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Abstract 

Improving teacher competencies in teaching process have to 
supervice by competent supervisor. Supervisory means monitoring 
what's teachers did and did not in classroom and encourage them 
to reach the best performance. Supervision conduct in general and 
personal problems to serve and help Primary School Teachers to 
improve the quality of learning process. 
Key words: general supervision, innovation implementation, 
teacher competencies 

Kegiatan pengelolaan pembelajaran sangat berperan untuk 

menciptakan pembelajaran yang terpusat kepada kegiatanlaktivitas siswa 

(student centered). Penyusunan rencana pembelajaran, kegiatan interaksi 

belajar mengajar, dan penilaian serta tindak lanjut penilaian merupakan 

komponen-komponen pengelolaan pembelajaran yang harus dikuasai oleh 

guru. Oleh sebab itu peningkatan kompetensi guru dalam mengelola 

pembelajaran harus mendapat perhatian dan supervisi utamanya untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran di SD. Hal ini akan lebih berhasil bila 

dilakukan dengan bantuan supervisi dari seorang supervisor yang kompeten. 

Sering terjadi kegiatan interaksi belajar mengajar, tidak lebih dari hanya 

sekedar suatu kegiatan mengajar saja, karena siswa tidak merasa terlibat 

dengan kegiatan yang disajikan oleh guru. Sehingga pencapaian dari tujuan 

belajar tidak maksimal, ha1 ini terjadi disebabkan oleh tidak adanya upaya 

pengelolaan pembelajaran yang dilakukan secara baik. 

Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa masalah yang berkembang 

dalam sistem pendidikan dasar sangat terkait dengan sub sistem lainnya. 

Pembangunan sistem pendidikan juga berjalan bersamaan dengan 

pembangunan subsistem lainnya, dan pembanguhan sistem pendidikan harus 
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dimulai dari manusianya. Manusialah yang membuat sistem pendidikan dapat 

berjalan dan berkembang. Artinya, pendidikan yang berkualitas hanya dapat 

dibuat oleh manusia yang berkualitas pula, mulai dari pengelola sampai pada 

pelaku-pelaku (guru SD) sebagai ujung tom bak pendidikan. 

Supervisi dapat diartikan sebagai usaha dalam memperbaiki 

pengajaran termasuk menstimulasi, mengkoordinasi dan membimbing secara 

kontinyu pengembangan guru guru di sekolah baik secara individual maupun 

kolektif agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi 

pengajaran (Bordman; 1993,5). Pengertian lain diajukan 

Adams dan Dickey (1989:l) yang melihat supervisi sebagai suatu 

prosedur atau program terancana untuk memberi arah serta mengadakan 

penilaian secara kritis terhadap proses pengajaran, guna perbaikan . Kegiatan 

supervisi ini menjadi semakin diperlukan terkait dengan penerapan KTSP dan 

pembelajaran menggunakan pendekatan tematik di kelas awal sekolah dasar 

B.Pembahasan 

Pelaksanaan supervisi pembelajaran, yang ditujukan untuk 

meningkatkan kualitas kinerja guru melalui pengembangan profesionalisme, 

hendaknya dilaksanakan oleh supervisor yang memiliki kompetensi dan 

profesional di bidang supervisi maupun bidang ilmu yang disupervisinya. Pada 

prakteknya, di sekolah dasar, supervisi dilakukan oleh Kepala Sekolah dan 

Pengawas dari Dinas Pendidikan KotaIKabupaten 

Dalam sistem persekolahan di Indonesia supervisi pembelajaran 

kadang kala masih terbatas pada aspek-aspek fisik dan aspek-aspek 

administratif formal saja seperti frekuensi penggunaan laboratorium, kehadiran 

guru di sekolah, maupun program pembelajaran, sedangkan supervisi 

terhadap penyelenggaraan pembelajaran masih kurang mendapat perhatian. 

Bukan berarti aspek-aspek yang disebutkan di atas tidak perlu di supervisi 

tetapi setidaknya aspek penyelenggaraan pembelajaran perlu mendapat 

perhatian yang berimbang bahkan lebih dari aspek-aspek lain tersebut. 
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Kurangnya perhatian terhadap aspek penyelenggaraan supervisi 

pembelajaran ditunjukkan oleh kurangnya bahkan pada daerahdaerah 

tertentu tidak ada supervisi mata pelajaran yang dilaksanakan oleh supervisor 

yang berlatar-belakang mata pelajaran yang disupervisinya. Di samping itu, 

supervisor adalah mereka yang diperpanjang masa kerjanya atau akan 

pensiun. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini, 

aspek-aspek yang berhubungan dengan proses pembelajaran juga telah 

banyak mengalami perkembangan, contohnya, banyak hasil penelitian 

pembelajaran yang telah direkomendasikan sebagai inovasi dalam 

pembelajaran. Namun demikian, apakah ha1 ini telah diperhatikan dalam 

sistem supervisi yang ada sekarang ini? Apakah supervisor yang tinggal 

menunggu masa pensiun memperhatikan inovasi-inovasi pembelajaran 

tersebut? Dalam ha1 ini, bukan berarti tidak ada lagi supervisor yang 

memperhatikan inovasi-inovasi yang berhubungan dengan proses 

pembelajaran, hanya saja seberapa banyak para supervisor yang 

memperhatikan ha1 tersebut, apalagi supervisor yang tidak lagi mengalami 

secara langsung perkembangan mutakhir dalam pendidikan umumnya dan 

pembelajaran khususnya. 

Kecenderungan pelaksanaan supervisi pembelajaran sekarang ini yang 

hanya terfokus pada salah satu teknik supervisi saja, yaitu supervisi 

kunjungan kelas, menunjukkan tidak adanya kesempatan bagi seorang 

supervisor untuk memperkenalkan inovasi tentang pembelajaran kepada guru- 

guru. Melihat kondisi supervisor sebagaimana yang dikemukakan di atas, 

jangankan memperkenalkan, untuk memperoleh informasi inovasi 

pembelajaran saja mereka tidak berkesempatan. Kendala lain yang dihadapi 

adalah upaya untuk memperkenalkan inovasi kepada guru-guru tidak sejalan 

dengan peningkatan kemampuan supervisor yang berhubungan dengan 

inovasi tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh pelaksanaan penataran kepada guru- 

guru yang tidak melibatkan supervisor pembelajaran ataupun kepala sekolah. 
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Mereka hanya sekedar mengetahui bahwa sedang ada penataran bagi guru- 

guru mata pelajaran tertentu di pusat. 

Dalam sistem pendidikan kita, upaya untuk mengimplementasikan 

inovasi yang berupa pemikiran, gagasan, atau altematif pemecahan masalah, 

biasanya melalui instruksi secara hierarhis dari Kemdiknasbud di tingkat pusat 

hingga jajaran Kandiknas tingkat daerah. Gagasan perubahan yang 

bersumber dari bawah (bottom up), komunikasi yang persuasive, kolaborasi 

antara guru dan pemberi informasi inovasi atau supervisor memegang 

peranan yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran, yang bertujuan membantu guru untuk memperbaiki proses 

pembelajaran melalui peningkatan kompetensi dan profesionalismenya. Hal ini 

menempatkan guru sebagai sumber pelaku yang sangat penting dalam 

implementasi inovasi (Satori, 1989: 133). Sosialisasi inovasi maupun supervisi 

pembelajaran merupakan dua tugas yang mempunyai misi yang sama yaitu 

untuk meningkatan kualitas pembelajaran. Supervisor juga harus memiliki 

kompetensi dan profesional dalam bidang inovasi dan dalam bidang supervisi 

pembelajaran. 

Supervisi pendidikan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

usaha-usaha yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatan kualitas 

pendidikan pada umumnya dan kualitas pembelajaran pada khususnya. 

Kualitas pembelajaran mencakup kualitas input, proses, output, dan outcome 

pembelajaran. Secara umum, Boardman (1 993:21) mengemu kakan bahwa 

supervisi merupakan pengawasan kemajuan dan produktivitas secara 

langsung terhadap tujuan bersama yang telah disepakati, pengawasan 

terhadap kondisi-kondisi yang mendukung motivasi, observasi unjuk kerja dan 

memberikan umpan balik serta bentuk-bentuk bimbingan lainnya, 

melaksanakan penilaian secara reguler, membicarakan masalah unjuk kerja, 

dan menjamin penghargaan yang cukup. 

Kualitas proses pembelajaran sangat bergantung pada kemampuan 

guru dalam pengelolaan kelas, sedangkan kualitas hasil pembelajaran yang 
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biasanya ditunjukkan oleh prestasi belajar siswa merupakan akibat dari 

kualitas proses pembelajaran. Jika proses pembelajaran berkualitas maka 

besar kemungkinan hasil pembelajaran akan berkualitas pula. Kualitas proses 

pembelajaran atau kemampuan guru dalam mengelola kelas sangat 

ditentukan oleh profesional guru. Agar pembelajaran dapat mecapai kualitas 

sebagaimana yang diharapkan maka perlu diupayakan peningkatan 

profesional guru. Salah satu upaya untuk itu adalah dengan meningkatkan 

kualitas pelaksanaan supervisi pembelajaran. Sedangkan kualitas 

pelaksanaan supervisi bergantung juga pada profesional supervisor. Dengan 

kata lain, pelaksanaan supervisi pembelajaran, yang ditujukan untuk 

perbaikan dan peningkatan kualitas guru melalui pengembangan kompetensi 

dan profesionalisme guru, seharusnya dilaksanakan oleh supervisor yang juga 

memiliki kompetensi dan profesional di bidang supervisi. 

Menurut Adams (1 989: 12), supervisi hadir karena satu alasan, yaitu 

untuk memperbaiki mengajar dan belajar. Sedangkan menurut Satori 

(1 989:69), supervisi merupakan pelayanan atau bimbingan profesionalisme 

bagi guru-guru dengan segala bentuk usaha yang sifatnya memberikan 

bantuan, dorongan, dan kesempatan kepada guru-guru untuk meningkatkan 

profesional agar mereka dapat melaksanakan tugas utamanya dengan baik. 

Dengan kata lain, supervisi akademik adalah kegiatan yang berurusan dengan 

perbaikan dan peningkatan pembelajaran. Fungsi pokok supervisi adalah 

membantu guru-guru memperoleh arah diri dan belajar memecah kan masalah 

yang mereka hadapi dengan imaginatif dan kreatif. Yang diharapkan adalah 

perkembangan inisiatif dari guru bukan sekedar cocok dengan instruksi atasan 

atau peraturan. Dalam kondisi seperti ini, inovasi yang bertujuan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan proses dan hasil pembelajaram melalui 

peningkatan profesionalisme guru akan muncul dari bawah tanpa menunggu 

instruksi dari atas. Dan dalam petunjuk pelaksanaan supervisi yang 

dikeluarkan oleh Depdiknas bahwa supervisi merupakan bantuan yang 

diberikan kepada selunrh staf sekolah untuk mengembangkan situasi belajar 
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rnengajar yang lebih baik dan bertujuan untuk rneningkatkan pengelolaan 

sekolah sehingga tercapai kondisi kegiatan belajar rnengajar yang sebaik- 

baiknya. 

Gagasan perubahan yang bersurnber dari bawah sangat penting dalarn 

upaya supervisi pembelajaran yang bertujuan rnernbantu guru untuk 

mernperbaiki proses pembelajaran, ha1 ini rnenernpatkan guru sebagai surnber 

pelaku yang sangat penting dalam irnplementasi inovasi (Satori, 1989: 133). 

Gagasan ini juga akan rnembawa implikasi pada guru sehingga mereka lebih 

kreatii, dalam arti dapat rnengidentifikasi rnasalah yang dihadapinya dan 

mencari alternatif pernecahannya yang paling baik, dilakukan secara 

perorangan atau kelornpok dengan bantuan supervisor dan berlangsung 

secara terus rnenerus. Tugas yang sangat penting adalah bagaimana rnenata 

proses penyebaran inovasi itu hingga sampai pada sasaran yang diharapkan. 

Di sinilah peranan supervisor dibutuhkan, yang berarti supervisor sebagai 

bagian perilaku sistem dalam organisasi pendidikan rnempunyai tugas untuk 

mensosialisasikan inovasi-inovasi pernbelajaran. Sosialisasi inovasi 

pernbelajaran rnerupakan fungsi supervisi pembelajaran yang mernpunyai misi 

untuk rnembantu peningkatan kualitas pernbelajaran yang pada akhirnya akan 

rneningkatkan kualitas belajar siswa. Tugas-tugas ini yang harus diupayakan 

oleh seorang supervisor. 

Supervisi pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya untuk 

merubah kognisi, sikap, dan perilaku guru-guru dalam memperbaiki dan 

rneningkatkan kualitas pembelajarannya. Perubahan tersebut akan lebih 

mudah rnencapai sasarannya apabila guru-guru yang terlibat langsung dalam 

proses pembelajaran itu yang rnendorong perubahan tersebut, dan perubahan 

seperti ini yang disebut perubahan yang bersumber dari bawah (bottom-up). 

Supervisi pembelajaran pada dasarnya rnerupakan interaksi rnanusia, yaitu 

interaksi antara pernberi inforrnasi inovasi dengan penerima inovasi rnaupun 

interaksi antara supervisor dan guru. Kedua interaksi tersebut bertujuan untuk 

mernpengaruhi kognisi seseorang dan dengan perubahan pada kognisi itu . 
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diharapkan menghasilkan perubahan sikap, atau tindakan yang sesuai 

dengan yang diharapkan oleh pemberi inforrnasi maupun oleh supervisor. 

Komunikasi yang terjadi dalam interaksi seperti ini biasa disebut komunikasi 

persuasive. 

Supervisi pernbelajaran ditujukan untuk meningkatkan professional 

guru harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki profesional dalam bidang 

supervisi pembelajaran. Syarat supervisor yang baik adalah mempunyai 

spesialisasi bidang ilmu tertentu (yang disupervisi) dan memahami secara 

umum keseluruhan program pendidikan. Di sarnping itu tidak bermodalkan 

instruksi melainkan dimulai dengan perubahan yang diupayakan bersumber 

dari bawah (boftom-up). Di samping itu, informasi tentang inovasi itu sendiri 

hendaknya diterima oleh guru melalui cara-cara yang persuasif dan 

kolaboratif, agar sasaran antara dari inovasi pembelajaran itu, yaitu 

peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dapat tercapai. Hal ini jelas 

karena guru sebagai pengelola proses pembelajaran rnenjadi tumpuan utama 

dan dianggap memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan 

kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas sekolah, dan pada akhimya 

rneningkatkan kualitas lulusan. 

Supervisor pembelajaran dalarn usahanya memberikan bantuan 

profesional kepada guru-guru harus memperhatikan aspek-aspek proses 

pembelajaran yang memungkinkan terwujudnya proses pembelajaran yang 

efektif (Satori, 989:81). Untuk itu supervisor perlu rnernpelajari secara terus 

rnenerus perkernbangan yang muncul dalam proses pembelajaran dan atas 

dasar itu mereka memberikan bantuan atau pelayanan profesional yang 

diperlukan. 

Sehubungan dengan tugas supervisor, Satori (1989). mengernukakan 

empat peranan penting yang perlu dilakukan oleh seorang supervisor 

pembelajaran, yaitu, mengidentifikasi rnasalah-masala h pengajaran, bertindak 

sebagai seorang nara sumber, memiliki kecakapan dalam melakukan 
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komunikasi antar pribadi, dan bertindak sebagai seorang "agent of change" 

dalam sistem sekolah. Supervisor dikatakan efektif apabila ia rnemahami 

persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pembelajaran yang 

mencakup unsur-unsur kompetensi dan profesionalisme guru di samping 

prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi supervisi, serta memberikan bantuan atau 

pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi guru- 

guru, baik secara perorangan maupun kelompok. Dengan kata lain, seorang 

supervisor harus memiliki kompetensi dan profesional dalam bidang supervisi 

pembelajaran yang dijalankannya. 

Supervisor pembelajaran dikatakan profesional dalam supervisi 

pembelajaran apabila yang bersangkutan memahami unsur-unsur kompetensi 

dan profesionalisme guru termasuk pemahaman terhadap materi 

pembelajaran. Dengan kata lain, supervisi pembelajaran haruslah dijalankan 

oleh supervisor yang berlatar belakang pendidikan yang relevan 

Tujuan supervisi pembelajaran adalah memperbaiki situasi belajar yang 

diarahkan pada tujuan agar siswa mengetahui proses, produk, dan aplikasi 

dalam teknologi, serta bertanggungjawab terhadap diri sendiri maupun 

kepada masyarakat, dan usaha perbaikan pembelajaran ini hendaknya 

dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus. Berdasarkan tujuan 

supervisi tersebut, tanggungjawab supervisor adalah meningkatkan kualitas 

pembelajaran dengan meningkatkan penguasan guru pada isi pengetahuan, 

pedagogis dan kurikulum. 

Supervisi yang diberikan terhadap guru sekolah dasar dapat bersifat 

umum (general supervision) . Supervisi umum menyangkut masalah kegiatan 

belajar mengajar seperti membantu dalam menerjemahkan KTSP menjadi 

dokumen perencanaan pembelajaran (silabus,RPP, pedoman penilaian, dll), 

membantu dalam meningkatkan kualitas pelaksanaanlproses belajar 

mengajar, dan penilaian hasil belajar. 

Supervisi juga dapat menyangkut masalah masalah khusus (specific 

supervision) seperti kesulitan dalam menghadapi kesulitan mengajar, 
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masalah masalah pribadi yang berpengaruh terhadap kinerja seperti 

kesehatan, ekonomi, atau masalah social lainnya. 

Supervisi dapat dilakukan dengan berbagai alatlteknik supervisi yang 

pada dasarnya dapat dikelompokkan atas teknik individual dan kelompok 

(Sahertian: 2000, 52). Sebagai usaha untuk membantu meningkatkan dan 

mengembangkan sumber daya guru sekolah dasar penggunaan teknik teknik 

supervise tentulah harus sesuai dengan kebutuhan, dan pilihan ini seharusnya 

dapat dilakukan oleh supervisor yang kompeten 

Tanggungjawab supervisor tersebut tercermin pada efektivitasnya 

mengkoordinasikan usaha bersama dalam mengembangkan program 

pembelajaran, mengembangkan program-program inservis atau reguler bagi 

guru, dan membangkitkan semangat guru-guru dalam mengimplementasikan 

perubahan-perubahan yang dinilai berguna untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran, serta mendorong guru-guru menjadi anggota dan berpartissi 

dalam organisasi profesi pendidikan. Usaha-usaha tersebut secara terus- 

menerus perlu diuji, dianalisis, dan direvisi. 

Selanjutnya, supervisi pembelajaran hendaknya memperhatikan inovasi 

yang diperlukan oleh guru untuk mengatasi perrnasalahan dan kebutuhan 

mereka dan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme 

guru-guru . Oleh karena itu, supervisor pembelajaran hendaknya berperan 

sebagai sumber inovasi sekaligus pemrakarsa inovasi dalam pembelajaran. 

Efektivitas pekerjaan supervisor tersebut, dari segi siswa, dapat dinilai melalui 

perubahan-perubahan yang berarti pada perilaku siswa, yang nampak pada 

sikap ilmiah, keterampilan, pengetahuan yang dapat digunakan, kemampuan 

memecahkan masalah kehadiran siswa, dan prestasi belajar siswa. Dari pihak 

guru, dapat dinilai melalui komitmen mengajar, komitmen pada sekolah, 

kepercayaan guru, hasrat untuk berkolaborasi, harapan perbaikan, dan 

harapan hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, tugas supervisor adalah 

mengidentifikasi perilaku tersebut, dan ha1 ini memerlukan kompetensi dan 

profesionalisme supervisor. 
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C.Kesimpulan dan Saran 

Kegiatan pengelolaan pembelajaran sangat berperan untuk 

menciptakan pembelajaran yang terpusat kepada kegiatanlaktivitas siswa. 

Penyusunan rencana pembelajaran, kegiatan interaksi belajar mengajar, dan 

penilaian serta tindak lanjut penilaian merupakan komponen-komponen 

pengelolaan pembelajaran yang harus dikuasai oleh guru. Oleh sebab itu 

peningkatan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran harus 

mendapat perhatian utama untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas 

awal SD, dan ha1 ini akan lebih berhasil bila dilakukan dengan bantuan 

supervisi dari seorang supervisor yang kompeten. Sering terjadi kegiatan 

interaksi belajar mengajar, tidak lebih dari hanya sekedar suatu kegiatan 

mengajar saja, karena siswa tidak merasa terlibat dengan kegiatan yang 

disajikan oleh guru. Sehingga pencapaian dari tujuan belajar tidak maksimal, 

ha1 ini terjadi disebabkan oleh tidak adanya upaya pengelolaan pembelajaran 

yang dilakukan secara baik. 

Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa masalah yang berkembang 

dalam sistem pendidikan dasar sangat terkait dengan sub sistem lainnya. 

Pembangunan sistem pendidikan juga berjalan bersamaan dengan 

pembangunan subsistem lainnya, dan pembangunan sistem pendidikan harus 

dimulai dari manusianya. Manusialah yang membuat sistem pendidikan dapat 

berjalan dan berkembang. Artinya, pendidikan yang berkualitas hanya dapat 

dibuat oleh manusia yang berkualitas pula, mulai dari pengelola sampai pada 

pelaku-pelaku (pendidik) sebagai ujung tombak pendidikan. Dan untuk itu, 

guru guru SD memerlukan bantuan supervisi pendidikan 

Pembelajaran atraktif sebagai inovasi pendidikan dengan ciri pokok 

seperti memukau, menarik, menyenangkan, indah dapat menumbuhkan 

kecakapan siswa merupakan tujuan dari kegiatan pengelolaan pembelajaran 

di kelas awal SD. Ruang lingkup pengelolaan pembelajaran merupakan muara 

akhir dari setiap kegiatan sekolah, oleh karena itu kegiatan pembelajaran 
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harus dikelola dengan baik, di supervise oleh kepala sekolah, pengawas, 

dapat juga dengan bantuan resource persons, sehingga betul-betul dapat 

memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. 

Selanjutnya, sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka 

dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan 

dengan menggunakan multi metode. Misalnya mmenggunakan metode 

percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, juga bercakap-cakap. 

Agar pembelajaran tematik semakin dapat diimplementasikan oleh guru guru 

kelas awal SD disarankan agar para supervisor dapat: 

Membantu guru untuk memiliki pengetahuan, pemahaman dan 

wawasan yang lebih komprehensif kepada guru tentang pembelajaran 

tematik yang sesuai dengan perkembangan peserta didik kelas awal 

Sekolah Dasar. 

Memberikan keterampilan kepada guru dalam menyusun perencanaan, 

melaksanakan dan melakukan penilaian dalam pembelajaran tematik, 

yang dituangkan secara tertulis berbentuk RP 

Mem berikan wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi pihak 

terkait, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap 

kelancaran pelaksanaan pembelajaran tematik. Selanjutnya juga 

memberikan dorongan, bantuan kepada para guru kelas awal SD 

untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas dalam rangka 

meningkatkan mutu pembelajaran di kelas masing masing 

Di samping itu, seorang supervisor juga perlu membantu sekolah dan 

guru agar sekolah haws memiliki visi, misi dan tujuan pendidikan yang 

jelas. Visi, misi dan tujuan yang telah dibuat dan disepakati bersama 

haruslah menjadi milik bersama dan dilaksanakan bersama tanpa 

kecuali. 

Kepala sekolah harus punya kemampuan manajerial dan 

melaksanakan manajemen sekolah yang efektii meliputi Planning, 

Organizing, Actuating, Motivating, Supenlising dan Evaluation. Untuk ini 
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bila perlu disediakan tenaga konsultan dan pengawas diberi 

tanggungjawab pembinaan. 

Pengawas/supervisor tidak hanya membantu proses pembelajaran 

oleh guru, tetapi juga membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas 

komponen lain yang berhubungan dengan proses pembelajaran. 

Learning atmosphere, laboratorium, media dan perlengkapan belajar 

sama pentingnya dengan GBPP dan SAP yang selalu diperbarui. 

Demikianlah, makalah singkat ini semoga bermanfaat untuk perbaikan 

penyelenggaraan pendidikan di SD di masa depan. 

Padang, 11 Maret 2012 

Zu rya n ty 
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