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Abstrak
Salah satu upaya untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar matematika adalah
dengan menunjukkan bahwa materi dalam matematika sangat dekat dengan kehidupan
siswa di lingkungan sekitat dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga dapat diamati
dan dipelajari langsung oleh siswa. Melalui pangalaman langsung, diharapkan belajar
menjadi menyenangkan dan mendorong siswa lebih bebas berkreasi. Masalahnya tidak
semua guru Matematika memiliki kemampuan dalam menciptakan pembelajaran
Matematika yang tepat dan bermutu. Perlu pengalaman dan terus belajar menemukan
cara mengembankan pembeajaran agar menghasilkan peserta didik yang bermutu sesuai
tuntutan pendidikan nasional. Untuk itu perlu dilakukan penelitian-penelitian tentang
pengembangan model-model pembelajaran yang mampu meningkatkan aktifitas siswa
dalam belajar. Keberhasilan dari suatu kegiatan dapat dilihat dari tercapai atau
tidaknya indikator yang diharapkan, oleh karena itu bagian akhir kajian ini akan
disajikan indikator dari supervisi. Keberhasilan model supervisi ini dapat dilihat dari
indikator meningkatkan profesi guru
Kata Kunci : supervisi klinis, lesson study, kompetensi guru

A. PENDAHULUAN
Dalam dunia pendidikan jaminan kualitas harus memperhatikan essensi kualitas
seperti pada bidang dunia usaha dengan menerapkan total quality management (TQM)
. Prinsip-prinsip TQM

dapat diterapkan dalam bidang usaha jasa pelayanan

pendidikan. Isu penting TQM dalam sektor pendidikan adalah jaminan kualitas
pelayanan, yang berarti meningkatkan standar pelayanan institusi terhadap kebutuhan
masyarakat . Peningkatan kualitas dapat dilaksanakan dengan menekankan pada
monitoring proses pendidikan yang berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi dalam
pencapaian indikator performansi.
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Terkait dengan hal tersebut maka supervisi menjadi kegiatan penting yang harus
dilaksanakan. Supervisi dalam bidang pendidikan erat kaitannya dengan dalam upaya
memperbaiki dan meningkatkan mutu akademik atau kegiatan yang yang beurusan
dengan perbaikan dan peningkatan proses serta hasil belajar (Satori,1998).
Lebih lanjut Satori (2001) menjelaskan supervisi pendidikan bertujuan untuk
menjaga efisiensi dan efektivitas kinerja lembaga pendidikan, terutama pada
pengamanan “core business”. Core business yang dimaksud adalah layanan belajar
dan mutu hasil belajar. Supervisi pendidikan berupaya memberikan bantuan kepada
guru agar meningkatkan kualitas proses belajar dan mengajarnya atau dengan kata
lain meningkatkan kemampuan profesional guru.
Kegiatan supervisi telah berkembang dari jaman ke jaman , saat ini dikenal
dengan “supervise modern” . Supervisi modern
demokratis yang

memiliki ciri-ciri dinamis dan

merefleksikan vitalitas pemahaman serta kepemimpinan yang

berbobot (Pidarta,1992). Di sisi lain kecendrerungan supervise saat ini dipengaruhi
pula oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat sehingga supervise lebih
memusatkan pada pengembangan pengembangan profesi dan bakat guru serta
memanfaatkannya untuk kemajuan pendidikan.
Untuk mencapai tujuan supervisi tersebut telah dikembangkan berbagai model
program supervisi, namun program supervisi yang dilaksanakan saat ini

masih

menganut model konvensional yaitu belum pada peningkatan manajemen mutu yang
mengupayakan pengembangan strategi belajar mengajar (Herawan,2004). Dengan
demikian dapat dipahami apabila dunia pendidikan di Indonesia masih dihadapkan
pada berbagai macam permasalahan tidak terkecuali pendidikan Matematika.
Salah satu upaya untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar matematika
adalah dengan menunjukkan bahwa materi dalam matematika sangat dekat dengan
kehidupan siswa di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari- harinya, sehingga
dapat diamati dan dipelajari langsung oleh siswa. Melalui pengalaman langsung,
belajar menjadi menyenangkan dan mendorong siswa lebih bebas berkreasi (Rusli,
2005). Masalahnya tidak semua guru Matematika memiliki kemampuan dalam
menciptakan pembelajaran Matematika yang tepat dan bermutu. Perlu pengalaman
dan terus belajar menemukan cara mengembangkan pembelajaran agar menghasilkan
peserta didik yang bermutu sesuai tuntutan pendidikan nasional. Untuk itu perlu
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dilakukan penelitian-penelitian tentang pengembangan model-model pembelajaran
yang mampu meningkatkan aktifitas siswa dalam belajar.
Seminar, penataran atau lokakarya merupakan sarana guru untuk meningkatkan
kualitas mengajarnya. Namun ternyata pengalaman ini tidak begitu mengenai sasaran,
terkadang kegiatan tersebut hanya meningkatkan pemahaman tentang pembelajaran
saja, kenyataan di kelas tidak menjamin guru menjadi cakap dalam mengajar. Tidak
dipungkiri terdapat program supervisi bagi pegawai negeri sipil yang dilakukan
pejabat pendidikan yang terkait. Namun supervisi hanya menekankan pada bagaimana
guru mengajar tidak pada bagaimana siswa belajar. Proses pembelajaran yang baik
adalah yang berpihak pada siswa, yang memperhatikan karakteristik siswa (student
center).
Permasalahan yang terkait dengan mutu pendidikan dan memerlukan upaya
penanganan serius adalah sistem penjaminan. Model sistem penjaminan mutu
pendidikan di Indonesia sesungguhnya sudah dirumuskan dalam Undang-undang
Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah
No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, namun sistem penjaminan
mutu pendidikan ini perlu didukung oleh

pengembangan program supervisi

pendidikan yang dapat memenuhi fungsi quality assurance .
Penerapan lesson studi dalam pengembangan program supervisi dapat menjadi
suatu alternatif program supervisi akademik model supervisi klinis , karena kegiatan
lesson

study

memiliki

langkah-langkah

yang sangat sesuai dengan sistem

penjaminan mutu pendidikan. Lesson study merupakan strategi pembinaan profesi
pendidik berkelanjutan melalui prinsip-prinsip kolegalitas, mutual learning dan
learning community ( Hendayana dkk. 2007).
Pelaksanaan lesson study meliputi tiga tahap yaitu: perencanaan (plan)
pelaksanaan (do), dan refleksi (see). Sementara kegiatan supervisI juga pada
umumnya memiliki tahapan yang hampir serupa. Apabila ditinjau dari tujuan dan
sasaran supervisi pendidikan maka penerapan lesson study dalam kegiatan supervisi
pendidikan khususnya supervisi klinis memungkinkan untuk dilaksanakan.
B. PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikembangkan suatu permasalahan
dalam kajian ini yaitu : “Bagaimana pengembangan model program supervisi
akademik berbasis lesson Study dalam meningkatkan kompetensi guru matematika,
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yang ditinjau dari segi tujuan, rumusan asumsi, komponen-komponen dari model dan
keterkaitannya, indikator, dan cara mengevaluasi keberhasilanya.

C. TUJUAN DAN MANFAAT
Tujuan dari penulisan kajian ini adalah untuk memahami pengembangan model
program supervisi akademik berbasis lesson Study dalam meningkatkan kompetensi
guru matematika, yang ditinjau dari segi tujuan, rumusan asumsi, komponenkomponen dari model dan keterkaitannya, indikator, dan cara mengevaluasi
keberhasilanya.

D. PENGEMBANGAN MODEL SUPERVISI AKADEMIS BERBASIS LESSON
STUDY DALAM UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU
MATEMATIKA
1. KAJIAN TENTANG PROGRAM SUPERVISI PENDIDIKAN
Kajian tentang supervisi telah mengalami perkembangan mulai dari supervisi
tradisional

menuju ke konsep superisi yang lebih Ilmiah. Definisi supervisi

pendidikan telah banyak diungkapkan oleh beberapa ahli diantaranya menurut
Buton dan Bruckner (dalam Sahertian,2000) yang menyatakan bahwa supervisi
adalah suatu teknik pelayanan yang tujuan utamanya mempelajarai dan
memperbaiki

secara

bersama-sama

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

pertumbuhan dan perkembangan anak. Lebih lanjut Sahertian (2000) juga
menjelaskan definisi supervisi pendidikan menurut Alfonso R.J. adalah tindak
laku pejabat yang dirancang oleh lembaga yang langsung berpengaruh terhadap
perilaku guru dalam berbagai cara untuk membantu cara belajar siswa dan untuk
mencapai tujuan yang dilakukan oleh lembaga itu.
Supervisi pendidikan mempunyai tujuan untuk memberikan layanan dan
bantuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru.
Hariwung

(1989) mengemukakan bahwa tujuan supervisi pendidikan terkait

dengan akuntabilitas yang merupakan bagian dari usaha profesional. Adapun
fungsi utama dari supervisi pendidikan dikemukakan salah satunya oleh
Swearingen tahun 1961 ( dalam Sahertian, 2000) terdiri dari delapan fungsi
supervisi

yaitu

:mengkoordinasi

semua

usaha

sekolah,

melengkapi

kepemimpinana sekolah, memperluas pengalaman guru, menstimulasi usaha104
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usaha yang kreatif, memberi fasilitas dan penilaian terus menerus, menganalisis
situasi belajar mengajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada
setiap anggota staf serta memberikan wawasa yang lebih luas dan terintegrasi
dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan

dan meninkatkan kemampuan

mengajar guru-guru.
Pencapaian tujuan dan manfaat dari kegiatan supervisi pendidikan tidak
terlepas dari pengembangan langkah-langkah dari kegiatan supervisi yang
dirancang dalam bentuk program supervisi. Program supervisi pendidikan adalah
suatu rangkaian kegiatan yang direncanakan, yang erat hubungannya satu sama
lain dan seluruhnya terarah kepada tercapainya tujuan supervisi pendidikan
(Ametembun, 2007 : 129). Program supervisi pendidikan disusun dan
dilaksanakan sesuai dengan tujuan, target perubahan dan indikator, sumber daya
yang diperlukan, rentang waktu, serta strategi pencapaiannya, dan kegiatan
monev-nya, sehingga dapat merancang dan mengembangkan suatu program yang
bermutu. Selanjutnya, Satori (2008), menjelaskan bahwa fungsi dari program
supervisi akademik adalah sebagai pedoman bagi pengawas dalam melakukan
kegiatan supervisi dan alat ukur keberhasilan pembinaan profesional guru (Satori,
2008).
2. BERBAGAI MODEL PROGRAM SUPERVISI PENDIDIKAN
Program supevisi akademik dapat dikembangkan dengan mengunakan
berbagai model program supervisi. Model supervisi merupakan suatu pola yang
menjadikan acuan dari supervisi yang diterapkan.
Beberapan model program supervisi dikemukakan oleh Sahertian (2000)
yang mengutip dari berbagai literatur. Model-model tersebut diantaranya adalah
a. Model Konvensional
Pada model ini kekuasaan yang otoriter akan berpengaruh terhadap prilaku
supervisi, biasanya prilaku supervisi yang nampak adalah mencari-cari
kesalahan dan menemukan kesalahan.
b. Model Supervisi yang bersifat Ilmiah
Model ini memiliki ciri-ciri yaitu : dilaksanakan secara berencana dan
kontinu, sistematis dengan menggunakan prosedur serta teknik tertentu,
menggunakan instrumen pengumpulaan data, ada data yang objektif yang
diperoleh dari keadaan riil
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c. Model Supervisi klinis
Model supervisi klinis difokuskan pada peningkatan proses pembelajaran
dengan menggunakan siklus yang sistematis . Supervisi klinis membantu
guru-guru memperkecil kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang
nyata dengan tingkah laku mengajar yang ideal.
d. Model Supervisi Artistik
Model supervisi artistik memiliki karakteristik yaitu memerlukan perhatian
mendengarkan, memerlukan keahlian khusus untuk memahami kebutuhan
seseorang, menuntut untuk memberikan perhatian lebih banyak terhadap
proses kehidupan kelas yang diobservasi sepanjang waktu tertentu,
memerlukan laporan yang menunjukan bahwa dialog supervisor dan guru
yang disupervisi.
(Sahertian,2000)
3. KAJIAN TENTANG LESSON STUDY
Lesson

Study

adalah

terjemahan

dari

kata-kata

Jepang

Jugyou

(instruksi,pelajaran, atau Lesson) dan kenkyuu (riset atau study). Istilah jugyou
kenkyuu meliputi suatu keluarga besar dari suatu strategi peningkatan
pembelajaran,dengan corak kebersamaan adanya pengamatan pembelajaran di
kelas langsungoleh sekelompok guru, yang mengumpulkan data tentang proses
pembelajaran dankemudian secara kolaboratif menelitinya (Lewis dan Tsuchida,
1997).
Lesson Study merupakan model pembinaan profesi pendidik melalui
pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan
prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas
belajar (Hendayana,2006).
Hendayana (2006) dalam makalahnya menjelaskan tahapan Lesson study
yang dilaksanakan dalam tiga tahapan. Pertama, perencanaan (plan). Guru,
dosen/”mitra pakar (dosen/guru senior/seseorang yang dipandang memiliki
keahlian)” dalam bidang sejenis berkolaborasi merancang/mengembangkan
pembelajaran yang berpusat pada siswa melalui pembelajaran yang berbasis
hands-on activity, daily life, dan local materials. Kegiatan ini dapat dilakukan
dalam bentuk “workshop” (4-5 orang guru mitra dengan 1-2 orang dosen/”pakar”
mitra) di kampus atau di sekolah sebanyak minimal 2 kali pertemuan. Kedua,
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implementasi (do). Seorang guru mengimplementasikan model pembelajaran di
kelas sementara guru lain, kepala sekolah, dosen/”pakar” mitra, pengawas/dinas,
dan mahasiswa PPL (bila ada) melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas.
Observasi terutama dilakukan untuk mengetahui aktifitas siswa berupa interaksi
siswa-siswa, siswa-bahan ajar, siswa-guru selama pembelajaran berlangsung.
Kegiatan observasi kelas ini terbuka untuk guru bidang studi lain bahkan orang
tua sekalipun. Ketiga, post-class discussion (see). Setelah pembelajaran
berlangsung, guru dan observer melakukan diskusi yang dipimpin kepala sekolah
untuk bertukar pengamalan selama melakukan observasi pembelajaran. Guru
menyampaikan kesan-kesannya selama melaksanakan pembelajaran, selanjutnya
observer menyampaikan lesson learnt dan saran-saran untuk perbaikan
pembelajaran berikutnya. Selain itu, pada akhir semester dilakukan kegiatan
Seminar

(exchange

of

experience)

untuk

berbagi

pengalaman

dalam

mengimplementasikan lesson study. Guru yang melaksanakan pembelajaran
menyajikan makalah dan rekaman video hasil kegiatan lesson study dalam bentuk
seminar.
Melalui lesson study, memungkinkan seorang guru untuk berusaha sebaik
mungkin dalam (1) membuat perencanaan pembelajaran beserta perangkatperangkat penyerta lainnya, (2) mengimplementasikan rencana pembelajaran
yang telah dibuat, dan (3) memperoleh masukan atau klarifikasi atas berbagai
kekurangjelasan, keraguan serta kekeliruan yang terjadi selama pembuatan
rencana pembelajaran dan pengimplementasiannya melalui refleksi dan diskusi
bersama para guru sejawat, kepala sekolah, dosen/pakar, dan pengawas.
Sebagai salah satu strategi peningkatan keprofesionalan guru, lesson study
memiliki banyak keungguluan karena mendatangkan banyak manfaat yaitu
meningkatnya pengetahuan guru tentang materi ajar, dan pembelajarannya,
meningkatkan pengetahuan guru dalam mengobservasi aktifitas belajar ,
menguatnya hubungan kolegalitas , meningkatnya kualitas rencana pembelajaran
dan startegi pembelajaran (Hendayana.2006).
Hal ini didukung dengan hasil penelitian Seito, Imansyah, dan Kuboki (2006)
yang menjelaskan tiga macam perubahan yang terjadi setelah melaksanakan
lesson study, yaitu (1) perubahan dalam basis akademik pelajaran dengan bekerja
sama yang erat dengan staf jurusan; (2) perubahan struktur pelajaran dengan
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kegiatan eksperimen atau manual dan diskusi; dan (3) perubahan dalam reaksi
siswa dalam pelajaran.

4. MODEL SUPERVISI KLINIS

BERBASIS LESSON STUDY

DALAM

UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU MATEMATIKA
Seperti yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa pengembangan
model supervisi akademik merupakan modifikasi dari pelaksanaan supervisi
akademik yang telah ada yaitu dengan menambahkan unsur-unsur pelayanan
minimal pembelajaran khususnya pembelajaran matematika di SMU berdasarkan
prinsip-prinsip manajemen mutu. Sementara itu prinsip-prinsip manajemen mutu
ini adalah pengelolaan pembelajaran yang menitik beratkan upaya dari guru
secara optimal dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan siswa
yang telah ditentukan.
a. Unsur Pelayanan Minimal dalam kegiatan Supervisi
Heriawan (2004) mengemukakan unsur pelayanan minimal dalam kegiatan
pengembangan supervisi sedikitnya harus meliputi :
1) Memilih dan menentukan pokok bahasan esensial, dilengkapi dengan cara
mempelajari matematika, metode pembelajaran matematika, teknik
pemberian tes dan esesnsi dari tes itu sendiri.
2) Mutu hasil merupakan fungsi kesesuaian antara proses pembelajaran
dengan misi dan keputusan efektif dalam pembelajaran , kebutuhan
belajar dan kultur kelas.
3) Ketepatan dan efisiensi pembelajaran yang terdiri dari : kelayakan proses
pembelajaran,

kehandalan

media,

efektifitas

pengelolaan

kelas,

perencanaan dan penjadwalan pembelajaran, perencanaan efisiensi
pembelajara, kemampuan dan pencapaian siswa, spesifikasi materi yang
diajarkan
4) Pendekatan dan penyampaian pembelajaran
5) Proses penilaian , terdiri dari : pendapat tentang pembelajaran ,
interpretasi tentang pelaksanaan pembelajaran, estimasi tentang mutu hasil
pembelajaran.
6) Penguasaan materi matematika yang terdiri atas pelayanan dan
kewenangan pengajaran kepada guru, penghargaan atas profesionalisme
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guru, menempatkan guru sebagai pusat keberhasilan belajar serta
melibatkan guru dalam upaya peningkatan mutu.
7) Kondisi belajar yang meliputi

upaya memberdayakan siswa sesuai

dengan fasilitas yang tersedia, mendorong siswa kepada keterampilan
berpikir, kesiapan belajar, kebebasan inisiatif, dan berkreasi.
8) Keterampilan mengajar yang terdiri dari : keterampilan membuka dan
menutup pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan memberikan
penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan,
keterampilan

membimbing

diskusi

kelompok

kecil,

keterampilan

mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok dan individual .
b. Model Supervisi Klinis Berbasis Lesson Study
Berdasarkan kajian tentang berbagai model program supervisi, konsep
tentang

pelayanan minimal yang harus tercakup dalam suatu program

supervisi, serta kajian tentang lesson study maka dapat dikembangkan suatu
model program supervisi klinis yang dimodifikasi dengan kegiatan
lesson study. Pemilihan model supervisi kilinis yang dimodifikasi dengan
lesson study ini karena dipandang keduanya memiliki kesesuaian mulai dari
tujuan, fungsi, hingga tahap pelaksanaannya.
Pembelajaran matematika di sekolah dewasa ini pula menuntut guru
Matematika untuk senantiasa mengembangkan pola-pola pendekatan yang
memungkinkan siswa untuk lebih banyak berpikir serta melakukan
manipulasi dan memproses informasi. Bidang studi Matematika yang sarat
dengan fakta –fakta , konsep- konsep serta prinsip-prinsip, membutuhkan
proses pembelajaran yang tidak sekedar mengingat dan menghapal namun
siswa harus belajar mengkaji relevansi antara fakta-fakta yang telah diketahui
dengan fakta-fakta yang baru menghubungkannya hingga ada perpaduan
terintegrasi. Dengan demikian pembelajaran matematika menjadi lebih
bermakna karena terjadi asimilasi dan akomodasi pengetahuan oleh siswa.
Berdasarkan asumsi bahwa mengajar suatu kegiatan yang dapat
dikendalikan (controllable and managelable), dapat diamati (observable) dan
terdiri dari komponen-komponen keterampilan mengajar yang dapat dilatih
secara terbatas (isolated) maka ketiga kegiatan pokok dalam supervisi klinis
mata pelajaran Matematika yaitu pertemuan pendahuluan, observasi
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mengajar dan pertemuan balikan dipergunakan untuk mengembangkan
inovasi pembelajaran. Jadi tujuan umum dari ketiga pokok dalam supervisi
klinis mata pelajaran Matematika adalah untuk memperbaiki dan
meningkatkan keterampilan mengajar guru Matematika di kelas dan di luar
kelas.
Kegiatan pokok dari model supervisi klinis sangat memungkinkan untuk
dimodifikasi dengan kegiatan lesson study, seperti pada bagan di bawah ini :

Sumber : (Hidayat,2000)
Model Lesson study tersebut

akan menjadikan supervisi klinis

menjadi lebih terarah khususnya dalam pencapaian tujuan supervisi.
Tujuan-tujuan tersebut adalah : (1) menyediakan untuk guru suatu balikan
yang obyektif dari kegiatan mengajar mereka yang baru saja mereka
jalankan. Ini merupakan cermin agar guru dapat apa sebenarnya yang
mereka perbuat sementara mengajar, sebab apa yang mereka lakukan
mungkin sama sekali berbeda dengan apa yang mereka pikirkan telah
mereka lakukan; (2) mendiagnosis dan memecahkan atau membantu
memecahkan

masalah-masalah

mengajar;

(3)

membantu

guru
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mengembangkan keterampilan dalam menggunakan strategi-strategi
mengajar; (4) sebagai dasar untuk menilai guru dalam kemajuan
pendidikan, promosi jabatan atau pekerjaan mereka; (5) membantu guru
mengembangkan sikap positif terhadap pengembangan diri secara terus
menerus dalam karir dan profesi mereka secara mandiri.

Hubungan antara tujuan supervisi klinis, keterampilan mengajar guru
dan kesadaran diri, dapat dilihat pada gambar berikut;
MENGAJAR
Tujuan bagi guru

Kepercayaan dan kesadaran
mengenai diri sendiri (self
concerns) :
Dimana saya berada ?
Seberapa
besarkah
kemampuan saya ?
3. Bagaimana tanggapan
serta
perasaan
siswa
tentang saya ?
Concerns tentang siswa :

Keterampilan-keterampilan :

1. Memberi penguatan
2. Bertanya dasar dan

1.
2.

1.

2.

3.

3.

SUPERVISO

Apakah
siswa
dapat
belajar sesuatu dari apa
yang saya ajarkan ?
Apakah kebutuhan siswa
secara individual dalam
belajar dapat terpenuhi ?
Bagaimana saya dapat
memperbaiki
cara
mengajar saya

R

lanjutan
Mengadakan variasi
dalam teknik mengajar
dan menggunakan
stimulus

4.
5.

Menjelaskan
Mengelola dan disiplin
kelas

6.

Mengajar kelompok
kecil
Memimpin diskusi
kelompok kecil

7.
8.
9.

Mengajar atas dasar
perbedaan individu
Mengajar melalui
penemuan siswa

10. Mengembangkan
kreativitas siswa

11. Membuka dan menutup

pelajaran
SUPERVISI KLINIS
hubungan
dan
bantuan:
a. Memahami
kebutuhan
dan
“concerns” guru
b. Membantu
mengembangkan
keterampilan-keterampilan
Mengobservasi dan menganalisis
penampilan
Menanggapi penanpilan guru dan
memberi saran atau nasehat.

1. Menciptakan

2.
3.

Sumber : (Wahyo, 2003)
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c. Tujuan Pengembangan Model Supervisi Akademik Berbasis Lesson Study
Supervisi klinis bertujuan memperbaiki perilaku guru-guru dalam proses
belajar mengajar, terutama yang kronis secara aspek demi aspek dengan
intensif, sehingga mereka dapat mengajar dengan baik.

(Pidarta, 1992).

Tujuan ini sangat sesuai dengan prinsip lesson study seperti yang
dikemukakan oleh Hidayat (2007) bahwa Lesson Study berprinsip proses
berangsur-angsur yang terus menerus akan mampu mendobrak budaya
mengajar yang telah mengakar, jika didukung data hasil observasi kelas
sebenarnya. Asupan hasil analisis data dari kelas sebelumnya berulang-ulang
mengkonstruksi, mendekonstruksi, dan merekonstruksi pembelajaran.
Dengan demikian pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam konsep
suprevisi klinis dan lesson study memberikan tekanan pada proses
pembentukan pengembagan professional guru dengan maksud memberi
respon terhadap perhatian utama serta kebutuhan guru yang berhubungan
denga tugasnya. Pembentukan professional guru yang bermaksud untuk
menunjang pembaharuan pendidikan serta untuk menerangi kemerosotan
suatu pendidikan harus dimulai terutama dengan mengadakan perhatian
dalam cara mengajar guru di kelas.
Dengan perbaikan dan penyempurnaan cara mengajar guru di kelas
melalui supervisi klinis berbasis lesson study diharapkan siswa dapat belajar
dengan baik sehingga tujuan pendidikan dan pengajaran dapat tercapai secara
maksimal. Para supervisor dengan menggunakan prinsip dan teknis klinis
yang menerapkan lesson study dapat membantu terlaksananya maksud ini.
Secara umum supervisi klinis berbasis lesson study bertujuan untuk :
1) Menciptakan kesadaran guru tentang tanggung jawabnya terhadap
pelaksanaan kualitas proses pembelajaran.
2) Membantu guru untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas
proses pembelajaran.
3) Membantu guru untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang
muncul dalam proses pembelajaran
4) Membantu guru untuk dapat menemukan cara pemecahan maslah yang
ditemukan dalam proses pembelajaran
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sikap

positif

dalam

mengembangkan diri secara berkelanjutan.
Peran dan keterkaitan masing-masing komponen LS pada supervisi
klinis untuk setiap siklus dapat dilihat pada bagan di bawah ini :
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PERENCANAAN
SUPERVISOR
 menciptakan
hubungan
yang baik dengan cara
menjelaskan
makna
supervisi klinis sehingga
partisipasi guru meningkat
 bersama
guru-guru
merumuskan aspek-aspek
perilaku
yang
akan
diperbaiki dalam PBM
 menyusun skala prioritas
aspek-aspek perilaku yang
akan diperbaiki
 merumuskan hipotesis
sebagai cara atau bentuk
perbaikan pada sub topik


SUPERVISOR


Sebagai observer akan
mendapat ringkasan lesson
plan, format observasi, dan
denah siswa. Observer
harus
memfokuskan
pengamatan
tentang
aktifitas
siswa
berupa
interaksi siswa-siswa, siswabahan
ajar,
siswalingkungan, dan siswa-guru.

SUPERVISOR




GURU
 Mengimplementasikan
pembelajaran
sesuai
dengan perencanaan

materi pelajaran tertentu.

GURU SEJAWAT
Bersama guru model dan
supervisor membahas tentang
 aspek-aspek perilaku yang
akan diperbaiki dalam PBM
 menyusun skala prioritas
aspek-aspek perilaku yang
akan diperbaiki
 merumuskan
hipotesis
sebagai cara atau bentuk
perbaikan pada sub topik
materi pelajaran tertentu

REFLEKSI

PELAKSANAAN

materi pelajaran tertentu.
Menjadi nara sumber
dalam memngembangkan
pemecahan madsalah

GURU
Guru bersama supervisor
membahas tentang :
 aspek-aspek perilaku yang
akan diperbaiki dalam PBM
 menyusun skala prioritas
aspek-aspek perilaku yang
akan diperbaiki
 merumuskan
hipotesis
sebagai cara atau bentuk
perbaikan pada sub topik

ISBN :

GURU SEJAWAT
Sebagai observer akan
mendapat ringkasan lesson
plan, format observasi, dan
denah siswa. Observer harus
memfokuskan pengamatan
tentang aktifitas siswa berupa
interaksi siswa-siswa, siswabahan ajar, siswa-lingkungan,
dan siswa-guru

Kepala
sekolah
menjadi
moderator dalam post-class
discussion.
Post-class
discussion bertujuan untuk
mereviu/merefleksi
tentang
apa yang telah dipelajari
melalui observasi lesson study,
dan merencanakan kegiatan
berikutnya. Dalam post-class
discussion,
menyampaikan
hasil
pengamatan tentang aktifitas
siswa berupa interaksi siswasiswa, siswa-bahan ajar, siswalingkungan, dan siswa-guru

GURU
Guru
bersama
supervisor
menganalisis hasil observasi dari
pelaksanaan ;
 mengulas
kembali
tujuan
pembelajaran;
 mengulas kembali hal-hal yang
telah disepakati bersama,
 mengkaji
data
hasil
pengamatan,
 tidak bersifat menyalahkan,
 data hasil pengamatan tidak
disebarluaskan,
 penyimpulan, dan
 merumuskan
kembali
kesepakatan-kesepakatan
sebagai tindak lanjut proses
perbaikan.

GURU SEJAWAT
Bersama guru model dan
supervisor membahas tentang
 aspek-aspek perilaku yang
akan diperbaiki dalam PBM
 menyusun skala prioritas
aspek-aspek perilaku yang
akan diperbaiki
 merumuskan
hipotesis
sebagai cara atau bentuk
perbaikan pada sub topik
materi pelajaran tertentu
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E. PENUTUP
Keberhasilan dari suatu kegitan dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya
indikator yang diharapkan, oleh karena itu bagian akhir kajian ini akan disajikan
indikatoar dari supeervisi. Keberhasilan model supervisi ini dapat dilihat dari
indikator meningkatkan dinamika profesi guru yang dapat dilihat dari :
1) Guru menjadi lebih terbuka untuk mau dilihat orang lain ketika melaksanakan
pembelajaran sehingga dia berusaha sebaik mungkin melaksanakan pembelajaran;
2) melalui observasi, guru-guru lain belajar dari pengalaman bagaimana
membelajarkan siswa sehingga mereka memiliki obsesi untuk memperbaiki diri dalam
melaksanakan pembelajaran yang akan datang;
3) melalui kegiatan post-class discussion (refleksi) guru menjadi lebih terbiasa untuk
menerima saran-saran dari kawan sejawat, dosen/pakar mitra, pengawas, maupun
kepala sekolah;
4) terjadi interaksi yang lebih aktif antara siswa-siswa, siswa-objek, dan siswa-guru;
5) Kepala sekolah menjadi lebih berperan dalam supervisi pembelajaran. Leadership
kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan supervisi yang tercermin dari
peningkatan kualitas aktifitas siswa dalam pembelajaran.
Keberhasilan program supervisi di kemukakan juga oleh Satori (2001) seperti yang
nampak pada tabel di bawah ini :
Ciri dan indikator keberhasilan Program Supervisi
CIRI-CIRI
Tujuan sekolah
dinyatakan secara
jelas dan spesifik

Pelaksanan
kepemimpinan
pendidikan yang
kuat oleh kepala
sekolah
Ekspektasi Guru
dan Staf, Tinggi

INDIKATOR
Tujuan Sekolah :
 Dinyatakan secara jelas
 Digunakan untuk pengambilan
keputusan
 Dipahami oleh siswa, guru dan staf
Kepala Sekolah :
 Bisa dihubungi dengan mudah
 Bersikap rsponsif kepada guru, staf dan
siswa
 Melaksanakan kepemimpinan yang
terfokus pada pembelajaran
Guru dan Staf :
 Yakin bahwa semua siswa bisa belajar
dan berprestasi
 Menekankan pada hasil akademis
 Memandang guru sebagai penentu
terpenting bagi keberhasilan siswa
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Ada kerjasama
kemitraan antara
sekolah, orang tua
dan masyarakat

Sekolah :
 Komunikasi secara positif dengan orang
tua
 Memelihara jaringan & dukungan orang
tua
 Orang tua dan masyarakat brbagi
tanggug jawab untuk menegakan disiplin
dan mempertahankan keberhasilan
Adanya iklim
Sekolah:
positif dan kondusif  Rapih, bersih dan aman secara fisik
bagi siswa untuk
 Dipelihara dengan baik
belajar
 Memberi penghargaan kepada yang
berprestasi
 Memberi penguatan terhadap prilaku
positif siswa
Siswa :
 Mentaati aturan sekolah dan aturan
Pemerintah Daerah
 Mengerjakan tugas tepat waktu
Adanya iklim
Sekolah:
positif dan kondusif  Menyediakan tempat atau fasilitas bagi
bagi guru untuk
guru untuk bekerja
mengajar
 Memberikan kesempatan dan
menyediakan dana bagi guru untuk
meningkatkan profesionalisme mlalui
kegiatan seminar, penataran, penelitian
tindakan kelas
 Memberikan penghargaan kepada guru
yang berprestasi
 Tidak memberikan beban mengajar
melebihi standar yang ditetapkan
Guru :
 Bekerja secara profesional dan mentaati
aturan-aturan yang ada.
 Melaksanakan Tugas/kewajiban tepat
waktu
Kemajuan siswa
Guru memberi siswa:
sering dimonitor
 Tugas yang tepat
 Umpan balik segera/cepat
 Kemampuan berpartisipasi di kelas
secara optimal
 Penilaian hasil belajar dari barbagai segi
Menekankan
Siswa:
kepada keberhasilan  Melakukan hal yang terbaik untuk hasil
siswa dalam
belajar yang optimal, baik yang bersifat
mencapai
akademis maupun non akademis
keterampilan
 Memperoleh berbagai keterampilan yang
aktivitas yang
sesuai
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esensial

Kepala Sekolah:
 Menunjukkan komitmen dalam
mendukung program keterampilan
sensial
Guru
 Menerima bahan yang memadai untuk
mengajarkan keterampilan yang esensial
Komitmen yang
Guru:
tinggi dari SDM
 Membantu merumuskan dan
sekolah terhadap
melaksanakan pengembangan sekolah
program pendidikan Staf:
 Memperkuat dan mendukung kebijakan
sekolah dan pemerintah daerahj
 Menunjukkan profesionalisme dalam
bekarja
Sumber : Diadopsi dan dimodifikasi dari Taylor (dalam Satori, 2001)
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