
Supervisi  Akademik 

ENTIN  KARTINI



BAGAIMANA PENGALAMAN 
BAPAK/IBU DALAM 

MELAKSANAKAN SUPERVISI 
AKADEMIK DI SEKOLAH YANG 

BAPAK/IBU PIMPIN ?



DASAR HUKUM

1.UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3. PP RI No mor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

5. Permendiknas RI Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah

5. Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan   Pendidikan oleh 
Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah

6. Permendikbud RI nomor 20 tahun 2016 tentang SKL

7. Permendikbud RI nomor 21 tahun 2016 tentang  Standar isi

8. Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses

9. Permendikbud RI nomor 23tahun 2016 tentang standar IPenilaian

10. Permendikbud RI nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi Dasar

11. Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala  

      Sekolah/Madrasah 

12. Permendikbud nomor 6 tahun 2018  tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah
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PERMENDIKNAS Nomor 13 Tahun 2007 Standar 
Kepala Sekolah / Madrasah

KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH:

1. KEPRIBADIAN

2. MANAGERIAL

3. KEWIRAUSAHAAN

4. SUPERVISI

5. SOSIAL
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 KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH
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PERMENDIKBUD NO 22 TENTANG 
STANDAR PROSES

Pengawasan proses pembelajaran dilakukan 

Melalui kegiatan :  1. Pemantauan

    2. Supervisi

    3. Evaluasi

    4. Pelaporan

                               5. Tindak lanjut

Melakukan pengawasan dalam bentuk supervisi Akademik dan Supervisi 
manajerial
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1. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap 
perencanaan, Pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran. 
Pemantauan dilakukan melalui antara lain, diskusi kelompok 
terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, 
dan dokumentasi 

2. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap 
perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran 
yang dilakukan melalui antara lain, pemberian contoh 
pembelajaran di kelas, diskusi, konsultasi, atau pelatihan. 

3.  Pelaporan kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi 
proses pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk 
kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan 
pendidik secara berkelanjutan. 
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4. Tindak Lanjut 

    Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dalam bentuk: 

a. Penguatan dan penghargaan kepada guru yang 
menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui 
standar; dan 

b. pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti 
program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. 
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 Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan 
membantu pendidik mengembangkan 
kemampuannya mengelola proses pembelajaran 
untuk mencapai tujuan pembelajaran (Daresh, 1989, 
Glickman, et al; 2007). 

 (Daresh, 1989) Esensi supervisi akademik itu sama 
sekali bukan menilai unjuk kerja guru dalam 
mengelola proses pembelajaran, melainkan 
membantu guru mengembangkan kemampuan 
profesionalismenya.
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Pengertian



Supervisi akademik adalah melihat kondisi 
nyata kinerja pendidik untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan, 

Apa yang sebenarnya terjadi di dalam 
kelas?, 

Apa yang sebenarnya dilakukan oleh 
pendidik dan peserta didik di dalam kelas?,  
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Pengertian



 Aktivitas-aktivitas mana dari keseluruhan aktivitas di 
dalam kelas itu yang bermakna bagi pendidik dan peserta 
didik? 

 Apa yang telah dilakukan oleh pendidik dalam mencapai 
tujuan akademik?, 

 Apa kelebihan dan kekurangan pendidik dan bagaimana 
cara mengembangkannya? 
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Pengertian



 kompetensi pendidik dalam membuat persiapan atau 
perencanaan pembelajaran

 ketepatan dalam memilih pendekatan, metode, dan 
teknik pembelajaran sesuai dengan bahan ajar yang 
akan disampaikan kepada peserta didik.

 kompetensi pendidik sebagai tenaga profesional dalam 
melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas, 
misalnya dalam membuka proses pembelajaran, 
apersepsi, penguasaan kelas, kegiatan inti yang 
meliputi 5 M (Mengamati, Menanya, Mengasosiasi, 
Mencoba dan  Mengomunikasikan), teknik bertanya dan 
sebagainya sampai pada kegiatan akhir atau evaluasi.12

Tujuan 
Supervisi Akademik



 kompetensi pendidik dalam mengembangkan intrumen 
penilaian dalam melaksanakan evaluasi, baik evaluasi 
selama proses pembelajaran atau evaluasi hasil belajar.

 kemampuan pendidik dalam memberikan tindak lanjut 
pembelajaran kepada peserta didik.

 kelengkapan administrasi pembelajaran yang diperlukan 
dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai seorang 
tenaga profesional di bidang pendidikan.
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Tujuan 
Supervisi Akademik



TUJUAN SUPERVISI SECARA UMUM

TIGA TUJUAN 
SUPERVISI

Pengembangan 
Profesionalisme

Pengawasan 
berkualitasPenumbuhan 

Motivasi
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Langkah-langkah 
Supervisi Akademik
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DIT. TENAGA KEPENDIDIKAN
DITJEN PMPTK



di dalam/    
di luar kelas

  Bagaimana cara me-   
mahami/memastikan masalah?

  Datanya diperoleh dg cara 
bagaimana?

  Perbaikannya bagaimana?

PENDEKATAN MODEL TEKNIK

DIREKTIF

KOLABORATIF

NONDIREKTIF

SCIENTIFIC

CLINIC

ARTISTIC

INDIVIDUAL

KELOMPOK

Bagaimana cara supervisor – 
bersama guru melakukan 
perbaikan/ peningkatan.
SIAPA YG DOMINAN?

Bentuk-bentuk 
kegiatan yang 

dilakukan supervisor 
dengan guru

DIT. TENAGA KEPENDIDIKAN
DITJEN PMPTK



. Pendekatan Supervisi Akademik

Direktif Kolaboratif Non-Direktif

cara 
pendekatan 
terhadap 
masalah yang 
bersifat 
langsung. 
Supervisor 
memberikan 
arahan 
langsung. 
Sudah tentu 
pengaruh 
perilaku 
supervisor 
lebih 
dominan. 

cara pendekatan yang 
memadukan cara 
pendekatan direktif 
dan non–direktif 
menjadi pendekatan 
baru. Pada pendekatan 
ini baik supervisor 
maupun guru bersama-
sama, bersepakat 
untuk menetapkan 
struktur, proses dan 
kriteria dalam 
melaksanakan proses 
percakapan terhadap 
masalah yang dihadapi 
guru. Perilaku 
supervisor adalah 
sebagai berikut: 
menyajikan, 
menjelaskan, 
mendengarkan, 
memecahkan masalah, 
dan negosiasi 

cara pendekatan 
terhadap 
permasalahan yang 
sifatnya tidak 
langsung. Perilaku 
supervisor dalam 
pendekatan non-
direktif  adalah:  
mendengarkan, 
memberi penguatan, 
menjelaskan, 
menyajikan, dan 
memecahkan 
masalah



Pendekatan supervisi akademik yang lain 
(Achecon, Keith A, at al., 1987) adalah 
berikut. 

didasarkan atas 
data (hasil 
pengamatan dan 
pencatatan yang 
teliti, objektif 
dan valid) baru 
diambil langkah 
perbaikan yang 
diperlukan.  

dilakukan secara 
tidak to the point, 
pengawas 
(supervisor)
menggunakan seni 
tertentu. 

didasarkan atas 
diagnosa 
kekurangan 
(kelemahan/pen
yakit) baru 
diberikan 
perbaikan, 
pendekatan ini 
lebih dikenal 
dengan 
pendekatan 
supervisi klinik. 

DIT. TENAGA KEPENDIDIKAN
DITJEN PMPTK



Metode Supervisi Akademik . 

LANGSUNG  TIDAK LANGSUNG  
Cara yang ditempuh 
seorang supervisor baik 
secara pribadi maupun 
dinas langsung berhadapan 
dengan orang yang akan 
disupervisi baik secara 
individual maupun 
kelompok.  
Contoh: observasi proses 
pembelajaran, ruang guru, 
guru; pertemuan 
individual, dan rapat guru. 

Suatu cara di mana seorang 
supervisor baik secara pribadi 
maupun dinas menggunakan 
berbagai media komunikasi 
dalam berhubungan dengan 
orang yang akan disupervisi 
baik secara individu maupun 
kelompok.  
Contoh: Internet, email, surat, 
dan papan pengumuman.  



 Pendidik yang disupervisi akan mengetahui kelebihan   dan 
kekurangan dalam  membuat perencanaan pembelajaran.

 Pendidik yang bersangkutan dapat mengetahui kelebihan 
dan kekurangan  dalam  melaksanakan proses 
pembelajaran di dalam kelas.

 Pendidik yang bersangkutan akan mengetahui kelebihan  
dan kekurangannya dalam merencanakan dan 
mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran.

 Sebagai bahan  refleksi  pendidik untuk   menambah dan 
meningkatkan wawasan serta pengetahuan.
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Manfaat 
Supervisi Akademik



 kompetensi pendidik dalam mengembangkan intrumen 
penilaian dalam melaksanakan evaluasi, baik evaluasi 
selama proses pembelajaran atau evaluasi hasil belajar.

 kemampuan pendidik dalam memberikan tindak lanjut 
pembelajaran kepada peserta didik.

 kelengkapan administrasi pembelajaran yang diperlukan 
dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai seorang 
tenaga profesional di bidang pendidikan.
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Tujuan 
Supervisi Akademik



Praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi 
sekolah.

Sistematis, artinya dikembangan sesuai perencanaan 
program supervisi yang matang dan tujuan 
pembelajaran.

Objektif, artinya masukan sesuai aspek-aspek 
instrumen.

Realistis, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya.  
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Prinsip Supervisi



 Antisipatif, artinya mampu menghadapi masalah-masalah yang 
mungkin akan terjadi.

 Konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi 
pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran.

 Kooperatif, artinya ada kerja sama yang baik antara supervisor dan 
pendidik dalam mengembangkan pembelajaran.

 Kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asah, asih, dan 
asuh dalam mengembangkan pembelajaran.

 Demokratis, artinya supervisor tidak boleh mendominasi 
pelaksanaan supervisi akademik.
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Prinsip Supervisi
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Teknik 
Supervisi Akademik

Kunjungan 
Kelas

Observasi Kelas

Pertemuan 
Individual

Kunjungan 
antar Kelas

Pertemuan atau 
Rapat

Observasi 
Kelompok

Lokakarya atau 
konferensi 
kelompok

B. SUPERVISI 
      

KELOMPOK

A. SUPERVISI  
        

INDIVIDUAL 

TEKNIK 
SUPERVISI 
AKADEMIK
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 Keterkaitan Pendekatan, Metode dan Teknik 
Supervisi 

 



Persiapan pendidik untuk mengajar 
terdiri dari:
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
Program Tahunan. 
Program Semesteran. 
Pelaksanaan proses pembelajaran. 
Penilaian hasil pembelajaran.
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Instrumen 
Supervisi Akademik



Instrumen supervisi kegiatan belajar 
mengajar
Lembar observasi (RPP, Pembelajaran, Penilaian hasil 

pembelajaran)

Suplemen observasi (ketrampilan mengajar, 
karakteristik mata pelajaran, pendekatan klinis, dan 
sebagainya).
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Instrumen 
Supervisi Akademik



Instrumen supervisi kegiatan belajar 
mengajar
Lembar observasi (RPP, Pembelajaran, Penilaian hasil 

pembelajaran)

Suplemen observasi (ketrampilan mengajar, 
karakteristik mata pelajaran, pendekatan klinis, dan 
sebagainya).
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Instrumen 
Supervisi Akademik



Tahapan
Supervisi Akademik

Pra 
Observasi Memeriksa 

    persiapan
 Menyamakan 
    persepsi 
terkait 
    rencana 
kegiatan 
    dan instrumen 
    supervisi

Observasi

 Pengamatan
 Pengisian 
    Instrumen

Pasca 
Observasi

 Konfirmasi hasil 
     observasi
 Evaluasi hasil
 Rencana tindak 
    lanjut
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MENGIDENTIFIKASIKAN PERENCANAAN 
SUPERVISI AKADEMIK
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Langkah yang 

Diperlukan

Hal yang 
Diperlukan

Unsur 
Yang 

Terlibat

Waktu 
Pelaksanaan Tempat

(1) (2) (3) (4) (5)
Menentukan tujuan        

Menentukan 
pendekatan dan 
Teknik

       

Menentukan 
kriteria output

       

Memilih instrumen        

Membuat jadwal        

. Kerangka Perencanaan 
Supervisi Akademik



No
Nama 
Guru

Tujuan Supervisi 
Akademik

Kriteria 
Output

1 2 3 4

1
 
 

   

. Merumuskan Tujuan dan Kriteria 
Output Supervisi Akademik

Berdasarkan  tentukan tujuan kegiatan supervisi 
akademik dan rumuskan kriteria output-nya pada  . 
  Rumusan Tujuan dan Kriteria Output



No.
Nama 

Guru
Mapel Kelas

Hari/ 

Tanggal

Fokus 

Supervisi

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1  
 

   

2  
 

   

Dst  
 

   

Jadwal Supervisi Akademik



PANDUAN SUPERVISI AKADEMIK 36

PROGRAM SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH

KATA PENGANTAR

BAB 1. 

PENDAHULUA

N ......................................................................................

a. Latar 

Belakang ......................................................................................

b. Landasan 

Hukum ......................................................................................

c. 

Tujuan ......................................................................................

d. Ruang 

Lingkup ......................................................................................

BAB 2. ANALISIS HASIL SUPERVISI 

TAHUN ................ ................................

a. Analisis Hasil Supervisi Akademis Tahun.

BAB 3. RENCANA PELAKSANAAN SUPERVISI 

TAHUN ............................ ..........

a. Rencana Supervisi Akademis Tahun .............................. 

           1) Pemetaan guru

            2) Tujuan, 
          3) Pendekatan , Metoda dan Teknik, 
          4) Menentukan Kriteria Output 
b. Jadwal Kegiatan Supervisi Akademis Tahun ........................

c. Rencana 

BAB 4. 

PENUTUP ......................................................................................

LAMPIRAN

Instrumen Supervisi



SUMBER :

Panduan Supervisi Akademik , Direktorat Pembinaan  Sekolah Menengah Atas 
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan tahun 2017
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