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PENGEMBANGAN MODEL SUPERVISI KLINIS 

BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI

Rugaiyah

)DNXOWDV�,OPX�3HQGLGLNDQ�8QLYHUVLWDV�1HJHUL�-DNDUWD

(PDLO��UXJDL\DK¿WUL#JPDLO�FRP

Abstrak: Penelitian bertujuan mengembangkan model supervisi klinis berbasis informasi dan teknologi.

Penelitianini adalah penelitian dan pengembangan (R&D), meliputi tahap-tahap research and information 
FROOHFWLQJ�� SODQQLQJ�� GHYHORS� SUHOLPLQDU\� IRUP�RI� SURGXFW�� SUHOLPLQDU\� ¿HOG� WHVWLQJ. main product 
UHYLVLRQ��PDLQ�¿HOG�WHVWLQJ��RSHUDWLRQDO�SURGXFW�UHYLVLRQ,RSHUDWLRQDO�¿HOG�WHVWLQJ��¿QDO�SURGXFW�UHYLVLRQ��

dissemination and implementation.�'DWD�GLNXPSXONDQ�OHZDW�ZDZDQFDUD�GDQ�GRNXPHQWDVL�VHUWD�GLDQDOLVLV�
VHFDUD�GHVNULSWLI�NXDOLWDWLI��+DVLO�SHQHOLWLDQ�DGDODK�VHEDJDL�EHULNXW��Pertama, berdasarkan kajian konsep 

PRGHO�VXSHUYLVL�NOLQLV�GLNHPEDQJNDQ�EHUEDVLV�NRQVHS�\DQJ�GLNHPXNDNDQ�*OLFNPDQ�OHZDW�OLPD�WDKDS��

����SUDNRQIHUHQVL�GHQJDQ�JXUX������REVHUYDVL�NHODV������DQDOLVLV�LQWHUSUHWDVL�REVHUYDVL�GDQ�PHQHWDSNDQ�

SHQGHNDWDQ�NRQYHUHQVL�� ����SHUWHPXDQ�\DQJ�GLODNXNDQ�VHWHODK�PHODNXNDQ�REVHUYDVL�� ����SHODNVDQDDQ�

kritik empat langkah. Kelima tahapan tersebut dilakukan dengan memanfaat informasi dan teknologi.

Kedua, persepsi dan pemahaman guru, kepala sekolah tentang supervisi klinis belum tuntas. Ketiga, 

mengembangkan panduan supervisi klinis berbasis informasi dan teknologi sebagai terobosan untuk 

memandu guru meningkatkan kompetensi mengajarnya dan  pihak yang terlibat pelaksanaan supervisi 

klinis berbasis informasi dan teknologi.

Kata Kunci: supervisi klinis, informasi dan teknologi, kompetensi guru

DEVELOPING INFORMATION AND TECHNOLOGY-BASED 

CLINICAL SUPERVISION MODEL

Abstract:�7KLV�VWXG\�DLPV�WR�GHYHORS�D�PRGHO�RI�FOLQLFDO�VXSHUYLVLRQ�EDVHG�RQ�LQIRUPDWLRQ�DQG�WHFKQRORJ\��

,W�EHORQJV�WR�UHVHDUFK�DQG�GHYHORSPHQW��5�	�'���ZKLFK�LQFOXGHV�UHVHDUFK�DQG�LQIRUPDWLRQ�FROOHFWLRQ��

SODQQLQJ�� GHYHORSLQJ� SUHOLPLQDU\� IRUP�RI� SURGXFW�� SUHOLPLQDU\�¿HOG� WHVWLQJ�� SURGXFW� UHYLVLRQ�� ¿HOG�

WHVWLQJ��RSHUDWLRQDO�SURGXFW�UHYLVLRQ��¿HOG�RSHUDWLRQDO�WHVWLQJ��¿QDO�SURGXFW�UHYLVLRQ��DQG�GLVVHPLQDWLRQ�

DQG�LPSOHPHQWDWLRQ��%DVHG�RQ�WKH�VWDJHV�RI�5�	�'��WKH�¿QGLQJV�FDQ�EH�H[SODLQHG�DV�IROORZV��)LUVWO\��

EDVHG� RQ� WKH� VWXG\� RI� WKH� FRQFHSW� RIFOLQLFDO� VXSHUYLVLRQ�PRGHO�� ¿YH� VWDJHV� SURSRVHG� E\�*OLFNPDQ�

ZHUH� LPSOHPHQWHG��QDPHO\�� ����SUH�FRQIHUHQFH�ZLWK� WKH� WHDFKHU�� ����FODVVURRP�REVHUYDWLRQV�� ���� WKH�

DQDO\VLV�DQG�LQWHUSUHWDWLRQ�RI�WKH�REVHUYDWLRQ�UHVXOWV�DQG�VHW�XS�WKHNRQYHUHQVL�DSSURDFK������PHHWLQJV�

DIWHU�REVHUYLQJ������HYDOXDWLQJ�WKH�IRXU�VWDJHV��$OO�VWDJHV�ZHUH�FDUULHG�RXW�E\�XWLOL]LQJ�LQIRUPDWLRQ�DQG�

WHFKQRORJ\��6HFRQGO\�WHDFKHUV¶�DQG�KHDGPDVWHU¶V�SHUFHSWLRQ�RU�XQGHUVWDQGLQJ�RQ�FOLQLFDO�VXSHUYLVLRQ�

LV�\HW�FRPSOHWH��7KLUGO\�LQIRUPDWLRQ�DQG�WHFKQRORJ\�EDVHG�FOLQLFDO�VXSHUYLVLRQ�FDQ�EH�FRQVLGHUHG�DV�D�

EUHDNWKURXJK�IRU�JXLGLQJ�WHDFKHUV�WR�LPSURYH�WKHLU�WHDFKLQJ�FRPSHWHQFH�DQG�IRU�KHOSLQJ�UHOHYDQW�SDUWLHV�

LQ�FDUU\LQJ�RXW�FOLQLFDO�VXSHUYLVLRQ�
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PENDAHULUAN

Kegiatan supervisi dilakukan dalam upaya 

memperbaiki dan mengontrol segala aktivitas 

DJDU� WHUODNDVDQD� VHFDUD� RSWLPDO�� 3HQJDZDVDQ�

VXSHUYLVL� DGDODK�PHPDVWLNDQ� NHJLDWDQ� VHFDUD�

efektif dilaksanakan oleh mereka yang bertang-

gung jawab untuk melakukannya. Supervisor 

biasanya mereka yang fokus pada kegiatan 

sehari-hari dari departemen dan mengevaluasi 

mereka yang melakukan mereka. Manajer pa-

OLQJ�HIHNWLI�GDQ�VXSHUYLVRU�MXJD�SHPLPSLQ��+HVV��

0DWLVRQ��2UWKPDQQ�� ��������� 6XSHUYLVL� NOLQLV�

merupakan praktek khusus berada pada tingkat 

tertinggi pada praktek kerja sosial karena super-

visor klinis mempersiapkan pekerja sosial untuk 

berlatih mandiri tanpa perlu pengawasan lebih 
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ODQMXW� �2SHQVKDZ����������3HQJHUWLDQ�VXSHUYLVL�

klinis diadopsi dari profesi medical yaitu proses 

mengembangkan keterampilan dan pengetahuan 

peserta pelatihan dalam kegiatan praktik.

Model Integratif merupakan model super-

visi yang dikembangan dalam bidang kesehatan 

yaitu model yang dikembangakan untuk me-

ningkatkan psikoterapi dan pengawasan, yang 

GL� VHEXW� VHEDJDL� µPRGHO� ),7¶�� SVLNRWHUDSLV� LQL�

GLVHEXW�VHEDJDL�WHUDSLV��0RGHO�),7�GLGLULNDQ�SDGD�

tiga domain dari fungsi manusia: Feeling� �)��
Memulai; Initiating��DWDX�DNWLQJ���,��Thinking��7��
PRGHO�),7�GLNHPEDQJNDQ�GDUL�NHEXWXKDQ�\DQJ�

dirasakan untuk model terapi dan pengawasan, 

bukannya terbatas pada teori psikologi tunggal 

dan pendekatan, menggunakan pendekatan ho-

listik yang menggabungkan berbagai teori dan 

LVX�LVX��+DUULV�	�%URFNEDQN����������

Kegiatan pendidikan supervisi dilaksana-

kan dalam rangka memperbaiki kegiatan pem-

belajaran. Pada umumnya supervisi yang dilaku-

NDQ�VDDW�LQL�PXQFXO�DWDV�LQLVLDWLI�NHSDOD�VHNRODK�

atau pengawas bukan dari guru. Idealnya upaya 

memperbaiki kegiatan pembelajaran datang dari 

guru yang bersangkutan, bukan dari pihak lain. 

Inisiatif memperbaiki kemampuan mengajar 

datang dari guru itu sendiri sangat pen-ting 

untuk dikembangkan yang merupakan benih 

yang segera dikembangkan menjadi kegiatan pe-

ningkatan kemampuan guru berbasis kesadaran, 

hal merupakan inti dari konsep supervisi klinis.

7XMXDQ� VXSHUYLVL� NOLQLV� DGDODK�PHPEDQWX� JXUX�

mengembangkan dan meningkatkan profesio-

QDOLWDVQ\D�PHODOXL� SHUHQFDQDDQ� EHUVDPD� �JXUX�

GDQ�VXSHUYLVRU���REVHUYDVL�GDQ�XPSDQ�EDOLN��(VLP�

GNN�� ���������������0RGHO� VXSHUYLVL� .OLQLV�

GLNHPEDQJNDQ�SXOD� ROHK�%DOWDF\�GNN� ��������

�����.RQVHS�\DQJ�GLNHPEDQJNDQ�GLDGRSVL� GDUL�

$FKHVRQ�	�*DOO�� \DLWX�PHQJHPEDQJDNDQ� OLPD�

tahap supervisi klinis yaitu “The CSM cycle 
includes pre-conference, observation and data 
collection, data analysis, post-conference, and 
UHÀHFWLRQ� VWDJHV��Kelima tahap yang dimaksud 

ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Clinical Supervision Model

Diadopsi dari Acheson & Gall

%HUGDVDUNDQ�KDVLO�VWXGL�SHQGDKXOXDQ��VH-

FDUD�HPSLULV�GLWHPXNDQ�KDO�KDO�VHEDJDL�EHULNXW�

Pertama, sebagian kepala sekolah, guru bahkan 

VXSHUYLVRU� EHOXP�PHPDKDPL� VHFDUD� XWXK� DSD�

yang dimaksud dengan supervisi klinis. Kedua, 
kegiatan supervisi masih dipersepsikan sebagai 

program kepala sekolah dan program pengawas.

Sehingga guru bersifat pasif menunggu kapan 

kepala sekolah atau pengawas sempat mensu-

pervisi guru tersebut. Ketiga, membina guru 

merupakan salah satu tugas dari supervisor, dan 

menjadi program sekolah, bila kondisi demikian 

nampaknya guru pasif untuk meningkatkan ke-

mampuan mengajar. Keempat,pada kondisi nyata 

h guru  harus disupervisi dan banyak jumlahnya, 

sedangkan waktu terbatas, maka melalui bantuan 

informasi dan teknologi dapat dijadikan salah satu 

strategi untuk membina guru dengan mensiasati 

strategi waktu tanpa harus bertemu dalam waktu 

Q\DWD��real time��SDGD�VHWLDS�WDKDS�VXSHUYLVL�NOLQLV��
karena dengan menggunakan media informasi dan 

WHNQRORJL��,7��NRPXQLNDVL�DNDQ�WHWDS�EHUODQJVXQJ�

WDQSD�NHQGDOD�ZDNWX�KDUXV�EHUWHPX�VHFDUD�EHUNDOD�

dengan frekuensi yang sering. 

Kondisi tersebut menjadi dasar berpikir 

yang divisualisasikan pada Gambar 2.

Kegiatan supervisi menjadi tugas pokok 

dan fungsi kepala sekolah dan pengawas, kegiatan 

supervisi bertujuan untuk meningkatkan kegiatan 

pembelajaran, pada kondisi tersebut guru tampak 

pasif. Upaya meningkatkan kegiatan pembelajar-

an idealnya tumbuh dari guru itu sendiri bukan 

dari kepala sekolah atau pengawas wilayah. Su-

pervisi klinis merupakan upaya yang dilakukan 
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untuk meningkatan kemampuan belajar siswa 

dan kemampuan mengajar guru, dengan beberapa 

WDKDSDQ��*OLFNPDQ�GNN����������������PHQMHODV-

NDQ�OLPD�ODQJNDK�VXSHUYLVL�NOLQLV��\DLWX������SUD�

NRQIHUHQVL�GHQJDQ�JXUX�����REVHUYDVL�NHODV�����

analisis interpretasi observasi dan menetapkan 

SHQGHNDWDQ�NRQYHUHQVL������SHUWHPXDQ�\DQJ�GL-

ODNXNDQ�VHWHODK�PHODNXNDQ�REVHUYDVL������0HODNX-

NDQ�NULWLN�HPSDW�ODQJNDK�VHEHOXPQ\D��/DQJNDK�

tersebut diviasualisasikan pada Gambar 3.

Gambar 3: Lima Langkah Supervisi 

Model Glickman

%HUGDVDUNDQ�NDMLDQ�KDVLO�SHQHOLWLDQ��NDMLDQ�

konsep,masalah empiris dan kerangka berpikir, 

penelitian ini memfokuskan pada masalah ba-

JDLPDQD�PHUDQFDQJ� ³Pengembangan model 
supervisi klinis berbasis informasi dan teknologi 
dalam upaya meningkatkan kompetensi guru”. 

3HQHOLWLDQ�LQL�PHUDQFDQJ�SDQGXDQ�SDQGXDQ�

yang dijadikan pedoman untuk melaksanakan 

supervisi klinis berbasis informasi dan teknologi 

EDJL� SDUD� SHUVRQDO� \DQJ� WHUOLEDW� �stakeholder���
6DDW�LQL�WHNQRORJL�LQIRUPDVL�VXGDK�VHPDNLQ�FDQJ-

gih, teknologi informasi merupakan teknologi 

\DQJ�GDSDW�PHPEXDW�PHQ\DMLNDQ�GDQ�PHQJRODK�

data informasi dengan jenis yang bervariasi, 

seperti: komputer, handphone, kamera, dan seba-

gainya. Saat ini penggunaan teknologi informasi 

sudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

bahkan sudah menjadi suatu kebutuhan, juga 

digunakan  di dalam proses pembelajaran. Guru 

dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam 

melakukan supervisi klinis. Prosedur supervisi 

NOLQLV�PHQFDNXS�� SHUHQFDQDDQ� SHUWHPXDQ�� RE-

servasi, analisis data, pertemuan balikan untuk 

UHÀHNVL�NRODERUDVL�

Cogan melihat supervisi klinis sebagai 

wahana untuk mengembangkan guru agar ber-

WDQJJXQJ�MDZDE�VHFDUD�SURIHVLRQDO�\DQJ�PDPSX�

menganalisis kinerja mereka sendiri, yang ter-

buka untuk perubahan dan bantuan dari orang 

lain terutama dalam mengarahkan diri sendiri.

5LFKDUG�:HOOHUV� GDODP�6XOOLYDQ�PHQJDWDNDQ��

“Supervisi klinis dapat didefinisikan sebagai 

pengawasan yang difokuskan pada perbaikan 

pengajaran melalui siklus yang sistematis yang 

WHUGLUL� GDUL� SHUHQFDQDDQ�� REVHUYDVL� GDQ� DQDOLVLV�

intelektual yang intensif tentang pengajaran yang 

sebenarnya untuk kepentingan perubahan yang 

UDVLRQDO´��6XOOLYDQ�DQG�*ODQ]� �����������������

Sergiovanni mengatakan, “Clinical supervi-
sion is a way in which teachers can collaborate 
together to research their practice and improve 
their learning and their teaching.” Sergiovanni 

	�6WDUUDWW�����������

Gambar 2: Kerangka BerpikirAwal
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7HUGDSDW�VDWX�KDO�SHQWLQJ�WHQWDQJ�EDJDLPD-

QD�VHRUDQJ�JXUX�VHFDUD�WHUXV�PHQHUXV�GLKDUDSNDQ�

meningkatkan kompetensinyanya dalam men-

MDODQNDQ�SURIHVL�VHRUDQJ�JXUX�VHFDUD�SURIHVLRQDO��

Guru harus mempertahankan dan mengembang-

kan kompetensinya. Seorang guru harus memi-

OLNL�NRPSHWHQVL�PHQJDMDU�\DQJ�EDLN��.HYLQ�:X�

����������PHQJDWDNDQNRPSHWHQVL�DGDODK�NHPDP-

puan yang wajib dimiliki oleh seseorang untuk 

tampil atau berperan dalam tugas-tugas tertentu.

3DUGMRQR�	�6X\DQWR��0XO\DQD������������PHQ-

gatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat 

WLQGDNDQ�FHUGDV�GDQ�SHQXK�WDQJJXQJ�MDZDE�\DQJ�

dimiliki seseorang sebagai syarat memperoleh 

pengakuan dari masyarakat, dalam melaksanakan 

tugas-tugas tertentu.

%HUGDVDUNDQ��SHQGDSDW�GL�DWDV�GDSDW�GLVLP-

pulkan bahwa kompetensi mengajar senantiasa 

berkembang sesuai dengan perkembangan zaman 

sehingga guru perlu meningkatkan kompetensi 

yang dimiliki agar dapat mengajar dengan baik. 

Guru yang mampu menguasai materi pelajaran 

dengan baik maka akan mudah menyampaikan 

atau mentransfer pengetahuan yang dia miliki 

kepada peserta didik.

METODE

Penelitian ini adalah model penelitian dan 

SHQJHPEDQJDQ��5	'���%RUJ�GDQ�*DOO�����������

�����PHQJHPXNDNDQ�EDKZD�DGD�VHSXOXK�ODQJNDK�

GDODP� SHODNVDQDDQ� 5	'�� /DQJNDK�ODQJNDK�

WHUVHEXW�VHFDUD�OHQJNDS�GLMHODVNDQ�EHULNXW��Per-
tama, research and information collecting yaitu 

melakukan kajian literatur yang berkaitan dengan 

supervisi klinis. Pada tahap ini peneliti melakukan 

kajian literatur yang berkaitan dengan konsep 

supervisi klinis, kompetensi  mengajar guru dan 

teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh 

guru, pengawas dan kepala sekolah dalam upaya 

merealisasikan kegiatan supervisi klinis.

Kedua, planning yaitu mengumpulkan 

informasi dan melakukan penelitian awal tentang 

pemahaman persepsi guru, kepala sekolah dan 

pengawas terhadap kegiatan supervisi klinis.

Untuk mendapatkan informasi tersebut peneliti 

PHODNXNDQ� VWXGL�PHODOXL� NHJLDWDQ�ZDZDQFDUD�

tentang supervisi klinis, sumber informannya 

meliputi; kepala sekolah, pengawas dan guru, 

hasil tersebut dideskripsikan menjadi informasi 

dasar dalam melakukan tahapan penelitian beri-

NXWQ\D��8QWXN�PHODNXNDQ�NHJLDWDQ�ZDZDQFDUD�

SHQHOLWL�PHPEXDW� SDQGXDQ�ZDZDQFDUD��Ketiga: 

develop preliminary form of product, melakukan 

SHUHQFDQDDQ�GDODP�EHQWXN�SHQJHPEDQJDQ�SHQ\X�

sunan panduan dan instrumen supervisi klinis, 

pada tahap ini tim peneliti melakukan kegiatan 

menyusun panduan supervisi klinis, instrumen 

penilian supervisi klinis untuk guru dan supervi-

sor. Panduan rekaman video yang diperuntukan 

EDJL�NDPHUDPHQ��RUDQJ�\DQJ�PHODNXNDQ�NHJLDWDQ�

SHQJDPELODQ�¿OP�YLGHR��

Keempat:SUHOLPLQDU\�¿HOG�WHVWLQJ. Melaku-

kan expert judgement, instrumen diberikan kepada 

tim ahli untuk melakukan validasi panduan dan 

instrumen supervisi untuk guru dan supervisor. 

6HODQMXWQ\D� SHQHOLWL� DNDQ�PHODNXNDQ� XML� FRED�

pertama lapangan penggunaan panduan dan in-

strumen supervisi klinis kepada 1 guru, 1 kepala 

sekolah dan 1 pengawas. Kelima: main product 
revision, melakukan revisi panduan dan instrumen 

yang setelah kegiatan penggunaan panduan dan 

instrumen supervisi klinis oleh user berdasarkan 

masukan dari expert dan praktisi supervisi, penga-

was maupun kepala sekolah. Keenam: PDLQ�¿HOG�

testing. Pada bagian ini peneliti akan melakukan 

XML�FRED�NHGXDSDQGXDQ�GDQ�LQVWUXPHQ�VXSHUYLVL�

klinis kepada 1 guru, 1 kepala sekolah dan 1 

pengawas.

Ketujuh: operational product revision, 

melakukan revisi setelah kegiatan penggunaan 

panduan dan instrumen supervisi klinis oleh user 
berdasarkan masukan dari expert dan praktisi 

supervisi. Kedelapan: RSHUDWLRQDO� ¿HOG� WHVWLQJ. 

Melaksanakan uji validasi dengan jumlah sampel 

yang dapat dijangkau, yaitu 12 guru, 6 kepala 

sekolah, dan 3 pengawas. Melakukan pengum-

pulan data tentang penggunaan panduan dan 

LQVWUXPHQ� VXSHUYLVL� NOLQLV�PHODOXL�ZDZDQFDUD��

observasi, kuesioner, selanjutnya data tersebut 

dianalisis. Kesembilan: ¿QDO� SURGXFW� UHYLVLRQ, 

PHODNXNDQ� UHYLVL� WHUDNKLU� VHFDUD� NHVHOXUXKDQ�

setelah mendapat masukan dari hasil kegiatan 

penggunaan panduan dan instrumen supervisi 

klinis di lapangan. Kesepuluh: dissemination and 
implementation. Menyampaikan laporan peneli-

tian ini dalam sebuah seminar hasil penelitian dan 

juga ke dalam jurnal ilmiah.  

Penetapan sampel penelitiannya dilaku-

kan dengan teknik purposive sampling karena 

penetapan sampel yang terkait menjadi subjek 

penelitian harus memiliki kemampuan kolaborasi 

GDQ�SHUKDWLDQ�\DQJ�FXNXS�LQWHQVLI�WHUKDGDS�SURVHV�

penelitian ini. Sebaran sampel penelitian dipilih 

10 guru, 3 pengawas yang bertugas di wilayah 
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Jakarta, 4 guru dan 2 pengawas yang bertugas di 

ZLOD\DK�'HSRN�GDQ�%HNDVL�

7HNQLN�SHQJXPSXODQ�GDWD�GLODNXNDQ�PHOD-

OXL�ZDZDQFDUD� NHSDGD� SDUD� SHQJDZDV�� NHSDOD�

sekolah dan guru. Instrumen adalah peneliti 

ODQJVXQJ�GLEDQWX�GHQJDQ�SHGRPDQ�ZDZDQFDUD��

Data terkait tentang expert judgment dilakukan 

dengan mengundang ahli manajemen pendidikan 

dan ahli teknologi dalam hal ini adalah ahli dari 

teknologi pendidikan. Instrumen yang diguna-

kan dalam bentuk format analisis terbuka terkait 

validasi panduan supervisi klinis dan panduan 

rekaman video. Pengumpulan data pengambilan 

data rekaman video dilakukan langsung oleh tim 

peneliti ke sekolah sasaran berdasarkan state�
sebaran wilayah sekolah dasar yang terletak ka-

EXSDWHQ�NRWD��

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dideskripsikan sesuai 

tahapan penelitian reseacrh and development 
sebagai berikut.

Pertama, melakukan kajian literatur yang 

terkait supervisi klinis, hasil kajian tersebut meng-

hasilkan kerangka berpikir awal penelitian yang 

ditunjukkan pada Gabmar 4.

Hasil kajian konsep dikembangkan dari 

*OLFNPDQ� VXSHUYLVL� NOLQLV� LWX� WHUGLUL� GDUL� OLPD�

WDKDS��\DLWX�WDKDS�SHUWDPD�SHUVLDSDQ�SHUWHPXDQ�

awal, kedua tahap oservasi, tahap ketiga analisis 

LQWHUSUHWDVL��WDKDS�NHHPSDW�SHUWHPXDQ�SDVFD�RE-

VHUYDVL�GDQ�NHOLPD�SHUWHPXDQ�EDOLNDQ��/DQJNDK�

tersebut membutuhkan waktu yang panjang, 

jumlah guru banyak, frekuensi pertemuan rendah,  

VHFDUD�HPSLULV�GLGXJD�VXOLW�GLODNVDQDNDQ�VHFDUD�

optimal untuk memenuhi lima langkah tersebut, 

maka digunakan terobosan memanfaat informasi 

dan teknogi untuk melakukan supervi klinis. Un-

tuk melakukan itu diperlukan pandun-panduan 

XQWXN�PHQMDGL� DFXDQ� GDODP�PHODNVDQDNDQ� VX-

pervisi klinis.

Kedua, pemetaan persepsi tentang supervisi 

NOLQLV�EHUGDVDUNDQ�KDVLO�ZDZDQFDUD�NHSDGD�SDUD�

LQIRUPDQ�\DQJ�GLNODVL¿NDVLNDQ�VHEDJDL�LQIRUPDQ�

guru, kepala sekolah dan pengawas. Persepsi yang 

dimaksud menggali tentang wawasan supervisi 

klinis, pengalaman dalam kegiatan supervisi 

klinis, dilanjutkan dengan menggali informasi 

dampak supervisi dengan peningkatan hasil 

pembelajaran siswa dan peningkatan kompetensi 

guru.

+DVLO�ZDZDQFDUD�LQIRUPDQ�NHSDOD�VHNRODK��

diperoleh gambaran tentang wawasan super-

visi klinis. Sebagian kepala sekolah mengatakan 

bahwa ia mengetahui bahkan pernah mendapat 

SHODWLKDQ�� WHWDSL� VHWHODK� GLODNXNDQ�ZDZDQFDUD�

mendalam tidaksesuai dengan konsep supervisi 

klinis. Sampai saat ini, pelaksanaan supervisi 

Gambar 4:  Kajian Konsep Penelitian “Pengembangan Model Supervisi Klinis

Berbasis Informasi dan Teknologi
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berdasarkan program yang telah ditetapkan oleh 

sekolah, biasanya dilakukan satu satu kali dalam 

satu semester. Sebelum melaksanakan supervisi 

diadakan kesepakatan dengan guru mengenai jad-

wal pelaksanaan supervisi ataukunjungan kelas. 

+DVLO�ZDZDQFDUD� NHSDGD� LQIRUPDQ� SHQJDZDV��

seluruh pengawas mengerti apa yang dimaksud 

dengan supervisi klinis, dan mengetahui dimulai 

dari temuan masalah yang dihadapi guru, dan 

memberikan pembinaan berdasarkan permasalah 

yang dihadapi guru, bila tidak ada masalah tidak 

perlu disupervisi, tetapi diakui bahwa supervisi 

klinis belum dapat dilakukan optimal karena guru 

masih merasa takut untuk mengajukan perminta-

an untuk disupervisi oleh kepala sekolah atau 

pengawas.

%HUGDVDUNDQ� KDVLO� SHPHWDDQ� VWXGL� DZDO�

di atas ditemukan, pertama guru belum mema-

hami supervisi klinis, guru hanya memahami 

supervisi  pada umumnya, kedua kepala sekolah 

sudah memahami tentang supervisi klinis, tetapi 

kepala sekolah melaksanan supervisi hanya untuk 

pemenuhan program supervisi pada umumnya. 

Ketiga pengawas sudah memahami tentang 

supervisi klinis tetapi belum melaksanakannya,  

disebabkan oleh ketidakpahaman guru dan kepala 

sekolah. Maka pada langkah berikut peneliti 

membuat panduan supervisi klinis serta instrumen 

yang diperlukan untuk melakukan supervisi klinis 

berbasis teknologi dan informasi.

Ketiga, develop preliminary form of prod-
uct, menghasilkan dokumen panduan supervisi 

klinis dan panduan rekaman video, panduan ini 

bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 

guru untuk meningkatkan kompetensi menga-

jarnya, para pihak yang terlibat dalam melaksana-

kan supervisi klinis.  

Panduan Supervisi Klinis 

Sistematika panduan diawali pendahuluan, 

tujuan panduan, pengguna panduan, definisi 

operasional, mekanisme kegiatan, pihak yag ter-

libat, penutup. Pendahuluan berisi tentang konsp 

tentang supervisi klinis berbasis informasi dan 

teknologi sebagai salah satu alternatif untuk 

mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dalam 

melaksanakan supervisi klinis baik oleh supervi-

sor dan kepala sekolah, bagi guru untuk menum-

buhkan kesadaran bahwa perbaikan mengajar 

harus diawali dari guru sendiri. Pengguna pan-

duan ini diperuntukkan bagi guru sebagai sasaran 

supervisi klinis dalam meningkatkan kompetensi 

mengajar, pengawas untuk melaksanakan pem-

binaan, dan kameramen yang membantu guru 

GDODP�PHODNXNDQ� UHNDPDQ��3DQGXDQ� LQL� VHFDUD�

OHQJNDS�GDSDW�GLDNVHV�PHODOXL�KWWSV����GUY�PV�E�

V�$JMOOH1V�8[.JP�QRSL�.F'�H�J<�

Panduan Rekaman Video 

Panduan rekaman video ini dimaksudkan 

untuk memberikan pedoman kepada kameraman 

dalam melakukan pengambilan gambar, berisi 

petunjuk pengambilan gambar dan perangkat 

yang digunakan. Pertama kameramen menye-

diakan handphone atau kamera digital dengan 

memory eksternal yang besar, melakukan shoot-
ing dengan close up, medium dan gerakan ke 

kiri dan ke kanan. Rekaman dilakukan pada saat  

kegiatan pembukaan, dengan melakukan shoot 
depan lalu shoot ke kiri dan kekanan. Pada saat  

inti kamera diarahkan dari bagian belakang ru-

ang kelas agar lebih jelas melihat kegiatan yang 

GLNHUMDNDQ�ROHK�JXUX�� ODOX�FDPHUD�GLDUDKNDQ�NH�

kiri dan ke kanan mengikuti gerakan guru. Pada 

saat kegiatan penutup kamera shoot dari belakang 

clse up ke guru, lalu diarahkan ke murid untuk 

melihat ekspressi murid pada akhir pelajaran 

kembali diarahkan ke guru untuk mengakhiri pela-

MDUDQ��3DQGXDQ�GDSDW�GLDNVHV�PHODOXLKWWSV����GUY�

PV�E�V�$JMOOH1V�8[.JP�P���YTZTH,S:H��

5HNDPDQ� FRQWRK� YLGHR� SHPEHODMDUDQ� GL�

6'� 1HJHUL� \DQJ� GLMDGLNDQ� VDODK� VDWX� FRQ-

WRK� GDSDW� GLDNVHV�PHODOXL� KWWSV����GUY�PV�Y�

V�$JMOOH1V�8[.JZ3'4NOG;3BZ%T-.�

Keempat, pelaksanaan expert judgement.
Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang para 

ahli untuk memberikan masukan pada panduan  

agar panduan menjadi lebih valid atau tepat, eks-

pert yang memberikan masukan tentang panduan 

supervisi yang memiliki keahlian manajemen 

pendidikan,untuk instrument supervisi juga  yang 

memiliki keahlian manajemen pendidikan. Untuk 

ahli yang memberikan masukan panduan shooting 

DGDODK�DKOL�WHNQRORJL�SHQGLGLNDQ��%HUGDVDUNDQ�KD-

sil masukan dari ahli panduan supervisi diperbaiki  

GHQJDQ�PHQDPEDK�PHQMHODVNDQ� GH¿QLVL� RSUD-

sional, sedangkan untuk istrumen supervisi hanya 

memperbaiki pernyataan dan teknik skoring. 

Untuk panduan rekaman video, ternyata 

masih banyak yang harus diperbaiki paning 
�JHUDNDQ� NH� NLUL� GDQ� JHUNDQ� NH� NDQDQ�, pada 

panduan pertama tidak disusun story board yang 

menggambarkan langkah shooting dengan jelas 

dan sisitimatis, juga dilengkapi dengan gambar 
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untuk tahapan shooting, serta memperbaiki istilah 

dalam pengambilan gambar, seperti gerakan geser 

ke kiri dan ke kanan, istilah yang betul adalah 

SDQLQJ��6HODQMXWQ\D�SHQHOLWL�PHQJDGDNDQ�XML�FRED�

panduan ke lapangan.Sebelum melakukan kegia-

tan penelitian tim peneliti mengdakan koordinasi 

dengan pihak dinas pendidikan dengan mengirim 

surat izin penelitian. 

Untuk tahap pertama peneitian dilakukan 

GL� NHFDPDWDQ�5DZDMDWL� GL� 6HNRODK�'DVDU� �6'���

Negeri 08 pagi, dilakukan koordinasi dengan 

pihak kepala sekolah dan guru yang menjadi objek 

penelitian. Pada hari yang disepakati tim peneliti  

melakukan pengambilan video/shooting mengajar 

guru kelas satu di Sekolah Dasar Rawajati 08, 

berlangsung satu jam pelajaran. Pengawas belum 

menggunakan  email untuk memberikan panduan 

NHSDGD�JXUX�� WHWDSL�GLEHULN�VHFDUD�PDQXDO�hard 
copy. Guru belum melakukan permohonan untuk 

disupervisi via email.

Kelima, main product revision, revisi pan-

GXDQ�GDQ� LQVWUXPHQ� VHWHODK�GLODNXNDQ�XML� FRED�

lapangan, diperoleh masukan dari kameramen 

bahwa pengambilan gambar dilakukan dengan 

menggunakan kamera digital atau handphone. 

$KOL��WHNQRORJL�GDQ�LQIRUPDVL�PHPEHULNDQ�PDVX-

kan bahwa pengambilan gambar dilakukan dalam 

one shoot�GDQ�NDPHUDPHQ�FXNXS�standing on one 
place �EHUGLUL� WHWDS� GL� VDWX� WHPSDW�� GHUHW� DNKLU�
WHPSDW� GXGXN� VLVZD�%HUGDVDUNDQ�PDVXNDQ�GDUL�

guru dan kepala sekolah instrumen perlu diberikan 

petunjuk yang lebih jelas untuk penggunaannya. 

Keenam, PDLQ�¿HOG� WHVWLQJ, pada bagian 

LQL�SHQHOLWL�PHODNXNDQ�XML� FRED�NHGXD�SDQGXDQ�

dan instrumen supervisi kepada satu guru dan 

VDWX�NHSDOD�VHNRODK�GDQ�VDWX�SHJDZDV��8ML�FRED�

kembali diaawali dengan koordinasi kepada pihak 

sekolah, dalam hal ini dilakukan di SD 05 pagi 

Rawajati, peneliti melakukan izin penelitian satu 

minggu sebelum kegiatan, dilanjutkan dengan 

pertemuan pendahuluan kepada kepala sekolah 

juga untuk koordinasi dengan guru yang akan 

menjadi objek penelitian. Diawali dengan guru 

PHQJLULP�HPDLO�NHSDGD�VXSHUYLVRU��NHSDOD�VHNR-

lah  agar mensupervisi kegiatan pembelajaran, 

selanjutnya ada kesepakatan antara guru dan su-

pervisor untuk melaksanakan kegiatan supervisi. 

Selanjutnya kepala sekolah berkoordinasi dengan 

tim untuk melakukan rekaman video pembela-

jaran. Pengambilan rekaman video dilakukan 

di kelas 3. Setelah selesai pengambilan gambar, 

kameramen memberikan hasil rekaman kepada 

guru dan supervior untuk dianalisis.

Ketujuh, operational product revision, 

revisi setelah kegiatan penggunaaan panduan 

dan instrumen supervisi klinis oleh penggunan 

berdasarkan masukan dari ahli dan praktisi, pada 

tahap ini panduan dan instrument hanya diperbaiki 

pada kesempurnaan redaksi untuk memudahkan 

penggunaan instrumen bagi pihak-pihak yang 

terlibat.

Kedelapan, operasional field testing, 

uji validasi dengan jumlah sampel yang dapat 

dijangkau yaitu 12 guru, 7 kepala sekolah dan 

5 pengawas, sampel sasaran meliputi: Untuk 

provinsi di DKI Jakarta diambil 5 sekolah dasar 

meliputi: SD Rawajati 05 Pagi, Rawajati 08 Pagi, 

Gunung 01 Pagi, Gunung 03 Pagi, Dukuh 03 pagi 

6'�NRWD�%HNDVL�VDWX�VHNRODK�\DLWX�6'�-DWLUDVD����

pagi dasar dan Kota Depok satu sekolah Dasar.

\DLWX�6'�7XJX����3DJL��3HQJDZDV�6'�NHFDPDWDQ�

3DQFRUDQ�� NHFDPDWDQ�.HED\RUDQ�%DUX��.UDPDW�

MDWL��.RWD�'HSRN��NHFDPDWDQ�&LPDQJJLV�GDQ�.RWD�

%HNDVL�GDUL�.HFDPDWDQ�-DWLDVLK�

Sebelum dilakukan uji validasi lapangan, 

diadakan sosialisasi ke sekolah tentang kegiatan 

supervisi klinis berbasis teknologi, Untuk kegiat-

an sosialisasi peneliti lakukan dengan mendatangi 

tiap sekolah, yang akan dijadikan sasaran, dengan 

tujuan untuk penjajagan awal mengetahui situasi 

kondisi sekolah dan kelas yang akan dijadikan 

sasaran penelitian. Kegiatan sosialisi dilakukan 

kepada pengawas sebagai pembina sekolah, 

kepala sekolah, dan guru-guru, khususnya guru 

yang akan dijadikan sasaran penelitian. Hasil 

pelaksanaan uji validasi mengikuti tahapan super-

visi klinis yaitu: tahapan pertemuan awal, pada 

model ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

informasi dan teknologi, komunikasi dilakukan 

melalui email, short service massage� �606���

telepon dan lainnya.

Tahap kedua, rekaman video kegiatan pem-

belajaran minimal satu jam pelajaran, koordinasi 

dengan kameramen atau petugas yang bertugas 

PHQJDPELO�JDPEDU��7UDQVIHU�YLGHR�NH�SUDQJNDW�

ÀDVGLVN, compact disk atau langsung ke komputer, 

PHODNXNDQ�SHPXWDUDQ�XODQJ�¿OP��Tahap ketiga, 
penilaian melalui pemutaran video pembelajaran 

guru sasaran, hal ini dilakukan oleh guru sendiri, 

kepala sekolah dan pengawas. Tahap keempat 
�NRQIHUHQVL���VXSHUYLVRU�GDQ�JXUX�GDSDWPHODNX-

kannya  melalui video call, juga dapat dibarengi 

dengan tahap lima. Selanjutnya tahap lima mem-

EHUL� EDOLNDQ� �feed back��PHUDQFDQJ�SHUWHPXDQ�
balikan melakukan tatap muka antara supervisor 

�SHQJDZDV��GDQ�JXUX�\DQJ�GLVXSHUYLVL��
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Kegiatan pada tahap operasional ¿OHG�WHVW-
ing��8ML�YDOLGDVL�ODSDQJDQ��GHQJDQ�PHOLEDWNDQ���
orang guru SD, 7 kepala SD, dan 5 pengawas 

sekolah dasar. Hasil validasi user guru, praktisi 

lapangan adalah kepala sekolah dan pengawas.

$QDOLVLV�SHPEHODMDUDQ�GLODNXNDQ�ROHK�JXUX�VHED-

gai subjek yang menjadi obyek penelitian, kepala 

sekolah dan pengawas sekolah, melakukan anali-

sis hasil mengajar guru menggunakan instrumen 

yang telah disediakan. Hasil kegiatan, instrumen 

WHUVHEXW�GDSDW�GLJXQDNDQ�GHQJDQ�FHUPDW��SHQJD�

was dan guru menuangkan hasil analisisnya 

pada lembar instrumen yang telah disediakan. 

Kameramen melaksanakan rekaman video sesuai 

panduan.

Kesembilan��¿QDO�SURGXFW�UHYLVLRQ. Peny-

usunan panduan dan instrumen tersebut dilakukan 

PHODOXL�XML�YDOLGDVL�GDUL�DKOL�expert dan praktisi 

lapangan, sebagai  revisi terakhir dilakukan den-

gan mereview kembali setelah dilaksanakan peng-

gunaaan panduan dan instrumen supervisi klinis 

di beberapa sekolah. Panduan dan Instrumen 

tersebut dalam bentuk panduan supervisi klinis, 

panduan rekaman gambar video dan instrumen 

penilaian mengajar guru.

Kesepuluh, dissemination and imple-
mentation. Penyebaran dan pelaporan, pertama 

SHQHOLWL�PHQMDGL� SHPELFDUD� WHQWDQJ� VXSHUYLVH�

klinis berbasis informasi dan teknologi dalam  

kegiatan Pengabdian Masyarakat di Sekolah 

Dasar Negeri Pembina Provinsi DKI Jakarta, 

kegiatan dan dilanjutkan dengan peraktek super-

visi klinis berbasis informasi dan teknologi oleh  

Sekolah Dasar Negeri Cipinang Muara 05 Pagi 

yang menjadi model dalam kegiatan tersebut. 

Kedua dilakukan dengan mempublikasiskan hasil 

penelitian melalui jurnal

Pembahasan

3HQHOLWLDQ�0RGHO�6XSHUYLVL�.OLQLV�%HUEDVLV�

7HNQRORJL�,QIRUPDVL�GLNHPEDQJNDQ�GDUL�NRQVHS�

*OLFNPDQ�HW�DO�����������������PHQMHODVNDQ�OLPD�

ODQJNDK�VXSHUYLVL�NOLQLV�����SUD�NRQIHUHQVL�GHQJDQ�

JXUX� �WDKDS� SHUVLDSDQ��� ���� REVHUYDVL� NHODV�����

analisis interpretasi observasi dan menetapkan 

SHQGHNDWDQ�NRQIHUHQVL�� ����SHUWHPXDQ�\DQJ�GL-

ODNXNDQ�VHWHODK�PHODNXNDQ�REVHUYDVL������SHODN-

sanaan kritik empat langkah sebelumnya. Konsep 

awal supervisi klinis adalah kegiatan supervisi 

yang ditujukan untuk perbaikan mengajar guru 

khusus satu keterampilan mengajar tertentu.

Penelitian ini mengembangkan model 

supervisi klinis berbasis teknologi dan informasi 

yang membedakan model tersebut dari konsep 

awal adalah antara satu tahap dengan tahap 

yang lain dapat menggunakan informasi dan 

teknologi. Penggunaan teknologi dan informasi 

dapat memotong siklus keterbatasan ruang dan 

waktu. Model tersebut dapat di divisualisasikan 

pada Gambar 5.

Pada tahap awal dilakukan pertemuan 

awal saat pertemuan akademik yang selanjutnya 

dilakukan melalui pemanfaatan informasi berba-

sis teknologi dan informasi bisa menggunakan 

HPDLO��606��DWDX�YLD�WHOHSRQ��$GDSXQ�SHUVLDSDQ�

untuk membuat RPP dan dikonsultasikan dengan 

supervisor dalam hal ini kepala sekolah atau pe-

ngawas binaan yang biasanya dilakukan dengan 

Gambar 5. Hasil Pengembangan Model Supervisi Klinis Berbasis Informasi dan Teknologi
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menyerahkan langsung dalam hardcopy pada 

model ini dilakukan melalui email. Supervisor 

dapat menganalisis melalui email dan dapat mem-

berikan masukan kepada guru yang bersangkutan 

melalui email pula.

Untuk tahap observasi,supervisior tidak 

langsung masuk ke dalam kelas, tetapi dilakukan 

dengan melakukan rekaman video. Untuk melaku-

kan rekaman ini diperlukan panduan yang dijadi-

kan dasar untuk melakukan rekaman sehingga ha-

sil rekaman sesuai kebutuhan dalam menganalisis 

hasil supervisi klinis. Pada hasil rekaman dapat 

dilihat dengan jelas selama proses pembelajaran 

VHFDUD�XWXK��PXODL�GDUL�NHJLDWDQ�SHPEXNDDQ��LQWL�

dan penutup. Pada kegiatan pembukaan merekam 

kegiatan guru dengan close up sehingga jelas 

WHUOLKDW�DSD�VDMD�\DQJ�GLODNXNDQ�GDQ�GLELFDUDNDQ�

oleh guru. Pada kegiatan inti dihasilkan rekaman 

gambar yang memperlihatkan kegiatan guru 

GDODP�PHQJHOROD� SHPEHODMDUDQ�� FDUD� LQWHUDNVL�

dengan siswa, dalam menggunakan metode, in-

teraksi siswa selama pembelajaran, penampilan 

guru, yang menampilkan ekspresi ketika proses 

pembelajaran. Pada kegiatan penutup merekam 

kegiatan gambar aktivitas guru dan siswa saat 

mengakhiri pembelajaran di kelas.

Pada tahap analisis: pada model ini dikem-

EDQJNDQ�PHQMDGL�GXD�DQDOLVLV��$QDOLVLV�GLODNXNDQ�

oleh guru, guru memutar kembali rekaman video 

pembelajaran dirinya, kemudian melakukan self 
assessment yang berhubungan dengan kegiatan 

mengajarnya. Penilaian ini dilakukan dengan 

menggunakan format penilaian mengajar yang 

telah disediakan oleh supervisor yang dikirim 

melalui email. Setelah guru melakukan penilaian 

mandiri maka hasil tersebut dikirim kepada super-

visor. Selanjutnya, dilakukan analisis kolaboratif 

berarti yang dilakukan oleh supervisor dalam hal 

ini dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau oleh 

pengawas pembina. Penilaian juga dilakukan 

melalui tayangan rekaman video mengajar guru 

dengan menggunakan format penilaian yang telah 

disediakan. Setelah melakukan penilaian masing-

masing aspek, melakukan analisis hasil pembe-

lajaran tersebut, penilaian ini bersifat kolaboratif 

dengan menggunakan prinsip kesejawatan. Super-

visor bukan seorang atasan tetapi sebagai kolega 

yang dapat membantu guru untuk memperbaiki 

mengajar. Penilaian ini menggunakan format 

penilaian yang telah disediakan.

7DKDS�DNKLU�� WDKDS�NRQIHUHQVL� WDKDS�SHU-

temuan tatap muka langsung antara supervisor dan 

guru. Pada tahap inilah terjadi pertemuan kolegial 

membahas tentang proses pembelajaran guru yang 

bersangkutan, sambil melakukan pemutaraan 

ulang video tersebut, bila diperlukan pada tahap 

ini supervisor lebih banyak menggali hal-hal apa 

yang dialami oleh guru terkait kemampuan men-

gajarnya. Pada tahap ini pengawas tidak banyak 

memberikan saran kepada guru tetapi lebih ban-

yak menggali hal-hal apa yang dinilai  guruperlu 

untuk diperbaiki  dalam upaya meningkatkan 

kompetensi mengajarnya.

Menurut pendapat guru dengan model 

supervisi berbasis teknologi dan informasi super-

YLVL�NOLQLV�GDSDW�GLODNXNDQ�VHFDUD�OHELK�DODPLDK��

pada kondisi ini guru tidak merasa sedang dinilai 

keeterampilan mengajarnya karena supervisor 

tidak hadir langsung di kelas, kedua guru juga 

merasa perlu untuk dievaluasi kelebihan dan 

kekurangannya, terutama kekurangan yang sulit 

untuk diungkap, karena merasa sudah baik dalam 

mengajar. Dengan melihat rekaman video men-

JDMDU�JXUX�GDSDW�PHOLKDW�VHFDUD�ODQJVXQJ�WHQWDQJ�

keterampilan mengajarnya terutama dalam hal 

mengelola siswa di kelas untuk dapat belajar da-

ODP�NRQGLVL�\DQJ�PHQ\HQDQJNDQ�GDQ�PHQFDSDL�

daya serap yang tinggi. Kepala sekolah menilai 

model ini sangat membantu untuk memberikan 

SHPELQDDQ�JXUX�JXUXVHFDUD�SURIHVVLRQDO��GHQJDQ�

mengedepankan self assessment sehingga tidak 

terkesan kepala sekolah menunjukkan kekuran-

gan guru, tetapi perbaikan dilakukan berdasarkan 

fakta dan kesadaran ataupun keinginan dari guru 

itu sendiri.

Supervisor dalam hal ini pengawas pem-

binan menilai model supervisi klinis berbasis 

teknologi dan informasi sangat efektif dilihat dari 

keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pengawas 

mengingat banyak sekali guru yang harus dibina 

dalam satu wilayah binaan, komunikasi pembi-

naan antara pengawas dan guru di wilayah binaan 

terjalin baik, karena dapat dilakukan melalui 

SMS, mengirim email atau menelpon langsung 

ke handphone. Model supervisi ini sangat sesuai 

untuk membinan guru yang mengalami masalah 

khusus dalam pembelajaran.

Studi awal menemukan bahwa persepsi 

guru dan kepala sekolah tentang supervisi klinis 

EHOXP�GLSDKDPL� VHFDUD� RSWLPDO�� NDUHQD� VXSHU-

vise yang dilakukan disekolah adalah supervisi 

akademik, Kegiatan supervisi akademik adalah 

supervise yang dilaksanakan oleh kepala sekolah 

dan pengawas sebagai program manajerial rutin 
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XQWXN�PHQJHWDKXL� NHWHUFDSDLDQ� KDVLO� SHPEHOD-

jaran pembelajaran. Sedangkan supervisi klinis 

merupakan supervisi yang difokuskan kepada 

perbaikan keterampilan mengajar pada satu aspek 

keterampilan seperti keterampilan menjelaskan. 

+DO�LQL�GLGXNXQJ�ROHK�KDVLO�SHQHOLWLDQ�,ULDQL��������

��������� SDGD� VWXGL� DZDO� SHPDKDPDQ� NHSDOD�

sekolah terhadap supervisi klinis kurang baik, se-

telah penelitian berkembang menjadi sangat baik 

GDQ�PDPSX�PHODNVDQDNDQ�VXSHUYLVL�NOLQLV�VHFDUD�

tepat, sehingga kesulitan dalam menggunakan 

keterampilan dasar mengajar dapat diperbaiki.

3HQHOLWLDQ�%DOWDF\L�*RNWDOD\�HW�DO���������

�����PHQJHPEDQJDNDQ�SHQHOLWLDQ�PRGHO�VXSHUYLVL�

NOLQLV�EHUEDVLV�LQIRUPDVL�GDQ�WHNQRORJL��,7��PH�

nemukan bahwa keberadaan sistem Uludag-

KDM, membutuhan pengujian kembali atau 

media sosial lain harus dapat dipertimbangkan 

untuk tujuan komunikasi dan umpan balik. Pada 

proses penelitiannya tiap tahapan guru yang di-

oberavasi melakukan komunikasi melalui sistem 

UludagKDM, pada prosesnya belum optimal 

VLVWHP�WHUVHEXW�GLJXQDNDQ�ROHK�JXUX��SHVHUWD�\DQJ�

GLODWLK���JXUX�SHQGDPSLQJ�GDQ�SLKDN�XQLYHUVLWDV��

Sebagian guru yang dilatih memiliki opini negatif 

terhadap sistem tersebut dan facebook dijadikan 

salah satu opsi atau pilihan, facebook dianggap 

lebih baik, tetapi facebook bukan untuk tujuan 

ilmiah, maka diputuskan untuk membuat kursus 

untuk menggunakan sistem UludagKDM, tetapi 

dibuat untuk lebih menyenangkan dalam meng-

gunakannya. 

Penelitian ini juga didukung hasil penelitian 

Pengembangan Paket Program Coaching�%HUEDVLV�
9LGHR�XQWXN�3HQLQJNDWDQ�.RPSHWHQVL�0HQJDMDU�

Guru Sains. Setelah menggunakan paket program 

coaching, guru lebih menyadari bahwa membuka 

dan menutup pelajaran bukanlah sekedar mengu-

FDSNDQ�VDODP��DWDX�PHPHULNVD�NHKDGLUDQ�VLVZD��

tetapi membuka dan menutup pelajaran memiliki 

PDNQD�SHQWLQJ�GDODP�SHPEHODMDUDQ��:LGRGR��5L-

DQGL�GDQ�6XSULDWQD���������������'LGXNXQJ�SXOD�

KDVLO�SHQHOLWLDQ�6DSXWUD�PHODOXL�SHUODNXDQ��PRGHO�

SHQJDZDVDQ�SHPEHODMDUDQ��WHUQ\DWD�NRPSHWHQVL�

akademik dapat meningkat dan tentunya dapat 

memberi dampak terhadap kualitas pengajaran 

bagi para siswanya. Jadi, model pengawasan 

pembelajaran yang dikembangkan terbukti efektif 

dalam meningkatkan kompetensi akademik guru 

SHQGLGLNDQ� MDVPDQL� GL� 6'� �6DSXWUD����������

�����

7HUNDLW� GHQJDQ� SHQJXQDDQ� SDQGXDQ� VX-

pervise klinis berbasis teknologi dan informasi  

menurut pandangan para user yang menjadi sub-

yek sasaran penelitian dalam hal ini pengawas, 

kepala sekolah, guru dan kameramen, dari sisi 

panduan dan instrument menurut para pengguna: 

guru, pengawas, kepala sekolah dan kameramen  

bahwa panduan supervisi klinis dan panduan reka-

man video sudah sangat jelas, mudah dimengerti 

dan mudah untuk diaplikasikan oleh pengguna. 

PENUTUP

Model supervisi klinis berbasis informasi 

dan teknologi merupakan model yang dikembang-

NDQ�GDUL�NRQVHS�VXSHUYLVL�NOLQLV�*OLFNPDQ�PHOL-

SXWL� WDKDS�SHUVLDSDQ� �SUD�REVHUYDVL���REVHUYDVL��

analisis mandiri, analisis kolaboratif, konferensi 

dan feedback�7LDS� WDKDS� VXSHUYLVL� NOLQLV� GDSDW�
dilakukan melalui  pemanfaatan teknlogi dan in-

formasi. Pada tahap persiapan, dilakukan dengan 

pengiriman short message service (SMS), email 

atau menelpon langsung untuk menetapkan waktu 

VXSHUYLVL�GDQ�PHPSHUVLDSNDQ�UHQFDQD�SHPEHOD-

MDUDQ��7DKDS�REVHUYDVL� SHPEHODMDUDQ�GLODNXNDQ�

GHQJDQ�UHNDPDQ�YLGHR�7DKDS�DQDOLVLV� �PDQGLUL��

guru menggunakan rekaman video dan insrumen 

supervisi klinis dan pada tahap analisis kolabo-

ratif, pengawas menggunakan rekaman video dan 

insrumen supervisi klinis. Pada tahap pertemuan 

balikan, supervisor harus bertemu langsung 

dengan guru untuk mendiskusikan hasil analisis 

penilaian  mandiri  dan analisis kolaboratif. Semua 

tahapan tersebut memanfaatkan informasi dan 

WHNQRORJL� NHFXDOL� SHUWHPXDQ� EDOLNDQ� ODQJVXQJ�

bertatap muka untuk menghasilkan hubungan 

kolaboratif yang harmonis. Dalam pelaksanaan 

seluruh tahapan supervisi klinis, supervisor dan 

guru menggunakan panduan supervisi klinis, 

instrumen supervisi klinis, dan panduan rekaman 

video yang digunakan dalam proses rekaman.
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