasi yang bagaimana menurut bapak yang bisa efektif? 
WKS-2 : Pertama sharing langsung terhadap guru yang disupervisi, terus 

dilanjutkan oleh rapat para supervisor.  
PEN     : Menurut bapak bagaimana tanggapan dan kesiapan guru-guru 

dalam hal ini? 
WKS-2 : Beragam, ada guru yang siap dan ada pula yang apa adanya dan 

tidak antusias, karena sudah terbiasa dari dulu, kelengkapan 
administrasi itu ibaratnya harus 5 poin tetapi guru cukup membuat 
yang 3 poin saja. 

PEN     : Tetapi masih ada guru yang antusias kan pak? Guru yang 
bagaimanaini pak? 

WKS-2 : Memang ada yang antusias bu, biasanya guru-guru yang masih 
muda dan yang baru. Sedangkan guru yang tua itu kelihatannya 
motivasi ke depannya itu kurang. Sebagai contoh, wakil KS itu 
kan bukan jabatan...tetapi itu hanya tugas tambahan sehingga 
untuk menjadi KS itu akan mentok maka motivasinya juga akan 
berkurang. Begitu juga untuk kenaikan golongan kalau dipersulit 
juga akan mengurangi motivasi kerja. 

PEN   : Dengan adanya KBK ini apakah menurut bapak, guru-guru ada 
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kendala dalam membuat perangkat mengajar? 
WKS-2 : KBK belum berjalan dengan baik bu, pertama karena terbatas 

pada kemampuan guru itu sendiri dan kedua belum semua guru 
mendapat giliran ikut penataran sehingga guru sangat minim 
mempunyai ilmu tentang KBK itu sendiri. Akhirnya yang terjadi 
guru masih melaksanakan mengajar tidak jauh berbeda dengan 
kurikulum 94. 

PEN   : Bagaimana dengan guru yang sudah mengikuti penataran pak, 
apakah lantas dipakai sendiri saja atau mungkin ada semacam 
perintah dari KS  untuk menularkan kepada guru-guru yang belum 
ikut penataran? 

WKS-2 : Sejauh ini KS belum melakukan perintah terhadap guru yang 
sudah mengikuti penataran supaya ilmunya yang diperoleh dapat 
ditularkan kepada guru yang belum mengikuti penataran. Tetapi 
menurut pendapat saya, di sekolah ini kan sudah memiliki 2 
tenaga tutor KBK bahkan tingkat Propinsi..nah itu mestinya 
diberdayakan, misalnya dengan mengadakan pertemuan khusus di 
sekolah ini. Walaupun beliau adalah tutor untuk satu mata 
pelajaran tertentu tetapi kan bisa disampaikan secara garis 
besarnya dan diberikan contoh-contoh secara umum. 

PEN    : Apakah KS sendiri kurang tanggap terhadap hal ini? 
WKS-2 : Sejauh ini belum tanggap, tetapi ya tidak tahu untuk ke depannya 

nanti. 
PEN     : Untuk guru yang tidak membuat perangkat mengajar apa ada 

sangsi dari KS? 
WKS-2 : Sekarang belum tampak, tetapi untuk KS yang dulu tidak ada. 

Bahkan yang membuat dan yang tidak membuat sama saja, sama-
sama bisa naik gol dengan mudah. Ya itu tadi karena KS yang 
dulu terlalu bijaksana. 

PEN : Sebagai wakil KS apakah ada target dari KS dalam bapak 
melaksanakan tugas? 

WKS-2 : Targetnya ya sesuai target beliau (KS) yaitu ”disiplin” baik untuk 
murid juga guru sehingga KBM dapat berjalan dengan baik. 

PEN     : Pencapaian disiplin ini ditargetkan barapa lama pak? 
WKS-2 : Kalau bisa 1 semester, sehingga semester ke 2 ditargetkan untuk 

peningkatan KBM 
PEN     : Bagaimana pelaksanaan KBM secara umum baik pagi maupun 

sore? 
WKS-2 : Untuk kelas pagi KBM sudah baik, tetapi untuk kelas siang KBM 

belum baik. Kendalanya terutama pada saat jam setelah istirahat 
karena terbentur dengan solat ’asar, sehingga jam masuk setelah 
istirahat itu agak semrawut. Nah ini untuk ke depan memang 
harus ada perpanjangan waktu sedikit untuk jam istirahat supaya 
siswa dan guru dapat melaksanakan solat ’asar dengan baik. 

PEN     : Menurut bapak apakah guru-guru sudah melaksanakan KBM 
dengan baik? 

 
 
 

30
 
 
 
 

35
 
 
 
 

40
 
 
 
 

45
 
 
 
 

50
 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 

10
 
 
 
 

15
 
 
 
 

20
 



216 

 

WKS-2 : Kalau untuk masuk dan keluar kelas, guru-guru sudah 
melakukannya dengan baik. Tetapi dalam penggunaan alat 
peraga/metode dalam mengajar yang perlu ditingkatkan. 

PEN      : Pernahkah guru-guru mengeluh tentang kesulitannya dalam 
mengajar? 

WKS-2 : Kesulitan mengajar si tidak, tetapi kesulitan dalam manajemen 
kelas iya. Bagaimana mengatur anak di kelas dsb. Kalau 
kemanpuan mengajar saya kira semua guru tidak jadi masalah, 
mereka mempunyai kemampuan untuk itu. 

PEN    : Diantara guru mengatakan bahwa KBM di sekolah ini belum 
berjalan secara baik, bagaimana menurut bapak? 

WKS-2 : Ya, saya pikir memang KBM di sekolah ini belum berjalan 
dengan baik, karena ya memang belum tertangani secara 
maksimal 

PEN   : Barangkali ada langkah-langkah kongkrit yang ingin dilaksanakan 
secara bertahap oleh KS pak? 

WKS-2 : Saya belum tau langkah ke depannya itu apa..,kalau masukan dari 
staf itu ya masalah disiplin dulu baik guru maupun siswa   

PEN     : Bagaimana skala prioritas dari KS? 
WKS-2 : 1 semester ini adalah disiplin, setelah disiplin baru KBM untuk 

meningkatkan mutu sekolah sehingga diharapkan di akhir tahun 
itu lulusan akan bisa meningkat lebih bagus lagi. Dan setelah itu 
baru kesejahteraan guru (tahun depan) 

PEN     : Menurut bapak bagaimana out put dari sekolah ini? 
WKS-2 : Masih kurang (belum memuaskan), karena memang inputnya 

sendiri juga sangat minim jadi ya wajar kalau out putnya juga 
kurang. Kalau ingin out put bagus maka inputpun itu harus diubah 
sistemnya. Yang tadinya tes dengan menerima 11 kelas ya 
sekarang dikurangi dengan menerima 8 kelas saja saya kira sudah 
cukuplah, dan tentunya juga harus disaring dengan bagus pula, 
sehingga kualitas terjamin. Sementara ini memang sekolah kita 
masih memperhatikan kuantitas. 

PEN    : Bisa ketahuan atau tidak out put dari sekolah ini seberapa banyak 
dapat diterima di sekolah negeri? 

WKS-2 : Kalau dulu dapat karena pendaftarannya secara kolektif, tetapi 
dari th 2003 sampai sekarang ini tidak lagi diketahui berapa murid 
yang diterima sekolah negeri. 

PEN    : Muatan lokalnya apa pak? Dan pertimbangannya apa dalam 
menentukan muatan lokal? 

WKS-2 : Muatan lokalnya adalah komputer dan akuntansi. 
Pertimbangannya ya lingkungan bu. Dengan memberikan 
komputer kepada siswa diharapkan siswa itu setidaknya sudah 
mengenal dan tahu bagaimana mengoperasionalkan alat tersebut. 
Siapa tau ada siswa yang tidak dapat melanjutkan sekolah ya 
diharapkan dia dapat bekerja di rental misalnya. 

PEN   : Bagaimana menurut bapak tentang sarana prasarana KBM di 
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sekolah ini pak? 
WKS-2 : Sarana KBM saya rasa masih kurang, sebagai contoh meja kursi 

banyak yang rusak, penerangan di kelas juga kurang bagus. Ya 
memang susah untuk mengelola sekolah yang besar seperti ini bu. 
Berbeda dengan sekolah yang kecil..barangkali akan lebih mudah 
dalam mengelola segalanya. Ibaratnya punya anak banyak dengan 
sedikit ya lebih gampang mengatur yang sedikit kan? 

PEN    : Apa harapan bapak terhadap sekolah ini? 
WKS-2 : Ya harapan pertama saya tentunya supaya sekolah ini menjadi 

sekolah yang bagus dan maju. Kalau saya melihat sekolah-sekolah 
yang maju itu seperti Labschool..itu sekolahnya kecil tetapi 
karena pemasukan bisa tinggi dan dikelola dengan manajemen 
yang baik maka akhirnya menjadi sekolah yang paforit. Begitu 
juga sekolah AL Azar. Kedua supaya kesejahteraan guru 
diperhatikan, dengan demikian guru itu bisa konsentrasi mengajar 
satu tempat saja dan tidak mengajar ke mana-mana, otomatis 
siswa dapat tertangani dengan baik pula. 

PEN  : Tetapi dengan melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat di 
lingkungan sini, kelihatannya yang bapak harapkan akan menemui 
kendala? 

WKS-2 : Jelas bu, kendala itu yang utama adalah terbentur dengan biaya 
(finansial). Semua sekolah kan sangat membutuhkan dana bu ya, 
dan yang terjadi di sekolah ini masih banyak siswa yang tidak 
mampu sehingga tidak dapat membantu secara finansial terhadap 
kelancaran sekolah ini. Sementara dari masyarakat sendiri 
beranggapan bahwa ”sekolah ini adalah sekolah kami karena 
berada di lingkungan kami, jadi ya harus anak-anak kami yang 
diprioritaskan untuk diterima”. 

PEN    :  Bagaimana harapan bapak terhadap KS? 
WKS-2 : Harapan saya terhadap KS ya jadilah seorang pemimpin yang 

bagus, bisa ngemong terhadap bawahan, dan ketiga dalam 
meletakkan kebijakan-kebijakannya supaya  dapat diterima oleh 
bawahan.  

PEN     : Bagaimana harapan bapak terhadap guru? 
WKS-2 : Guru akan mengerti dengan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi 

tidak perlu dituntut oleh KS atau PKS. Sebagai contoh jangan 
sampai kita nyuruh-nyuruh guru untuk masuk kelas, kita kan ngga 
enak. Sedangkan saya sebetulnya kan hanya guru biasa seperti 
mereka-mereka hanya saya diberi tugas tambahan sebagai 
Pembantu KS (wakil KS bagian siang). Kalau teman-teman guru 
itu sudah menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya masing-
masing, masa sih saya terus gebrak-gebrak ayo masuk ayo masuk, 
gak mungkin kan? Paling hanya datang ngontrol semua kelas 
sudah ada gurunya, atau kalau ada kelas yang kosong ya saya 
masuk.  

PEN    : Bagaimana dengan visi dan misi itu sendiri? 
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WKS-2 : Visi dan misi di sekolah ini sebetulnya sangat bagus. Ini dibentuk 
3 tahun yang lalu yaitu Th. 2002 pada saat KSnya pak Ngadiyat, 
dan kebetulan saya tidak termasuk dalam tim penyusun Visi dan 
Misi tersebut. Tetapi ini hasil pemikiran dari beberapa guru, dan  
saya rasa sekolah tetap akan mengusahakan akan tercapainya Visi 
dan Misi tersebut. Cuma sampai detik ini ko rasanya pencapaian 
Visi dan Misi sekolah ini masih terasa jauh. Maksudnya yang kita 
capai sekarang ini ya masih jauh dari yang diharapkan begitu. 

PEN   : Apakah pembentukan visi dan misi merupakan instruksi dari 
atasan? 

WKS-2 : Ya, ini adalah perintah dari Diknas. 
PEN     : Sejauh mana peran KS sebagai koordinator? 
WKS-2 : Kalau koordinator dalam bidang studi belum nampak. Tetapi 

kalau mengkoordinir staf sebetulnya sudah mulai kelihatan 
kemajuan dari sebelumnya, artinya lebih baik begitu. Sebagai 
contoh beliau ini juga menunjuk guru yang dipercaya yang 
diharapkan dapat membawa aspirasi teman-teman, sekaligus jika 
ada gejolak supaya bisa meredam. Untuk guru perempuan ada 
yaitu bu Aminah dan untuk guru laki-laki Pak Haji  Mudakim. 

PEN     : Sejauh mana perannya KS sebagai konsultan? 
WKS-2 : Sama, kayanya belum nampak. Hal ini kelihatan kalau ada 

keluhan dari guru itu tidak diselesaikan secara gimana gitu ya.. 
tetapi sifat keegoisannya justru yang nampak. Jadi belum bisa 
ngemong begitu. 

PEN     : Terus bagaimana dengan pengembangan kurikulumnya pak? 
WKS-2 : Belum nampak juga. Beliau belum bisa memberikan konsultasi 

tentang bagaimana cara mengembangkan kurikulum. Jadi guru-
guru itu kalau bertanya ya paling dengan sesama guru saja. 

PEN     : Sejauh mana peran KS sebagai evaluator pak? 
WKS-2 : Saya belum bisa menjawab karena beliau baru jadi KS kira-kira 3 

bulan. Tetapi dengan mendelegasikan peran supervisi ini saja 
sudah menunjukkan bahwa peran beliau sebagai evaluator belum 
dapat diandalkan.        

 PEN  : Kalau begitu terima kasih pak atas informasinya, sekiranya nanti 
masih ada yang kurang saya akan bertanya kepada bapak lagi.  
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Catatan Lapangan : 13 
(W : 13) 

 
Wawancara  : Selasa, 20 September 2005 
Informan  : Bp. Taani, M.Psi.T sebagai PKS Kurikulum (PKS-1) 
                                      Bp. Mudakim, SPd sebagai PKS Kesiswaan (PKS-2) 
Waktu   :  11.30- 12.30 
Tempat  : Ruang Staf 
 

Wawancara dengan pak Taani telah dibuat kesepakatan sehari 
sebelumnya. Saat itu beliau baru selesai mengajar kelas III yang mengajarnya 
diajak ke ruang multi media di lantai 2. Di sana guru dapat mengajar dengan 
menggunakan OHP. Sementara peneliti sudah menunggu di bawah dekat 
ruang staf yang sebelumnya kami janjikan. Sambil turun pak Taani tanya 
pada peneliti : ”Sudah lama nunggu ya?”. Peneliti menjawab : ”Ah tidak, 
saya juga baru saja ko kesini”.  

Di ruang staf terdapat 8 meja tulis yang diatur berbentuk U dan masing-
masing meja dengan 1 bangku. Semua meja tampak tumpukan buku-buku 
kecuali ada satu meja yang kosong tanpa tumpukan buku dan di meja tersebut 
kami melakukan wawancara. Demikian transkrip wawancara kami : 
PEN : Perbincangan ini saya awali dengan kehadiran KS yang baru. 

Bagaimana pendapat bapak tentang kepemimpinan KS yang baru 
ini? 

PKS-1 : Menurut saya hal ini adalah kasus, dalam artian KS kita ini kan 
berangkatnya dari guru di sekolah ini juga. Artinya kalau berharap 
adanya penyegaran secara total ya jelas engga, karena kita tahu 
persis latar belakangnya, kondite beliau bagaimana dan seperti apa. 
Terus untuk perubahan kepemimpinan pasti karena masing-masing 
faktor individu seorang pemimpin itu berangkat dari 
backgroundnya. Tetapi saya tidak terlalu berharap banyak terhadap 
dampak perubahan ini, karena kita sudah tahu persis background 
dari KS itu sendiri seperti apa, sudah bisa dibaca. 

PEN    :  Menurut bapak faktor apa yang membuat pergantian KS ini? 
PKS-1 : Kalau dari luar jelas karena adanya aturan PERDA bahwa KS 

punya periode 4 tahun dan bisa menjabat 2 kali jadi 8 tahun, dan KS 
yang lama (bp. Drs. Ngadiyat) sudah menjabat 7 tahun di sini. 
Kemudian kalau faktor dari dalam saya pikir tidak terlalu 
signifikan, artinya kalau kita berharap supaya KS lama bisa diganti 
gimana caranya itu tidak. Dan ujung-ujungnya yang menentukan 
KS itu diganti atau tidak ya dari pemerintah daerah, sedangkan guru 
dikondisikan untuk nrimo terhadap pergantian atau keputusan 
tersebut. 

PEN    :  Bagaimana bapak melihat perubahan kepemimpinan KS di sini? 
PKS-1 : Satu yang berubah dengan pasti dari unsur kepemimpinannya, yaitu 

dalam pengambilan keputusan. Katakanlah bahwa sikap partisipatif 
dari pola pengambilan keputusan itu yang berubah. Pertama, KS 
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yang baru memang berusaha untuk memberdayakan secara 
keseluruhan tetapi ujung-ujungnya otoritas KS itu tetap tinggi. 
Kedua dalam pengambilan keputusan kurang memperhatikan 
Human Relation (HR).     

 
Saat kami berbincang dengan pak Taani, datanglah pak Mudakim (PKS 
kesiswaan) dan beliau duduk di meja kerjanya yang terletak di samping 
peneliti yang sedang wawancara. Beberapa saat beliau ikut mendengarkan, 
lantas peneliti jadi bertanya pula ke beliau tentang pendapatnya, dan jadilah 
kami berbincang-bincang bertiga. Selanjutnya dalam wawancara ini beliau 
disebut sebagai ”PKS-2”.  Demikian kelanjutan kami bertiga berbincang-
bincang: 
 
PEN : Bagaimana kalau bapak Mudakim ikut bergabung juga? 
PKS-2  : Boleh-boleh... 
PEN   : Bagaimana menurut bapak, KS yang baru ini dalam menetapkan 

kebijakannya? 
PKS-2 : Sementara masalah kebijakan KS selama ini ya masih begini-begini 

saja. Masalah transparansi masih sangat kurang. Tetapi perubahan 
yang mungkin bisa dilihat sekarang ini ya baru masalah 
kedisiplinan. 

PEN   : Menurut bapak apakah kedisiplinan ini dapat disikapi oleh guru-
guru secara positip? 

PKS-2 : Yang jelas kayanya guru menyikapi kedisiplinan ini dengan 
keterpaksaan, buktinya kalau KS tidak ada masih ada yang 
merasakan...(sambil tertawa), guru-guru itu pada bilang 
:”menikmati hari kebebasan”.  

PEN     :  Kira-kira faktor apa yang membuat guru-guru bilang seperti itu 
pak? 

PKS-2 : Ya tentunya karena faktor kepemimpinan KS yang tidak melibatkan 
semua itu tadi. 

PKS-1 : Menurut saya, yang hampir sering dilupakan oleh seorang 
pemimpin adalah ”memberikan motivasi” . Itu yang sering 
dilupakan oleh hampir semua KS yang saya alami. Saya selalu 
beranggapan bahwa kinerja kita dipengaruhi oleh kemampuan kita 
(ability). Ketika kita beranggapan bahwa ability kita tidak jauh 
berbeda (sama rata) maka yang menentukan adalah ”motivasi”. 
Seorang pemimpin biasanya lupa bahwa sebetulnya motivasi kerja 
dipengaruhi oleh : 1) pola manajemen institusi itu sendiri,  
2) bagaimana pola komunikasi antara atasan dengan bawahan, 
efektif & efisien/tidak, kena/tidak, tepat sasaran/tidak, otoriter/tidak, 
dll dan 3) kepastian jenjang karir. Sebagai contoh pak Mudakim ini 
sudah golongan 4/a umur baru 40 tahun. Terus itu akan dinikmati 
sampai berapa lama? KS yang lama seperti itu, tidak 
memperhatikan jenjang karir, tetapi untuk KS yang baru ini belum 
dapat dilihat karena memang baru 4 bulan jadi KS. Seharusnya 
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regenerasilah, kalau dilihat bahwa KS itu ada periodenya tetapi 
yang namanya wakil KS itu tidak ada, dan bahkan dapat seumur 
hidup...(sambil tertawa yang diikuti oleh pak Mudakim yang 
maksudnya pak Mudakim setuju dengan pendapat itu). Kalau begitu 
namanya tidak mendidik di dalam pola kepemimpinan. 4) ya 
tentunya kesejahteraan., baik secara materi maupun in-materi. 
Untuk KS baru ini sudah bagus dalam peningkatan kesejahteraan 
materi tetapi masih lemah dalam memberikan kesejahteraan in-
materi. Sebagai contoh guru ditakut-takuti, misalnya kalau guru 
datang terlambat, berapa hari tidak masuk dan ijinnya tidak jelas, itu 
nanti berkala ditahan, diancam ini itu. La kalau seperti itu kita ini 
diletakkan pada posisi yang terendah dari level moral manusia, 
karena menurut saya acuannya itu ketika kita berangkat melakukan 
sesuatu itu berdasarkan azas patuh karena takut hukuman itu kan 
level terendah. Oleh karena itu menurut saya polanya kurang pas 
kalau orang dewasa itu ditakut-takutin. 

PEN  : Dengan penjelasan seperti itu tadi berarti bapak kurang bisa 
menerima dengan pola kepemimpinan KS yang baru ini? 

PKS-2 : Yang perlu kita sikapi adalah jika kira-kira kebijakan itu kurang pas 
buat kita ya kita lebih baik diam. 

PEN    : Kenapa kok harus diam pak, padahal itu adalah sesuatu yang kurang 
pas menurut kita? 

PKS-2 : Ya dari pada nanti terjadi konslet / tabarakan, kita menghindari itu 
semua sehingga kita itu inginnya bekerja dengan tenang, nyaman 
dan bahagia. 

PEN    : Apakah ini dipengaruhi oleh sifat ketimuran kita ya pak? 
PKS-2  : Ya, betul sekali itu. Karena kalau kita terus frontal nanti kita 

dikatakan sebagai profokator. Bagi saya adat ketimuran itu tetap 
saya junjung tinggi, saya tidak ingin karena sifat frontal kita itu 
akhirnya muncul masalah baru begitu. 

PKS-1 : Pak Mudakim benar itu, karena orang dewasa dalam menyelesaikan 
masalah itu dengan tidak menimbulkan masalah baru. 

PEN   : Tetapi wacana-wacana seperti itu kan perlu juga disampaikan pak, 
misalnya pada saat pertemuan staf. 

PKS-1  : Sudah...sudah sering itu.. 
PEN     : Terus bagaimana tanggapan KS? 
PKS-2  : Ya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pola berfikir beliau 
PEN : Sekarang masalah supervisi pak, bagaimana kebijakan KS yang 

menyangkut supervisi di sekolah ini? 
PKS-1  : Sebelumnya, secara pribadi KS telah membicarakan masalah 

supervisi ini kepada saya selaku PKS kurikulum. Kenapa 
disampaikannya kepada saya, ya karena ini adalah kurikulum baru 
dan ada 2 pola kurikulum di dalam pengajaran sekarang ini yaitu 
kurikulum 94 untuk kelas III, dan KBK untuk kelas VII dan VIII, 
tentu aspek-aspek kurikulumpun berbeda dan apa yang menjadi 
kriteria penilaian itu juga berbeda. Nah KS menyadari bahwa untuk 
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kurikulum 2004 ini beliau belum paham persis posisinya, prosesnya 
seperti apa, pembelajarannya bagaimana, proses penilaiannya 
seperti apa, karena memang beliau belum pernah mengikuti 
pelatihan tentang kurikulum baru 2004 ini. Berdasarkan pemikiran 
seperti itu akhirnya KS memutuskan untuk mendelegasikan 
pelaksanaan supervisi, itu  alasan pendelegasian. Tetapi sebenarnya 
saya berharap bahwa pendelegasian itu yang sebagai supervisor 
tidak semata-mata karena mereka staf (PKS). Harusnya dasar 
pemahamannya adalah apakah supervisor ini memahami persis 
kurikulum yang baru atau tidak, jadi bukan karena mereka staf 
(PKS). Sebetulnya untuk proses pelaksanaan ini sudah lebih mudah 
karena saya sudah bikinkan format penilaiannya baik untuk 
kurikulum 94 maupun kurikulum 2004, yang jelas ada perbedaan 
dalam memberikan penilaian. Sebetulnya dengan kriteria yang ada 
siapapun yang menilai akan bisa dan menjadi mudah karena tinggal 
memberikan chek list. Tetapi sebagai supervisor tidak hanya 
sekedar bisa membuat chek list kan?. Peran supervisor itu akan 
nampak ketika dia akan memberikan masukan-masukan sebagai 
supervisor kepada yang disupervisi setelah ia  selesai melakukan 
supervisi. Kalau ia tidak memahami persis, kurikulumnya seperti 
apa, prosesnya bagaimana, pembelajarannya seperti apa, bagaimana 
pula ia akan memberikan masukan? Itu saja yang menurut saya 
ngga kena gitu lo. Jadi sekali lagi yang menjadi supervisor itu 
bukan semata-mata karena ia staf (PKS), tetapi seharusnya 
berdasarkan secara struktur keilmuan ia sudah memiliki dasar 
pemahaman yang cukup untuk menjelaskan tentang kurikulum yang 
baru. 

PEN    : Dari kedua kriteria tersebut letak perbedaannya dimana pak? 
PKS-1  : Perbedaan itu terutama di dalam proses (aspek proses). Tentunya 

yang dilihat adalah persiapan, proses dan evaluasi itu garis 
besarnya. Nah di dalam ”proses” ini yang jelas berbeda. Kalau 
persiapan tentuya dari sisi administrasi perubahan kan hanya 
sebatas perubahan nama, tidak terlalu bermaknalah menurut saya. 
Jadi ”proses” itulah yang berbeda dan evaluasi tentunya itu juga 
berbeda, apakah dia melakukan penilaian berbasis kelas kalau yang 
KBK dan kalau kurikulum 94 kan penilaian biasa yaitu penilaian 
dengan pilihan ganda atau uraian seperti biasa.  

PEN     : Bagaimana proses penunjukan/pendelegasian sebagai supervisor? 
PKS-1 : Langsung jadi saja, saya kebagian tugas mensupervisi pelajaran ini 

begitu. 
PEN    : Yang berperan dalam pembagian/penyusunan tugas sebagai 

supervisor itu siapa? 
PKS-1 : Saya juga ngga tau persis itu 
PKS-2 : Sebetulnya di sini ada satu.....ya satu ganjalan buat saya, karena 

saya dapat tugas mensupervisi bidang studi Agama sedangkan latar 
belakang saya adalah bidang bahasa Indonesia. Jadi ada sedikit 
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kendala sebetulnya, tetapi karena ini tugas ya akhirnya saya hanya 
sebatas acuannya saja, apakah yang dipakai kurikulum 2004 atau 94 
ya nanti tinggal pendekatannya saja bagi guru yang mengajar. Kalau 
kita berbicara lebih jauh tentang perbedaan itu sendiri ya agak susah 
juga sih. 

PEN  : Kembali pada pendelegasian supervisi terhadap staf/PKS, mengapa 
bu Utari tidak dijadikan supervisor padahal ia juga Staf/PKS dan ia 
juga sebagai instruktur propinsi? 

PKS-1 : Staf itu ada levelnya bu, jadi yang masuk supervisor ini adalah 
staf/PKS inti, sedang bu Utari adalah pembantu Staf yang kebetulan 
ia sebagai bendahara di bidang kesiswaan. Jadi bisa dikatakan ia 
hanya membantu kerja pak Mudakim. 

PEN    : Bagaimana dengan staf/PKS kurikulum, pak Taani juga dibantu 
oleh bu Nani tetapi bu Nani termasuk tim supervisor? 

PKS-1 : Kalau untuk kurikulum sebetulnya tidak ada koordinator dan 
anggota bu, tetapi dalam kurikulum memang ada 2 staf/PKS. Hanya 
bidang kerjanya saja yang beda, bu Nani untuk pekerjaan ke dalam 
dan saya untuk pekerjaan keluar. 

PEN     : Apakah pembagian tugas luar dan dalam ini oleh KS? 
PKS-1  : Tidak bu, ini hanya kesepakatan saja dari kami . Sebenarnya kalau 

mau dibagi secara rinci itu bisa, misalnya kurikulum urusan KBM 
dan kurikulum urusan evaluasi. Tetapi sementara ini kami membagi 
tugas untuk urusan luar itu saya, maksudnya kalau berbicara ke luar 
yang  berhubungan dengan orang tua siswa atau menjelaskan ke 
teman-teman guru itu bagian saya. Tetapi untuk urusan dalam yang 
menyangkut masalah administrasi itu bagian dari bu Nani, misalnya 
bikin jadwal dan bentuk administrasi yang lain.  

PEN     : Apakah pembagian ini secara tertulis pak? 
PKS-1  : Pembagian ini tidak tertulis. Tetapi dari awal penunjukan kita 

sebagai staf memang kita tidak diberi job diskripsi dari KS , jadi 
kita menginterpretasikan sendiri. 

PKS-2 : Betul bu, tidak ada pembagian tugas terhadap staf/PKS. Tetapi kita 
berkreasi masing-masing, misalnya saya sebagai PKS Kesiswaan 
tempo hari pengurus OSIS saya adakan  pelatihan kepemimpinan 
juga Outbond. Proses pemilihan ketua OSIS juga melalui proses 
yang seru, ibu melihat sendiri. 

PKS-1 : Itulah bu, sebetulnya kekuatan SMP 11 itu pada dasarnya adalah 
pada SDMnya. SDM SMP 11 ini sudah cukup bagus. 

PEN     : Dari mana bapak menilai bahwa SDM di sini cukup bagus? 
PKS-1  : Kalau menurut saya dibanding dengan SMP-SMP di kota 

Tangerang itu untuk kualitas guru-guru di sekolah kita ini cukup 
bagus. Cuma sayang pengelolaan atau manajemen SDM itu sendiri 
yang belum dioptimalkan. 

PEN    : Apakah penempatan tugas-tugas itu juga kurang tepat? 
PKS-1  : Sebetulnya untuk penempatan tugas di staf/PKS secara umum itu 

sudah lebih baik dari sebelumnya, artinya KS yang baru ini sudah 
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lebih baik dalam menempatkan tugas kepada staf/PKS dibanding 
dengan KS yang lama. Artinya dalam menempatkan stafnya sudah 
sesuai dengan keahliannya. Cuma yang terabaikan ya kurangnya 
komunikasi itu tadi sehingga masing-masing kurang optimal dalam 
menjalankan tugas dan juga tidak termotivasi secara optimal. 

PKS-2 : Berbicara masalah program sebetulnya kita masih dalam batas 
untuk kelengkapan administrasi saja. Sebagai contoh program guru 
apakah itu terus akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditulis 
disitu, rasanya tidak. Itu hanya  sebatas kelengkapan administrasi 
saja. 

PEN  : Kembali ke masalah supervisi lagi pak, sekarang kan sedang 
berlangsung pelaksanaannya, lantas  bagaimana langkah 
evaluasinya nanti? 

PKS-1 : Harapan saya sebenarnya bahwa dengan kriteria yang saya buat, 
tentunya ada hal-hal yang kurang dan ada yang bagus. Artinya 
supervisor itu mampu memberikan arahan secara normatif tentunya 
dalam hal perbaikan kualitas mengajar. Harapannya seperti itu 
tetapi kembali lagi apakah supervisor nanti akan paham persis 
bagaimana proses mengajar yang baik, apalagi untuk kurikulum 
yang baru semua masih meraba, bagaimana pendekatan kontekstual 
itu diterjemahkan dalam proses mengajar itu kan pada dasarnya 
mereka semua masih meraba. Kurikulum baru memang iya, tetapi 
masih sebatas administrasi dan kelengkapan standard untuk 
mengajar saja. 

PKS-2 : Sebetulnya saya mengharapkan sebaiknya memang untuk evaluasi 
itu di akhir pelaksanaan supervisi terus diadakan suatu pertemuan 
antar supervisor, kemudian masing-masing supervisor 
menyampaikan masalah-masalah yang muncul saat melakukan 
supervisi. Kemudian bersama-sama dibahas bagaimana pelaksanaan 
supervisi yang baru selesai dilaksanakan dan hasil akhirnya atau 
kesimpulan secara umum harus disampaikan kepada guru-guru. 

PEN     : Apakah itu sudah termasuk di dalam perencanaan supervisi 
sekarang ini pak? 

PKS-2 : Belum bu belum, ini baru angan-agan saya saja dan belum 
terealisasi dalam program supervisi. Ya tentunya program yang 
sudah ada sekarang ini nantinya juga akan dievaluasi lagi bu untuk 
menyusun program supervisi yang akan datang, dimana letak 
kekurangannya. 

PEN  : Kelihatannya pelaksanaan supervisi ini berjalan sesuai dengan yang 
direncanakan ya pak? 

PKS-1 : Mudah-mudahan begitu bu, walaupun mungkin ada beberapa 
kendala tetapi kita berusaha untuk dapat melaksanakannya. Ini 
merupakan suatu kemajuan, karena sebelumnya supervisi itu hampir 
tidak pernah dilaksanakan di sekolah ini, kalau toh ada itu hanya 
sebatas formalitas saja. 

PEN  : Berbicara masalah kendala, apa yang menjadi kendala pelaksanaan 
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supervisi sekarang ini pak? 
PKS-1 : Yang jelas, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan supervisi ini 

yang pertama adalah kalender pendidikan kita terlambat dari 
Diknas Pendidikan Tangerang. Ini yang membuat kita ragu untuk 
membuat program-program di sekolah, termasuk program supervisi. 
Kedua, guru kelihatannya kurang siap walau sebetulnya 
pemberitahuan tentang rencana pelaksanaan supervisi ini telah 
disampaikan pada saat rapat awal tahun ajaran baru bulan juli yang 
lalu. Ini dikarenakan memang kurikulum kita yang baru ini KBK, 
guru agak kurang memahami sehingga mereka kurang siap dalam 
membuat persiapan mengajar khususnya untuk kelas VII dan VIII 
yang sudah menggunakan kurikulum 2004 tersebut yaitu KBK. Tapi 
bu ngomong-ngomong, ini sudah waktunya pulang dan saya jam 1 
mengajar di SMA jadi saya mesti pulang dulu 

PKS-2 : Saya juga siang ada jam mengajar di Muhammadiyah, jadi 
waktunya dibagi-bagi. 

PEN   : Baik pak tidak apa-apa, terima kasih bapak berdua sudah 
meluangkan waktu untuk wawancara dengan saya. Ya lain waktu 
sekiranya saya masih perlu informasi yang lain saya berharap bapak 
berdua tidak keberatan. 

PKS-2  : Iyalah, kita kan masih sering ketemu. 
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Catatan Lapangan : 14 
(W : 14) 

 
Wawancara       : Selasa, 27 September 2005 
Informan       : Ibu Suharjimah, S.Pd (G-1) dan Ibu Aminah (G-2)                     
Waktu                   : 13.00-14.00 
Tempat             : Ruang staf 
 

Waktu itu siswa kelas VII yang masuk siang sudah masuk kelas. Saya 
ada di ruang guru 1 bersama dengan beberapa guru yang tidak masuk kelas 
karena mereka memang tidak mengajar pada jam pertama. Diantaranya 
adalah bu Suharjimah dan bu Aminah, beliau berdua mengajar pada jam ke 3. 
Kesempatan yang baik itu peneliti minta ijin untuk melakukan wawancara 
dan kebetulan sekali beliau berdua tidak keberatan. 

Setelah berbincang sebentar akhirnya kami sepakat bahwa wawancara 
dilakukan di ruang Staf (PKS) yang kebetulan letaknya persis di samping 
ruang guru tersebut. Kebetulan pak Agus selaku wakil KS siang ada maka 
peneliti minta ijin untuk menggunakan tempat tersebut dan beliau juga 
mengijinkan. Akhirnya kami bertiga masuk ruang PKS dan melakukan 
wawancara. Demikian transkrip wawancaranya : 
PEN : Bagaimana pendapat ibu dengan kepemimpinan KS yang baru ini? 
G-2 : KS yang baru ini adalah kesempatan untuk meningkatkan sekolah 

ini lebih maju. Ada beberapa harapan kita yaitu kualitas guru 
supaya dapat ditingkatkan, disiplin guru dan siswa ditingkatkan 
dan tentunya harus disikapi positif oleh semua pihak. Kalau ada 
yang menyikapi tidak positif ya tentunya akan menghambat untuk 
menuju kemajuan. 

G-1 : Disamping itu saya juga mengharapkan bahwa KS yang baru, akan 
dapat memikirkan kesejahteraan guru. Sekarang kan peraturan 
sekolah diberlakukan ketat sekali, jika ini diimbangi dengan 
kesejahteraan guru yang cukup, saya pikir guru juga tidak akan 
mengeluh. Jadi antara kewajiban dan hak harus seimbang. 

PEN :  Adakah perubahannya? 
G-2 : Ada yang berubah dan ada yang tidak. Perubahan itu adalah  

tentang kedisiplinan dan kesejahteraan lebih baik dibanding 
sebelumnya. KS yang baru ini lebih agresif, jadi bisa dibilang 
semangatnya tinggi, sehingga berpengaruh pada guru juga yaitu 
lebih tertib dalam mengajar, masuk dan pulang tepat waktu. 
Peraturan dibikin agak keras dan ada sangsinya. 

 
Pada saat kami ngobrol bertiga, pak Amin selaku PKS sarana prasarana 
masuk dan kelihatannya beliau baru datang. Akhirnya beliaupun ikut duduk 
di dekat kami dan bergabung untuk berbincang-bincang  bersama kami, dan 
selanjutnya pak Amin disebut ”PKS-3”. 
 
PKS-3 : Wah ini wawancara ya.... 
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PEN : Betul pak, saya senang sekali seandainya bapak mau bergabung 
juga. 

PKS-3 : Oya boleh kebetulan saya kan lagi nggak ngajar juga....tentang apa 
nih...? 

PEN  : Begini pak, bagaimana pendapat bapak tentang kedisiplinan yang 
berlaku di sekolah ini? 

PKS-3 : (Sambil berfikir agak lama). Begini, memang sekarang disiplin 
dicanangkan, tetapi sebetulnya disiplin itu harus mencakup semua 
lini, tidak cukup guru harus masuk dan keluar kelas tepat waktu 
begitu juga murid. Tidak cukup seperti itu, tetapi juga harus 
diperhatikan masalah yang lain sebagai contoh sarana prasarana, 
kesejahteraan guru, dll. Karena semua itu saling terkait. 

PEN :  Dimana letak perubahannya antara KS lama dengan KS baru? 
PKS-3  : Setiap KS itu kan mesti punya target. Kalau ngobrol-ngobrol 

dengan saya, KS baru ini  bilang bahwa intinya beliau ingin 
memperhatikan kesejahteraan guru, tetapi kesejahteraan itu 
sekarang belum dapat dilaksanakan karena beliau mau 
membereskan fasilitas terlebih dahulu. Sedang KS yang lama itu 
orangnya ”slowly”. Dorongan dari bawah itu selalu ada 
(maksudnya program) tetapi beliau selalu memnjawab ”tidak ada 
dana” 

G-1 : Kalau menurut saya KS yang baru ini tidak punya target. Saya 
tidak melihat target apa yang diinginkan oleh KS. Kalau toh ada 
tetapi untuk KS itu sendiri kali ya sedangkan kita tidak tau sebab 
KS sendiri tidak pernah mengatakan hal itu. Menurut saya yang 
penting beliau itu aturannya seperti ini dan kerjakan seperti ini 
juga. La kita sebagai guru ya harus ngikutin saja karena itu sudah 
tugas guru. 

PKS-3 : Tetapi kalau ngomong-ngomong dengan PKS secara makro beliau 
menginginkan sekolah ini menjadi sekolah ”standar nasional” 
oleh karena itu sekolah ini perlu adanya pendukung/fasilitas. 

PEN : Bagaimana sikap guru dalam menyikapi kebijakan KS baru 
tentang kedisiplinan ini? 

G-1 :  Saya rasa belum ada guru yang kontra. 
PKS-3 :  Pada dasarnya guru-guru di sini mau diajak untuk disiplin, karena 

sebetulnya disiplin itu nikmat. Tetapi memang harus didukung 
oleh semua guru...jadi guru harus kompak.  

PEN : Sekarang ke masalah supervisi, apakah KS lama tidak pernah 
melakukan supervisi? 

PKS-3 : KS lama supervisi kelas tidak ada, tetapi supervisi administrasi 
(perangkat mengajar) ada. 

G-1 : Maksudnya begini bu, KS yang lama itu memang cukup hanya 
melihat administrasi guru. Kalau guru telah membuat administrasi 
maka hal itu sudah cukup dan dianggapnya semua guru pasti 
sudah mampu untuk mengajar di kelas. Cuma untuk KS baru ini 
kan lain, beliau melaksanakan program supervisi, masuk kelas dan 
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melihat cara guru mengajar. Jadi tidak hanya dilihat 
administrasinya saja, tetapi juga akan dilihat secara kongkrit guru 
mengajar di kelas. Hanya saja pelaksanaan supervisi yang 
sekarang ini bukan oleh Kepala Sekolah tetapi didelegasikan 
kepada PKS (Pembantu Kepala Sekolah).  

PEN       :  Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap pendelegasian supervisi 
ini? 

G-1      : Tanggapan saya ya bagus-bagus sajalah, tetapi karena kita sama-
sama guru ya saling pengertian sajalah, malah saya sudah dapat 
giliran disupervisi ko...biasa-biasa saja. 

PKS-3  : Oya betul, saya yang menjadi supervisornya ya bu Har..., lancar-
lancar saja dan bu Har cukup bagus cara mengajarnya. Ngomong-
ngomong masalah pendelegasian bu, ketika suatu masalah itu 
tidak bisa ditangani sendiri maka perlu bantuan orang lain, begitu 
pula KS. Supervisi itu tugas KS memang, tetapi karena beliau 
tidak bisa menangani maka beliau minta bantuan kepada para 
PKS untuk melaksanakan supervisi ini. Ya tentunya karena 
keterbatasan waktu juga pengetahuan dari KS itu sendiri sehingga 
terjadilah pendelegasian ini. 

PEN :`Tapi pendelegasian tersebut ternyata tidak seluruh PKS, 
bagaimana pendapat bapak? 

PKS-3 : Pada awalnya KS mendelegasikan kepada wakil KS, lantas 
berkembang kepada PKS. PKSpun juga dilihat siapa yang 
mempunyai kompetensi. Sebagai contoh saya ini mensupervisi 
kesenian dan Bahasa Arab. Kalau kesenian memang itu bidang 
saya, Bahasa Arab bukan, tetapi saya dipandang oleh wakil KS 
bahwa saya mampu barangkali begitu. Jadi usulan sebagai 
supervisor itu dari wakil KS tetapi tetap yang menentukan KS 
sendiri. Wakil dalam hal ini pak Sehat, tetapi beliau tetap minta 
pendapat PKS yang lain...beliau tidak berani memutuskan sendiri. 

PEN : Mengapa dalam pembagian tugas supervisor tidak dikelompokkan 
menurut pengelompokan bidang studi saja? 

PKS-3 : Pertimbangannya bukan masalah pengelompokam bidang studi 
tetapi ini masalah person. Contohnya saya, bidang saya kesenian, 
tetapi saya mensupervisi Bahasa Arab juga karena latar belakang 
saya dulu pernah mengajar Bahasa Arab di Sanawiyah. Dan lagi 
penekanan supervisi itu bukan pada materi...tetapi pada 
”bagaimana mengajar menyampaikan materi pelajaran kepada 
siswa, jadi prosesnya”. Sedang kriterianya kan banyak dan 
penguasaan materi itu hanya salah satunya...jadi penguasaan 
materi bagi seorang supervisor tidak mutlak, cukup dia tau walau 
sedikit. 

PEN : Bagaimana pendapat bapak dengan keterlambatan pelaksanaan 
supervisi ini? 

PKS-3 : Sebetulnya kita akan melaksanakan supervisi itu sesuai dengan 
jadual...tetapi kalau terjadi mundur ya tidak jadi masalah, yang 
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penting supervisi berjalan 
PEN     : Barangkali ada faktor yang membuat pelaksanaan  supervisi ini 

menjadi mundur pak? 
PKS-3  : Karena kalender pendidikan dari Dinas terlambat datangnya ke 

sekolah 
PEN   : Dengan pendelegasian supervisi ini apakah guru juga bisa 

menerima? 
PKS-3  : Ya sebagian menerima sebagian lagi barangkali tidak. Itu sudah 

wajar. 
PEN    :  Supervisi ini intinya kan pembinaan ya pak, bagaimana pendapat 

bapak? 
PKS-3  : Kalau dulu mau disupervisi itu takut karena seolah mencari 

kesalahan guru mengajar,  tetapi sekarang seharuanya tidak perlu 
takut karena memang inti dari supervisi itu adalah bimbingan dan 
pembinaan. 

G-2   : Kalau menurut saya bu,  seharusnya KS itu terjun sendiri dalam 
pelaksanaan supervisi ini,  sehingga beliau tau bagaimana cara 
mengajar guru-guru...siapa yang perlu bimbingan dsb. 

G-1    : KS itu kan pernah jadi guru, jadi menurut saya kalau yang 
mensupervisi KS sendiri ya lebih bagus. Walaupun dari segi 
pengetahuan kurang ya tidak apa-apa...tapi guru kan ada RP dll 
(perangkat mengajar), jadi tinggal disesuaikan saja, bagaimana 
guru dalam menyampaikan materi pelajaran, kemudian prosesnya 
bagaimana...begitu kan? 

G-2 : Menurut saya pendelagasian supervisi ini jangan total 
(seluruhnya). Sebagian harus dilaksanakan oleh KS sendiri, 
minimal ya untuk bidang studinya sendirilah atau apa yang kira-
kira dikuasai oleh beliau. 

PKS-3  :  Supervisi itu sebetulnya menyamakan persepsi saja .... 
PEN     :  Menurut bapak/ibu faktor  apa yang bisa mendorong pelaksanaan 

supervisi ? 
G-2 : Ya tentunya perencanaan harus matang (jadual dll). Pelaksanaan 

harus tepat, informasi jelas, diingatkan dan disosialisasikan 
terlebih dahulu. Ini tentunya kewajiban PKS kurikulum. 

PEN     : Supervisi yang bagaimana yang diharapkan ke depan? 
PKS-3  : Pertama harus diberikan pengertian tentang supervisi ini kepada 

guru-guru supaya guru-guru paham betul keberadaan supervisi, 
setelah itu baru direncanakan supervisi yang bagaimana yang baik 
untuk dilaksanakan dan tentunya yang dapat diterima oleh semua 
terutama guru-guru? 

PEN     :  Apa harapan bapak dan ibu agar KBM berjalan dengan baik? 
PKS-3  : Sarana prasarana lengkap, guru tidak banyak mbolos, disiplin 

ditingkatkan dan yang terakhir hasil ujian anak-anak memuaskan 
sehingga lulusan menjadi baik. 

PEN     :  Bagaimana output selama ini? 
G-1       :  Masih jauh dari harapan 
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PKS-3   : Harapan kita sebenarnya anak-anak itu bisa melanjutkan dan 
masuk ke sekolah negeri. Kita sebagai guru kalau anak-anak itu 
bisa masuk ke sekolah negeri ya tentunya akan senang. 

PEN   : Apakah dapat diketahui berapa banyak output sekolah ini yang 
bisa masuk ke sekolah negeri? 

G-1    : Mestinya ada laporan, tetapi sudah 2 tahun terakhir ini tidak 
terkontrol lagi karena sistem pendaftarannya berbeda. Sekarang 
anak-anak daftar sudah sendiri-sendiri jadi tidak kolektif lagi oleh 
sekolah sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti berapa siswa 
kita yang lolos ke sekolah negeri. 

PEN     :  Apa harapan Bapak terhadap KS baru ? 
PKS-3  : Kalau saya mengharap KS ini dapat mewujudkan Visi dan Misi 

sekolah ini dengan baik. Kalau KS dapat menguraikan visi dan 
misi serta dapat menjalankannya dengan baik saya rasa gurupun 
akan senang, tidak males dan ikut rajin juga.      

PEN    : Saya kira percakapan untuk kali ini sudah cukup, dan sebentar lagi 
juga masuk jam ke3. Terima kasih atas waktunya. Selamat 
siang....      
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Catatan Lapangan : 15 
(W : 15) 

 
Wawancara      : Rabu, 28 September 2005  
Informan      : Bp. Sehat, SPd sebagai Wakasek KBM pagi (WKS-1)  
                                          Bp. Taani, M.Psi.T sebagai PKS Kurikulum (PKS-1) 
Waktu              : 12.30 – 14.30 
Tempat      : Ruang Staf (PKS) 

 
Peneliti tidak membuat janji dengan pak Sehat sebelumnya untuk 

melakukan wawancara. Waktu itu beliau nampak sedang santai duduk di 
ruang staf (PKS). Kemudian peneliti mendatangi beliau, ngobrol dan 
berbasa-basi sebentar. Kesempatan yang baik inipun peneliti minta kepada 
beliau untuk dapat melakukan wawancara, ternyata beliaupun tidak keberatan 
dan  akhirnya kami melakukan wawancara di meja kerja beliau. Demikian 
hasil wawancara kami : 
  
PEN : Bagaimana pendapat bapak dengan pergantian KS baru ? 
WKS-1 :Ya tentunya kalau ada KS baru itu kita mesti ada semangat baru 

karena kita kan mesti berangan-angan mudah-mudahan KS baru ini 
akan lebih baik. Kita belum tau bagaimana orangnya, 
kepemimpinannya dsb. Yang pasti harapannya ada perubahan yang 
lebih baik dari KS lama terhadap KS baru, disamping itu kadang 
kita ada rasa jenuh juga terhadap KS yang lama karena sudah terlalu 
lama. 

PEN  :Tetapi setelah tau siapa KS baru tersebut bagaimana perasaan 
bapak? 

WKS-1 :Setelah tau bahwa KS baru tersebut adalah teman kita sendiri 
ya...(sambil berfikir lama) ya tentunya semangat dan harapan itu 
tetap ada...karena bagaimanapun seorang guru yang diberikan posisi 
sebagai KS kan pasti punya niat pula untuk memimpin sekolah ini 
dengan baik. 

 
Tiba-tiba Bp. Ta’ani masuk ke ruang PKS dan langsung bergabung dengan 
kami. Kemudian pak Sehat juga melanjutkan komentarnya) 
 
WKS-1 :Ya harapan itu tetap ada bu, tentunya beliau diangkat menjadi KS 

itu kan punya tanggung jawab setidaknya tanggung jawab terhadap 
atasan beliau. Saya yakin dari atasan beliau itu kan ada komando-
komando...ya walaupun karakternya itu melekat dalam dirinya 
tetapi saya yakin beliau akan berusaha untuk dapat menjadi 
pimpinan yang baik. 

PKS-1 :Wah kalau begitu saya semakin khawatir pak 
Sehat...kenapa...karena jangan-jangan nanti apa yang beliau lakukan 
di sini semata-mata hanya untuk kepentingan atasan saja. Menurut 
saya sebetulnya yang terpenting adalah bagaimana membina 
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hubungan yang di bawah ini, memberikan motivasi dan juga 
mengoptimalkan kinerja guru-guru ini. Jadi jangan sampai KS 
beranggapan bahwa dia akan dinilai baik oleh atasan saja tanpa 
memperhatikan bawahan, justru dia itu harus berjuang bagaimana 
bawahan ini menilai beliau baik dan merasa nyaman bekerja. 
Kembali pada kompetensi seorang pimpinan...katakanlah 
bagaimana seorang pemimpin menyikapi  atau cara pandang 
terhadap kebijakan-kebijakan dari atasan...tepat atau tidak dilakukan 
di sekolah ini...secara psikhologis dampaknya bagaimana...itu 
kelihatannya belum pada kajian seperti itu...jadi beliau itu kalau dari 
atasan begini ya harus begini... 

PEN     : Adakah perubahan dari KS lama  dengan KS baru? 
WKS-1 : Perubahan itu ada, tetapi apakah perubahan itu akan menjadi baik 

atau tidak itu belum bisa kita lihat, ya nantinya akan kita evaluasi. 
Sebagai contoh untuk disiplin siswa, walaupun sekali lagi disiplin 
itu belum menuju pada arah yang kita inginkan. Misalnya, siswa 
tidak berani keluar-keluar ketika pergantian jam...tetapi apakah 
siswa itu mengerti mengapa sampai tidak boleh keluar? Seharusnya 
ada pemahaman bagi siswa dalam hal ini...tetapi sampai saat ini 
kelihatannya siswa belum paham betul tentang hal ini sehingga 
kelihatannya nanti seperti disiplin mati. 

PEN    :Apakah tidak diberikan penjelasan secara umum saat upacara 
bendera misalnya? Diberikan juga penjelasan ada aturan seperti ini 
alasannya begini dsb? 

PKS-1  :Aturannya sih seperti itu tetapi start awalnya tidak seperti itu. Waktu 
itu KS ingin seperti ini maka harus dilaksanakan seperti ini juga. 
Jadi kalau saya boleh katakan bahwa gaya kepemimpinan seperti itu 
akan memposisiskan kita seperti robot-robot. Kita hanya boleh 
melakukan ini tidak boleh melakukan itu tanpa mengetahui makna 
dari apa yang kita lakukan itu. Nah harapan kita dan langkah kita 
berikutnya yang perlu diambil yaitu memberikan pemaknaan yang 
sudah dilakukan terhadap anak-anak juga terhadap teman-teman 
guru tentunya. Masih ada perubahan yang lain yaitu perubahan 
kesejahteraan itu sudah cukup bagus, ada transpot, terus perubahan 
pengadaan sarana prasarana yang cukup segnifikan dari KS lama 
dengan KS baru, cukup bagus Cuma tanda petik menurut saya 
dalam artian bahwa yang belum dilakukan adalah skala prioritas. 
Apakah sarana yang kita adakan ini cukup bermakna / cukup 
strategis untuk penunjang KBM, sebagai contoh pengadaan ruang 
multi media apakah itu sudah sesuai dengan makna multi media 
atau hanya sebatas TV room. 

PEN  :Kelihatannya pak Taani kurang setuju dengan multi media 
ini...apakah pada saat pengadaan sarana yang mungkin cukup 
memerlukan dana besar ini tidak dimusyawarahkan lebih dulu ya 
minimal dengan staf? 

WKS-1 : Pada awalnya memang ada pembicaraan dengan staf, tetapi belum 
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ada rencana yang matang tau-tau beliau sudah memutuskan sendiri. 
Ya mungkin ini bertahap dulu...terus nantinya diharapkan ada 
laptop, fokus, handycam dll. 

PKS-1 : Dan kalau berjalan normal pada kepemimpinan beliau ini dalam 1 
periode diharapkan dapat mewujudkan ruang multi media secara 
lengkap juga lab. Komputer yang dioptimalkan dengan sistem 
informasinya. Jadi diharapkan ruang multi media ini dapat sebagai 
sarana yang strategis untuk menunjang KBM. 

PEN    : Sarana multi media ini kelihatannya menjadi perhatian yang besar 
dari KS ya pak, sementara sarana yang sifatnya sederhana atau 
katakanlah lingkup kecil yang ada di kelas juga masih minim. 
Bagaimana pendapat bapak? 

PKS-1 :Ya untuk sarana KBM dalam lingkup kecil, misalnya untuk 
kepentingan guru, anak, masih belum secara utuh terpenuhi. 
Seharusnya hal itu termasuk perencanaan jangka pendek, misalnya 
di kelas harus selalu ada jangka, penggaris, papan berpetak, dll. Ini 
sebetulnya alat-alat yang sangat sederhana tetapi sampai saat ini 
masing-masing kelas belum ada. 

PEN   :Ya betul pak, beberapa kali saya juga melihat papan berpetak itu 
digotong anak-anak untuk dibawa ke kelas, dan suatu saat dibawa 
ke kelas lain. 

PKS-1 :Ya ini kembali pada bagaimana tata kerja kita sebagai staf. Artinya 
memang pemimpin kita yang sekarang ini secara normatip belum 
sampai pada tataran ini lengkap apa engga. Dan yang kita berikan 
juga belum dicerna secara utuh dalam artian kalau kita sampaikan 
sesuatu bahwa sarana kita yang diperlukan ini dan itu. Tetapi 
kembali KS berbicara masalah anggaran yang kurang. Ya terus 
terang semua kebijakan anggaran ada  

PEN  :Untuk masalah supervisi, bagaimana kebijakan KS tentang 
pelaksanaan supervisi? 

WKS-1 : Ya mengenai supervisi kebijakannya mendasar juga bu...kalau dulu 
pelaksanaan supervisi nyaris tidak ada kalaupun ada hanya sekedar 
formalitas saja sebagai pelengkap administrasi KS sebagai 
supervisor. 

PEN    : Tetapi untuk program supervisi itu sendiri sebetulnya kan ada pak? 
PKS-1 :Ada...dari dulu ya ada, karena itu salah satu tugas KS, tetapi 

pelaksanaannya tidak ada. 
PEN     : Lantas untuk supervisi yang sekarang bagaimana pak? 
WKS-1 : Nah...untuk yang sekarang ini supervisi diprogram secara mendasar 

karena yang pertama sudah didelegasikan oleh beberapa orang 
untuk melakukan supervisi. Dengan kata lain ada tim supervisor. 
Program ada, jadual telah ditetapkan dan seperti yang ibu lihat 
sekarang supervisi sedang berjalan walaupun pelaksanaannya agak 
mundur sehingga terputus karena liburan, tapi nanti setelah liburan 
dan masuk lagi tetap akan dilanjutkan. Tentunya harapan kita ya 
sampai pada tahap evaluasinya. 
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PEN   : Dalam rapat dikatakan KS bahwa pendelegasian supervisi terhadap 
semua staf (PKS), ternyata yang muncul di jadual tidak semua staf 
(PKS). Bagaimana pendapat bapak? 

WKS-1 : Pendelegasian itu sebetulnya sesuai dengan kemampuan supervisor 
itu sendiri bu..ya tentunya menurut penilaian KS.  

PEN   : Tetapi ternyata satu staf (PKS) mendapat tugas mensupervisi 2 
sampai 3 mata pelajaran, tentunya staf (PKS) akan mensupervisi 
juga mata pelajaran yang bukan bidangnya. Apakah hal ini tidak 
menyulitkan pihak superisor terutama pada saat evaluasinya? 

WKS-1 : Sebetulnya diupayakan sesuai dengan bidangnya saja, tetapi kalau 
hanya sesuai dengan bidangnya ya tentunya diperlukan supervisor 
10 – 13 orang dan tentunya tidak mencukupi. 

PEN : Apakah ada kesulitan pak untuk mencari supervisor yang sesuai 
dengan bidang studinya? 

WKS-1 :Ya sebetulnya tidak sulit...Cuma pertimbangannya mereka itu bukan 
staf, belum senior. 

PEN    : Ini maaf pak, seperti bu Tari itu kan instruktur juga dan dia juga 
termasuk staf, tetapi kenapa tidak dimasukkan dalam tugas tersebut? 

PKS-1 :  Bu Tari bukan staf bu... tetapi dia hanya membantu staf kesiswaan 
dan duduk sebagai bendahara. Oleh karena itu ia belum dimasukkan 
dalam tim supervisor. 

PEN    : Tetapi kalau dilihat dari segi kemampuan dia itu sebagai instruktur 
tingkat propinsi untuk mata pelajaran PPKn, mengapa tidak 
dimanfaatkan ilmunya untuk dijadikan supervisor? 

WKS-1 : Belum saja bu karena masih ada saya...(sambil tertawa....). 
PEN    : Pak Ta’ani mendapat tugas mensupervisi selain Fisika (bidang studi 

bapak) juga Geografi dan Bahasa Inggris, bagaimana menurut 
bapak? 

PKS-1 :Ya sebetulnya menurut saya kurang pas. Sebetulnya saya lebih 
setuju kalau diadakan pengelompokan bidang studi misalnya untuk 
Ilmu Sosial, Ilmu Eksak, Ilmu kebahasaan, sehingga tidak terlalu 
jauh letak perbedaannya.. Terus terang saya sebagai staf (PKS) 
tidak tau persis tentang pembagian ini. Memang dalam tahap awal 
sebagai staf (PKS) kita tau bahwa supervisi akan didelegasikan, 
namun ketika pada penentuan person supervisornya saya merasa 
tidak dilibatkan sehingga saya tidak tau dan saya sendiri juga 
kebagian bidang studi yang agak melenceng juga dari bidang saya. 

WKS-1 :Memang saya sebagai konseptorrnya dan setelah itu saya ajukan 
kepada KS. Dan oleh KS ada beberapa perubahan (diganti). 

PKS-1 :Menurut saya disamping supervisor itu adalah staf (PKS), tetapi 
yang perlu dipertimbangkan adalah faktor kompetensi. Terus yang 
kedua adalah faktor obyektivitas penilaian dari para supervisor 
terhadap kriteria yang sudah ditentukan. 

WKS-1 :Kalau kita kembali pada materi ya tentunya kita semua kurang 
memahami, tetapi dalam mengajar itu kan bagian-bagian 
terpentingnya kita sudah memahami. Jadi terus terang untuk 
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pendalaman materinya itu masih kurang memahami. 
PKS-2 :Menurut saya, kriteria supervisi itu kan sudah ada. Yang menjadi 

masalah adalah ini kan supervisi dua versi, versi 94 dan versi 2004. 
Untuk versi 94 barangkali tidak ada permasalahan ya..walaupun 
tahun-tahun kemarin nyaris tidak ada supervisi tetapi paling tidak 
kita sudah terbiasa dengan gaya mengajar 94. Kalau untuk 2004 ya 
tentunya pendekatannya berbeda, prosesnya berbeda dan cara 
menilainyapun berbeda. Yang menjadi prioritas ya tentu supervisor 
harus faham persis bagaimana penyampaian kurikulum 2004 itu 
dalam proses KBM terealisasi. Dan disamping dia harus faham 
persis ya tentunya dia juga harus bisa memberikan masukan-
masukan kepada temen-temen yang disupervisi. Tetapi untuk saat 
ini yang terpenting esensinya berjalan: 1) supervisi dilaksanakan, 2) 
kriteria penilaian disiapkan dan ada 2 yaitu kriteria penilaian 
kurikulum 94 dan 2004, 3) supervisi itu sendiri pada akhirnya 
menjadi alat evaluasi, artinya setelah supervisi selesai dilaksanakan 
kita akan mendapat gambaran secara menyeluruh dari evaluasinya. 

PEN   :Untuk pak Sehat kan sudah mensupervisi cuma saya tidak sempat 
mengikuti waktu itu. Bagaimana bapak melakukannya? 

WKS-1 :Ya betul bu, ya seperti biasalah saya melakukan supervisi dengan 
cara berada di dalam kelas mengikuti/melihat guru mengajar..., 
tetapi kita tetap berusaha untuk bersikap wajar saja jangan sampai 
ada kesan bahwa guru yang disupervisi itu dinilai. Setelah itu 
selesai kita diskusi dengan guru tersebut...katakanlah dalam rangka 
memberikan input terhadap guru tersebut. Disamping itu kita juga 
menunjukkan bahwa kita bukan pimpinan di sini tetapi hanya teman 
untuk sharing. 

PEN   :Apakah ada langkah ke depan lagi untuk evaluasi ini pak, misalnya 
bagaimana program sekolah ini dalam mengevaluasi secara 
keseluruhan dari hasil pelaksanaan supervisi ini? 

WKS-1 :Sementara ini belum bu, tetapi nanti akan kami sampaikan kepada 
pimpinan dan mungkin hasil secara keseluruhan dari pelaksanaan 
supervisi ini dapat disampaikan dalam rapat dinas dan tentunya itu  
merupakan pembinaan KS. 

PEN  :Program supervisi ini kan sedang dilaksanakan ya pak, lantas 
bagaimana nanti cara mengevaluasinya? 

WKS-1 :Ya betul..., pelaksanaan supervisi sekarang ini sedang berlangsung 
dan ini akan terputus dengan adanya liburan tetapi nanti setelah 
liburan akan dilanjutkan. Oleh karena itu evaluasi secara 
keseluruhan ya belum bisa dilakukan karena tentunya akan 
menunggu sampai selesai pelaksanaan supervisi ini sendiri. Tetapi 
untuk evaluasi yang sifatnya person ya itu tadi setelah selesai 
pelaksanaan supervisi lantas diadakan sharing/diskusi langsung 
antara supervisor dengan guru yang disupervisi. 

PKS-1 :Ya kalau untuk evaluasi secara person bu, tentunya tinggal 
disesuaikan saja dengan kriteria yang sudah disiapkan. Bagaimana 
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persiapannya, PBMnya, pengelolaan kelasnya dsb, dan setelah 
selesai baru sharing...konsepnya seperti itu. Tetapi untuk evaluasi 
secara keseluruhan nanti...walau sebetulnya kita sudah bisa 
memprediksi hasilnya. 

PEN    : Saya tertarik dengan prediksi bapak...kira-kira apa prediksi bapak? 
PKS-1 :Ya predik saya....ini hanya predik ya bu....tidak lebih...yang paling 

mendasar kelemahan secara umum tentu terletak pada proses 
KBM...cara penyampaiannya bagaimana...pendekatannya 
bagaimana....juga evaluasinya...ini khusus untuk kelas 7 dan 8 
karena mereka sudah menggunakan kurikulum 2004. Karena 
bagaimanapun pemahaman teman-teman kita ini khususnya pada 
bagaimana cara penyampaian dan pendekatan dalam lingkup KBM 
metode dll untuk kurikulum baru ini secara maksimal belum banyak 
terserap oleh teman-teman. 

PEN   : Apa yang menjadi kendalanya pak, sehingga guru kurang 
memahami tentang kurikulum 2004 ini? 

PKS-1 :Pertama memang kita di sini dalam pembelajaran secara bersama 
tentang itu masih sangat kurang. Kedua kadang ada perubahan-
perubahan dari atas tentang format atau sistem yang kadang-kadang 
cukup membingungkan kita, sebagai contoh ini...ada revisi 
kurikulum 2004 Malang, ini banyak juga teman-teman yang tidak 
faham. Ketiga, kelemahan dalam penilaian. Penilaiannya itu 
menurut saya ribet...kita dituntut menilai tentang kognitif, afektif 
dan psikomotor, tetapi kembali di dalam rapor tidak nampak di situ. 
Akhirnya apa...bagaimana guru memberikan penilaian ya akhirnya 
hanya meraba-raba dan belum tau persis arahnya begini-begini. 
Okelah secara normatif saya faham ya,  acuannya ini...tapi kembali 
apa yang sampai ke saya penilaiannya harus mencangkup aspek 
kognitif, afektif dan psikomotor dan setelah di rapor beda itu kan 
kontradiktif sekali. Jangankan teman-teman di sini, teman-teman di 
propinsipun (sama-sama tutor) juga mempertanyakan hal ini. 

 PEN  :Sebetulnya supervisi ini kan tugas dari KS, nah sejauh mana peran 
KS sendiri terhadap pelaksanaan supervisi tersebut? 

WKS-1 :Ya perannya baru sebatas memberi tugas. Memberi 
pendelegasian....(Sambil tertawa bersama pak Sehat dan pak Taani) 

PKS-1 : Jadi begini bu..., pertama harus dilihat dari sisi fungsi yang berhak 
untuk mensupervisi adalah KS. Nah berangkat dari acuan itu tentu 
KSlah yang harus mensupervisi, lantas kenapa kok terjadi 
pendelegasian ini ya tentunya karena seperti yang sudah saya 
katakan tadi karena ada 2 kurikulum. Untuk kurikulum 94 tidak 
begitu masalah ya buat KS, tetapi untuk kurikulum 2004 ini paling 
tidak memerlukan pemahaman yang menyeluruh. Sebagai contoh 
dalam hal perangkat mengajar walaupun secara format baku untuk 
kurikulum 2004 ini tidak ada tetapi esensi itu harus difahami 
dengan benar. Kemudian yang kedua dari segi proses 
pembelajarannya itu seperti apa..., pendekatannya bagaimana..., 
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metodenya bagaimana...dll, dan yang ketiga tentu evaluasinya 
seperti apa itu kan harus tau persis. Nah dengan alasan bahwa beliau 
merasakan untuk pengetahuan tentang itu masih kurang memahami 
secara mendalam maka beliau mengambil kebijakan itu, ya mudah-
mudahan para staf (PKS) yang diberi tugas ini lebih memahami dari 
pada beliau. Paling tidak sudah mengalami pelatihan-pelatihan. 

PEN  : Lantas peran KS itu sendiri di mana pak? 
PKS-1 : Peranannya ya pada justifikasi akhir, kalau menurut saya seperti itu. 

Pertama peran beliau adalah memberikan delegasi kepada staf, 
kedua ya memberikan justifikasi akhir setelah pelaksanaan supervisi 
selesai. 

PEN  :Sebagai pimpinan apakah beliau juga memberikan pengarahan 
terhadap pelaksanaan supervisi ini pak? 

WKS-1 :Engga sih bu...karena memang sepertinya beliau ini menyerahkan 
sepenuhnya terhadap kita. Rencana awal memang sebetulnya 
sebelum kita melaksanakan supervisi ini kita akan kumpul, tetapi 
karena beliau terus pergi penataran ya akhirnya tidak terlaksana. 

PEN   :Bagaimana menurut bapak tanggapan dari guru-guru  mengenai 
pendelagasian ini? 

WKS-1 : Biasa ada yang pro dan yang kontra, tetapi kembali seperti tadi kita 
ini sama-sama guru dan juga sama-sama punya kelemahan jadi 
sebagai supervisor ya jangan terlalu over. 

PKS-1 : Kalau kita melihat supervisi yang sekarang dilaksanakan di sekolah 
kita itu plus minusnya ya ada. Plusnya dalam pendelegasian ini 
adalah Staf (PKS) dinilai  mampu dan memiliki kompetensi yang 
cukup baik dari KS dan minusnya ya tentunya KS hanya bisa 
melihat secara gelobal tentang kemampuan guru, dan beliau hanya 
cukup mendengar laporan dari staf  (PKS), tidak melihat langsung 
performance guru dalam kelas. Dan minus yang lain adalah 
kedudukan supervisor masih sama-sama sebagai guru. 

WKS-1 :Bisa dikatakan bahwa sekarang ini kan masih dalam proses 
pembelajaran bu, karena sudah sekian lama tidak pernah ada 
supervisi. Sebetulnya supervisi ini kan merupakan suatu kebutuhan 
bagi guru, jadi saya pikir bagus juga kalau yang mensupervisi 
adalah teman sendiri jadi tidak ada rasa grogi dll, dan selanjutnya 
kita bisa sharing. 

PKS-1 : Sebetulnya yang perlu dilakukan KS sebelum pelaksanaan supervisi 
ini adalah mengkondisikan secara psikis supaya teman-teman guru 
juga tim supervisor dapat bekerja secara maksimal, tidak punya 
prasangka yang bukan-bukan.  

PEN :Pelaksanan supervisi ini mundur dari jadual, apa yang menjadi 
kendalanya? 

WKS-1 : Sebetulnya ini masalahnya gelobal bu, tetapi yang mendasar adalah 
kelender pendidikan yang terlambat dari pihak Diknas intinya di 
situ, kemudian ditambah kurikulum kita baru dan dalam 
memberikan penjabarannya intinya masih ragu-ragu sehingga guru-
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gurupun ragu-ragu dalam pembuatan program dst sampai akhirnya 
supervisi juga menjadi mundur.  

PEN  :Bagaiman pendapat bapak pelaksanaan supervisi yang sekarang 
masih berlangsung ini? 

WKS-1 :Saya harap tetap akan berjalan dengan baik. 
PEN   :Menurut pendapat bapak kira-kira apa yang bisa mendorong agar 

supervisi kita ini  dapat berjalan dengan baik? 
WKS-1 :Yang pertama tentunya dari unsur pimpinan itu sendiri, 

pengkondisian supaya supervisi dapat berjalan dengan baik, 
kemudian para supervisor secara psikis juga diberikan arahan 
sehingga kita bisa berjalan kompak dan tidak masing-masing dan 
harus meraba-raba sendiri kerjanya, serta guru diberikan penjelasan 
secara umum tentang perlunya dilaksanakan supervisi dan kenapa 
kita yang ditugasi sebagai supervisor dst supaya kita semua 
memahami secara murni dan jernih. 

PKS-1 : Kalau menurut saya bagini bu, seandainya supervisi ini betul-betul 
diletakkan pada koridor yang benar, ini akan menjadi alat penilaian 
dari kita tentunya selama penilaian itu dilaksanakan secara obyektif, 
dan saya pikir itu akan menambah motivasi. Yang menjadi masalah 
adalah kalau kita tidak bisa mengkondisikan seperti itu dan kita juga 
tidak mampu memberikan penilaian secara obyektif. Tentu dalam 
pengkondisian ini KS harus memiliki peran yang vital. Paling tidak 
supervisi ini dapat dilaksanakan dalam tataran yang obyektif dan 
jelas dan dapat terukur dengan tepat. Saya juga berharap dampak 
panjangnya nanti bahwa berangkat dari supervisi inilah juga ada 
semacam kepastian peningkatan....ya peningkatan dalam artian yang 
luas yaitu peningkatan karier. Misalnya lagi kalau guru dalam 
mengajar bagus prosesnya bagus dsb ya tentunya guru tersebut 
layak untuk diberikan penghargaan begitu. Penghargaan yang saya 
maksud bukan dalam bentuk materi ya tetapi penghargaan dalam 
bentuk jenjang karier tentunya. Itu jelas akan membangkitkan 
motivasi. Jadi meletakkan supervisi ini sebagai alat penilaian 
internal kita untuk membangkitkan motivasi. Ini dapat dilakukan 
kalau (1) penilaiannya secara obyektif, (2) pengkondisian bahwa 
semua memahami tentang makna supervisi apa artinya baik yang 
disupervisi maupun sebagai supervisor masing-masing paham akan 
perannya. 

PEN  :Apakah menurut bapak berdua teman-teman kita ini belum 
memahami secara benar dengan adanya supervisi? 

WKS-1 :Saya rasa kalau mengenai manfaat supervisi mereka sudah paham 
semua, cuma ada sebagian dari mereka itu yang merasa ada 
keraguan tentang keberadaan kita sebagai supervisor untuk 
melakukan penilaian secara obyektif. Sebetulnya dulu jaman pak 
Nurhadi (KS sebelum Pak Ngadiyat) juga pernah melakukan 
supervisi seperti ini, tetapi respon dari guru-guru baik-baik saja. 

PEN : Bagaimana respon guru-guru sekarang pak? 
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WKS-1 : Secara persis terus terang saya tidak tahu, tetapi secara umum saya 
rasa guru bisa menerina hanya sebagian saja yang mungkin ada rasa 
keraguan itu tadi. 

PEN   :Secara umum menurut bapak bagaimana kompetensi guru-guru di 
sini pak? 

PKS-1 : Kalau dilihat secara kompetensi guru-guru di sini cukup bagus....ya 
pak Sehat ya...(sambil senyum melihat pak Sehat). Acuan saya 
adalah tes kompetensi guru, yaitu tes guru Matematika dan IPA. 
Tujuan dari tes ini adalah, BKD (Badan Kepegawaian Daerah) akan 
membentuk guru pemandu tingkat kota. Dan hasil tes menunjukkan 
bahwa jumlah guru yang lulus paling banyak itu dari SMP 11 
termasuk saya yang ikut dilatih tahun 2003. 

PEN     :  Ada berapa orang dari guru sini pak? 
PKS-1 : 6 orang bu...guru Matematika dan IPA. Dan ini terbanyak di kota 

Tangerang, bahkan sekolah yang SN (Standar Nasional) saja seperti 
SMP 3 itu hanya 2 orang bahkan SMP 1 yang terbagus / terfavorit 
itupun tidak ada. Ini yang diambil hanya 40 orang dari 20 SMP. 
Ada juga sekolah yang sama sekali gurunya tidak bisa mewakili 
karena tidak lulus tes. Kemudian acuan yang kedua, setelah tes 
kompetensi juga guru di sini ada juga yang menjadi instruktur baik 
kota maupu propinsi. Dengan melihat data tadi ya tentunya guru-
guru di sini cukup bagus kompetensinya. Yang menjadi masalah 
bahwa kompetensi kita tu bagus tapi ko out put sekolah ini jadi 
kurang bagus. Menurut saya ini semua dikarenakan manajemen 
sekolah ini yang kurang bagus. Ini dapat dilihat dari bagaimana 
hubungan orang per orang dalam tataran administrasinya dalam arti 
penempatan kompetensi masing-masing orang. Terus kedua, 
bagaimana kepemimpinan KSnya. Bagaimana pemimpin itu dalam 
mengambil suatu kebijakan, memecahkan suatu masalah, 
memperhatikan human relation tepat atau tidak. Ketika itu tidak 
dilaksanakan dengan baik dan tepat, ya sebagus apapun SDM dan 
pimpinan tidak mampu memotivasi pada akhirnya tetap saja 
hasilnya tidak akan bagus. Kalau ukurannya kompetensi dan ability 
(kecakapan, bakat,kemampuan), saya bisa jamin guru-guru di sini 
cukup bagus. Tetapi kalau kembali pada kinerja, kan kinerja tidak 
semata-mata dipengaruhi oleh kompetensi, justru yang berpengaruh 
tinggi adalah motivasi.  

PEN  : Kalau bapak mengatakan bahwa kompetensi / ability guru-guru di 
sini itu bagus, terus bagaimana pendapat bapak guru-guru di sini 
dalam menyikapi terhadap kebijakan KS tentang pemberlakuan 
kedisiplinan ini? 

PKS-1 : Menurut saya sih ini karena pendekatan saja dari KS terhadap guru-
guru. Untuk menerapkan kebijakan disiplin ini butuh pendekatan 
yang tepat, artinya pendekatan terhadap orang dewasa. Yang kita 
lihat sekarang ini pendekatan otoriter...(sambil tertawa). Itu sulit bu 
untuk kena, bahwa  esensi kebijakan itu apa, kalau pendekatannya 
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ngga pas justru yang nampak bukan esensi kebijakan itu sendiri. 
Kita tu sudah tua kan peka terhadap kata-kata? 

PEN  : Bagaimana menurut pak Sehat? 
WKS-1 : Ya menurut saya memang kompetensi teman-teman kita itu cukup 

bagus. Kita lihat sendirilah kita punya instruktur tingkat propinsi itu 
2 orang, instruktur tingkat kota juga banyak, pengurus MGMP inti 
juga ada banyak di sini. Jadi kompetensi berdasarkan data itu cukup 
bagus. Tetapi apakah kompetensi itu berkembang atau tidak ya 
kembali kepada pimpinan, dan tentunya lingkungan juga, karena 
memang lingkungan kita ini berada pada lingkungan yang tidak 
kompetitif. Tetapi saya tidak menyalahkan KS yang sekarang, 
karena kalau kita bergaul dengan KS-KS di kota Tangerang yang 
lain, gaya kepemimpinan seperti KS kita ini umum, sebagian besar  
seperti itu. 

PEN  :Terus mungkin yang belum disampaikan oleh bapak, bahwa 
bagaimana pendapat bapak  tentang tanggapan guru-guru dalam 
menyikapi kedisiplinan ini? 

WKS-1 :Pada umumnya mereka menyikapi dan melaksanakan ya....hanya 
mereka itu melaksanakan dengan senang atau dengan terpaksa....itu 
ya mereka sendiri yang ngerti. Tetapi dimana-mana sebetulnya 
sudah umum bahwa seorang pegawai itu harus begini-begini...sudah 
ada aturannya. Yang dikhawatirkan adalah kelanggengan dari sikap 
kita ini, karena kalau sikap kita melakukan dengan terpaksa kan 
ngga langgeng. 

PEN    : Kalau menurut bapak, teman-teman ini secara umum terpaksa atau 
tidak? 

WKS-1 : Menurut saya masih ada unsur terpaksa.  
PEN     : Buktinya pak, barangkali dapat dilihat dari mana atau dalam hal 

apa? 
WKS-1 :Ya buktinya, selama KS tidak ada misalnya penataran, memang 

guru-guru agak kendor juga, santai, bahkan ada yang bilang 
(menirukan kata-kata guru) :”wah sekarang lagi menikmati 
kebebasan...”. Namun demikian kalau dibandingkan dengan KS 
yang lama, kondisi yang sekarang ini lebih bagus walaupun unsur-
unsur keterpaksaan itu ada. Sebetulnya keterpaksaan itu bisa 
dinetralisir dengan pendekatan KS tersebut, karena pendekatan 
terhadap orang tua kan lain sekali dengan pendekatan terhadap 
anak-anak. 

PKS-1 : Pak Sehat betul, pendekatan itu sebetulnya sangat dipengaruhi oleh 
wawasan, kepribadian, kompetensi dia. Dan intinya kembali kepada 
motivasi bu, bagaimana seorang pemimpin dapat memotivasi anak 
buah.  

PEN   : Berbicara masalah motivasi ni pak, sejauh mana peran KS sendiri 
terhadap motivasi guru? 

PKS-1 :Yang bisa dilakukan baru sebatas ”meningkatkan kesejahteraan”. 
Kemudian yang diharapkan lagi sebetulnya masalah jenjang karier, 
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tetapi hal ini ngga ada yang bisa jamin karena sistem kita belum 
memungkinkan untuk itu. Saya pikir tidak di sini saja, di sekolah 
manapun masalah jenjang karier menjadi tanda tanya besar begitu, 
artinya dimana-mana KS seperti itu. Sekarang yang jadi wakil KS 
saja ya wakil KS terus, dan ngga tau sampai kapan. 

PEN  :Kemudian untuk masalah kurikulum pak, apakah guru-guru 
mengalami kesulitan? 

WKS-1 :Kalau menurut saya jelas ada kesulitan, kesulitannya itu antara lain 
ya masalah pemahamannya. 

PEN     :Apakah untuk hal ini guru-guru pernah mengeluh? 
WKS-1 :Ya sering bu, keluhan itu datangnya secara individu dan terutama 

yang belum pernah diikutkan penataran tentang KBK tersebut. 
Sedangkan pengarahan dari kita ya belum bersifat intensif. Jadi 
pengarahan tentang pengembangan kurikulum ini setiap bulan atau 
berapa secara berkala memang belum dilaksanakan. 

PKS-1 : Untuk tataran pengembangan kurikulum ini di sekolah kita memang 
belum intensif bu. Sebenarnya itu bisa saja dilaksanakan tetapi 
selalu ada kendala, dan kendala yang paling utama adalah ya 
pendanaan ( hal ini diiyakan oleh pak Sehat) 

PEN     : Apakah ini juga terjadi pada KS yang lama pak? 
PKS-1 :Iya bu...sama yang dulu dan sampai sekarang ini. Misalnya 

begini...bu Tari itu kan instruktur, instruktur propinsi lagi...tetapi 
tidak diberdayakan untuk memberikan pengarahan kepada teman-
teman. Barangkali bu Tari karena baru, baru beberapa bulan....la 
saya ini juga instruktur yang sudah 1 tahun lebih tetapi juga kurang 
dimanfaatkan. Artinya pengkondisian dari pihak pimpinan untuk 
mengkondisikan kita agar secara periodik dapat belajar bareng 
dengan teman-teman itu belum. 

PEN     : Apakah selama ini KS tidak pernah meminta untuk hal itu? 
PKS-1  :Ya meminta pernah tetapi hanya moment tertentu saja, misalnya 

pada saat rapat dinas yang waktunya mungkin tidak se leluasa kalau 
memang khusus diadakan tersendiri begitu. Ya memang ngga begitu 
fokus untuk hal itu. 

PEN    : Apakah ada langkah ke depan untuk mengadakan MGMP khusus di 
sekolah kita ini pak, barangkali pengembangan kurikulum dapat 
dilakukan di wadah tersebut? 

PKS-1 : Kelihatannya sulit bu untuk membentuk MGMP sekolah. Dalam 
artian kalau hanya sebatas dibentuk koordinator ya gampang. 
Kemudian yang kedua, bagaimana mengkondisikan teman-teman 
katakanlah yang satu bidang studi untuk diskusi bareng itu kan 
harus difasilitasi. Nah sulitnya itu ya memfasilitasinya itu. 

WKS-1 :Memang semua ini berkaitan dari pada ”supervisi itu sendiri” bu. 
Sebenarnya kalau supervisi dapat dilakukan dengan benar ya 
arahnya kesana semua kan?. Artinya selesai pelaksanaan supervisi 
tentunya akan ada beberapa temuan-temuan atau katakanlah 
kelemahan-kelemahan yang nantinya mesti ditindak lanjuti untuk 
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diadakan pembinaan. Kalau hal ini dilakukan secara periodik dan 
secara baik ya sudah pasti hasilnya akan baik. 

PEN    :Ngomong-ngomong masalah supervisi ini pak, apakah guru-guru itu 
juga membuat administrasi guru dengan baik? 

WKS-1 : Secara umum mereka tidak membuat bu. 
PKS-1 : Kalau disebut membuat bukan tataran itu yang dimaksud. Kalau 

konsep, katakanlah silabus, guru harus membuat kan tidak. 
Acuannya bukan guru harus membuat, tetapi guru harus memiliki? 
Aternatif pertama guru membuat sendiri silabus itu, alternatif kedua 
memohon bantuan Dinas atau MGMP kota untuk menggunakan 
silabus yang dipakai bersama-sama, dan yang ketiga menggunakan 
silabus dari pihak lain atau sekolah lain....itu boleh. Ini saya dapat 
informasi dari PUSKUR (Pusat Kurikulum) lo. 

PEN : Tetapi bagaimana dengan RP (Rencana Pengajaran) pak? 
PKS-1  : Kalau RP ya guru harus membuat sendiri, karena bagaimanapun RP 

itu kan harus disesuaikan dengan apa yang akan diajarkan oleh guru 
masing-masing dan tentunya disesuaikan juga dengan kondisi 
sekolah, tetapi kalau silabus kan sifatnya general (umum). 

PEN   :Tetapi kalau ada guru yang tidak membuat RP itu bagaimana 
pak...apakah ada sangsi? 

WKS-1 :Tidak... 
PEN     : Menurut bapak bagaimana pelaksanaan KBM di sekolah kita pak? 
WKS-1 : Selama ini pelaksanaan KBM sudah berlangsung baik. Tetapi guru 

belum beragam dalam menggunakan teknik atau metode seperti 
tuntutan KBK. Ya memang dari unsur persiapannya kurang dan 
guru juga merasa ketakutan untuk merubah dengan beragam 
metode. 

PEN   : Maksudnya takut dala hal apa pak? 
WKS-1 :Misalnya begini, karena sekarang ini disiplinnya adalah disiplin 

kelas dan ketika guru mau mengajak siswa keluar tau-tau ditegor 
KS: ”kenapa itu anak rombongan keluar?”. Padahal mungkin 
sedang melaksanakan KBM tentang ”pengamatan”. Kemudian 
diskusi di kelas itu kan pasti ramai, itu jua ngga boleh. Akhirnya 
guru itu ragu-ragu dan takut menggunakan metode tersebut. 

PKS-1 :Ini sebetulnya butuh pemahaman secara menyeluruh baik guru 
maupun pimpinan bagaimana proses KBM yang seharusnya 
sekarang ini. Kalau ditanya bagaimana pelaksanaan KBM yang 
sekarang ini, ya secara umum KBM berjalan dengan baik. Baik 
dalam tataran bahwa sudah terlaksana dengan tenang. Yang menjadi 
permasalahan, apakah KBM sudah tepat sasaran, dengan metode 
yang tepat atau belum, itu memang belum ada kajian ke arah sana. 

WKS-1 :Kalau berbicara masalah KBK yang sekarang kan pengalaman-
pengalaman belajar apa yang diberikan kepada siswa, ya hanya 
pengalaman belajar mendengarkan. Kalau guru dikatakan belum 
mampu saya pikir tidak. Ya itu tadi belum berani merubah metode 
seperti yang diharapkan KBK.  
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PKS-1 :Untuk menerapkan proses KBM dengan metode yang beragam ini 
tentunya kita butuh persiapan dan sarana yang beragam juga. Tentu 
pada akhirnya imbasnya ya bagaimana anggaran bisa mendukung. 
Yang berikutnya yang terpenting tentu bagaimana pemahaman dari 
teman-teman untuk masalah proses KBM dari kurikulum yang baru 
ini. Ya tentunya harus dengan persiapan yang matang. 

WKS-1 :Pada saat diadakan akriditasi baru-baru ini bu, pernah ditanyakan: 
”pernah mengadakan proses pembelajaran di luar ga”? Dengan 
pertanyaan tersebut tentunya kita berfikir bahwa kita sekali waktu 
harus melakukan pembelajaran di luar kelas kan begitu. Lantas 
apakah KS mau bertanya seperti itu? Kalau beliau bertanya seperti 
itu berarti beliau sudah memahami. 

PEN   :Apakah dengan kata lain KS belum memahami tentang hal ini?  
PKS-1 :Semua ini tidak lepas dari background ya, dalam artian bahwa 

pimpinan yang sekarang cenderung berangkat dari proses pimpinan 
yang lalu, yang melihat bahwa proses KBM itu akan baik kalau 
anak-anak tenang. Penekanannya baru sebatas itu. Jadi belajar itu 
ketika anak duduk dengan rapi, tenang, tidak ribut, mendengarkan 
gitu kan. Jadi esensi kurikulum yang baru menuntut lain pada 
akhirnya belum kena. 

PEN   : Sebagai guru senior dan juga bapak berdua sebagai PKS, pernahkah 
bapak mendapat keluhan dari teman-teman? 

WKS-1 : Pernah...,ada memang dan itu masih sebatas masalah kebijakan saja 
dan belum bertanya masalah proses. Ya paling bertanya ”kenapa 
kok kebijakannya begini”. Karena KBK ini kan baru,  sedangkan 
pemahaman teman-teman ini juga  masih dibilang kurang begitu. 
Dan juga ”kenapa ko berbeda dengan yang sebelumnya?”. Jadi 
barangkali mereka itu merasa kaget bu, memang perubahan ini 
dirasa drastis begitu. 

PKS-1 : Karena juga muncul istilah orang spionase, yang artinya ada orang 
yang diberikan tugas katakanlah untuk ”mengingatkan”, Tetapi 
kembali karena ketika pendekatan itu tidak pas sehingga tidak bisa 
diterima oleh teman-teman, dan malah dianggap sebagai mata-mata. 

PEN    : Kemudian kita beralih pada output pak, bagaimana menurut bapak 
lulusan dari sekolah kita ini? 

PKS-1  : Menurut saya kalau dibuat grafik, output kita ini cenderung turun 
bu. 

PEN     :  Kendalanya apa pak? 
PKS-1  : Output itu kan tidak lepas juga dari input bu, dan input kita semakin 

lama semakin drop saya rasa, ini secara kualitas nilai lo ya ketika 
dilihat dari NEM juga TES. Bahkan pernah suatu ketika kan ada 
periode dimana jumlah pendaftar kita itu kurang dari kapasitas daya 
tampung, sehingga semua pendaftar itu diterima semua sampai pada 
nilai 1,2. Termasuk kelas III yang sekarang ini hanya sedikit sekali 
yang ditolak. Dan untuk tahun ini kelas VII, siswa yang diterima 
nilai terendahnya hanya 3,7. Jadi rendah sekali memang input di 
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sekolah kita ini. Kita rendah dalam input, kemudian proses juga 
belum maksimal ya tentu uotputnya bisa diipredik rendah juga.  

WKS-1 : Cuma yang dapat dibanggakan dari penilaian masyarakat itu adalah 
bahwa sekolah kita ini cenderung menghasilkan output yang 
memiliki pribadi-pribadi yang baik begitu, itu catatan yang saya 
dapatkan dari masyarakat. Itu termasuk nilai plus dari sekolah kita, 
tetapi kalau kembali untuk prestasi ya itu tadi...karena inputnya 
minim ya akhirnya output masih jauh dari yang kita harapakan. 

PEN    :Pantas masih ada harapan tidak, dengan input yang minim kemudian 
bagaimana supaya bisa menghasilkan output yang baik seperti yang 
diharapkan? 

PKS-1  : Ya harapan tentunya ada bu, namanya juga harapan 
PEN   : Barangkali bapak berdua punya gambaran kira-kira bagaimana cara 

menggodognya atau mengolah sehingga dalam proses KBM dapat 
menghasilkan output yang maksimal? 

WKS-1 :Ya kembali kepada kompetensi guru yang sudah ada itu 
dimaksimalkan bu, itu yang pasti. Jadi memaksimalkan kinerja 
guru, memberikan motivasi, dan tentunya dikelola dengan 
manajemen yang baik pula. Tetapi kalau kita lihat kata kunci dari 
semua ini adalah pimpinan. 

PEN   :Kalau begitu apa harapan bapak terhadap pimpinan kita ini, 
barangkali ini nanti dapat menjadi masukan untuk KS kita. 

PKS-1 :Saya sih sederhana, pimpinan itu (1) harus aspiratif, memahami 
betul bagaimana kondisi kita secara psikhologis karena pendekatan 
kebijakan itu mempertimbangkan hal itu, (2) punya skala prioritas, 
step-stepnya itu harus jelas yang kita bisa ikutin secara bersama-
sama, tujuannya apa, proses seperti apa. Ini yang menjadi jaminan 
dalam kita bekerja. 

PEN    :Apakah skala prioritas ini belum termuat dalam program sekolah 
pak? 

PKS-1 :Terus terang untuk KS yang sekarang ini perencanaannya sulit ya, 
dalam artian belum sampai pada tataran skala prioritas. Tahapan 
dalam 1 tahun yang ingin dicapai itu apa saja. Memang peningkatan 
disiplin ya, peningkatan kesejahteraan ya, tetapi untuk peningkatan 
KBM belum kesentuh. Terus disiplin sendiri, disiplin yang seperti 
apa yang ingin dicapai itu kita masih meraba-raba. Apakah sebatas 
pada disiplin guru dan anak berada di kelas, disiplin masuk, disiplin 
pulang? Apa hanya sebatas itu yang dimaksud? Tentu masih banyak 
komponen yang mesti perlu dijabarkan dan dipahami secara 
bersama-sama. 

WKS-1 :Ya...kalau menurut saya langkah awal dari suatu keberhasilan itu 
adalah dari disiplin dulu. Nah kalau disiplin ini sudah tercapai atau 
terlaksana maka sebetulnya langkah selanjutnya akan menjadi 
gampang. Yang menjadi masalah, apakah KS sudah mempunyai 
program-program yang terencana belum? Ini memamng kita belum 
tau. Sebetulnya saya yakin bahwa semua guru tidak mau berada 
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disekolah yang tidak baik begitu, semua guru pasti berkeinginan 
berada di sekolah yang favorit karena itu menjadi suatu 
kebanggaan. Kembali kepada pimpinan, walaupun kita punya 
penjabaran atau ide-ide yang bagus tetapi tidak didukung dengan 
kebijakan-kebijakan pimpinan yang bagus ya akhirnya ide kita 
mentah lagi. Disiplin ini barangkali merupakan salah satu  langkah 
awal beliau, ya kita lihat saja nanti kelanjutan dari langkah-langkah 
beliau itu apa lagi. 

PEN     : Apakah langkah berikutnya setelah disiplin ini belum direncanakan 
pak? 

WKS-1 : Belum bu. 
PKS-1  : Seharusnya memang KS itu punya visi misi yang utuh ya. Sekolah 

kita ini kan punya visi misi yang cukup bagus begitu. Tetapi 
bagaimana KS meletakkan perencanaan proses di sekolah ini 
berangkat dari situ. 

WKS-1 :Sementara ini memang program juga kebijakan itu masih situasional 
bu. Ini begini, ini begitu, dsb. Ya kata kuncinya ya terletak pada 
disiplin itu tadi. 

PKS-1  : Disiplin itu adalah kebijakan awal bu, tetapi setelah itu bagaimana 
disiplin ini akan diberikan arah. Yang belum dilakukan adalah 
tataran bagaimana memberikan arah pada disiplin itu sendiri. Dan 
sekarang ini kita baru dalam tataran langkah mengkondisikan 
supaya disiplin.  

PEN    : Kemudian apa harapan bapak terhadap guru-guru, mengingat ujung 
tombak dari KBM itu adalah guru? 

PKS-1 : Kalau saya sederana. Guru itu jangan sampai terkotak-kotak, dalam 
artian kita itu berada dalam lingkungan yang itu-itu saja. Supaya 
tidak terjadi seperti itu bagaimana, ya tentunya kita harus menjadi 
orang pembelajar. Tentunya belajar dalam segala hal sesuai dengan 
tuntutan jaman sekarang. 

PEN     : Apakah ini dengan kata lain perlu sarana pembelajaran untuk itu? 
PKS-1  : Perlu sekali bu. Ya itu nanti tergantung kebijakan KS bagaimana 

yang terpenting bagaimana supaya guru itu termotivasi untuk dapat 
terus mengembangkan kompetensinya. Kemudian kotak yang kedua 
maksud saya antar guru sendiri jangan sampailah ada kotak-kotak 
atau kelompok-kelompok. 

PEN    : Apakah bapak melihat kotak-kotak atau kelompok-kelompom guru 
tersebut? 

PKS-1 :Ya ketika pendekatan KS itu tidak tepat, tidak dengan 
memperhatikan psikologi orang dewasa pasti yang akan timbul 
adalah pengkotakan. 

WKS-1 : Kalau yang seperti itu memang bisa dan yang menjadi penyebabnya 
adalah seorang pimpinan. Tetapi karakter dari masing-masing guru 
sendiri juga yang menjadi tolok ukur.  

PEN   : Bapak sebagai guru senior, dan barangkali sebagai yang dituakan, 
apa tidak bisa menjembatani dengan masalah ini? 
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WKS-1 :Ya kita sebatas teman ya paling-paling hanya bisa basa-basi 
saja....(sambil tertawa). Ya tentunya kembali lagi pada 
pimpinan...kalau dia itu peka terhadap itu ya tentunya segera 
mengambil langkah-langkah. Ya sebetulnya dengan adanya itu 
cenderung motivasi kurang, kenerja kurang, bisa juga merasa 
kejenuhan. Ya sebetulnya kalau guru punya seni mengajar yang 
banyak tentunya rasa jenuh itu akan berkurang. 

PEN   :Apakah kejenuhan ini terjadi karena suasana kerja yang kurang 
kondusif? 

WKS-1 :Bisa jadi sih bu. Karena sosialisasi yang kurang baik. Jangankan 
mengajar....datang ke sekolahpun jadi males. Ya itu kelemahannya 
pimpinan....dari dulu pimpinan itu belum ada yang melakukan 
sampai ke situ. 

PKS-1 :Kalau saya melihatnya begini bu, budaya kita ini menempatkan 
pimpinan sebagai raja kecil. Jadi tidak bisa dikoreksi. 

WKS-1 :Bagaimana bisa dikoreksi...,orang baru ngomong sedikit saja 
salah..., sudah langsung diomelin. 

PKS-1 :Itu tidak lepas dari sistem budaya kita bu....jadi sulit untuk 
menghilangkan itu. Karena pimpinan kita yang sekarang ini juga 
berangkat dari proses masa lalu. Sebetulnya kalau menyadari bahwa 
KS itu hanyalah seorang guru yang diberi tugas tambahan, 
barangkali kalau menyadari hal itu ya mungkin akan lebih bagus. 

PEN    : Kemudian pak kalau dilihat peran KS sebagai koordinatir itu sejauh 
mana? 

WKS-1 :Kalau dulu kelihatannya ngga bisa, tidak mampu dia...tetapi 
sekarang sudah cukup bagus dalam mengoordinir segala 
kegiatan...cukup bagus atau lumayanlah begitu. Paling tidak dalam 
pemilihan staf (PKS)  yang sekarang ini lebih baik dan pas. 

PEN   : Kemudian peran dia sebagai konsultan (dalam memberikan bantuan 
profesi kepada guru / staf) sejauh mana? 

PKS-1 :Kalau sebagai konsultan belum bagus, bahkan belum ada atau belum 
kelihatan KS dalam memberikan bantuan yang sifatnya bantuan 
profesi seperti itu. 

PEN  : Kemudian peran KS dalam pemimpin kelompok, misalnya dalam 
pengembangan kurikulumnya, memberikan contoh metode yang 
baik, kiat-kiat mengajar yang baik?  

PKS-1  : (malah tertawa bersama dengan pak Sehat). Ya kalau untuk itu apa 
lagi bu, ya pasti sangat jauh, orang kita itu tau persis bagaimana 
beliau menjadi guru sebelumnya. Itu semua kan tidak lepas dari dia 
menjadi guru dulu, cukup lama kita bersama-sama di sini kan, ya 
pak Sehat ya? 

PEN     :Kemudian sejauh mana peran KS sebagai evaluator? 
PKS-1  :Ketika seseorang berperan sebagai evaluator maka dia harus tahu 

kriteria-kriteri yang akan dinilai. 
WKS-1 :Bagaimana akan menjadi evaluator....orang dia sendiri tidak paham 

apa yang mau dievaluasi. 
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PEN   :Ya pak terima kasih atas waktunya, dan terima kasih juga atas 
informasinya. Barangkali nanti saya masih perlu dengan bapak 
semoga bapak tidak keberatan kita akan kembali bincang-bincang 
bersama. Selamat siang pak...   
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Catatan Lapangan : 16 
(W : 16) 

 
Wawancara    :  Kamis, 29 September 2005 
Informan    :  Ibu Epi Yuliastuti,SPd(G-3) dan Ibu Nurbadri,SPd(G-4) 
Waktu     :  Pukul 16.00 – 17. 00 
Tempat                   :  Ruang BP 
   

Wawancara ini terjadi dengan perjanjian satu hari sebelumnya. Saat 
itu beliau berdua tidak ada jam mengajar. Wawancara disepakati di ruang 
BK, yang kebetulan saat itu ruang BK sepi tidak anak yang sedang 
bermasalah dan anak-anak yang lain juga semua masuk kelas karena memang 
waktunya belajar.  
              Ruang BP menjadi satu dengan ruang UKS, jadi di ruang tersebut 
terdapat 1 tempat tidur, kotak obat kecil, 3 almari, 1 set kursi tamu, meja dan 
kursi khusus untuk menangani kasus siswa (pembinaan), TV 21 in, dan 1 
buah despenser.  Peneliti melakukan wawancara di meja kerja bu Nurbadri, 
demikian transkrip wawancaranya : 
 
PEN : Bagaiman pendapat ibu, dengan adanya pergantian KS yang baru 

ini? 
G-4    : Pada awalnya kita berfikir bahwa dengan KS baru kita akan senang, 

termotivasi dan semangat bekerja. Kita kan wajar kalau selalu 
menghendaki adanya perbaikan, ada sesuatu yang baru dan itu baik. 
Tetapi kalau kenyataannya engga ya akhirnya akan muncul berbagai 
tanggapan yang ngga bagus begitu. 

PEN   :Barangkali ibu bisa jelaskan kenapa muncul tanggapan yang ngga 
bagus? 

G-4    :Ya karena dia ngga konsisten, apa yang dia tentukan akhirnya dia 
langgar sendiri. 

G-3    :Maksudnya begini, apa yang dia katakan dengan tindakannya itu 
ngga sama gitu lo bu. 

PEN   :Sekarang KS sedang menggalakkan kedisiplinan, bagaimana 
pendapat ibu? 

G-3   :Ya itulah perbedaannya, kalau dulu KS terlalu bijak, toleransinya 
tinggi sehingga terkesan lemah dan tidak tegas, tetapi KS yang 
sekarang ini terlalu tegas tapi kaku, sehingga disiplinnya ya disiplin 
kaku jadinya. 

PEN  :Kelihatannya kebijakan KS yang baru ini nampak sekali pada 
kedisiplinan ya bu, barangkali ada kebijakan selain disiplin? 

G-4   :Kebijakan KS yang baru ini selain tentang kedisiplinan ya itu tadi 
masalh kenaikan honor. 

G-3  :Ya sebetulnya kenaikan ini tidak begitu terasa, seolah kaya 
kamuflase, masih timpang begitu karena satu sisi honor naik tetapi 
disisi lain honor dipotong. 

PEN  :Sekarang masalah supervisi bu, apakah ada perubahan pelaksanaan 
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supervisi yang dulu dengan yang sekarang? 
G-3    :Dulu pernah dilakukan supervisi oleh KS juga oleh wakil, terus 

belakangan nyaris tidak ada supervisi. Selama kepemimpinan pak 
Ngadiyat 7 tahun ini hanya 2 kali. Kalau dulu staf  (PKS) yang 
mensupervisi KS tetapi untuk guru-guru yang mensupervisi ya 
wakilnya pak Sehat dan pak Mudakim. 

PEN   : Bagaimana cara mengevaluasi supervisi yang dulu? 
G-4   :Ya evaluasinya langsung bu, setelah selesai disupervisi ya langsung 

dikasih tahu bahwa kekurangannya ini...kita sharing saja. 
G-3  :Ya Cuma sharing gitulah bu...tukar pendapat...setelah itu solusi dan 

tindak lanjutannya ya tidak ada. Setelah melakukan 
supervisi....sharing / tukar pendapat langsung ya terus selesai. 
Kelihatannya memang hanya sekedar formalitas saja, jadi kalau ada 
pengawas dari diknas itu kegiatan supervisi  sudah ada begitu. 

PEN  :Lantas untuk supervisi yang sekarang menurut pendapat ibu 
bagaimana? 

G-4    :Menurut saya juga ngga begitu bagus, ya karena kurang terprogram 
dengan baik. Terlalu banyak yang ditunjuk beliau untuk membantu 
beliau. 

G-3  :Ditambah lagi bu, orang yang ditunjuk sebagai supervisor tidak 
mencerminkan kualifikasi sebagai supervisor...jadi kita 
meragukannya. Bukan karena senioritas tetapi karena mereka staf 
(PKS). 

PEN   : Apakah guru-guru menerima kebijakan ini? 
G-3    : Di sisni tu tidak ada kata-kata menolak...protes...dsb. 
PEN  :Tadi ibu mengatakan bahwa kurang setuju dengan adanya 

pendelegasian ini, lantas apa yang ibu harapkan untuk pelaksanaan 
supervisi ini? 

G-3  :Ya tentunya saya ingin bahwa supervisor itu mempunyai kualifikasi 
sebagai supervisor. 

G-4  :Itu betul...ya tentunya dia itu yang mampu sebagai pembimbing, 
mampu untuk memberikan contoh, ya pokoknya dari segala segi dia 
mampu. Dan yang penting sikap dewasa dari supervisor. 

PEN   : Apakah menurut ibu berdua supervisi yang sekarang akan berjalan 
dengan  baik? 

G-4   :Saya pikir berjalan ya tetap berjalan tetapi kayanya hanya sekedar 
berjalan apa adanya. Kalau ingin supervisi ini berjalan baik ya 
tentunya dalam penunjukan supervisornya itu yang 
pas...tepat...tidak asal saja karena dia semata-mata sebagai staf 
(PKS). Sebagai supervisor kan tidak bisa orang yang 
emosional....dan saya khawatir akan terjadi subyektifitas. 

PEN  : Kira-kira apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan 
supervisi ini? 

G-4  :Saya pikir yang saya katakan tadi sebagai kendala utama 
bu...,sehingga kita merasa tenang-tenang saja mau dilaksanakan 
supervisi. Saya saja perangkat juga nggak pas dan nggak lengkap... 
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PEN  : Barangkali ibu punya harapan bagaimana supaya supervisi ini dapat 
berjalan dengan baik? 

G-3   : Saya pikir kuncinya tetap pada KS dan supervisor. Karena kalau KS 
atau supervisor itu profesional maka saya yakin guru-guru akan 
antusias. Jadi jangan sampai guru itu merasa ragu dengan 
kemampuan supervisor. Kalau kita sudah merasa ragu dengan 
supervisornya ya sudah, kita lantas tidak ada motivasi untuk 
menyambut supervisi ini dengan baik. 

G-4  :Barangkali kalau KS juga ikut sebagai supervisor begitu 
ya...mungkin akan lebih baguslah. 

PEN  : Ibu sendiri ada motivasi nggak mau diadakan supervisi? 
G-3+G-4: Nggak....(dijawab hampir bersaman oleh beliau berdua sambil 

tertawa) 
G-4  : Ah selama ini saya juga belum pernah disupervisi, dari tahun 1995 

sampai sekarang ya baru kali ini. 
PEN : Pelaksanaan supervisi dijadualkan awal Agustus tetapi ternyata 

mundur. Bagaimana pendapat ibu? 
G-3  : Ya ini sebetulnya menunjukkan kualitas seorang pemimpin. 
G-4  :Secara psikhologis sebetulnya dia itu juga kurang pas untuk menjadi 

seorang pemimpin. 
PEN  :Tetapi kan sebetulnya masing-masing staf (PKS) sudah diberi tugas 

untuk menyelesaikan tugas masing-masing termasuk tugas untuk 
menyusun progran supervisi dan melaksanakannya, bagaimana 
menurut ibu? 

G-3   :Ini yang menjadi masalah adalah dua-duanya, KS dan PKS. 
Seharusnya KS juga tetap kontrol sampai dimana kerja anak buah. 
Kalau lamban ya tentunya ditegor atau diingatkan, bahkan 
dibimbing / diarahkan kalau memang menemui kesulitan. La ini 
tidak, KS kelihatannya juga diam saja.  

 
Pada saat kami berbincang bertiga ,datanglah ibu Suryati. Beliau akhirnya 
ikut bergabung ngobrol dengan kami, dan selanjutnya disebut ”G-5”. 
 
PEN  :Kembali ke supervisi ya bu, apakah untuk perangkat mengajar juga 

ada instruksi dari KS agar guru-guru membuat? 
G-4     :Ya betul bu..., malah ini sudah disuruh untuk mengumpulkan. 
PEN    : Apakah ibu sudah mengumpulkan? 
G-4    : Belum. Karena disuruh untuk menulis tangan semua ya akhirnya 

belum semua. 
PEN   :Apakah instruksinya harus ditulis tangan semua, termasuk 

silabusnya? 
G-5   :Ya betul bu, alasannya kalau tidak ditulis tangan nanti bisa foto 

kopy atau cenderung  dibuatkan oleh orang lain. Ya namanya juga 
untuk diri sendiri jadi kita tau apa yang kita buat begitu. 

PEN   : Apakah alasan itu bisa diterima? 
G-5   :Sebagian bisa tapi sebagian ya tidak, karena sekarang kan sudah 
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jamannya dengan teknologi yang canggih, seharusnya bisalah 
dengan hasil ketik komputer. Lagian kalau ada revisi ya kita enak 
tinggal revisi mana yang perlu terus tinggal print deh....beres kan? 
Tapi beliau ngga mau tanda tangan ni kalau ngga ditulis dengan 
tangan.   

PEN  : Apakah itu akan menjadi beban buat ibu? 
G-4    :Jelas iya to bu...., kalau RP bolehlah....tetapi untuk silabus masa 

harus tulis tangan juga? Saya pernah mengikuti penataran dan 
dikatakan oleh pakar-pakar di penataran sana bahwa yang perlu 
dibuat itu RP, sedangkan silabus itu sifatnya sudah umum dan di RP 
itulah kita mengembangkan materi sehingga harus dibuat sendiri. 

G-3  : KS kita ini sebetulnya ngga tau bahwa dalam perangkat mengajar 
itu apa yang harus dibuat sendiri  oleh guru dan apa yang tidak 
boleh, sehingga beliau itu ngga tau bahwa tidak semua perangkat 
mengajar harus ditulis tangan. 

G-5  :Kalau kebijakannya masih seperti itu berarti beliau itu telah 
ketinggalan jaman sekali. Sekarang sudah jamannya serba komputer 
tetapi harus nulis pakai tangan. 

PEN  : Ada kesulitan tidak dalam membuat perangkat mengajar ini? 
G-5   :Ya kalau saya tidak, karena saya tinggal mencontoh, menyalin yang 

sudah ada. Sebetulnya ini sama saja dengan menipu diri sendiri kan 
namanya? 

PEN   :Menurut ibu bertiga apakah teman-teman juga membuat perangkat 
mengajar ini? 

G-3    : Ada yang membuat dan ada yang tidak bu, dan yang ngga mbuat itu 
contohnya pak Edi (sambil tertawa karena pak Edi adalah suami bu 
Epi sendiri) tetapi kayanya dia tenang saja. 

PEN   : Ada sangsi tidak bu terhadap guru yang tidak membuat? 
G-4    : Ya biar saja ada sangsi, lha saya ini sudah mentok kok...ngga bisa 

naik pangkat lagi, ya biarin saja. 
PEN   : Jadi kelihatannya sudah tidak ada motivasi ya bu? 
G-4   : Lha habis gimana kalau dituntut ini itu sedangkan tugas yang lain 

juga masih banyak. Kita kan juga mengutamakan yang lain juga. 
PEN   :Untuk memperbaiki kondisi yang seperti ini, apa harapan ibu 

terhadap KS? 
G-4  : Ya saya berharap KS itu bisa melihat sekolah-sekolah lain sehingga 

dia bisa mencontoh yang baik dari sekolah lain tersebut. 
PEN  : Dengan adanya kebijakan disiplin ini, menurut ibu bagaimana guru-

guru menyikapi kebijakan tersebut? 
G-3  :Sebetulnya guru-guru itu senang dengan kebijakan KS tentang 

kedisiplinan itu, cuma cara pendekatannya yang kurang pas. Atau 
kalau saya katakan terlalu kaku begitu. Contohnya begini, waktu itu 
memang jam pulang kurang 5 menit, terus ada salah satu kelas 
anak-anaknya sudah keluar pulang, lantas anak-anak yang sudah 
berdoa pulang itu disuruh kembali ke kelas dan besoknya langsung 
dibuat tegoran terhadap guru dengan menggunakan kertas ditempel 
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di papan pengumuman dan otomatis bisa dibaca semuanya termasuk 
siswa, kan itu memalukan. 

PEN  :Kembali ke masalah supervisi bu, sejauh mana perannya KS ini 
sebagai koordinator di sekolah ini? 

G-4  :Kayanya masih kurang bu, contohnya begini....sekarang ini guru-
guru yang satu bidang studi saja nggak dibentuk siapa 
koordinatornya sehingga pada waktu ada perintah untuk membuat 
soal untuk ulangan mid semester terjadi saling tunjuk diantara guru 
yang satu bidang studi tersebut. Coba kalau ada  / ditunjuk dari awal 
misalnya untuk matematika koordinatornya adalah ini, koordinator 
bahasa Indonesia ini dst....barangkali nggak terjadi hal seperti itu, 
ya kan? 

G-3   : Karena tidak ada koordinator akhirnya tidak ada yang bertanggung 
jawab siapa yang seharusnya membuat soal tersebut, jadi akhirnya 
kemarin itu spontanitas saja siapa yang mau mbikin. Misalnya yang 
mengajar Bahasa Indonesia kelas 7 itu 2 orang, ya akhirnya saling 
diem karena yang satu bilang ”paling dia sudah bikin” terus yang 
satu lagi juga bilang hal yang sama, akhirnya bingung siapa ini yang 
bikin? Karena tidak ada koordinator tadi. 

PEN  :Bagaimana peran KS sebagai konsultan, dalam hal memberikan 
bantuan profesi terhadap guru? 

G-4  :Ngga nampak juga...., saya ngga bisa ngasih komentar nih bu.... 
G-3    :Iya belum nampak ada peran seperti itu. 
PEN :Bagaimana peran KS sebagai pemimpin kelompok, misalnya dalam 

hal pengembangan kurikulum? 
G-4  :Boro-boro memberikan pengarahan tentang pengembangan 

kurikulum, kita sendiri sebagai guru yang sedang melaksanakan 
KBK misalnya dengan membawa anak belajar keluar....itu ngga 
boleh. 

PEN   :Lha terus sebetulnya pembelajaran yang bagaimana yang beliau 
harapkan? 

G-4  :Ya pembelajaran jaman dulu...duduk manis...anak nggak keluar-
keluar....nggak ramai di kelas. Contohnya Bahasa Indonesia saja bu, 
sebetulnya kan banyak yang bisa dikerjakan anak di luar kelas...lha 
tapi nggak boleh keluar ya apa boleh buat duduk manis saja di 
dalam kelas. 

G-3  : Ya betul itu...., kelihatannya kalau anak-anak sliwar-sliwer itu dia 
pusing....(sambil tertawa) 

PEN   : Sejauh mana peran KS sebagai evaluator? 
G-3  :Belum nampak juga, bagaimana mau mengevaluasi lha wong 

supervisi saja didelegasikan?  
PEN  : Bagaimana pendapat ibu, peran KS dalam pengembangan staf? 
G-4  :Ini cerita bu, dalam pengembangan staf ini memang tentunya KS 

harus memperhatikan, dan dalam memperhatikan ini sebagai 
pemimpin tentunya beliau tidak boleh pilih kasih dan harus 
memperhatikan juga posisi bawahan. Sebagai contoh, dalam 
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mengikut sertakan guru ke kegiatan penataran tentunya ya 
menggunakan daftar urutanlah....siapa yang harus didahulukan. Lha 
ini ada guru yang jauh lebih senior dikalahkan tidak diberangkatkan 
tetapi justru guru yang baru saja diberangkatkan. Ini kan 
menjadikan guru senior tersebut sakit hati to? Padahal dalam daftar 
usulan jelas dia yang tertulis, tetapi nyatanya nama dia diganti 
dengan guru baru tersebut. 

PEN   :Barangkali ada pertimbangan lain? 
G-4   :Ngga bu..., yang jelas ini karena ada bisikan-bisikan dari staf (PKS) 

yang tidak suka pada guru senior tersebut. Mestinya sebagai 
seorang pimpinan tidak boleh begitu, justru harusnya 
merangkul....melindungi.....ya....seperti bapaklah bagaimana begitu. 

PEN  :O....begitu bu ya. Kemudian untuk pengembangan kurikulum sendiri 
sejauh mana peran beliau? 

G-4  :Ya perannya biasa-biasa saja. Dia sendiri ngga tau banyak tentang 
kurikulum bagaimana mau mengembangkan? Apalagi untuk 
kurikulum yang baru ini KBK...Mana dia tau...anak belajar saja 
harus dengan suasana tenang...diam....tidak ribut....belajar tidak 
boleh keluar kelas....itu semua dia tidak tau. Kalau tau mana 
mungkin dia melarang hal seperti itu, justru sebetulnya dia harusnya 
senang melihat gurunya kreatif dan inovatif dalam mengembangkan 
metode mengajarnya, kan begitu mestinya. 

 PEN   :Untuk kurikulum muatan lokal yang diberlakukan di sekolah ini apa 
saja bu? 

G-3     :Komputer, penbukuan dan Bahasa Arab. 
PEN  :Barangkali ibu tau pertimbangannya apa pada saat penentuan 

kurikulum mulok tersebut? 
G-3    :Ngga tahu. Ya tahu-tahu muloknya dipilih itu. 
G-4   :Menurut saya mulog seperti Bahasa Arab tu ngga efektif, karena 

anak belajar cuma setahun saja tahun pertama, terus nanti di kelas 2 
anak ganti lagi muloknya. Sekarang begini bu ya..., yang namanya 
belajar 3 tahun saja belum tentu bisa apalagi Cuma 1 tahun ya 
besoknya pasti ilanglah itu, jadi percuma. 

G-3    :Kalau kelas 2 dan 3 itu pembukuan....,jadi ya masih nyambunglah.... 
PEN  :Baiklah bu, saya kira sudah cukup wawancara kita hari ini. Sebentar 

lagi juga sudah pulang jadi kita tentunya siap-siap juga untuk 
pulang. Terima kasi atas waktunya semoga ibu masih akan bersedia 
memberikan informasi lain jika saya memerlukannya.  
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Catatan Lapangan : 17 
(W : 17) 

 
Wawancara  : Senin, 3 Oktober 2005 
Informan  : Kepala Sekolah (KS) 
Waktu   : Pukul 11.00 – 12.00 
Tempat  : Ruang Kepala Sekolah 
 

Wawancara ini terjadi dengan perjanjian dua hari sebelumnya. Senin 
itu masih terlihat KS ikut Upacara Kenaikan Bendera yang dilakukan secara 
rutin setiap hari Senin oleh siswa dan guru-guru. Setelah Upacara KS pergi 
ke Dinas Pendidikan Kota (Tangerang), dan sekitar jam 10.00 beliau sudah 
datang ke sekolah lagi. Rupanya beliau masih ingat dengan kesepakatan kami 
untuk melakukan wawancara, sehingga begitu peneliti menghadap, beliau 
langsung mempersilakan masuk sambil berkata: 

KS      : Wah jadi ya wawancaranya? 
PEN    : Jadi pak, kalau bapak ada waktu.  
KS      : Baiklah..., di sini saja ya bu. 
Akhirnya kami duduk di kursi tamu yang ada di ruang KS tersebut, 

dan peneliti juga meminta ijin untuk merekam pembicaraan ini dengan tape 
recorder. Beliau setuju, maka kami mulai berbincang-bincang sekedarnya 
untuk membuka pembicaran ini dan selanjutnya peneliti masuk pada 
permasalahan, demikian hasil wawancara kami: 

     
PEN :Sekarang posisi bapak adalah KS, tepatnya kapan bapak diangkat 

sebagai  KS di sekolah ini pak? 
KS :Terhitung mulai tanggal 10 Juni 2005 saya menjadi KS di sekolah 

ini. 
PEN : Pergantian/pergeseran pemimpin dalam organisasi itu wajar dan hal 

yang biasa ya pak. Tetapi kalau boleh tahu faktor apa kira-kira yang 
melandasi sehingga Bapak diangkat untuk menggantikan KS disini?  

KS : Begini bu, jabatan KS di sekolah negeri tentu diatur oleh Perda 
yang mengacu pada Kepres No 3 tahun 2003 tentang Tenaga  
Kependidikan bahwa Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas 
tambahan sebagai KS. Artinya ya bahwa saya diangkat sebagai KS 
disini sangat dipengaruhi oleh faktor luar menyangkut aturan PNS. 
Kalau sekarang guru itu pegawai Pemda, ya tentunya pengangkatan 
saya ya berdasarkan SK walikota. Jadi kalau faktor dari dalam 
sekolah sendiri ya tidak ada. Tentunya ada pertimbangan birokrasi 
yang mengatur pengangkatan KS, persyaratan menjadi KS 
maksudnya, seperti lamanya pengabdian, umur, pangkat/golongan 
dan sebagainya. 

PEN : Setelah menjadi KS pak, kebijakan apa yang akan bapak terapkan? 
Dan apakah ada perubahan pola kepemimpinan dengan KS sebelum 
bapak? 

KS :Begini bu, sebelum saya jelaskan kebijakan saya sebagai KS, 
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tentunya hal umum yang dilakukan oleh pimpinan sebuah institusi 
dalam menyikapi pergantian kepemimpinan ya pasti akan mengacu 
dari program-program pimpinan sebelumnya. Maksudnya tentu 
dilakukan semacam evaluasi program pimpinan sebelumnya. 
Dengan memanfaatkan masukan-masukan guru dan staff khususnya 
nanti akan diputuskan apakah program itu perlu diteruskan atau 
tidak. Yang pasti kalau diteruskan harus ada perbaikan-perbaikan. 
Menyangkut kebijakan saya sebagai KS yang akan diterapkan 
disekolah ini sebenarnya sederhana, saya ingin meningkatkan 
profesionalisme guru menjadi lebih baik, membangun proses KBM 
yang mampu mengahasilkan lulusan yang semakin baik, dan tentu 
terakhir ya ingin semua warga sekolah ini memiliki budi pekerti 
yang baik dilandasi rasa iman dan takwa kepada Allah SWT. 
Sederhana ngga sih bu, tiga hal itu? Itukan hal yang masih umum 
kan ya? 

PEN :Maaf pak dari tiga hal umum tadi bisa bapak jelaskan langkah-
langkah kongkritnya? 

KS :Wah panjang ini bu penjelasannya. Tapi tidak apa-apa saya jelasin 
intinya saja. Meningkatkan profesionalisme guru diawali dari 
pengingkatan disiplin kerja guru untuk meningkatkan 
kompetensinya.  Beberapa kompetensi utama yang harus dimiliki 
guru, antaralain memahami landasan dan wawasan pendidikan, 
menguasai materi pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran, 
menguasai evaluasi pembelajaran, dan memiliki kepribadian, 
wawasan profesi dan pengembangannya. Untuk mencapai ini saya 
mulai menerapkan semacam kontrak kerja buat GTT dan semacam 
komitmen tertulis buat guru-guru, komitmen yang menjadi rambu-
rambu buat kita bekerja. Insya Allah, konsep reward and 
punishment akan saya terapkan. Tentu untuk menyemangati aturan 
main tersebut saya tingkatkan kesejahteraan guru. Mulai tahun 
ajaran ini kan ada uang transport bu, disamping insentif lain yang 
juga saya tingkatkan nilai nominalnya. Artinya ya kalau guru itu 
rajin pasti kesejahteraannya juga jadi lebih baik. Kompetensi guru 
harus didukung oleh sikap profesional yang baik, oleh karena itu 
disiplin kerja menjadi sangat penting untuk membangun proses 
KBM yang baik. Tentu ini juga ditunjang oleh sarana dan prasarana 
yang mencukupi. Dari segi sarana dan prasarana ada hal penting 
yang ingin saya lakukan, yaitu membangun kemampuan siswa 
berbahasa inggris dan mengenal teknologi informasi. Maka sejak 
tahun ajaran baru kemarin saya bangun laboraturium bahasa, dan 
laboraturium multimedia. Untuk laboratorium komputer sekarang  
menjadi milik sekolah, sebelumnya kan komputer punya orang luar, 
pengusaha maksudnya. Resograph dibeli untuk memperbudah 
penggandaan naskah. Itu dari sisi sarana. Untuk mempertinggi 
keimanan saya aktifkan pengajian bulanan, disamping untuk 
mempererat silahturahmi dan kekeluargaan. Dan yang terpenting 
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adalah bahwa arah kedepan sekolah ini didasari dari satu program 
jangka panjang 4 tahunan yang disebut renstra (rencana strategis), 
sedangkan program satu tahunan saya susun berdasarkan analisis 
swot  yang disebut rencana operasional (renop). Program yan 
didahului analisis swot mudah-mudahan tepat sasaran, ya doakan 
sajalah bu.... 

PEN :Insya Allah pak, beralih ketema lain ya pak. Saya yakin dengan 
pengalaman yang panjang didunia pendidikan, bapak mengetahui 
banyak tentang supervisi. barangkali bapak bisa memberikan 
penjelasan / pendapat bagaimana keberadaan supervisi itu sendiri 
disekolah jika dilihat untuk kepentingan kemajuan pendidikan. 

KS :Supervisi? salah satu tugas KS ya sebagai supervisor supervisi 
sebenarnya kegiatan kontroling terhadap seluruh kegiatan sekolah, 
semacam monitoring dan evaluasi, gitu. Tujuan supervisi tentu 
untuk menilai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar KBM, 
sehingga KBM lebih terarah, terencana, tertib dan lancar dengan 
adanya rambu-rambu atau indikator-indikator penilaian supervisi. 
juga untuk menunjang usaha sekolah dalam meningkatkan mutu 
pendidikan, diantaranya tertib administrasi, optimalisasi kegiatan 
belajar mengajar. Dan yang pasti juga untuk melihat apakah bahwa 
kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana efektif dan efisien. 
Sehingga seluruh rangkaian proses belajar mengajar tahun ini dapat 
dijadikan sebagai bahan intepretasi pada tahun pelajaran 
mendatang. 

PEN :Karena bapak sebelumnya juga guru disini, menurut bapak 
bagaimana pelaksanaan supervisi KS selama ini? 

KS : Wah, gak tahu itu. Tapi dari sisi program supervisi kayaknya ada. 
Jadi berarti perencanaan supervisi ada ya, karena programnya ada, 
jadwal ada, tapi ga pernah bisa terlaksana. Hanya para guru diminta 
tanda tangan lembar penilaian supervisi. saya ingat waktu itu 
sekolah mau akreditasi. 

PEN : Faktor apa kira-kira yang menyebabkan pelaksanaan supervisi 
selama ini tidak dapat berjalan dengan baik. 

KS : Itu saya gak tahu persis, itu kan urusan KS terdahulu, tapi kira-kira 
gini. Pertama, KS tidak menyadari persis arti penting supervisi, 
terus juga gak ada yang memberikan masukan. Guru kan seneng 
kalo gak disupervisi, karena kalau disupervisi kan harus 
menyiapkan administrasi kelasnya. 

PEN : Kita tahu tugas yang menjadi tanggung jawak KS sangat banyak, 
masing-masing harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, 
demi untuk mencapai tujuan sekolah ini. Dan tentunya bapak punya 
target... target apa yang ingin bapak capai lebih dahulu. 

KS : Gini ya, tujuan sekolah itu kan acuanya visi dan misi sekolah. Ibu 
tahu kan visi dan misi sekolah kita? Makanya target saya ya tentu 
bagaimana bisa mencapai atau mengantarkan siswa untuk dapat 
berprestasi dalam prestasi akademik dan non akadamik. Tentunya 
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itu ditujang dengan proses KBM yang optimal, sarana-prasarana 
yang memadai, lingkungan dan kultur sekolah yang kondusif, 
ditujang dengan kinerja dan profesionalisme guru yang meningkat. 
Dan tak kalah pentingnya adalah menggalang partisipasi masyarakat 
untuk meningkatkan mutu sekolah. 

PEN : Bisa disebutkan menurut skala prioritas pak? 
KS : Ya, itu tadi yang saya sebutkan. Kalau menurut skala prioritas 

langkah pertama ya disiplin dulu, disiplin semua warga sekolah 
untuk bekerja dan belajar lebih baik. Kemudian kesejahteraan guru 
dan karyawan saya tingkatkan, sarana prasarana secara bertahap 
saya lengkapi. Lengkapnya sih ada di renstra dan renop. Renstra 
jangka panjangnya, sedangkan renop ya program tahun ini. Ibu bisa 
baca detailnya disitu... 

PEN : Bisa dikopi pak renstra dan renopnya....? 
KS : Boleh hubungi saja pak Taani. Sekalian minta penjelasannya. 

Kebetulan yang sama saya sudah saya berikan ke kantor dinas, 
tinggal satu untuk arsip. Kalo ibu bawa repot saya... 

PEN : Insya Allah pak, bagaimana menurut bapak target supervisi sendiri, 
apakah menurut bapak supervisi itu perlu dilaksanakan?  

KS : Supervisi ya perlu dilaksanakan dong. Alasanya ya seperti tadi saya 
sebutkan diawal, salah satunya ya untuk melihat apakah kinerja 
guru untuk mengelola KBM sudah optimal atau belum. Pokoknya 
ya, semacam evaluasi kinerja guru. Dari hasil evaluasi itukan dapat 
diketahui kelebihan dan kekurangan kita, untuk menjadi 
pertimbangan dalam menyusun program pada tahun yang akan 
datang. 

PEN : Lantas kebijakan apa saja yang akan bapak terapkan untuk supervisi 
agar supervisi dapat berjalan dengan baik dan memberi dampak 
yang positif dalam pelaksanaan KBM? 

KS : Saya ingin supervisi itu terprogram dengan jelas dan dilaksanakan 
sesuai dengan program supervisi itu saja. 

PEN : Untuk membuat program tersebut, apakah bapak 
mengkomunikasikan dulu dengan staf/PKS bapak? 

KS  : Ya, iyalah. Program supervisi juga dibuat oleh staf/PKS, tentunya 
berdasarkan keinginan saya dan persetujuan saya. Staf kurikulum 
yang utama. 

PEN : Semua staf atau hanya staf tertentu pak ? 
KS  : Nggak semua, staf/PKS kurikulum yang utama. Hanya PKS sarana 

dan Humas waktu itu yang nggak ikut membahas supervisi ini. 
PEN : Bagaimana untuk perencanaan, pelaksanaan evaluasinya supervise 

tersebut pak? 
KS : Perencanaan kan ada program supervisi. Sedangkan pelaksanaanya 

saya delegasikan pada tim supervisor. Evaluasinya ya belum 
dilaksanakan, tapi menurut program supervisi evaluasi dilaksanakan 
dua kali, yaitu tiap akhir semester. Hasil evaluasi ini nanti menjadi 
dasar pemikiran untuk membuat program supervisi tahun depan, 
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termasuk salah satu pertimbangan menyusun renop tahun depan. 
PEN : Pada saat rapat dinas tanggal 16 Agustus, bapak menyatakan untuk 

mendelegasikan pelaksanaan supervisi kepada staf/PKS bapak. 
Barangkali bapak dapat memberikan alasanya, mengapa tugas 
tersebut didelegasikan kepada staf bapak? 

KS : Sebenarnya bukan pada staf/PKS, tapi pada tim supervisor, 
meskipun tim tersebut terdiri dari para staf/PKS, tapi staf/PKS 
Humas ngga saya masukan kedalam tim loh. Alasannya sederhana, 
supaya supervisi itu dapat berjalan maksimal, dan bisa saling 
memberikan masukan, ya semacam pembelajaran tutor sebaya. Pak 
Taani kan instruktur propinsi, pak Sehad dan pak Amin instruktur 
kota, jadi mereka lebih kena kalau memberikan masukan tentang 
proses KBM, disamping guru kan nggak merasa diintervensi. 
Apalagi sekarang kan ada dua kurikulum, kurikulum 1994 dan 
kurikulum 2004 (KBK). Terus terang saya ngga begitu jelas dan 
memahami proses dan metode KBK, termasuk penilaiannya, jadi ya 
itung-itung memanfaatkan para instruktur disekolah sendiri. 

PEN : Apakah pembagian tugas supervisi berdasarkan kriteria tertentu? 
Sebagai contoh pak Taani tugas mengajarnya adalah fisika, tetapi 
diberikan tugas mensupervisi bahasa inggris dan geografi. 
Barangkali ada pertimbangan bapak untuk hal ini? Lantas apakah 
bapak yakin bahwa dengan kondisi ini supervisi akan berjalan 
maksimal? 

KS : Kriterianya pasti ada. Supervisor pasti mensupervisi bidang studi 
yang diajarnya. Penilain berdasarkan indikator-indikator yang 
ditetapkan terlebih dahulu dan diketahui dulu oleh guru. Kalau 
bidang studi nggak sama dengan bidang yang diajarkannya saya 
pikir ngga begitu jadi masalah, kan pendoman penilaiannya ada. 
Mereka kan guru-guru senior dan instruktur. Kalau keyakinan ya 
harus yakin donk, sekiranya hasilnya nanti belum maksimal ya tentu 
akan diperbaiki di tahun mendatang. 

PEN : Apakah bapak mempercayakan sepenuhnya pelaksanaan supervisi 
ini kepada staf bapak? 

KS  : Percaya sepenuhnya ya. Tapi kalau apakah saya akan ikut terjun 
mensupervisi, juga ya. Sesekali saya akan lakukan itu, paling tidak 
untuk melihat cara kerja tim. Untuk evaluasi tentunya. 

PEN : Setelah mensupervisi tentu ada hasil penilaian dari supervisi itu 
sendiri tentang performance guru dalam mengajar. Jika hasilnya 
baik tentunya tidak ada masalah, tetapi jika hasilnya kurang baik, 
maka apa yang bapak lakukan untuk memperbaiki guru dalam 
melaksanakan tugas mengajarnya tersebut pak? 

KS : Tentu ya dilakukan pembinaan. Bisa melalui MGMP sekolah, atau 
mengikutsertakan mereka dalam penataran-penataran. Sekarang kan 
banyak kegiatan penataran, baik tingkat kota atau tingkat propinsi. 
Tapi kalau selama dua kali supervisi  dalam  dua semester tidak ada 
pengingkatan ya, akan dipertimbangkan jumlah jam yang 
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dibebankan pada guru tersebut ditahun yang mendatang. 
PEN : Apakah menurut bapak supervisi ini termasuk penilaian terhadap 

kemampuan guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya? 
KS : Ya, itu pasti. 
PEN : Apa saja kriteria penilaian supervisi itu pak? 
KS  : Kriterianya kan ada dalam lembar supervisi yang ditandatangani 

guru  setelah disupervisi, ada ditempelkan di ruang guru. Secara 
umum ada 4, yaitu administrasi guru, kegiatan pendahuluan, 
kegiatan inti proses belajar mengajar, dan penutup atau 
penilaiannya. Detailnya ibu lihat saja. Tapi itu ada dua lho bu, untuk 
supervisi guru kelas III dengan kurikulum 1994 dan untuk guru 
kelas VII dan VIII dengan kurikulum 2004. 

PEN : Apakah guru-guru tahu tentang kriteria penilaiannya juga jadwal 
kapan kapan disupervisi? 

KS : Ya tahu, kan kriteria dan jadwal juga ditempelkan di ruang guru. 
PEN : Apakah bapak mengharuskan setiap guru membuat perencanaan 

mengajar secara lengakap? 
KS : Ya, perangkat mengajar harus dibuat terutama ranpel dan RPnya, 

sedangkan silabus dapat saja difotokopi dari sekolah lain. 
PEN : Bagaimana cara bapak mengontrol guru tersebut sudah/belum 

membuat perangkat mengajar? 
KS : Melalui PKS kurikulum perangkat mengajar itu dikumpulkan dan 

diteliti, saya mendapat laporan dari PKS kurikulum. 
PEN : Karena di sekolah ini banyak sekali gurunya, dan tentunya dengan 

bermacam-macam sifat dan kebiasaan yang dimilikinya. Barangkali 
ada trik tersendiri bagi bapak agar guru-guru memperhatikan 
sungguh-sungguh himbauan bapak tersebut, yaitu membuat 
perangkat mengajar? 

KS : Trik khusus gak ada, saya hanya selalu pantau melalui PKS 
kurikulum, yang perlu ya mungkin PKS kurikulum itu yang jangan 
segan untuk mengingatkan kepada teman-teman guru untuk 
membuat perencanaan ataupun perangkat. 

PEN : Bagaimana sikap bapak jika ada guru yang tidak/belum membuat 
perangkat mengajar tersebut? Apa ada sangsi bagi guru yang tidak 
membuat? 

KS : Ya terus untuk diingatkan, diingatkan bahwa perangkat 
pembelajaran bapak/ibu guru tersebut belum dikumpulkan. Kalau 
sering diingatkan mereka biasanya membuat. Kalau ternyata ada 
yang tidak membuat, sangsi sih tidak ada, tapi kalau sampai akhir 
tahun tetap gak buat ya mungkin akan saya tegur secara 
administratif, diberi surat peringatan misalnya.  

PEN : Apa sangsi itu perlu? Apa alasannya? 
KS : Bu, guru-guru itu orang-orang dewasa, juga sarjana-sarjana. Jadi 

kebijakan apapun tentunya mempertimbangkan itu. Harus luwes 
tentunya. 

PEN : Menurut bapak bagaimana antusiasme guru-guru setelah  tahu akan 
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dilaksanakan supervisi ini pak? 
KS : Biasa saja mungkin, tapi reaksi pasti beragam. Rata-rata  ya  

disambutnya dengan beban. Orang kan biasa tidak mau dinilai 
dengan orang lain, apalagi dinilai pemimpinnya, walaupun untuk 
supervisi  tahun ini saya delegasikan ya. Tapi itukan reaksi sesaat, 
nanti juga akan terbiasa. Saya kan berharap dengan supevisi ini 
kinerja guru bisa meningkat. 

PEN : Jika ada beberapa guru yang kesulitan dalam membuat perangkat 
mengajar tersebut, bagaimana cara mengatasinya? 

KS : Saya kan ingin MGMP sekolah ataupun MGMP di tingkat kota 
dapat berjalan baik. Tentunya di forum itu saya berharap kesulitan-
kesulitan itu bisa diatasi. Juga melalui pengiriman guru-guru ke 
penataran. Ada semacam proses belajar tentunya buat para guru. 

PEN : Apakah sekolah juga menyediakan sarana dan prasarana agar guru 
dapat dengan mudah membuat segala macam perangkat mengajar 
tersebut pak? 

KS : Sarana ya disediakan. ATK diberikan, contoh-contoh perangkat 
mengajar juga diberikan. Bahkan pada rapat kerja awal tahun kan 
dibahas bagaimana membuat perangkat mengajar. 

PEN : Menurut bapak, kira-kira apa yang sudah menjadi kendala 
pelaksanaan supervisi sekarang ini pak? 

KS : Supervisi ini kan masih berjalan, evaluasi pelaksanaan belum secara 
lengkap dilaksanaan, kendala secara persisnya ya belum jelas. Tapi 
tanggapan guru terhadap pendelegasian supervisi masih  disikapi 
beragam, mungkin perlu penjelasan kembali tentang supervisi ini ke 
guru-guru. Dari sisi jadual mungkin juga ada. Nantilah kalau sudah 
ada evaluasai lengkap supervisi di akhir tahun, baru jelas mana 
kelebihan dan kekurangan pelaksanaan supervisi sekarang ini. 

PEN : Menurut bapak kira-kira faktor apa yang dapat mendorong supaya 
supervisi ini berjalan dengan baik? 

KS : Pertama ya pemahaman KS tentang supervisi, sehingga mampu 
menempatkan kegiatan supervisi  ini sebagai salah satu pemacu 
proses belajar mengajar menjadi lebih baik. Kemudian pemahaman 
guru, jangan sampai melihat bahwa supervisi seolah kegiatan yang 
berujung dengan predikat si A ga bisa ngajar, si B pinter ngajarnya, 
dan sebagainya. Jadi supervisi harusl dilihat sebagai upaya untuk 
membangun proses KBM menjadi lebih baik, bisa sharing dan 
saling melengkapi antara guru dan pimpinan. 

PEN : Apakah bapak pernah melaksanakan supervisi dalam bentuk yang 
lain misalnya secara informal? Bagaimana hal itu bapak lakukan 
dan kapan bapak melakukan supervisi informal tersebut? 

KS : Gini bu, saya jadi KS kan baru beberapa bulan, supervisi yang 
sekarang tengah dilaksanakan juga masih dalam proses, belum 
selesai secara keseluruhan. Jadi dalam pemahaman saya supervisi 
dalam bentuk lain ya gak pernah saya lakukan, karena supervisi kan 
harus ada acuannya, indikator-indikator penilaiannya.  
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PEN : Bapak selaku KS yang baru di sekolah ini, bagaimana rencana 
bapak ke depan nanti agar supervisi KS dapat berjalan dengan baik. 

KS : Supervisi itu kan kegiatan bu. Suatu kegiatan itu akan berjalan baik 
kalau pertama perencanaanya baik, artinya  ya bagaimana program 
supervisi dibuat sebaik mungkin, transparan dan akuntabel. Dari 
program itu baru pelaksanaanya, proses supervisinya. Saya mungkin 
akan tetap menggunakan tim supervisor sebagai pelaksananya. 
Kemudian kalau semua poses sudah selesai baru kita lakukan 
evaluasi. Evaluasi inilah nanti hasilnya bisa kita interpretasikan 
untuk menyusun program supervisi tahun berikutnya. Jika semua 
didukung oleh pemahaman yang benar, saya yakin supervisi ini 
akan berjalan baik. 

PEN : Kemampuan guru dalam mengajar tentunya berbeda-beda karena 
mereka juga dari lulusan yang berbeda pula, bagaimana cara bapak 
untuk memberikan pembinaan /bimbingan terhadap guru-guru 
tersebut supaya menjadi guru yang profesional? 

KS : Ada beberapa langkah yang harus saya lakukan. Pertama tentu 
dilakukan pembinaan secara umum, baik oleh unsur luar seperti 
pengawas pembina atau dari dalam seperti arahan KS pada tiap-tiap 
rapat dinas, dari PKS kurikulum, atau penjelasan teknis dari guru 
yang instruktur. Kita kan punya dua orang instruktur guru tingkat 
propinsi bu. Pak Taani dan Bu Utari. Kedua, tentu bisa dilakukan 
dengan mengadakan semacam MGMP tingkat sekolah, dari sini 
guru sesama jenis bidang studi kan bisa sharing. Ketiga ya dengan 
mengirim guru-guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau 
penataran-penataran, baik yang diadakan MGMP kota, Dinas 
Pendidikan Kota maupun oleh Dinas Pendidikan Propinsi. Dari 
kegiatan-kegiatanitu saya berharap, kompetensi guru juga semakin 
baik, mudah-mudahan ya semakin profesional. 

PEN : Menurut bapak sejauh mana kemampuan profesional guru-guru di 
sekolah ini? 

KS : Menurut saya sih cukup bagus. Indikasinya begini bu, tahun 2003 
kan pernah ada tes kompetensi guru IPA dan Matematika oleh 
BKD, rencananya sih buat pemandu tingkat Kota. Dari 40 yang 
terbaik, 6 orang dari SMP kita, perwakilan terbanyak dari seluruh 
SMP. Terus tahun 2004 ketika tes kompetensi semua guru tingkat 
nasional diadakan, ada kan guru kita yang akhirnya menjadi 
instruktur, artinya itu kan tes kompentensinya terbaik. Sekarang ini 
ada dua orang instruktur guru tingkat propinsi, dua orang instruktur 
kota, banyak menjadi pengurus inti MGMP kota, hampir semua 
guru sarjana. Bahkan Pak Taani lulusan S2 UI, beasiswa pemerintah 
pusat. Satu-satunya yang diberi beasiswa oleh Balitbang Dikna dari 
seluruh guru SMP di propinsi Banten, bu. Jadi saya yakin, guru-
guru sini cukup bagus kompetensinya. Kalau kinerjanya belum 
maksimal tentu banyak faktor ya yang mempengaruhi. Motivasinya 
mungkin, mengelola orang-orang pinter kadang kan lebih sulit bu. 

 
 
 

20
 
 
 
 

25
 
 
 
 

30
 
 
 
 

35
 
 
 
 

40
 
 
 
 

45
 
 
 
 

50
 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 

10
 



262 

 

PEN : Bagaimana menurut bapak pelaksanaan KBM  secarfa umum dan 
PBMnya? 

KS : KBM mulai tahun ajaran ini terlihat sudah semakin baik, artinya 
guru dan siswa sudah mulai disiplin waktu, tidak ada anak yang 
terlihat berkeliaran saat pergantian jam pelajaran. Ini penginkatan 
dibandingkan tahun lalu. Untuk PBM ya mungkin belum begitu 
maksimal, metode mengajar guru masih belum variatif, tapi ya 
lumayan sebagian guru sudah mulai memanfaatkan laboaturium, 
apalagi sekarang kan ada lab bahasa inggris dan lab multimedia, 
meski masih terbatas peralatannya tetapi sudah bisa dimanfaatkan. 
Media belajar sudah lumayan bu. Kalau yang KBK sih saya belum 
paham persisi ini, sudah sesuai atau belum dengan aturan mainnya. 
Maklum bu, saya kan elum begitu paham dengan sistem baru ini. 
Semua masih belajar sih, masih transisi, jadi ya prosesnya masih 
menyesuaikan dengan pemahaman para guru, tentang KBK itu 
sendiri. Tapi saya yakin dengan semakin banyaknya guru-guru yang 
ikut pelatihan KBK, ke depan akan semakin baik. 

PEN : Menurut bapak bagaimana output (lulusan) dari sekolah ini pak?  
KS : Menurut saya sih cenderung menurut kualitasnya. Indikasinya ya 

dari NEM atau dari hasil UAN yang cenderung turun.  
PEN : Sejauh mana keberhasilan dari tujuan sekolah ini tercapai? 
KS : Saya kan baru beberapa bulan jadi KS Bu, jadi selama 

kepemimpinan saya ya belum bisa dilihat hasilnya, tetapi dari 
kedisiplinan yang semakin baik, kegiatan keagamaan dan kesiswaan 
yang mulai baik, paling tidak arah untuk membentuk budi pekerti 
luhur kan mulai berjalan. Kalau soal prestasi ya nanati akhir tahun 
ajaran ini bagaimana, saya belum tahu. 

PEN : Apakah lulusan dari sekolah ini banyak diterima disekolah negeri? 
Sudah mencapai berapa persen dari target? 

KS : Kalau ukuran diterima disekolah negeri, sulit bu disekolah kita. 
Maksudnya gini, sekolah kita kan lokasinya diperbatasan, dekat 
dengan DKI. Anak-anak disini cenderung sekolahnya memilih ke 
DKI. Padahal DKI menerapkan aturan, semacam quota, bahwa yang 
diterima disekolah negeri untuk calon yang dari luar DKI maksimal 
kan 10% dari daya tampung sekolah. Artinya peluangnya kecil, 
untuk masuk ke sekolah negeri di DKI. Untuk sekolah negeri di 
Tangerang, kan ngga banyak pilihan, akibatnya anak lebih memilih 
sekolah swasta di DKI. Untuk tahun kemarin sih sudah lumayan, 
kan ada SMA negeri baru, SMA 12 dan SMA 13 Tangerang. Jadi 
banyak anak-anak kita yang diterima di sekolah neger tersebut. 
Untuk prosentasinya saya ngga tahu persis.  

PEN : Kita tahu kurikulum kita baru yaitu KBK. Sehubungan dengan itu 
apa yang sudah dilakukan sekolah agar supaya guru dapat 
melaksanakan tugas mengajarnya dengan baik sesuai kurikulum 
baru? 

KS : Pertama ya dengan memberikan pemahaman kepada guru-guru 
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tentang KBK. Caranya macam-macam, antara lain mendatangkan 
pengawas pembina untuk memberikan penjelasan KBK, mengirim 
para guru mengikuti penataran dan pelatihan, juga dengan 
memanfaatkan guru-guru yang instruktur untuk memberikan 
penjelasan pada guru lain. Kedua ya dengan melengkapi sarana dan 
prasarananya sehingga proses belajar bisa lebih optimal, contohnya 
ya ibu lihat, sudah ada laboraturium bahasa dan ruang multimedia. 
Lab komputer juga sudah punya kita sendiri, Secara bertahap kita 
akan benahi, mudah-mudahan menjadi lebih baik. 

PEN : Disekolah ini apa yang dijadikan kurikulum muatan lokalnya? 
KS : Untuk kelas III, komputer dan akuntansi, sedangkan kelas VII dan 

VIII bahasa arab dan pembukuan. 
PEN : Pertimbangannya apa, dan sejauh mana untuk kepentingan siswa? 
KS : Untuk kelas II yang kurikulum 94, komputer tentu untuk jaman 

sekarang sangat relevan dikuasai anak-anak kita, ngga bisa 
komputer ya susah nanti kedepannya. Semua kan mulai dengan 
komputerisasi. Akuntansi karena ada kecenderungan anak-anak kita 
melanjutkannya ke SMEA, jadi bisa menjadi bekal pengetahuan 
untuk siswa. SMA kan akuntasi juga ada jadi saya pikir nyambung 
untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Untuk kelas VII dan VIII 
komputer bukan lagi mulok, tapi pelajaran wajib yaitu bidang studi 
TI (Teknologi Informasi). Pilihan muloknya pembukuan alasanya 
masih sama dengan akuntansi hanya beda istilah, pada dasarnya 
materinya sama. Bahasa Arab, pertimbangannya kan lingkungan 
masyarakat sini masih agamis, 99% murid kita beragama islam, 
mudah-mudahan dengan bahasa Arab itu membantu pemaham 
siswa kita lebih dalam tentang agama islam. Kalau untuk yang non 
islam, ya bahasa itu kan materi umum, jadi saya pikir ngga masalah. 

PEN : Saya yakin guru-guru disini punya potensi yang cukup baik. Bapak 
setuju dengan pendapat itu? 

KS : Ya setuju. Alasanya ya yang seperti yang saya sebutkan tadi. 
PEN : Bagaimana cara bapak untuk mengoptimalkan potensi mereka? 
KS : Ya tentu memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik, caranya kan 

macam-macam salah satunya kesejahteraan saya naikkan, hampir 2 
kali lipat lho. Dibandingkan tahun lalu, saya ingin menerapkan  
reward and punishment, siapa yang rajin tentu layak memperoleh 
kesejahteraan yang lebih baik. 

PEN : Tentunya bapak akan senang dan bangga jika memiliki staf yang 
profesional. Bagaimana cara bapak untuk meningkatkan 
profesionalisme staf tersebut. 

KS : Pertemuan rutin dengan staf/PKS kan ada, terjadwal tiap bulan. 
Disitu tentu bisa saya arahkan kerja staf disamping tentunya para 
staf sendiri bisa saling memberikan masukan. Ada sharing 
pengetahuan. Saya ingin ada pelatihan staf, tapi yang ada baru 
pelatiha staf kurikulum. Tahun ini staf kurikulum kita telah 
mengikuti pelatihan itu, BKD penyelenggarannya. Untuk 
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memotivasi kerja staf juga saya berikan tunjangan khusus staf, 
mudah-mudahan kerja mereka semakin lebih baik.  

PEN : Bagaimana menurut bapak visi dan misi disekolah ini? 
KS : Visi dan misi sudah cukup bagus. Semua dimensi sudah tercakup, 

kognitif, afektif dan psikomotor sudah tercakup. 
PEN : Mungkin bapak bisa menceritakan bagaimana visi dan misi sekolah 

ini? 
KS : Wah, saya ngga tahu itu. Visi misi ini dihasilkan waktu KS pak 

Ngadiyat. Hasil pemikiran beberapa guru. 
PEN : Sejauh mana pencapaian visi dan misi itu sendiri pak? 
KS : Masih dalam proses. Yang pasti untuk tahun ini rencana strategis 

sekolah dan rencana operasional. Sekolah dibuat berdasarkan acuan 
visi dan misi sekolah bahkan melalui analisis swot. Ini berbeda 
dibandingkan dengan tahun lalu. 

PEN : Apakah ada rencana untuk merubah visi dan misi sekolah ini pak, 
karena menurut teori visi dan misi itu bisa direvisi setelah 10-15 
tahun atau setelah visi dan misi itu tercapai? 

KS : Selagi visi dan misi itu relevan dan logis, saya tidak akan 
merubahnya, karena visi dan misi sekarang sudah sangat bagus. 

PEN : Apa langkah-langkah bapak agar strategi dalam pencapaian visi dan 
misi sekolah ini tercapai? 

KS : Langkah-langkahnya ada dalam renstra tapi intinya begini, dalam 
renstra, rencana empat tahunan, berangkat dari visi dan misi sekolah 
kita tetapkan tujuan sekolah. Dari tujuan sekolah itu dibuat program 
strategis untuk mencapai tujuan, termasuk strategi pelaksanaannya, 
sehingga bisa diperoleh hasil yang diharapkan. Sedangkan dari 
renop, rencana satu tahun, berangkat dari visi dan misi sekolah kita 
tetapkan tujuan situasional atau sasaran progaram. Dari tujuan itu,  
kita identifikasikan fungsi-fungsi komponen untuk mencapai 
sasaran berdasarkan analisis swot, dari hasil analisis swot kita akan 
mengetahui alternatif pemecahan masalahnya, sehingga bisa 
ditetapkan rencana program dan kegiatannya. Semua dilengkapi 
dengan rencana anggaran ya, bu.  

PEN : Apa harapan bapak untuk sekolah ini? 
KS : Sekolah yang memiliki prestasi yang dapat dibanggakan 

masyarakat, prestasi akademik maupun non-akademik, sekolah 
yang mampu mengantarkan anak-anak melanjutkan pendidikan 
yang lebih baik, sekolah yang menjadi dambaan masyarakat 
tentunya. 

PEN : Apa yang bapak harapkan dari guru? Mengingat guru adalah orang 
berada di garis depan dalam pelaksanaan KBM, dengan kata lain 
bahwa guru punya peran besar terhadap keberhasilan pendidikan? 

KS : Guru yang profesional, guru yang selalu berusaha meningkatkan 
kompetensi dirinya, guru yang dapat menjadi suri teladan para 
siswa dalam bersikap dan perbuatan dan tentu guru yang disiplin, 
karena dari disiplin inilah kualitas dan mutu akan tumbuh 
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Rekapitulasi Data Kuesioner Tertutup ( Kt ) 
(Dengan angket kembali sejumlah 58 ex)  

 
A. Keinginan Guru 

No Keinginan Guru 
YA TD RG 

Jml % Jml % Jml %

1 

  

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

Guru ingin bekerja secara profesional 

 

Guru ingin bimbingan dan pembinaan 

 

Guru masih bingung mengaplikasikan KBK 

 

Guru memerlukan wadah tempat diskusi di sekolah 

Guru ingin kuliah lagi 

 

Guru ingin Sapras KBM dilengkapi 

 

Guru merasa bosan dan perlu motivasi 

 

Guru ingin tugas tambahan untuk pengalaman 

 

Guru ingin juga menjadi KS 

 

Guru tidak tertarik dengan adanya supervisi 

 

Guru beranggapan ”supervisi tidak bermanfaat” 

 

Guru beranggapan ”cara mengajar tidak perlu 

dievaluasi” 

Guru terbebani dengan ”perangkat mengajar” 

 

Guru merasa ”tidak perlu membuat perencanaan” 

 

Guru merasa bosan dan malas karena ada tekanan. 
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Hasil Data Kuesioner Terbuka (Kb) 

 
B. Kepemimpinan Kepala Sekolah  

 
1.  Perasaan guru setelah pergantian KS : 

a. Senang  =  6 org   = 10 % 
b. Cemas/takut =  3 org   =   5 % 
c. Biasa saja =49 org   = 85 % 

 
Alasan senang : 
a. akan ada perubahan 
b. akan ganti suasana / penyegaran 
 
Alasan takut/cemas : 
a. karena akan ada pergantian karakter KS 
 
Alasan biasa saja : 
a. pergantian pemimpin adalah hal yang biasa dalam organisasi 
b. karena kebijakan dinas 
c. wajar saja, karena pemimpin pasti punya gaya kepemimpinan yang berbeda-beda 

 
2. Faktor yang mempengaruhi pergantian KS 

a. Adanya Perda (Peraturan Daerah) tentang rotasi KS 
b. KS yang lama sudah terlalu lama menjabat di sekolah tersebut (7 tahun) 
c. Penyegaran 

 
3. Adakah perubahan kepemimpinan KS yang lama dengan KS yang baru? 

a. Ada  = 51 org = 88 % 
b. Tidak ada =   3 org =   5 % 
c. Ragu-ragu =  4 org  =   7 % 

 
Alasan ada : 

a. KS lama santai dan pengertian, KS baru membuat guru stes dan menakutkan 
b. Peraturan sekolah lebih ketat dan kedisiplinan meningkat 
c. KS baru lebih berani dan cepat mengambil keputusan/tindakan tetapi tidak 

memperhatikan efeknya/akibatnya.  
d. KS baru kurang memberikan pengayoman terhadap guru sehingga kurang nyaman 

dalam bekerja. 
 
Alasan ragu-ragu : 
a. Karena masih baru jadi belum terlihat jelas perubahannya. 
 

4.  Kebijakan-kebijakan yang diterapkan KS baru : 
a. Kedisiplinan guru dan siswa dalam masuk dan keluar kelas. 
b. Kesejahteraan guru dinaikkan 
c. Menambah sarana KBM 
d. Meningkatkan mutu guru dengan mengijinkan guru mengikuti penataran 
e. Diadakan pelaksanaan supervisi 

5.  Tanggapan guru-guru terhadap kebijakan KS baru : 
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a. a. Setuju =  14   =  24 % 
b. b. Tidak setuju =    4   =    7 % 
c. c. Biasa saja =  40   =  69 %  

 
6.  Diantara kebijakan yang disukai guru-guru : 

a. Kedisiplinan, karena dengan disiplin akan terwujud kinerja yang baik 
b. Peningkatan kesejahteraan, karena akanmemberikan motivasi kerja 
c. Pelaksanaan supervisi 
d. Pengiriman guru untuk mengikuti penataran 
e. Penambahan sarana KBM 

 
7.  Kebijakan KS baru yang tidak disukai guru : 

a. Disiplin terhadap guru yang tidak diimbangi dengan kedisiplinan pimpinan 
b. Penerapan disiplin yang otoriter 
c. Pengadaan sarana KBM tidak menggunakan skala prioritas 
d. Supervisi yang didelegasikan secara total terhadap staf 

 
8.  Kepemimpinan KS baru secara umum : 

a. Secara umum baik, ada peningkatan dari KS sebelumnya 
b. Dari segi kebijakan cukup bagus, tetapi kebijaksanaan kurang 
c. Tegas tetapi kurang kontrol diri 
e. Kurang menunjukkan sikap yang arif sebagai pemimpin 
f. Pendekatan terhadap guru kurang baik, sehingga terkesan kaku dan kurang toleransi 
g. Belum punya sikap menyayangi, melindungi dan mengayomi anak buah. 

 
 

C.  Supervisi Kepala Sekolah 
 
1.  Tanggapan guru terhadap kebijakan KS baru tentang ”pelaksanaan supervisi” : 

a. Setuju  = 47 org = 81 % 
b. Tidak setuju =  3  org =   5 % 
c. Biasa saja =  8  org = 14 % 
 
Alasan setuju:      
a. Supervisi sebagai alat mengevaluasi kinerja guru dan dapat meningkatkan motivasi 

guru juga asal penilaiannya obyektif, terukur dan valid 
b. Supervisi untuk menilai kemampuan guru juga kemampuan KS itu sendiri dalam 

membina dan membimbing guru. 
c. Akan memacu guru untuk membuat perangkat mengajar yang sering terlupakan. 
d. Karena dalam rangka pembimbingan dan pembinaan KS  
e. Memotivasi guru dalam mengeksplorasi & berekspresi dalam KBM serta 

meningkatkan disiplin administrasi. 
 
Alasan tidak setuju: 
a. Karena ingin yang menjadi supervisor adalah langsung KS.  
 
Alasan biasa saja: 
a. Karena supervisi hanya sekedar formalitas, tidak ada tindak lanjutnya. 

2. ”Manfaat Supervisi” akan sangat baik terhadap perbaikan guru dalam mengajar? 
a. Setuju  = 53 org  =  91 % 
b. Tidak setuju =   0 org  =    0 % 
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c. Ragu-ragu =   5  org  =   9 % 
 
Alasan  setuju : 
a.  Guru akan tertib administrasi sehingga mengajar akan terencana dengan baik  
b. Tingkat pencapaian KBM dapat terukur 
c. Guru akan mendapat masukan-masukan dalam mengajar selanjutnya dapat  

instropeksi terhadap kekurangannya 
d. Supervisi akan bermanfaat jika dilaksanakan dengan rutin dan tepat serta supervisor 

adalah orang yang berkompetensi dalam bidangnya. 
 
Alasan Ragu-ragu : 
a. Karena supervisi biasanya hanya dilakukan secara formalitas saja, sehingga tidak ada 

pengaruh apa-apa. 
 
3.  Bagaimana pelaksanaan supervisi KS sebelumnya ? 

a. Baik  =  9  org  =  15 % 
b. Tidak baik = 12 org  =  21 % 
c. Biasa saja = 37 org  =  64 % 
 
Alasan baik : 
a. Karena memberi motivasi bagi guru  
 
Alasan tidak baik : 
a. Karena supervisi dilaksanakan secara acak, hanya beberapa guru yang disupervisi 
b. Karena tidak ada tindak lanjutnya 
c. Ketidaksiapan personil dan ketidaklengkapan sarana. 
 
Alasan biasa saja : 
a. Karena supervisi hanya sekedar pelengkap administrasi KS sebagai supervisor 
b. Karena tidak ada sesuatu yang baru dalam pelaksanaan supervisi 
c. Karena supervisi hanya sekedar formalitas saja 

 
4.  Bagaimana pelaksanaan supervisi KS yang baru ?   

a. Baik  =  13 org  =  22 % 
b. Tidak baik =    9 org  =  16 % 
c. Biasa saja =  36 org  =  62 % 
 
Alasan baik : 
a. Karena sudah ada persiapannya 
b. Karena cukup persuasif  dan memberikan motivasi 
 
Alasan tidak baik : 
a. Karena pelaksana supervisi adalah para Staf, dikhawatirkan terjadi subyektivitas. 
Alasan biasa saja : 
a. Belum dilaksanakan secara maksimal 
b. Karena KS mendelegasikan pelaksanaan supervisi ini secara keseluruhan 
c. Karena pelaksanaan tidak sesuai dengan program/perencanaan (jadual mundur) 
d. Karena tidak ada juklaknya (tidak sampai pada guru) 

 
5.  Faktor penghambat pelaksanaan supervisi KS : 

a. Sulit mencari supervisor yang mampu/profesional di bidangnya. 
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b. Tidak ada koordinasi yang baik 
c. Program tidak tersusun dengan matang 
d. Secara administrasi guru belum siap 
e. Karena pendelegasian yang tidak pas/tepat (supervisor bukan ahlinya) 
f. Kurang mendapat dukungan sepenuhnya dari KS 
g. Karena faktor kepemimpinan 
h. KS sendiri belum tahu persis tentang fungsi dan tujuan supervisi. 
 

6.  Faktor pendorong pelaksanaan supervisi KS 
a. Perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik 
b. Informasi tepat 
c. KS harus berkompeten dengan masalah ini 
d. Keseriusan para tim pelaksana dalam menangani hal ini 
e. KS meluangkan waktu untuk mensupervisi sendiri 
f. Kesiapan kedua belah pihak (antara sepervisor dan guru) 
g. Kriteria penilaian harus tepat 
h. Tim penilai (supervisor) harus berkompeten dan obyektif 
i. Harus didukung dengan sarana/prasarana yang baik. 

 
 

7.  Pendapat guru terhadap ”pendelegasian supervisi” 
a. Setuju  =  16  org  =  27 % 
b. Tidak setuju =  34  org  =  59 % 
c. Biasa saja =    8  org  =  14 % 
 

Alasan setuju : 
a. Untuk memaksimalkan hasil (karena KS kurang menguasai) 
b. Untuk membantu tugas KS karena tugas KS  banyak 
c. Supaya semua guru kebagian disupervisi (karena supervisor banyak) 
d. Yang ditunjuk sebagai supervisor harus sesuai dengan bidang studinya. 
 
Alasan tidak setuju : 
a. Karena ada staf yang tidak sesuai dengan bidang studinya, sehingga tidak menguasai  

dan akhirnya untuk pembinaannya pasti tidak akan seperti yang diharapkan guru 
b. Karena ingin disupervisi langsung oleh KS 
c. Karena para petugas yang ditunjuk belum semua memenuhi standar/kriteria sebagai 

supervisor 
d. Karena khawatir akan terjadi subyektivitas 
e. Karena pendelegasian itu hanya bisa pada wakil KS 
 
Alasan ragu-ragu : 
a. Karena hasilnya akan bias 
b. Karena kemampuan staf  sebagai supervisor masih diragukan 
c. Karena dalam penunjukkan sebagai supervisor tidak tepat 
 

8.  Supervisi yang bagaimana yang diharapkan guru? 
a. Supervisi yang obyektif dan tidak mencari kesalahan orang lain 
b. Supervisi yang mampu membangun motivasi kerja 
c. Supervisi yang betul-betul untuk meningkatkan kualitas guru 
d. Supervisi yang dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, ada input dan output 
e. Supervisi yang tidak terlalu formil tetapi dapat membangun kinerja guru 
f. Supervisi yang dilakukan oleh KS sendiri 
g. Supervisi yang dilakukan oleh supervisor yang profesional 
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h. Supervisi dengan pendekatan klinis, bukan inspeksi 
i. Supervisi yang dapat membawa kemajuan dalam KBM 
j. Supervisi yang nyaman tanpa ada tekanan 

 
9. Harapan guru terhadap KS yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan supervisi 

a. KS supaya menjalin komunikasi dengan guru secara lebih baik lagi 
b. Ciptakan suasana yang nyaman & akrab antara KS dengan guru agar guru tidak 

tertekan 
c. KS dapat membina dan membimbing guru setelah tahu ada kekurangan dari guru 
d. KS dapat mensupervisi sendiri secara keseluruhan 
e. KS dapat membuat perencanaan supervisi secara baik dan dapat melaksanakannya 

secara profesional termasuk dalam pembinaan terhadap guru setelah selesai supervisi 
f. Mengharap agar KS tidak hanya sekedar melaksanakan supervisi secara formalitas 

saja 
g. KS harus faham terlebih dahulu tentang fungsi dan tujuan supervisi, sehingga beliau 

tahu betul apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan supervisi  
h. KS supaya dapat membangun sistem kerja staf yang lebih baik 
i. KS supaya memberi tauladan dengan ikut mensupervisi  

 
 
D.  Pengembangan Staf dan Kurikulum 
 
1.  Sejauh mana peran KS dalam membimbing dan membina guru? 

a. Dengan mengirim guru untuk mengikuti penataran KBK 
b. Belum terlihat adanya pembinaan 
c. Masih jauh dari yang diharapkan 
d. Cenderung belum ada bentuk pembinaan/pembimbingan 

 
2.  Sejauh mana kemampuan profesional guru-guru 

a. Baik  =  48  org  =  83 % 
b. Cukup baik =  10  org  =  17 % 
c. Kurang baik =    0  org  =    0 % 

 
 
 
Alasan baik : 
a. Hasil tes kompetensi guru menunjukkan hasil yang baik, kinerja baik, banyak guru 

ikut MGMP kota 
b. Ada beberapa guru menjadi instruktur baik tingkat kota maupun propinsi 
c. Ada lulusan S2 2 orang dan beberapa yang kuliah lagi di pasca sarjana 
d. Hampir semua guru lulusan sarjana dan mengajar sesuai bidang studinya 
 
Alasan biasa saja : 
a. Ada yang baik dan ada yang belum, maka perlu banyak belajar dan pembinaan 
b. Dilihat dari output (lulusan) masih jauh dari yang diharapkan 
c. Dilihat dari administrasi guru masih banyak yang tidak membuat dan kedisiplinan 

guru yang masih kurang 
 
3.  Apakah guru menginginkan bimbingan dan pembinaan KS? 

a. Ya        = 58  org  =  100% 
b. Tidak   =  0    org  =  0%                                                    
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Kalau ”Ya” pembinaan seperti apa yang diharapkan guru? 
a. Pembinaan kurikulum  
b. Pembinaan kinerja guru untuk menuju profesoinalisme 
c. Bimbingan dan pembinaan secara periodik dengan pendekatan andragogi 
d. Bimbingan moril dan spirituil 
e. Dengan membentuk sanggar guru di sekolah (MGMP intern) 
f. Setiap seminggu sekali diadakan penyuluhan/bimbingan karier 
g. Dengan diberikan contoh-contoh atau teori cara mengajar yang baik 

 
4.  Pernahkah KS memberikan motivasi kepada guru? 

a. Pernah  =   26  org  =  45 % 
b. Tidak pernah =   32  org  =  55 % 
 
Bentuk motivasi yang diberikan KS terhadap guru : 
a. Dengan disampaikan secara umum pada saat rapat, walau kadang kurang pas 
b. Dengan meningkatkan kesejahteraan guru 
c. Dengan menerapkan kedisiplinan 
d. Dengan penambahan sarana KBM 
 
Alasan tidak pernah : 
a. Mungkin KS terlalu sibuk 
b. KS baru sebatas memberikan perintah belum pembinaan 
c. KS lebih banyak mencari kesalahan guru dan menekan 
d. KS masih baru jadi belum menyentuh pada pembinaan 
 
Bentuk motivasi yang diharapkan oleh guru : 
a. Motivasi yang membuat guru agar dapat berkreasi dan berinovasi dalam KBM 
b. Dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan sikap ngayomi terhadap guru 

sehingga terjadi ketenangan dalam bekerja 
c. Penghargaan / perhatian terhadap hasil kerja kita yang berprestasi 
d. Memberikan motivasi secara perorangan 

5.  Pernahkah guru mengikuti penataran? 
a. Pernah  =  23  org  =  40 % 
b. Tidak pernah =  35  org  =  60 % 
 
Jenis penataran yang pernah diikuti guru al : 
a. KBK 
b. Perpustakaan 
c. Pelatihan tingkat dasar untuk guru IPS 
d. PTBK (Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi) 
e. TOT, Diklat 
f. CTL (Contekstual Teaching and Learning 2005) 
g. Penataran guru BK, KTK 

 
6.  Apakah penataran itu bermanfaat bagi anda (guru)? 

a. Ya              =  52  org  = 90 %     
b. Tidak         =    0   org =    0 % 
c. Ragu-ragu  =   6    org = 10 % 
 
Alasan Ya : 
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a. Menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan kebersamaan antar guru 
b. Dapat mengembangkan potensi diri 
c. Setelah penataran lebih termotivasi mengajar 
d. Banyak mendapat informasi baik dari tutor maupun teman dari sekolah lain 
e. Untuk meningkatkan kinerja guru 
f. Sebagai ajang tukar pikiran 
g. Termotivasi untuk mengembangkan kurikulum 
 
Alasan ragu-ragu : 
a. Implementasi dari teori ke lapangan sulit 
b. Teori yang ada tidak sesuai dengan realita di lapangan 

 
7.  Setelah ikut penetaran apakah KS minta untuk menularkan kepada guru lain? 

a. Ya                      =  10  org  =  17 % 
b. Tidak                 =  48   org  =  83 % 
c. Kadang-kadang =  0     org  =    0 % 

 
8.  Pernahkah guru mengalami kesulitan dalam mengajar? 

a. Pernah            =  42  org  =  72 % 
b. Tidak pernah  =  16  org  =  28 % 
 
Kesulitan yang dialami guru : 
a. Daya serap siswa yang sangat kurang, karena kualitas input yang sangat minim 
b. Susah sekali memotivasi siswa untuk belajar 
c. Kurangnya sarana dan prasarana 
d. Susah untuk mengaplikasikan materi dalam kehidupan sehari-hari 
e. Jumlah siswa dalam kelas terlalu banyak (manajemen kelas) 
f. Sulit membuat perangkat mengajar (khususnya KBK) 
g. Alat bantu/media terbatas  
h. Kondisi sosial ekonomi siswa rendah 
i. Kemampuan siswa yang bervariasi 

 
9.  Kepada siapa guru bertanya kalau mengalami kesulitan mengajar?  

a. KS  =  5   org   =  9 % 
b. Guru  =  53 org   = 91 %  
c. Diam saja =  0   org   =    0% 
 
Alasan kepada KS : 
a. Karena KS adalah orang yang berwewenang untuk memberi jawaban atau keputusan 
b. Karena KS yang dapat memecahkan masalah di sekolah 
 
Alasan kepada guru : 
a. Secara psikologis hubungan kita lebih dekat, jadi merasa bebas dan terbuka 
b. Lebih memungkinkan dari segi waktu dan tempat 
c. Kalau sama-sama guru lebih enak untuk diajak diskusi, demokratis dan komunikatif 
d. Lebih efisien, fleksibel dan santai 
e. Karena sesuai dengan jurusan / bidang studinya 

 
10.  Apakah setiap mengajar guru membawa perangkat mengajar? 

a. Selalu membawa =  17  org  =  29 % 
b. Tidak pernah  =    0  org  =    0 %     
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c. Kadang-kadang =  41  org  =  71 % 
 
Alasan selalu membawa : 
a. Karena peangkat mengajar penting bagi guru dalam mengajar 
b. Dengan perangkat mengajar KBM menjadi lebih baik dan lancar 
c. Supaya dalam mengajar tidak keluar dari renpel, dan sekaligus untuk mengukur 

sampai dimana materi sampai kepada siswa 
d. Karena perangkat akan sangat mendukung KBM 
e. Karena perangkat sebagai pedoman dalam mengajar 
 
Alasan kadang-kadang : 
a. Karena perangkat itu banyak, jadi berat kalau dibawa-bawa 
b. Karena perangkat sudah ada di buku paket pelajaran setiap penerbit 
c. Kalau sedang diperlukan saja 
d. Karena lupa 
e. Kalau pas rajin ya membawa, tetapi kalau pas males ya lupa 
f. Kalau sewaktu-waktu dibutuhkan perangkat foto copy sudah ada 
g. Kurang penting dan merepotkan 
h. Perangkat ditinggal di ruang guru 

 
11.  Apakah dalam membuat perangkat mengajar guru mengalami kesulitan? 

a. Pernah            =  42  org  =  72  % 
b. Tidak pernah  =  16 org   =  28 % 
 
 
 
Jika pernah, kepada siapa guru bertanya? 
a. Bertanya kepada teman yang satu bidang studi 
b. Bertanya kepada seksi kurikulum 
c. Bertanya kepada teman yang sudah bisa 
d. Mencari contoh sendiri, membeli dan menyediakan bahan sendiri tanpa bantuan 

dana 
 
12. Bagaimana pendapat guru tentang kurikulum muatan lokal (mulok)? 

a. Baik  =  31  org  =  54 % 
b. Cukup baik =  21  org  =  36 % 
c. Kurang baik =   6  org   =  10 %    
 
Alasan baik : 
a. Dapat menambah wawasan siswa 
b. Sudah disesuaikan dengan lingkungan sekolah, kebutuhan masyarakat, sehingga 

diharapkan dapat sebagai bekal siswa 
c. Karena kemampuan tentang komputer sekarang ini dibutuhkan 
d. Karena siswa kelihatannya termotivasi dengan mulok tersebut 
e. Karena dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa di masyarakat 
 
Alasan cukup : 
a. Akan membantu siswa di masa depan (berhubungan dengan lapangan pekerjaan) 
b. Memberi nilai tambah keterampilan siswa 
c. Sesuai dengan perkembangan jaman 
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d. Karena tidak semua siswa punya kemampuan baca tulis Al-Qur’an, tidak semua 
punya komputer 

 
Alasan kurang baik : 
a. Tidak semua siswa Muslim, jadi kalau muatan lokal Bahasa Arab  kasihan yang non 

Muslim 
b. Muatan lokal yang baik adalah yng berada di luar kurikulum baku, seperti otomotif, 

kerajinan, musik, dll. 
c. Karena kurang mengena dengan kondisi sekolah 

 
13. Apakah KS telah mencukupi semua sarana prasarana untuk peningkatan KBM? 

a. Belum komplit, seperti gambar, peta, dll. 
b. Lab. Komputer, Lab. Bahasa, multi media terpenuhi 
c. Lab. IPA masih sangat kurang 
d. Kurang memadai (belum maksimal) 
e. Belum memungkinkan karena faktor dana 
f. Baru mulai untuk melengkapi sarana prasarana 
g. Sarana prasarana bukan pada hal-hal yang strategis 
 

14. Bagaimana situasi atau kondisi KBM di sekolah ini? 
a. Cukup baik, lancar dan aman, namun masih harus terus dibenahi 
b. Lumayan atau cukup kondusif 
c. Biasa namun sedikit tegang 
d. Guru antusias tapi siswa tidak punya motivasi 

 
15.  Apa harapan Anda untuk kemajuan sekolah yang berkaitan dengan KBM? 

a. Disiplin supaya ditingkatkan, dan guru juga sportif tidak banyak absen 
b. Pemimpin supaya bisa memberi contoh yang baik 
c. Sarana prasarana supaya dipenuhi  
d. Kreativitas guru dalam mengajar supaya ditingkatkan, dengan memperhatikan media 

dan metoda pembelajaran 
e. Perlu terobosan-terobosan yang spektakuler, misalnya menghadirkan hasil teknologi 
f. Berikan kesempatan guru untuk berimprovisasi dalam mengajar (jika siswa diajak 

keluar jangan dilarang) 
g. Membatasi jumlah siswa dalam kelas, dengan meningkatkan mutu input dalam PSB 
h. Mengadakan KBM pagi hari secara keseluruhan dan memaksimalkan ekstrakurikuler 

siang hari 
i. Menambah kesejahteraan supaya guru konsentrasi dalam tugas 
j. Ingin suasana yang nyaman dan tenang dalam mengajar (suasana yang kondusif) 
k. Tidak mau ada penekanan yang bersifat emosional, subyektivitas 
l. Kulaitas guru ditingkatkan dengan memberikan pembinaan yang kontinu 

 
16. Harapan guru yang berkaitan dengan HR (Human Relation) di sekolah 

baik secara horizontal maupun secara vertikal:   
a. Bisa tercipta suasana kekeluargaan yang lebih baik lagi 
b. Tercipta suatu komunikasi yang baik, dengan sesama guru juga dengan KS 
c. Ada kerja sama yang baik dan kompak untuk mencapai tujuan yang kita impikan 
d. KS dapat memberikan motivasi juga contoh yang baik terhadap bawahan 
e. Meningkatkan silaturahmi, saling percaya yang satu dengan yang lain 
f. Tercipta hubungan yang harmonis, dengan pendekatan saling menghargai dan asih, 

asah, asuh, serta kebersamaan 



275 

 

g. KS supaya memiliki sifat kebapakan, melindungi dan mengayomi bawahan 
 

17.  Bagaimana kualitas output (lulusan) di sekolah ini? 
a. Masih belum baik / memuaskan 
b. Banyak yang tidak melanjutkan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat 
c. Masih jauh dari harapan 
d. Output cenderung menurun kualitasnya 
 

18.  Untuk peningkatan mutu, kepemimpinan yang bagaimana yang diharapkan? 
a. Tegas, tetapi bijaksana dan tidak otoriter 
b. Jujur, adil, dan berwibawa, mengerti dengan bawahan dan terbuka 
c. Disiplin, bertanggung jawab dan harmonis 
d. Bisa mengayomi seluruh karyawan, guru dan staf 
e. Kepemimpinan yang logik, etis, memperhatikan kepentingan umum di atas 

kepentingan pribadi, tidak emosional dan obyektif 
f. Bisa membimbing dan dapat memberi contoh yang baik 
g. Kompeten di bidangnya, dan memiliki komitmen yang tinggi 
h. Memiliki etika kepemimpinan yang baik 
i. Demokrasi serta mengutamakan musyawarah untuk mufakat. 
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SMP Negeri 11 Tangerang 
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Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

 

Terima kasih atas waktu yang telah Bapak/Ibu luangkan untuk membaca dan sekaligus 

mengisi / menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam angket terlampir. Saya berharap 

dengan ketulusan Bapak/Ibu mengisi angket ini, akan menjadikan hubungan kita sesama 

rekan  semakin harmonis dan berkualitas. 

Adalah sebuah kehormatan bagi saya, jika Bapak/Ibu berkenan menyerahkan kembali 

hasil angket tersebut kepada saya, setelah Bapak/ibu mengisi dengan jujur, sportif dan tanpa 

ada tekanan juga tanpa ada satu pertanyaanpun yang tertinggal. Dan saya yakin bahwa 

pendapat Bapak/ibu yang jujur tersebut akan merupakan suatu masukan yang sangat 

berharga dan sekaligus akan membantu pimpinan sekolah ini dalam mengambil keputusan 

dan langkah ke depan sehingga lebih  meningkatkan mutu/kualitas pendidikan di sekolah ini. 

Secara profesi, Bapak/ibu terpilih sebagai responden yang tepat, terbuka dan mampu  

memberikan jawaban setiap pertanyaan yang ada dalam angket terlampir. Mengingat begitu 

pentingnya data yang tertulis dalam angket tersebut, maka jawaban/hasil angket tersebut  

sangat saya tunggu dan saya perlukan untuk menjawab semua permasalahan yang muncul 

dalam penelitian saya. 

Sebagai akhir kata, saya berharap sekali atas partisipasi Bapak/ibu untuk mengisi, 

menjawab dan sekaligus menyerahkan kembali angket ini kepada saya. Atas simpati dan 

kerjasama Bapak/ibu saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. 

 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.   

 

                                                                                                           Salam hormat, 

 

                                                                                                          Ninik Pujayanti 

A. Berikut adalah pernyataan yang menggambarkan keinginan anda dalam 

melaksanakan tugas mengajar. Jawab setiap pertanyaan dengan memilih salah satu dan 

memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang telah disediakan sebagai berikut: 

      1.  Ya 

      2.   Tidak (Td) 

      3.  Ragu-ragu (Rg)  
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No Keinginan Anda sebagai Guru Ya Td Rg

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

 

9 

10 

11 

 

12 

13 

14 

 

15 

Sebagai guru saya ingin bekerja secara frofesional 

Sebagai guru saya ingin adanya bimbingan dan pembinaan untuk 

meningkatkan kualitas mengajar saya 

Saya masih bingung dalam mengaplikasikan kurikulum baru (KBK) 

Saya perlu adanya wadah di sekolah sebagai tempat diskusi untuk 

memecahkan masalah dalam mengajar 

Kalau ada kesempatan, saya ingin kuliah lagi 

Saya ingin sarana prasarana KBM dilengkapi untuk memudahkan 

mengajar 

Kadang-kadang saya merasa bosan dalam mengajar dan perlu 

motivasi 

Suatu saat saya ingin mendapatkan tugas tambahan (sebagai staf) 

untuk menambah wawasan saya 

Suatu saat saya juga ingin menjadi kepala sekolah 

Saya tidak tertarik dengan adanya ”supervisi” kepala sekolah 

Bagi saya ”supervisi” KS tidak ada manfaatnya untuk meningkatkan 

profesi saya sebagai guru 

Cara mengajar guru tidak perlu dievaluasi 

Segala bentuk administrasi guru akan menjadi beban bagi saya 

Guru tidak perlu membuat perencanaan mengajar, karena setiap 

guru pasti sudah menguasai materi yang diajarkan 

Kadang-kadang saya merasa bosan dan malas mengajar, karena 

adanya tekanan dan suasana yang kurang kondosif 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

Untuk bagian B, C, dan D, jawablah semua pertanyaan dengan singkat , jelas dan padat, atau 

dengan memilih salah satu jawaban yang disediakan kemudian berikan komentar atau alasan 

anda.  

 
B.  Kepemimpinan Kepala Sekolah 
 
1. Bagaimana perasaan anda setelah terjadi pergantian Kepala Sekolah baru? 
         a.  Senang                          b. Cemas/takut                            c. Biasa saja 
         Berikan alasan anda: 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
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2. Menurut anda faktor apa yang membuat terjadinya pergantian Kepala Sekolah ini? 
         a.   Faktor dari luar:    
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
 
         b.  Faktor dari dalam :  
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
      
3. Apakah ada perubahan kepemimpinan antara KS lama dengan KS baru?  
         a. Ada                                 b. Tidak ada                                  c. Ragu-ragu 
         Berikan komentar anda dan dimana letak perubahannya? 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
             
4. Sebagai KS yang baru tentunya mempunyai kebijakan-kebijakan yang baru juga. 

Menurut anda kebijakan apa saja yang telah ditetapkan oleh KS yang baru? 
................................................................................................................................................ 

         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
 
5. Bagaimana pendapat anda dengan semua kebijakan baru yang diputuskan oleh KS? 
         a. Setuju                         b. Tidak setuju                        c. Biasa saja 
 
6. Dari beberapa kebijakan yang anda sebutkan (no 4), kebijakan apa yang anda suka?  
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
    
7. Diantara kebijakan yang anda sebutkan (no 4), kebijakan apa yang anda tidak suka? 
         ................................................................................................................................................ 
8. Secara umum bagaimana menurut anda tentang kepemimpinan kepala sekolah yang 

baru ini? 
         Berikan penjelasan anda: 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
 
 
C.   Supervisi Kepala Sekolah 
 
1. Salah satu kebijakan baru dari KS adalah pelaksanaan "supervisi kelas", bagaimana 

pendapat anda? 
         a. Setuju                                b. Tidak setuju                      c. Biasa saja 
         Berikan alasan anda : 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
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2. "Manfaat Supervisi" ini akan sangat baik terhadap perbaikan kemampuan guru dalam 
mengajar. Bagaimana pendapat anda? 

         a. Setuju                                  b. Tidak setuju                        c. Ragu-ragu 
         Berikan alasan anda :   
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
 
3. Menurut anda bagaimana pelaksanaan "Supervisi" KS sebelumnya? 
         a. Baik                                    b. Tidak  baik                              c. Biasa saja  
         Berikan alasan anda :    
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
 
4. Menurut anda bagaimana pelaksanaan "Supervisi" KS sekarang? 
         a. Baik                                   b. Tidak baik                                c. Biasa saja 
         Berikan alasan anda :   
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
 
5. Dalam pelaksanaan "Supervisi"  tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Menurut anda faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Supervisi 
KS, sehingga supervisi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar? 

         ................................................................................................................................................ 
        ................................................................................................................................................. 
6. Menurut anda faktor apa saja yang dapat mendorong pelaksanaan "Supervisi" Kepala 

Sekolah dapat berjalan dengan baik dan lancar? 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
 
7. Apakah anda setuju dengan pendelegasian Supervisi Kepala Sekolah kepada sejumlah 

staf/PKS seperti yang telah disampaikan KS dalam rapat dinas hari Selasa tgl 16 
Agustus 2005? 

         a. Setuju                               b. Tidak Setuju                                c. Ragu-ragu   
         Berikan alasan anda: 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
 
8. Jika diadakan pelaksanaan "Supervisi" di sekolah ini, supervisi yang bagaimana yang    

anda harapkan / inginkan? 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
 
9. Apa harapan anda terhadap kepala sekolah berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan 

"Supervisi" Kepala Sekolah? 
         ................................................................................................................................................ 
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         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
 
 
D. Pengembangan Staf dan Kurikulum 
 
1. Salah satu tugas KS adalah memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap 

profesionalisme guru. Menurut anda sejauh mana perhatian KS terhadap hal ini? 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
  
2. Menurut anda sejauh mana kemampuan profesional guru-guru di SMPN 11 

Tangerang? 
         a. Baik                                  b. Cukup/biasa saja                         c. Kurang baik 
         Berikan alasan anda: 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
  
3. Apakah anda menginginkan pembinaan/bimbingan dari KS untuk meningkatkan 

kemampuan profesionalisme anda?               a. YA                         b. TIDAK 
         Jika YA, pembinaan/bimbingan seperti apa yang anda harapkan dari KS? 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
  
4. Dalam bekerja seorang gurupun perlu mendapatkan motivasi agar dapat bekerja 

dengan baik. Pernahkah anda merasa bahwa sesungguhnya KS telah memberikan 
motivasi kepada anda dalam menjalankan tugas? 

         a. Pernah                                          b. Tidak pernah 
         Berikan penjelasan Anda: 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
 
         Selanjutnya bentuk motivasi yang anda inginkan adalah: 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
  
5. Pernahkah anda mengikuti pelatihan / penataran atas nama sekolah? 
         a. Pernah                                           b. Tidak pernah 
         Jika pernah, kapan dan sebutkan penataran apa saja yang anda ikuti: 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
 
6. Apakah menurut anda penataran yang anda ikuti sangat bermanfaat untuk tugas anda 

sebagai guru?      
         a. Ya                            b. Tidak                                c. Ragu-ragu  
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         Mengapa, berikan alasan anda:  
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
  
7. Setelah mengikuti pelatihan/penataran, apakah anda selalu diminta KS untuk 

mempersentasikan di hadapan guru-guru untuk menularkan ilmu yang sudah anda 
dapatkan dari pelatihan/penataran tersebut? 

         a. Ya                               b. Tidak                            c. Kadang-kadang 
 
8. Pernahkah anda mengalami kesulitan dalam mengajar? 
         a. Pernah                                        b. Tidak pernah 
         Jika pernah dalam hal apa, jelaskan: 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
  
 
9. Saat anda mengalami kesulitan dalam tugas anda, kepada siapa anda bertanya? 
          a. KS                             b. Teman guru                      c. Tidak bertanya/diam saja  
          Apa alasannya? 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
  
10. Apakah setiap kali anda mengajar selalu membuat / membawa perangkat mengajar? 
         a. Selalu membawa               b. Tidak pernah              c. Kadang-kadang  
         Berikan alasan anda: 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
 
11. Apakah dalam membuat perangkat mengajar anda pernah mengalami kesulitan? 
         a. Pernah                                                        b. Tidak pernah               
         Jika pernah bagaimana cara anda mengatasinya? 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
  
12. Bagaimana menurut anda tentang kurikulum muatan lokal yang diberlakukan di 

sekolah ini jika dikaitkan dengan kepentingan siswa? 
          a. Baik                            b. Cukup                            c. Kurang baik 
          Berikan alasan anda :   
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
  
13. Untuk meningkatkan KBM dan PBM, menurut anda apakah KS telah mencukupi 

sarana dan prasarana di sekolah ini?   
         Jelaskan jawaban anda :  
         ................................................................................................................................................ 
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         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
  
14. Bagaimana menurut anda situasi dan kondisi KBM / PBM di sekolah ini? 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
 
15. Apa harapan anda untuk kemajuan sekolah ini yang berkaitan dengan kelancaran KBM 

dan PBM? 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
          
16. Apa harapan anda untuk kemajuan sekolah ini yang berkaitan dengan "Human      

Relation" di sekolah ini baik secara horizontal (terhadap sesama guru), maupun secara 
vertikal (terhadap kepala sekolah)? 

         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
 
17. Bagaimana menurut anda kualitas out put (lulusan) dari SMPN 11 Tangerang? 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 
 
18. Demi untuk kebaikan bersama dan untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah ini, 

bentuk kepemimpinan yang bagaimana yang anda harapkan dari KS? 
         ................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................ 

         ................................................................................................................................................ 
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Rekapitulasi Hasil Data Kuesioner Tertutup 

(Dengan angket kembali sejumlah 58 ex)  

No Keinginan Guru 
YA TD RG 

Jml % Jml % Jml % 

1 

  

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

Guru ingin bekerja secara profesional 

 

Guru ingin bimbingan dan pembinaan 

 

Guru masih bingung mengaplikasikan KBK 

 

Guru memerlukan wadah tempat diskusi di sekolah 

 

Guru ingin kuliah lagi 

 

Guru ingin Sapras KBM dilengkapi 

 

Guru merasa bosan dan perlu motivasi 

 

Guru ingin tugas tambahan untuk pengalaman 

 

Guru ingin juga menjadi KS 

 

Guru tidak tertarik dengan adanya supervisi 

 

Guru beranggapan ”supervisi tidak bermanfaat” 

 

Guru beranggapan ”cara mengajar tidak perlu dievaluasi” 

Guru terbebani dengan ”perangkat mengajar” 

 

58   

 

58   

 

39 

 

58 

 

42 

 

58 

 

48 

 

46 

 

29 

 

 4 

 

 0 
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15 

Guru merasa ”tidak perlu membuat perencanaan” 

 

Guru merasa bosan dan malas karena ada tekanan. 
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B. Kepemimpinan Kepala Sekolah  

1.  Perasaan guru setelah pergantian KS : 
d. Senang  =  6 org   = 10 % 
e. Cemas/takut =  3 org   =   5 % 
f. Biasa saja =49 org   = 85 % 

 
Alasan senang : 
c. akan ada perubahan 
d. akan ganti suasana / penyegaran 
 
Alasan takut/cemas : 
b. karena akan ada pergantian karakter KS 
 
Alasan biasa saja : 
d. pergantian pemimpin adalah hal yang biasa dalam organisasi 
e. karena kebijakan dinas 
f. wajar saja, karena pemimpin pasti punya gaya kepemimpinan yang berbeda-beda 

 
2. Faktor yang mempengaruhi pergantian KS 

d. Adanya Perda (Peraturan Daerah) tentang rotasi KS 
e. KS yang lama sudah terlalu lama menjabat di sekolah tersebut (7 tahun) 
f. Penyegaran 

 
3. Adakah perubahan kepemimpinan KS yang lama dengan KS yang baru? 

a. Ada  = 51 org = 88 % 
b. Tidak ada =   3 org =   5 % 
c. Ragu-ragu =  4 org  =   7 % 

 
Alasan ada : 

e. KS lama santai dan pengertian, KS baru membuat guru stes dan menakutkan 
f. Peraturan sekolah lebih ketat dan kedisiplinan meningkat 
g. KS baru lebih berani dan cepat mengambil keputusan/tindakan tetapi tidak 

memperhatikan efeknya/akibatnya.  
h. KS baru kurang memberikan pengayoman terhadap guru sehingga kurang nyaman 

dalam bekerja. 
 
Alasan ragu-ragu : 
b. Karena masih baru jadi belum terlihat jelas perubahannya. 
 

4.  Kebijakan-kebijakan yang diterapkan KS baru : 
f. Kedisiplinan guru dan siswa dalam masuk dan keluar kelas. 
g. Kesejahteraan guru dinaikkan 
h. Menambah sarana KBM 
i. Meningkatkan mutu guru dengan mengijinkan guru mengikuti penataran 
j. Diadakan pelaksanaan supervisi 
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5.  Tanggapan guru-guru terhadap kebijakan KS baru : 

a. a. Setuju =  14   =  24 % 
b. b. Tidak setuju =    4   =    7 % 
c. c. Biasa saja =  40   =  69 %  

 
6.  Diantara kebijakan yang disukai guru-guru : 

f. Kedisiplinan, karena dengan disiplin akan terwujud kinerja yang baik 
g. Peningkatan kesejahteraan, karena akanmemberikan motivasi kerja 
h. Pelaksanaan supervisi 
i. Pengiriman guru untuk mengikuti penataran 
j. Penambahan sarana KBM 

 
7.  Kebijakan KS baru yang tidak disukai guru : 

h. Disiplin terhadap guru yang tidak diimbangi dengan kedisiplinan pimpinan 
i. Penerapan disiplin yang otoriter 
j. Pengadaan sarana KBM tidak menggunakan skala prioritas 
k. Supervisi yang didelegasikan secara total terhadap staf 

 
8.  Kepemimpinan KS baru secara umum : 

a. Secara umum baik, ada peningkatan dari KS sebelumnya 
b. Dari segi kebijakan cukup bagus, tetapi kebijaksanaan kurang 
c. Tegas tetapi kurang kontrol diri 
l. Kurang menunjukkan sikap yang arif sebagai pemimpin 
m. Pendekatan terhadap guru kurang baik, sehingga terkesan kaku dan kurang toleransi 
n. Belum punya sikap menyayangi, melindungi dan mengayomi anak buah. 

 
 

C.  Supervisi Kepala Sekolah 
 
1.  Tanggapan guru terhadap kebijakan KS baru tentang ”pelaksanaan supervisi” : 

d. Setuju  = 47 org = 81 % 
e. Tidak setuju =  3  org =   5 % 
f. Biasa saja =  8  org = 14 % 
 
Alasan setuju:      
f. Supervisi sebagai alat mengevaluasi kinerja guru dan dapat meningkatkan motivasi 

guru juga asal penilaiannya obyektif, terukur dan valid 
g. Supervisi untuk menilai kemampuan guru juga kemampuan KS itu sendiri dalam 

membina dan membimbing guru. 
h. Akan memacu guru untuk membuat perangkat mengajar yang sering terlupakan. 
i. Karena dalam rangka pembimbingan dan pembinaan KS  
j. Memotivasi guru dalam mengeksplorasi & berekspresi dalam KBM serta 

meningkatkan disiplin administrasi. 
 
Alasan tidak setuju: 
e. Karena ingin yang menjadi supervisor adalah langsung KS.  
Alasan biasa saja: 
a. Karena supervisi hanya sekedar formalitas, tidak ada tindak lanjutnya. 
 

2.  ”Manfaat Supervisi” akan sangat baik terhadap perbaikan guru dalam mengajar? 
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a. Setuju  = 53 org  =  91 % 
b. Tidak setuju =   0 
c. Ragu-ragu =   5  org  =   9 % 
 
Alasan  setuju : 
a.   Guru akan tertib administrasi sehingga mengajar akan terencana dengan baik  
f. Tingkat pencapaian KBM dapat terukur 
g. Guru akan mendapat masukan-masukan dalam mengajar selanjutnya dapat  

instropeksi terhadap kekurangannya 
h. Supervisi akan bermanfaat jika dilaksanakan dengan rutin dan tepat serta supervisor 

adalah orang yang berkompetensi dalam bidangnya. 
 
Alasan Ragu-ragu : 
b. Karena supervisi biasanya hanya dilakukan secara formalitas saja, sehingga tidak ada 

pengaruh apa-apa. 
 
3.  Bagaimana pelaksanaan supervisi KS sebelumnya ? 

d. Baik  =  9  org  =  15 % 
e. Tidak baik = 12 org  =  21 % 
f. Biasa saja = 37 org  =  64 % 
 
Alasan baik : 
b. Karena memberi motivasi bagi guru  
 
Alasan tidak baik : 
d. Karena supervisi dilaksanakan secara acak, hanya beberapa guru yang disupervisi 
e. Karena tidak ada tindak lanjutnya 
f. Ketidaksiapan personil dan ketidaklengkapan sarana. 
 
Alasan biasa saja : 
d. Karena supervisi hanya sekedar pelengkap administrasi KS sebagai supervisor 
e. Karena tidak ada sesuatu yang baru dalam pelaksanaan supervisi 
f. Karena supervisi hanya sekedar formalitas saja 

 
4.  Bagaimana pelaksanaan supervisi KS yang baru ?   

d. Baik  =  13 org  =  22 % 
e. Tidak baik =    9 org  =  16 % 
f. Biasa saja =  36 org  =  62 % 
 
Alasan baik : 
c. Karena sudah ada persiapannya 
d. Karena cukup persuasif  dan memberikan motivasi 
 
Alasan tidak baik : 
b. Karena pelaksana supervisi adalah para Staf, dikhawatirkan terjadi subyektivitas. 
 
Alasan biasa saja : 
e. Belum dilaksanakan secara maksimal 
f. Karena KS mendelegasikan pelaksanaan supervisi ini secara keseluruhan 
g. Karena pelaksanaan tidak sesuai dengan program/perencanaan (jadual mundur) 
h. Karena tidak ada juklaknya (tidak sampai pada guru) 
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5.  Faktor penghambat pelaksanaan supervisi KS : 

i. Sulit mencari supervisor yang mampu/profesional di bidangnya. 
j. Tidak ada koordinasi yang baik 
k. Program tidak tersusun dengan matang 
l. Secara administrasi guru belum siap 
m. Karena pendelegasian yang tidak pas/tepat (supervisor bukan ahlinya) 
n. Kurang mendapat dukungan sepenuhnya dari KS 
o. Karena faktor kepemimpinan 
p. KS sendiri belum tahu persis tentang fungsi dan tujuan supervisi. 
q. Karena situasi da. 
 

6.  Faktor pendorong pelaksanaan supervisi KS 
j. Perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik 
k. Informasi tepat 
l. KS harus berkompeten dengan masalah ini 
m. Keseriusan para tim pelaksana dalam menangani hal ini 
n. KS meluangkan waktu untuk mensupervisi sendiri 
o. Kesiapan kedua belah pihak (antara sepervisor dan guru) 
p. Kriteria penilaian harus tepat 
q. Tim penilai (supervisor) harus berkompeten dan obyektif 
r. Harus didukung dengan sarana/prasarana yang baik. 

 

7.  Pendapat guru terhadap ”pendelegasian supervisi” 
d. Setuju  =  16  org  =  27 % 
e. Tidak setuju =  34  org  =  59 % 
f. Biasa saja =    8  org  =  14 % 
 

Alasan setuju : 
e. Untuk memaksimalkan hasil (karena KS kurang menguasai) 
f. Untuk membantu tugas KS karena tugas KS  banyak 
g. Supaya semua guru kebagian disupervisi (karena supervisor banyak) 
h. Yang ditunjuk sebagai supervisor harus sesuai dengan bidang studinya. 
 
Alasan tidak setuju : 
f. Karena ada staf yang tidak sesuai dengan bidang studinya, sehingga tidak menguasai  

dan akhirnya untuk pembinaannya pasti tidak akan seperti yang diharapkan guru 
g. Karena ingin disupervisi langsung oleh KS 
h. Karena para petugas yang ditunjuk belum semua memenuhi standar/kriteria sebagai 

supervisor 
i. Karena khawatir akan terjadi subyektivitas 
j. Karena pendelegasian itu hanya bisa pada wakil KS 
 
Alasan ragu-ragu : 
d. Karena hasilnya akan bias 
e. Karena kemampuan staf  sebagai supervisor masih diragukan 
f. Karena dalam penunjukkan sebagai supervisor tidak tepat 
 

8.  Supervisi yang bagaimana yang diharapkan guru? 
k. Supervisi yang obyektif dan tidak mencari kesalahan orang lain 
l. Supervisi yang mampu membangun motivasi kerja 
m. Supervisi yang betul-betul untuk meningkatkan kualitas guru 
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n. Supervisi yang dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, ada input dan output 
o. Supervisi yang tidak terlalu formil tetapi dapat membangun kinerja guru 
p. Supervisi yang dilakukan oleh KS sendiri 
q. Supervisi yang dilakukan oleh supervisor yang profesional 
r. Supervisi dengan pendekatan klinis, bukan inspeksi 
s. Supervisi yang dapat membawa kemajuan dalam KBM 
t. Supervisi yang nyaman tanpa ada tekanan 

 
9.  Harapan guru terhadap KS yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan supervisi 

j. KS supaya menjalin komunikasi dengan guru secara lebih baik lagi 
k. Ciptakan suasana yang nyaman & akrab antara KS dengan guru agar guru tidak 

tertekan 
l. KS dapat membina dan membimbing guru setelah tahu ada kekurangan dari guru 
m. KS dapat mensupervisi sendiri secara keseluruhan 
n. KS dapat membuat perencanaan supervisi secara baik dan dapat melaksanakannya 

secara profesional termasuk dalam pembinaan terhadap guru setelah selesai supervisi 
o. Mengharap agar KS tidak hanya sekedar melaksanakan supervisi secara formalitas 

saja 
p. KS harus faham terlebih dahulu tentang fungsi dan tujuan supervisi, sehingga beliau 

tahu betul apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan supervisi  
q. KS supaya dapat membangun sistem kerja staf yang lebih baik 
r. KS supaya memberi tauladan dengan ikut mensupervisi  

 
 
D.  Pengembangan Staf dan Kurikulum 
 
1.  Sejauh mana peran KS dalam membimbing dan membina guru? 

e. Dengan mengirim guru untuk mengikuti penataran KBK 
f. Belum terlihat adanya pembinaan 
g. Masih jauh dari yang diharapkan 
h. Cenderung belum ada bentuk pembinaan/pembimbingan 

 
2.  Sejauh mana kemampuan profesional guru-guru 

d. Baik  =  48  org  =  83 % 
e. Cukup baik =    10  org  =  17 % 
f. Kurang baik =     0 
 
Alasan baik : 
e. Hasil tes kompetensi guru menunjukkan hasil yang baik, kinerja baik, banyak guru 

ikut MGMP kota 
f. Ada beberapa guru menjadi instruktur baik tingkat kota maupun propinsi 
g. Ada lulusan S2 2 orang dan beberapa yang kuliah lagi di pasca sarjana 
h. Hampir semua guru lulusan sarjana dan mengajar sesuai bidang studinya 
 
Alasan biasa saja : 
d. Ada yang baik dan ada yang belum, maka perlu banyak belajar dan pembinaan 
e. Dilihat dari output (lulusan) masih jauh dari yang diharapkan 
f. Dilihat dari administrasi guru masih banyak yang tidak membuat dan kedisiplinan 

guru yang masih kurang 
 
3.  Apakah guru menginginkan bimbingan dan pembinaan KS? 
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c. Ya        = 58  org  =  100% 
d. Tidak   =  0                                                        
 
Kalau ”Ya” pembinaan seperti apa yang diharapkan guru? 
h. Pembinaan kurikulum  
i. Pembinaan kinerja guru untuk menuju profesoinalisme 
j. Bimbingan dan pembinaan secara periodik dengan pendekatan andragogi 
k. Bimbingan moril dan spirituil 
l. Dengan membentuk sanggar guru di sekolah (MGMP intern) 
m. Setiap seminggu sekali diadakan penyuluhan/bimbingan karier 
n. Dengan diberikan contoh-contoh atau teori cara mengajar yang baik 

 
4.  Pernahkah KS memberikan motivasi kepada guru? 

c. Pernah  =   26  org  =  45 % 
d. Tidak pernah =   32  org  =  55 % 
 
Bentuk motivasi yang diberikan KS terhadap guru : 
e. Dengan disampaikan secara umum pada saat rapat, walau kadang kurang pas 
f. Dengan meningkatkan kesejahteraan guru 
g. Dengan menerapkan kedisiplinan 
h. Dengan penambahan sarana KBM 
 
Alasan tidak pernah : 
e. Mungkin KS terlalu sibuk 
f. KS baru sebatas memberikan perintah belum pembinaan 
g. KS lebih banyak mencari kesalahan guru dan menekan 
h. KS masih baru jadi belum menyentuh pada pembinaan 
 
 
Bentuk motivasi yang diharapkan oleh guru : 
e. Motivasi yang membuat guru agar dapat berkreasi dan berinovasi dalam KBM 
f. Dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan sikap ngayomi terhadap guru 

sehingga terjadi ketenangan dalam bekerja 
g. Penghargaan / perhatian terhadap hasil kerja kita yang berprestasi 
h. Memberikan motivasi secara perorangan 

 
5.  Pernahkah guru mengikuti penataran? 

c. Pernah  =  23  org  =  40 % 
d. Tidak pernah =  35  org  =  60 % 
 
Jenis penataran yang pernah diikuti guru al : 
h. KBK 
i. Perpustakaan 
j. Pelatihan tingkat dasar untuk guru IPS 
k. PTBK (Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi) 
l. TOT, Diklat 
m. CTL (Contekstual Teaching and Learning 2005) 
n. Penataran guru BK, KTK 

 
6.  Apakah penataran itu bermanfaat bagi anda (guru)? 

d. Ya              =  52  org  = 90 %     
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e. Tidak         =   0 
f. Ragu-ragu  =   6  org   = 10 % 
 
Alasan Ya : 
h. Menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan kebersamaan antar guru 
i. Dapat mengembangkan potensi diri 
j. Setelah penataran lebih termotivasi mengajar 
k. Banyak mendapat informasi baik dari tutor maupun teman dari sekolah lain 
l. Untuk meningkatkan kinerja guru 
m. Sebagai ajang tukar pikiran 
n. Termotivasi untuk mengembangkan kurikulum 
 
Alasan ragu-ragu : 
c. Implementasi dari teori ke lapangan sulit 
d. Teori yang ada tidak sesuai dengan realita di lapangan 

 
7.  Setelah ikut penetaran apakah KS minta untuk menularkan kepada guru lain? 

d. Ya                      =  10  org  =  17 % 
e. Tidak                 =  48 org    =  83 % 
f. Kadang-kadang =  0 

 
8.  Pernahkah guru mengalami kesulitan dalam mengajar? 

c. Pernah            =  42  org  =  72 % 
d. Tidak pernah  =  16  org  =  28 % 
 
Kesulitan yang dialami guru : 
j. Daya serap siswa yang sangat kurang, karena kualitas input yang sangat minim 
k. Susah sekali memotivasi siswa untuk belajar 
l. Kurangnya sarana dan prasarana 
m. Susah untuk mengaplikasikan materi dalam kehidupan sehari-hari 
n. Pelajaran yang membutuhkan praktikum, tetapi alat-alat sangat kurang/minim 
o. Jumlah siswa dalam kelas terlalu banyak (manajemen kelas) 
p. Sulit membuat perangkat mengajar (khususnya KBK) 
q. Alat bantu/media terbatas  
r. Kemampuan siswa yang bervariasi 

 
9.  Kepada siapa guru bertanya kalau mengalami kesulitan mengajar?  

d. KS  =  5  org   =  9 % 
e. Guru  =  53 org  = 91 %  
f. Diam saja =  0 
 
Alasan kepada KS : 
c. Karena KS adalah orang yang berwewenang untuk memberi jawaban atau keputusan 
d. Karena KS yang dapat memecahkan masalah di sekolah 
 
Alasan kepada guru : 
f. Secara psikologis hubungan kita lebih dekat, jadi merasa bebas dan terbuka 
g. Lebih memungkinkan dari segi waktu dan tempat 
h. Kalau sama-sama guru lebih enak untuk diajak diskusi, demokratis dan komunikatif 
i. Lebih efisien, fleksibel dan santai 
j. Karena sesuai dengan jurusan / bidang studinya 
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10.  Apakah setiap mengajar guru membawa perangkat mengajar? 

d. Selalu membawa =  17  org  =  29 % 
e. Tidak pernah  =    0         
f. Kadang-kadang =  41  org  =  71 % 
 
Alasan selalu membawa : 
f. Karena peangkat mengajar penting bagi guru dalam mengajar 
g. Dengan perangkat mengajar KBM menjadi lebih baik dan lancar 
h. Supaya dalam mengajar tidak keluar dari renpel, dan sekaligus untuk mengukur 

sampai dimana materi sampai kepada siswa 
i. Karena perangkat akan sangat mendukung KBM 
j. Karena perangkat sebagai pedoman dalam mengajar 
 
Alasan kadang-kadang : 
i. Karena perangkat itu banyak, jadi berat kalau dibawa-bawa 
j. Karena perangkat sudah ada di buku paket pelajaran setiap penerbit 
k. Kalau sedang diperlukan saja 
l. Karena lupa 
m. Kalau pas rajin ya membawa, tetapi kalau pas males ya lupa 
n. Kalau sewaktu-waktu dibutuhkan perangkat foto copy sudah ada 
o. Kurang penting dan merepotkan 
p. Perangkat ditinggal di ruang guru 

 
11.  Apakah dalam membuat perangkat mengajar guru mengalami kesulitan? 

c. Pernah            =  42  org  =  72  % 
d. Tidak pernah  =  16 org   =  28 % 
 
Jika pernah, kepada siapa guru bertanya? 
e. Bertanya kepada teman yang satu bidang studi 
f. Bertanya kepada seksi kurikulum 
g. Bertanya kepada teman yang sudah bisa 
h. Mencari contoh sendiri, membeli dan menyediakan bahan sendiri tanpa bantuan 

dana 
 
12.  Bagaimana pendapat guru tentang kurikulum muatan lokal (mulok)? 

d. Baik  =  31  org  =  54 % 
e. Cukup baik =  21  org  =  36 % 
f. Kurang baik =   6  org   =  10 %    
 
Alasan baik : 
f. Dapat menambah wawasan siswa 
g. Sudah disesuaikan dengan lingkungan sekolah, kebutuhan masyarakat, sehingga 

diharapkan dapat sebagai bekal siswa 
h. Karena kemampuan tentang komputer sekarang ini dibutuhkan 
i. Karena siswa kelihatannya termotivasi dengan mulok tersebut 
j. Karena dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa di masyarakat 
 
Alasan cukup : 
e. Akan membantu siswa di masa depan (berhubungan dengan lapangan pekerjaan) 
f. Memberi nilai tambah keterampilan siswa 
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g. Sesuai dengan perkembangan jaman 
h. Karena tidak semua siswa punya kemampuan baca tulis Al-Qur’an, tidak semua 

punya komputer 
 
Alasan kurang baik : 
d. Tidak semua siswa Muslim, jadi kalau muatan lokal Bahasa Arab  kasihan yang non 

Muslim 
e. Muatan lokal yang baik adalah yng berada di luar kurikulum baku, seperti otomotif, 

kerajinan, musik, dll. 
f. Karena kurang mengena dengan kondisi sekolah 

 
13.  Apakah KS telah mencukupi semua sarana prasarana untuk peningkatan KBM? 

h. Belum komplit, seperti gambar, peta, dll. 
i. Lab. Komputer, Lab. Bahasa, multi media terpenuhi 
j. Lab. IPA masih sangat kurang 
k. Kurang memadai (belum maksimal) 
l. Belum memungkinkan karena faktor dana 
m. Baru mulai untuk melengkapi sarana prasarana 
n. Sarana prasarana bukan pada hal-hal yang strategis 
 

14.  Bagaimana situasi atau kondisi KBM di sekolah ini? 
e. Cukup baik, lancar dan aman, namun masih harus terus dibenahi 
f. Lumayan atau cukup kondusif 
g. Biasa namun sedikit tegang 
h. Guru antusias tapi siswa tidak punya motivasi 

 
15.  Apa harapan Anda untuk kemajuan sekolah yang berkaitan dengan KBM? 

m. Disiplin supaya ditingkatkan, dan guru juga sportif tidak banyak absen 
n. Pemimpin supaya bisa memberi contoh yang baik 
o. Sarana prasarana supaya dipenuhi  
p. Kreativitas guru dalam mengajar supaya ditingkatkan, dengan memperhatikan media 

dan metoda pembelajaran 
q. Perlu terobosan-terobosan yang spektakuler, misalnya menghadirkan hasil teknologi 
r. Berikan kesempatan guru untuk berimprovisasi dalam mengajar (jika siswa diajak 

keluar jangan dilarang) 
s. Membatasi jumlah siswa dalam kelas, dengan meningkatkan mutu input dalam PSB 
t. Mengadakan KBM pagi hari secara keseluruhan dan memaksimalkan ekstrakurikuler 

siang hari 
u. Menambah kesejahteraan supaya guru konsentrasi dalam tugas 
v. Ingin suasana yang nyaman dan tenang dalam mengajar (suasana yang kondusif) 
w. Tidak mau ada penekanan yang bersifat emosional, subyektivitas 
x. Kulaitas guru ditingkatkan dengan memberikan pembinaan yang kontinu 

 
16. Harapan guru yang berkaitan dengan HR (Human Relation) di sekolah 

baik secara horizontal maupun secara vertikal:   
h. Bisa tercipta suasana kekeluargaan yang lebih baik lagi 
i. Tercipta suatu komunikasi yang baik, dengan sesama guru juga dengan KS 
j. Ada kerja sama yang baik dan kompak untuk mencapai tujuan yang kita impikan 
k. Sesama guru jangan sampai saling menjatuhkan 
l. KS dapat memberikan motivasi juga contoh yang baik terhadap bawahan 
m. Ditingkatkan silaturahmi, saling percaya yang satu dengan yang lain 
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n. Tercipta hubungan yang harmonis, dengan pendekatan saling menghargai dan asih, 
asah, asuh, serta kebersamaan 

o. KS supaya tunjukkan sifat kebapakan, melindungi dan mengayomi bawahan 
 

17.  Bagaimana kualitas output (lulusan) di sekolah ini? 
e. Masih belum baik / memuaskan 
f. Banyak yang tidak melanjutkan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat 
g. Masih jauh dari harapan 
h. Output cenderung menurun kualitasnya 

 
18.  Untuk peningkatan mutu, kepemimpinan yang bagaimana yang diharapkan? 

j. Tegas, tetapi bijaksana dan tidak otoriter 
k. Jujur, adil, dan berwibawa, mengerti dengan bawahan dan terbuka 
l. Disiplin, bertanggung jawab dan harmonis 
m. Bisa mengayomi seluruh karyawan, guru dan staf 
n. Kepemimpinan yang logik, etis, memperhatikan kepentingan umum di atas 

kepentingan pribadi, tidak emosional dan obyektif 
o. Bisa membimbing dan dapat memberi contoh yang baik 
p. Kompeten di bidangnya, dan memiliki komitmen yang tinggi 
q. Memiliki etika kepemimpinan yang baik 
r. Demokrasi serta mengutamakan musyawarah untuk mufakat 
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Lima Komitmen 
Membangun Akhlaqul Karimah 

Pegawai Pemerintah 

Kota Tangerang 

 

 

 

Kami pegawai Pemerintah Kota Tangerang berjanji kepada diri sendiri : 

  

1. Bertaqwa kepada Allah 

 

2. Bersikap jujur, bertanggung jawab dan amanah dalam melaksanakan kepada 

masyarakat 

 

3. Disiplin, loyalitas dan berdedikasi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat 

 

4. Mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dengan 

menjunjung tinggi aspek etika, moralitas dan profesional 

 

5. Menjalin persaudaraan dan silaturahmi serta saling meningkatkan antara sesama 

pegawai dalam berbagai aspek kehidupan 
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URUTAN KEPALA SEKOLAH 
 

1. Popo Tarmana                                  1985 – 1994                   Pensiun 

2. Drs. Nurhadi                                    1994 – 1997                    Mutasi 

3. Drs. Ngadiyat                                   1998 – 2005                   Mutasi 

                    4.   Gino, Sip                                          2005 -- 

 

 

 

Daftar Siswa yang Mendapat Bea Siswa 

APBD I Propinsi Banten 

(masing-masing sebesar Rp 360.000,-) 

 

1. Tri Sumirat Kartika                                             Kelas 9.6 

2. Aini Angraini                                                       Kelas 9.6 

3. Endah Nuryani                                                     Kelas 9.6 

4. Sandi Sulistio                                                        Kelas 9.6 

5. Susi Susanti                                                          Kelas 9.6 

6. Tri Riyanto                                                           Kelas 9.6 

7. Ayu Pratiwi                                                          Kelas 9.6 

 

 

 

Daftar Siswa yang Mendapat Bea Siswa 

APBD II Kota Tangerang 

(masing-masing Rp 360.000,-) 

 

1. Dewi Kurnia Pratiwi                                              Kelas 8.1 

2. Putri Wulandari                                                      Kelas 8.1 

3. Heri Iskandar                                                          Kelas 8.1 
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ALUR KERJA PENELITIAN 
 
 
 
 

 

IJIN KS 
8 Agustus 2005 

OBSERVASI 
Mulai 9 Agustus 2005 

 
 

1. Sistematis 
(Dengan Instrumen) 

2. Non Sistematis 
(Tanpa Instrumen) 

WAWANCARA 
Mulai 12 Sept 2005 

 

1. Terstruktur 
(Dengan Instrumen) 

2. TidakTerstruktur 
(Tanpa Instrumen) 

ANGKET GURU 
3-8 Oktober 2005 

Tertutup Terbuka

 
Prosentase 

 

Analisis 
Observasi&Wawancara 

Kesimpulan 
Hasil Penelitian 

SARAN 

 
Analisis 

Tujuan  
Penelitian 

PENELITI 
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Dokumen Penelitian : 01 
(D.01) 

 
Jenis Dokoumen : Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) 

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2005/2006 s/d     2008/2009 
Nama Sekolah  : SMP Negeri 11 Tangerang 
Diperoleh dari  : Bp. Ta’ani, M.Psi.T sebagai PKS Kurikulum (PKS.2) 
 
Coding   : Refleksi 
 
 
 

1. Arti Penting Dokumen 
 
       RPS Tahun 2005/2006 s/d Tahun 2008/2009 ini memberikan informasi tentang tujuan 
sekolah. Ada 30 tujuan sekolah, dan yang berhubungan dengan fokus penelitian antara lain  
adalah: 

- Sekolah mencapai standar kompetensi yang ditetapkan, baik kompetensi akademik 
maupun non akademik. 

- Sekolah memiliki guru yang profesional dengan kualifikasi S1 Akta sesuai bidang 
keahliannya 

- Sekolah memiliki pendidik yang profesional dan inovatif dalam mengembangkan 
kemampuan pengelolaan proses pembelajaran 

- Sekolah memiliki standar pendidik yang mampu mengembangkan media 
pembelajaran dalam menunjang proses belajar mengajar yang inovatif. 

- Sekolah mencapai peningkatan inovasi pengembangan metode pembelajaran dan 
melaksanakannya dengan proses belajar mengajar. 

- Sekolah memiliki pendidik yang mampu mengadakan penelitian untuk 
mengembangkan pendidikan 

- Sekolah mencapai standar sarana prasarana dengan pemeliharaan yang memenuhi 
standar pelayanan minimum. 

- Sekolah memiliki warga sekolah yang disiplin, taat aturan dan tertib administrasi. 
 
Dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan maka program-program pokok yang perlu 
mendapatkan prioritas ada 35. Adapun yang berhubungan dengan fokus penelitian antara lain 
adalah: 

- Pengembangan pencapaian prestasi akademik dan non akademik 
- Pengembangan media pembelajaran 
- Pengembangan pembelajaran CTL 
- Pengembangan variasi metode pembelajaran 
- Pengembangan kompetensi profesionalisme guru 
- Pengembangan kemampuan kompetensi mata pelajaran 
- Pengembangan penelitian tindakan kelas 
- Pengembangan pendidikan guru 
- Pengembangan tertip administrasi 

 
Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditentukan strategi pelaksanaannya. Ada 35 strategi 
pelaksanaan, dan yang berhubungan dengan penelitian antara lain adalah: 
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- Pengembangan pencapaian prestasi kompetensi akademik melalui model 
pembelajaran yang inovatif, dengan menjalin kerja sama dengan MGMP,  studi 
banding untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang semakin meningkat. 

- Pengembangan variasi metode pembelajaran, kerja sama dengan LPMP, workshop, 
seminar, MGMP, pelatihan terbatas rumpun mata pelajaran. 

- Pengembangan kompetensi profesionalisme guru, kerja sama dengan LPMP, Dinas 
Pendidikan Propinsi, dalam rangja mencapai standar guru profesionalisme. 

- Pengembangan pendidikan guru, penyetaraan dan peningkatan kualifikasi guru, 
untuk mewujudkan tenaga pendidikan yang profesional dan berkualitas. 

- Pengembangan media pembelajaran, menjalin hubungan dengan LPMP bidang 
media, ahli media, membuat model media pembelajaran, pelatihan guru rumpun 
mata pelajaran. 

- Pengembangan pembelajaran CTL mengadakan pelatihan, work shop, kolaborasi 
mata pelajaram serumpun, dan studi banding untuk mencapai pembelajaran CTL 
yang menyenangkan bagi siswa. 

- Pengembangan penelitian kelas, menjalin hubungan dengan ahli, melaksanakan 
tindakan penelitian action research, untuk mewujudkan warga sekolah yang gmar 
meneliti untuk pengembangan penelitian. 

 
2. Garis Besar Isi Dokumen 

 
      Program ini berisi antara lain : 

a. Visi Sekolah 
b. Misi sekolah 
c. Tujuan Sekolah 
d. Program Strategis 
e. Strategi Pelaksanaan 
f. Hasil yang diharapkan 

 
3. Kaitan Dokumen dengan Penelitian 

 
      Dokumen ini merupakan sumber informasi, bahwa sebetulnya sekolah telah mempunyai 
beberapa tujuan. Tujan tersebut berkaitan dengan pengembangan profesionalisme guru. 
Disamping itu sekolah juga terus berusaha untuk bekerja sama dengan pihak lain yang 
sekiranya dapat meningkatkan profesionalisme guru-guru di sekolah tersebut. Adapun pihak 
lain tersebut misalnya MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), LPMP (Lembaga 
Peningkatan Mutu Pendidikan), Dinas pendidikan Kota maupun Propinsi. Ini menunjukkan 
bahwa ada kaitannya dengan fokus penelitian, yaitu  ada program sekolah tentang 
pengembangan staf dan kurikulum.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumen Penelitian : 02 
(D.02) 

 
Jenis Dokumen : Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) 
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                                      Rencana Opersional (Renop) Tahun 2005/2006 
Nama Sekolah  : SMP Negeri 11 Tangerang 
Diperileh dari  : Bapak Ta’ani, M.Psi.T sebagai PKS Kurikulum (PKS.2) 
  
Coding   : Refleksi 
 
 
 

1. Arti Penting Dokumen 
 
Dokumen ini memberikan informasi bahwa sekolah memiliki ”Tujuan 

Situasional/Sasaran” yang akan dicapai. Ada 10 tujuan / sasaran, dan 7 diantaranya yang 
masih ada kaitannya dengan fokus penelitian yaitu: 

- Peningkatan rata-rata skor (GSA) Ujian Nasional minimal 0,25 
- Peningkatan rata-rata skor (GSA) mata pelajaran non Ujian Nasional minimal 

0.50 
- Pelaksanaan KBM dengan menggunakan KBK dan CTL secara optimal 
- Memiliki Laboratorium Bahasa yang dapat dimanfaatkan secara optimal 
- Memiliki Laboratorium Multimedia yang dapat dimanfaatkan secara optimal 
- Pengembangan kenerja dan profesionalisme guru meningkat 
- Terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif dengan kultur yang baik menuju 

komunitas belajar yang lebih baik. 
  

2. Garis Besar Isi Dokumen 
 

Di dalam dokumen ini memuat tentang: 
a) Tujuan situasional 
b) Identifikasi fungsi-fungsi komponen untuk mencapai sasaran (terdiri dari 3 kolom 

yaitu: fungsi sasaran, faktor internal, dan faktor eksternal) 
c) Analisis SWOT ( terdiri dari 4 kolom yaitu: fungsi dan faktornya, kriteria kesiapan, 

kondisi nyata, dan tingkat kesiapan siap atau tidak) 
d) Analisis hasil SWOT (terdiri dari 2 kolom yaitu: faktor siap sebagai kekuatan dan 

peluang, dan faktor tidak siap sebagai kelemahan dan ancaman) 
e) Alternatif langkah-langkah pemecahan masalah (trdiri dari 2 kolom yaitu: 

permasalahan, dan alternatif pemecahan permasalahan) 
f) Rencana program dan kegiatan (ada 10 sasaran) 

 
3. Kaitan Dokumen dengan Penelitian 

 
Dokumen ini merupakan sumber informasi bahwa, sekolah sesungguhnya telah 

menetapkan tujuan situasional/sasaran tentang ”pengembangan profesionalisme guru”. Hasil 
analisis SWOT untuk fungsi ketenagaan dapat dilihat sebagai berikut: 

Fungsi Ketenagaan Kriteria Kesiapan Kondisi Nyata Siap Tdk 

1.Faktor Internal 
   a) Jumlah guru 
   b) Kualifikasi guru 
   c) Kesesuaian guru de 

ngan mata pelajaran 
   d) Jmlh jam mengajar 
2.Faktor Eksternal 

 
- Jml guru  Mapel UN cu 

kup 
- 100% pendidikan S1 
- 100% sesuai Mapel 
- Rata-rata 18 jam/mgg 
 

 
- Jml  guru Mapel UN 
  cukup 
- 90% pendidikan S1 
- 85% sesuai Mapel 
- Rata-rata 22jam/mgg 
 

 
V 
 
 
 
 
 

 
 
 

V 
V 
V 
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   a) Pengalaman menga jar 
guru 

   b) Kesiapan guru 

- Rata-rata >5th ngajar 
- Tertib admnistrasi & 
   disiplin 

- Rata-rata >5th ngajar 
-Tertib administrasi & 
  disiplin 

V 
V 

   
Dari dokumen ini juga dicantumkan tentang beberapa permasalahan, adapun yang 

berkaitan dengan fokus penelitian tentang profesionalisme guru adalah: 
- Kualifikasi guru 
- Kesesuaian guru dengan mata pelajaran 
- Alat peraga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dokumentasi Penelitian : 03 
(D.03) 

 
Jenis Dokumen : Rencana Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan  
                                      (Bidang Kurikulum) 
Nama Sekolah  : SMP Negeri 11 Tangerang 
Diperoleh dari  : Bp. Ta’ani, M.Psi.T sebagai PKS Kurikulum (PKS.2) 
 
Coding   : Refleksi 



302 

 

 
 
 

1. Arti Penting Dokumen 
 
      Rencana ini memberikan informasi bahwa ada program sekolah untuk peningkatan mutu 
pendidikan melalui beberapa bidang antara lain bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang 
BK, bidang sarana prasarana, bidang kepegawaian, bidang keuangan dan bidang humas. 
Adapun yang berkaitan dengan fokus penelitian adalah bidang kurikulum. Di dalam bidang 
ini memuat 3 program yaitu: (a) persiapan KBM,  (b) pelaksanaan KBM dan penilaian, serta 
(c) evaluasi dan pelaporan. Dari dokumen ini diketahui bahwa pada Program Pelaksanaan 
KBM dan Penilaian telah dimuat uraian kegiatannya antara lain adalah Pelaksanaan Supervisi 
Kelas yang dijadualkan bulan Agustus-Juni. Adapun target supervisi kelas adalah guru, dan 
pelaksana supervisi kelas adalah kepala sekolah. 
 

2. Garis Besar Isi Dokumen 
 
      Program ini sebetulnya memuat beberapa bidang yaitu bidang kurikulum, bidang 
kesiswaan, bidang bimbingan dan konseling, bidang sarana prasarana, bidang kepegawaian, 
bidang keuangan dan bidang hubungan masyarakat. Untuk masing-masing bidang berisi 
kolom-kolom yaitu : (a) Nomor Urut, (b) Program, (c) Tujuan, (d) Uraian Kegiatan, (e) 
Waktu, (f) Target, (g) Pelaksanan dan         (h) Dana. 
 

3. Kaitan Dokumen dengan Penelitian 
 
      Dokumen ini merupakan sumber informasi bahwa didalam rencana peningkatan mutu 
pendidikan di SMPN 11 Tangerang telah ditetapkan beberapa program kegiatan. Salah satu 
program kegiatan itu adalah ”pelaksanaan supervisi kelas”. Supervisi kelas  dijadualkan bulan 
Agustus-Juni, artinya bahwa dalam satu tahun itu direncanakan akan dilaksanakan supervisi 
kelas 2 kali (tiap semester dilaksanakan 1 kali supervisi kelas). Dari dokumen ini juga 
diketahui bahwa pelaksana supervisi adalah Kepala Sekolah, sedang target supervisi adalah 
guru.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Dokumen Penelitian : 04 

(D.04) 
 
Jenis Dokumen : Program Kerja Tim Supervisi Tahun 2005/2006 
Nama Sekolah  : SMP Negeri 11 Tangerang 
Diperoleh dari  : Bp. T’ani,M.Psi.T sebagai PKS Kurikulum (PKS.2) 
 
Coding   : Refleksi 
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1. Arti Penting Dokumen 
 
      Program Kerja Tim Supervisi SMPN 11 Tangerang Tahun 2005/2006 ini berisi informasi 
tentang rencana pelaksanaan supervisi kelas di sekolah tersebut. Pelaksanaan supervisi yang 
seharusnya dilakukan oleh Kepala Sekolah ini didelegasikan terhadap para Pembantu Kepala 
Sekolah (PKS) yang diistilahkan di sekolah tersebut dengan ”STAF” yang terbentuk dalam 
Tim Supervisor. Tim Supervisor tersebut terdiri dari 6 orang yaitu guru yang masing-masing 
menjabat sebagai Pembantu Kepala Sekolah. Disamping itu di dalam program ini termuat 
jadual pelaksanaan supervisi. 
 

2. Garis Besar Isi Dokumen 
 
      Program ini terdiri dari 3 bab yaitu:  

1) Pendahuluan (Pengertian dan Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan, Prinsip-prinsip 
Supervisi). 

2) Pembagian Tugas, Mekanisme Kerja dan Rencana Kegiatan (Jadual). 
3) Penutup 

 
Di dalam program ini juga dilampirkan tentang lembar penilaian supervisi yang berisi aspek-
aspak penilaian. Lembar penilaian tersebut ada 2 macam yaitu: a) Lembar penilaian yang 
mengacu pada kurikulum tahun 1994 dan b) Lembar penilaian yang mengacu pada kurikulum 
tahun 2004 (KBK). 
 

3. Kaitan Dokumen dengan Penelitian 
 
      Dokumen ini merupakan sumber informasi tentang rencana pelaksanaan supervisi di 
SMPN 11 Tangerang. Di dalam Rencana Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan telah 
ditetapkan bahwa pelaksana supervisi adalah KS tetapi di dalam pelaksanaan didelegasikan 
kepada tim sepervisor. Sedangkan jadual direncanakan awal Agustus, dalam pelaksanaan 
mundur menjadi akhir Agustus. Hal ini tentunya ada kaitannya dengan fokus penelitian 
bahwa ada kendala sehingga pelaksanaan supervisi tidak tepat waktu. Kendala-kendala ini dapat 
diungkap melalui hasil wawancara juga hasil angket. 
 
 
 
 
 
 

Dokumen Penelitian : 05 
(D.05) 

 
Jenis Dokumen : Laporan Kerja Tim Supervisi Semester I Tahun 2005/2006 
Nama Sekolah : SMP Negeri 11 Tangerang 
Diperoleh dari : Bp. Ta’ani M.Psi.T sebagai PKS Kurikulum PKS.2) 
 
Coding   : Refleksi 
 

1. Arti Penting Dokumen 
 
      Laporan kerja tim supervisi ini berisi tentang laporan hasil dari pelaksanaan supervisi 
tahun2005/2006 di SMPN 11 Tangerang yang dilakukan oleh para Pembantu Kepala 
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Sekolah (PKS) yang tergabung dalam Tim Supervisor. Dari dokumen ini dapat diketahui 
tentang rekapitulasi hasil penilaian supervisi juga analisis dari hasil penilaian tersebut. 
 

2. Gari Besar Isi Dokumen 
 
      Laporan kerja ini  terdiri dari 3 bab yaitu: 

1) Pendahuluan 
2) Pedoman Penilaian Supervisi Kelas (ada 2 macam yaitu pedoman untuk kurikulum th 

1994 dan pedoman kurikulum untuk th 2004) 
3) Hasil Penilaian Supervisi Kelas (memuat waktu pelaksanaan supervisi dan hasil 

pelaksanaan supervisi serta analisis hasil penilaian) 
 

3. Kaitan Dokumen dengan Penelitian 
 

Dokumen ini merupakan sumber informasi tentang waktu pelaksanaan supervisi, 
bagaimana hasil penilaiannya, serta bagaimana analisis penilaian tersebut sebagai kesimpulan 
dari pelaksanaan supervisi di SMPN 11 Tangerang. 

Dokumen ini sangat erat kaitannya dengan fokus penelitian, karena menggambarkan 
bagaimana pelaksanaan supervisi di sekolah tersebut. Pelaksanaannya memang agak 
menggeser jadual yang sudah ada, tetapi supervisi tetap berjalan dan akhirnya disesuaikan 
dengan jadual mengajar serta kesepakatan antara guru dengan supervisor. Pada pelaksanaan 
supervisi tersebut dapat dilakukan sebanyak 53 guru yang terdiri dari 16 guru kelas III dan 37 
guru kelas VII dan VIII. 

Penilaiannya terdiri dari 2 macam yaitu untuk kelas III menggunakan penilaian yang 
mengacu pada kurikulum 1994, sedangkan untuk kelas VII dan VIII menggunakan penilaian 
dengan acuan kurikulum 2004 (KBK). Adapun hasil secara keseluruhan menggambarkan 
bahwa penilaian terhadap guru kelas III yang menggunakan kurikulum 1994 menunjukkan 
hasil yang lebih baik dari pada guru kelas VII dan VIII yang menggunakan kerikulum 2004 
(KBK). Hasil penilaian supervisi kelas berdasarkan kurikulum 1994 dengan hasil rata-rata 
84,13 sedangkan untuk hasil penilaian supervisi kelas berdasarkan kurikulum 2004 dengan 
gasil rata-rata 77,05. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kurikulum 2004 belum dapat 
dipahami dengan baik oleh guru-guru. 

 
 
 

Dokumen Penelitian : 06 
(D.06) 

 
Jenis Dokumen : Perangkat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 
Nama Sekolah  : SMP Negeri 11 Tangerang 
Diperoleh dari  : Guru (G) 
Coding   : Refleksi 
 
 

1. Arti Penting Dokumen 
 

Dokumen tentang Perangkat Mengajar Guru ini merupakan dokumen yang 
menunjukkan bahwa guru telah membuat program mengajar, yang artinya bahwa guru dalam 
melaksanakan tugas mengajarnya telah direncanakan terlebih dahulu dengan baik. Dari 
dokumen ini juga menunjukkan ”tingkat kemampuan guru dalam mengembangkan 
kurikulum secara teknis” seperti yang dikatakan oleh Ahmad dkk. (1997:64) 

 



305 

 

2. Garis-Garis Besar Isi Dokumen 
 

Secara garis besar dokumen ini terdiri dari: 
- Program Tahunan (Prota) 
- Program Semester (Prosem) 
- Rincian Minggu Efektif 
- Pengembangan Silabus 
- Pengembangan Sistem Penilaian 
- Rekayasa Pembelajaran (RP), yang dibuat setiap pertemuan atau setiap 

Pokok Bahasan atau setiap Sub Pokok Bahasan lengkap dengan alat 
evaluasinya 

- Daftar Nilai Siswa 
- Agenda kegiatan mengajar 

 
3. Kaitan Dokumen dengan Penelitian 
 

Dokumen ini memberikan informasi bahwa guru telah memiliki perangkat mengajar. 
Tetapi jika diperhatikan guru masih belum optimal dalam membuat perangkat KBM tersebut. 
Hal ini tampak dari perangkat yang dimiliki oleh beberapa guru hanyalah perangkat foto 
copy, termasuk rencana pembelajarannya. Kadang ada guru yang menggunakan perangkat 
tahun lalu yang kebetulan guru tersebut mengajar kelas yang sama dari tahun sebelumnya. 

Hal yang dibenarkan oleh bapak Ta’ani selaku PKS Kurikilim dalam wawancara, 
bahwa yang dibolehkan menggunakan foto copy adalah silabusnya saja. Sedangkan yang lain 
seperti prota, prosem dan apalagi Rencana Pembelajaran (RP) nya harus ditulis/dibuat 
langsung oleh guru yang bersangkutan pada setiap pertemuan mengajar atau setiap pokok 
bahasan/sub pokok bahasan. 

Hubungannya dengan fokus penelitian adalah, guru kurang mendapatkan motivasi. 
Disamping itu guru juga perlu mendapatkan bimbingan dan pembinaan agar guru betul-betul 
mampu dan termotivasi untuk membuat perangkat mengajar dengan baik dan benar. Hal ini 
tentu sesuai dengan harapan sekolah yang menginginkan bahwa guru mampu 
mengembangkan materi pelajaran, mampu mengembangkan metode mengajar, dan secara 
umum guru mampu mengembangkan kurikulum secara teknis. Akhirnya apa yang diharapkan 
untuk mengembangkan profesionalisme guru akan tercapai.  
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