
LAPORAN PENELlTlAN 

MODEL PEMBIMBINGAN DENGAN PENDEKATAN SUPERVlSl KLlNlS 
I  LAM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN 

(PPL) 

OLEH: ! 
i 

Drs. Buchari Nurdin, 
Dra. Sri ~m, ! 

! 

Penelitian ini dibiayai oleh : 
Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi 

Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta 
Tahun anggaran 2003 

Nomor Kontrak: 019IP4TIDPPMIPDM1111I2003 
Tanggal 28 Maret 2003 

FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL 
UNlVERSlTAS NEGERI PADANG 

OKTOBER 2003 



IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHlR HASlL PENELlTlAN 

1. a. Judul : MODEL PEMBIMBINGAN DENGAN PENDEKATAN SUPERVlSl KLlNlS DALAM 

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL). 

b. Kategori Penelitian : 11111111 

2. Ketua Peneliti: 

a. Nama : Drs. Buchari Nurdin, M.Si 
I 

b. Jenis Kelamin : Laki-laki 
c. PangkatlGolongan : Pembina Utama MudallVc 

NIP. 130365627 
d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala 
e. FakultaslJurusan : Ilmu-ilmu SosiallSejarah 
f. Universitas : Universitas Negeri Padang 
g. Bidang llmu Yang diteliti : Pendidikan 

3. Peneliti : 2 Orang 
4. Lokasi Penelitian : Propinsi Sumatera Barat. 
5. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan 
6. Biaya yang dibelanjakan : Rp. 5.000.000,- 

" ,'V /; 
'l ~ro(-Pf: &.&&IT Ananda, MA 

. NIP ---i31-584:fi7 

Ketua Peneliti 

\u 
Drs. uchari Nurdin, M.Si 
NIP. 180365627 

3'u;.,, , l :: <.*, y < ;; 
,, . . .: . , . .! rof.'$)r.,Agus lrianto 
\--.. - - -W:*O 879 791 



KATA PENGANTAR 
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RINGKASAN HASlL PENELlTlAN DAN SUMMARY 

I. RINGKASAN 

A. JUDUL DAN NAMA PENELlTl 

MODEL PEMBIMBINGAN DENGAN PENDEKATAN SUPERVlSl KLlNlS DALAM 

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL). 

OLEH: 

BUCHARI NURDIN 

SRI ELNlATl 

TAHUN 2003-46 HALAMAN 

B. MASALAH 

Masalah penelitian ini adalah: sejauh mana upaya guru pamong dan dosen pembimbing 

melaksanakan pembimbingan dengan pendekatan supervisi klinis dalam 

mengembangkanlmeningkatkan kemampuan mahasiswa calon guru yang dibimbing?. 

Sedangkan tujuan penelitian ini meliputi: untuk menentukan pembimbingan yang 

dilakukan guru pamong dan dosen pembimbing dapat meningkatkan kemampuan 

mengajar mahasiswa calon guru yang dibimbing dan mendapatkan model 

pembimbingan yang mampu meningkatkan kualitas pembimbingan terhadap mahasiswa 

calon guru. 

C. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Penelitian ini dilaksanakan di SLTP 

3 Harau, SMU 2 Sawahlunto dan SMK 1 Payakumbuh di wilayah Dinas Pendidikan 

Propinsi Sumatera Barat yang terpilih sebagai sekolah mitra tempat latihan mahasiswa 

peserta PPL dari Universitas Negeri Padang. Lokasi penelitian ini dipilih secara acak 

yang meliputi satu buah SLTP, satu SMU, dan satu SMK berdasarkan kepada dimana 

peneliti sendiri dapat tugas membimbing mahasiswa PPL di ketiga sekolah tersebut 

pada tahun 2003. 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan pembimbingan yang dilakukan oleh guru pamong dan dosen 

pernbirnbing. 

2. Model pembimbingan yang dilakukan oleh guru pamong 



Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru pamong yang membimbing mahasisw 

PPL di SLTP 3 Harau, SMU 2 Sawahlunto dan SMK 1 Payakumbuh yang membimbing 

mahasiswa dalam pelaksanaan PPL tahun 2003. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan secara acak sesuai dengan dimana peneliti ditetapkan sebagai dosen 

pembimbing mahasiswa PPL. 

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa instrumen observasi yang 

dapat mengungkapkan pendekatan pembirnbingan yang dilakukan oleh guru pamong 

dan dosen pembimbing (instrumen observasi terlampir). Instrumen yang digunakan 

dalam pengumpulan data sebelumnya di ujicoba terlebih dahulu kadar validitas dan 

reliabilitasnya. Semua data yang diperoleh dianalisa dengan teknik analisis deskriptif 

kuntitatif dan kualitatif. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan dimana peneliti terlibat langsung dalam 

kegiatan penelitian. Peneliti terdiri dari 2 orang dosen pembimbing dari Universitas 

Negeri Padang, sedangkan objek penelitian adalah guru pamong dan mahasiswa yang 

melaksanakan PPL di SLTP 3 Harau, SMU 2 Swahlunto dan SMK 1 Payakumbuh. 

Dosen lebih banyak bertindak sebagai pemberi ilmu pengetahuan tentang konsep 

supervisi klinis kepada guru pamong dan sekaligus memberi contoh dalam 

mepraktekkan konsep tersebut kepada guru pamong dan mahasiswa PPL. Secara 

bertahap peranan dosen pembimbing semakin dikurangi dimana pembimbingan lebih 

banyak diperankan oleh guru pamong. Dari beberapa kali praktek pembimbingan yang 

dilakukan terhadap mahasiswa diakhiri dengan diskusi antara dosen pembimbing, guru 

pamong dan mahasiswa tentang berbagai masalah yang muncul. Sebagai dasar 

melakukan tindakan berikutnya. Langkah selanjutnya dilakukan berbagai kegiatan 

tindakan yang meliputi cara pemecahan masalah hingga ditemukan hasil penelitian 

melalui tindakan tersebut dengan cara sebagai berikut . 

1. Cara Pemecahan Masalah 

Sumber permasalahan utama seperti yang dikemukakan di atas berawal dari ketidak 

tahuan guru pamong dalam melakukan tugasnya. Untuk itu dalam rangka 

pemecahan masalahnya ditempuh hal-ha1 sebagai berikut: 

a. Terlebih dahulu dilakukan pendalaman teknik pembimbingan kepada guru 

pamong termasuk mengenai berbagai konsep dan cara pelaksanaannya 



b. Peneliti mernberikan contoh pembimbingan untuk beberapa kali pertemuan, 

sedangkan guru parnong rnemperhatikan kegiatan tersebut. 

c. Kemudian guru parnong mempraktekkan pembimbingan kepada mahasiswa, 

sedangkan peneliti mengamati proses pembimbingan tersebut. 

d. Berdasarkan pengamatan di atas, dilakukan diskusi sesarna peneliti baik dari 

unsur guru pamong rnaupun dosen pernbimbing untuk rnernperbaiki berbagai 

kegiatan yang belurn ideal dilaksanakan guru pamong. 

e. rnengamti kembali proses pembimbingan guru pamong untuk melihat berbagai 

kendala pelaksanaan dan sekaligus melihat efeknya dari kegiatan tersebut. 

f. Melakukan berbagai diskusi untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi 

dalarn pelaksanaan pembimbingan sesuai dengan idealnya. 

Akhimya berdasarkan langkah-langkah keja di atas diharapkan guru pamong dalam 

melaksanakan pernbimbingan terhadap rnahasiswa dapat mengatasi ketidak tahuan 

dan ketidak mampuannya. Pada gilirannya proses pembirnbingan mahasiswa PPL di 

sekolah-sekolah latihan tempat berpraktek berjalan lancar dan berhasil maksimal. 

Pendekatan pernbimbingan ini disebut dengan pendekatan supervisi klinis. 

D. HASlL DAN KESIMPULAN 

Sesuai dengan permasalahn yang diteliti sebagai titik tolak penelitian yaitu 

sejauhrnana upaya guru pamong dan dosen pernbirnbing melaksanakan 

pembimbingan dengan pendekatan supervisi klinis dalarn rnengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan rnahasiswa calon guru yang dibimbing. Peneliti telah 

berusaha rnelakukan dengan menyusun program dengan diujicobakan pada tiga 

sekolah di Sumatera Barat dengan sebanyak tiga siklus. Setiap siklus mempraktekkan 

tindakan pembimbingan dalam proses pembuatan perencanaan pengajaran, kegiatan 

pengajaran dalam kelas dan proses pernbimbingan balikan. Hasil setiap siklus dapat 

disimpulkan di bawah ini. 

Pada kegiatan siklus pertarna telah dilakukan selama ernpat minggu perternuan 

dengan tiga orang guru parnong dan tiga orang rnahasiswa PPL. Setiap guru pamong 

rnerniliki satu orang mahasisiwa PPL, dan setiap rnahasiswa PPLsetidaknya memiliki 

dua kelas yang diajar sertiap minggu. Berarti setiap guru pamong mempunyai 

kesempatan pernbimbingan kepada mahasiswanya sebanyak 16 kali. 



Dari hasil pelaksanaan pada siklus pertama ini, ternyata telah terjadi peningkatan 

pembimbingan, baik dari segi jumlah maupun dari segi intensitas. Dari segi jumlah 

harus melakukan pembimbingan pada tahap persiapanlperencanaan pengajaran, 

kegiatan pengamatan dalam kelas, dan penilaian balikan. Dari segi intensitas telah 

terjadi diskusidiskusi dan catatan-catatan yang diberikan pada saat balikan. Namun 

dalam pelaksanaanya belum berjalan lancar, terutama karena kesukaran guru 

pamong memahami berbagai konsep pada format, dan karena jumlah format yang 

banyak guru menjadi sibuk membolak-balik format sewaktu mengamati mahasiswa 

berpraktek di depan kelas. 

Pada tindakan siklus kedua yang waktunya sama dengan siklus pertama dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya berbagai perubahan pada format pembimbingan 

makin intensif. Guru pamong tidak mengalami kesukaran membolak-balik format, 

sehingga mereka dapat memusatkan diri memperhatikan kegiatan-kegiatan yang 

sesuai dengan keterampilan-keterampilan yang menjadi fokus perhatian. Pada waktu 

pemberian balikan juga membutuhkan waktu relatif sedikit, karena balikan lebih 

diutamakan untuk mendiskusikan hal-ha1 yang menjadi fokus perhatian sebagaimana 

yang telah direncanakan. Dengan demikian, ternyata semua kesukaran yang dihadapi 

guru pamong dalam menerapkan proses pembimbingan yang bersifat klinis dapat 

berjalan dengan baik. 

Selain itu dapat disimpulkan bahwa usaha peningkatan proses pembimbingan 

terhadap mahasiswa PPL dapat tercapai dengan baik, bahkan pihak sekolah dan 

mahasiswa PPL dan pihak pengelola (UPT-PPL) sendiri mernperoleh manfaat 

sampingan. Oleh karena itu model pembimbingan klinis inidapat dijadikan model 

pembimbingan untuk setiap kegiatan PPL. 

Pada siklus ketiga, ini lebih difokuskan pada pembimbingan yang didasarkan pada 

kontrak antara mahasiswa dengan guru pamong. Antara guru pamong dan mahasiswa 

mengadakan kesepakatan perencanaan pengajaran dan keterampilan apa yang akan 

dilatihkan oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa dan guru pamong benar-benar 

terfokus pada keterampilan yang dilatihkan. Hasilnya menunjukkan bahwa antara guru 

pamong dan mahasiswa terjadi kolaborasi yang baik, sehingga proses pembimbingan 

berjalan dengan lancar. Dengan demikian maka melalui model pembimbingan dengan 

pendekatan supervisi klinis akan mendapatkan hasil yang lebih baik. 



II. SUMMARY 

The Guedening model of Clinical Supervition Approoch In The Teaching Practice. 

Currentry, it is found that the collaborating teachers could not Supervice their interns 

effectively during the internship program, because they do not heve sufficient knowlidge 

and capabilities. Most of them only do their jobs as routine works. Where they require the 

interns to prepare the lesson plan, to conduct the learning activities, and followed by the 

evolution. 

This research is intended to solve the problem and by providing the collaborating teachers 

with the skill for guiding the interns, especially, during the guided teaching and free teaching 

by using clinical supervition in tree sycles that consist of planning, action, observation, and 

reflectionlevaluation. 

In addition, this research tries to help the collaborating teachers using special forms at 

guiding their interns. The forms consist of 8 types with detailed descriptors for each. Some 

collaborating teachers could not use the forms at observing the interns for their complicated 

content. 

The results of the reseacrh show that the effective supervition can by conducted through 

the aplication of Clinical Supervition by using general and special observation forms in the 

activities of teaching and learning process. 
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Pi? AKATA 

Kegiatan penelitian dengan judul Model Pembimbingan Dengan Pendekatan Supervisi 

Klinis Dalam Penyelenggaraan Program Pengalaman Lapangan, ini dilaksanakan 

langsung oleh peneliti dalam kegiatan pernbimbingan yang dilakukan oleh guru pamong dalam 

praktek rnengajara yang rneliputi kegiatan perternuan perenvcanaan, pemantauan penarnpilan 

rnahasiswa dalam latihan rnengajar dan perternuan balikan. Penelitian ini rnencoba mernbantu 

tugas guru parnong dalarn rnembimbing rnahasiswa PPL dengan menggunakan berbagai 

format observasi khusus rnaupun format urnum. 

Pengisian format yang banyak jumlahnya dengan diskriptor yang cukup rinci dalam rnernantau 

rnahasiswa yang rnelakukan praktek rnengajar, temyata sukar dilaksanakan sehingga tidak 

dapat diisi oleh guru parnong dengan sernpuma. lnilah temuan yang dijurnpai dalam penelitian 

yang dilakukan di tiga sekolah yaitu SLTP, SMU dan SMK pada tahun 2003. 

Setelah berdiskusi dengan guru parnong, ternan sejawat dan kepala sekolah diperoleh 

kesepakatan untuk merangkurn format yang banyak itu dalam sebuah format yang sederhana 

sehingga lahirlah format umum yang diisi oleh guru parnong dalarn setiap memantau 

rnahasiawa PPL dalarn melakukan praktek rnengajar di sarnping mereka juga rnengisi salah 

satu format khusus yang relevan dengan keterarnpilan rnengaajar yang dijadkan fokus dalarn 

latihan rnengajar. 

Bagi rnahasiswa peserta latihan rnengajar harus pula mencatat kegiatan yang mereka lakukan 

berdasarkan saran guru pamong termasuk pula kelemahan-kelemahan yang rnereka alarni 

sehubungan dengan latihan mengajar tersebut. Catatan mahasiswa ini berguna pula oleh 

dosen pernbimbing untuk mengetahui kekurangan dan kernajuan oleh rnahasiswa yang 

dibimbingnya. 

Berbagai persoalan dan solusi di atas dari hasil penelitian ini, dan perinciannya terdapat dalam 

laporan penelitian yang ditulis sesuai dengan kerangka acuan yang telah ditetapkan. Mudah- 

rnudahan hasil penelitian ini akan besar rnanfaatnya bagi peningkatan pembimbingan PPL di 

rnasa yang akan datang. Peneliti yakin bahwa penelitian ini belurnlah sernpurna oleh karena 

itu rnohon maaf atas segala kekurangan dan rnohon kritikan dari pembaca yang akan 

menggunakan untuk penelitian berikutnya. Terirna kasih kepada penyandang dana. 

Wassalam. 

Padang, Oktober 2003 



Halaman 

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN ................................................... 
PERINGKASAN DAN SUMMARY .............................................................. 
PRAKATA ............................................................................................. 
DAFTAR IS1 .......................................................................................... 
DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................. 

BAB I PENDAHULUAN 
A . Latar Belakang ........................................................................ 
B . Perurnusan dan Masalah ......................................................... 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
A . Prinsip-Prinsip Supetvisi Klinis ................................................... 
B . Prosedur Supervisi Klinis ............................................................ 
C . Teknik-Teknik Dasar Supervisi Klinis ........................................... 

.................................... D . Perbedaan Supervisi Klinis dan Non Klinis 

BAB Ill TUJUAN DAN MANFAAT PENELlTlAN 
A . Tujuan Penelitian ...................................................................... 
B . Manfaat Penelitian .................................................................... 

............ .............................................. C . Konstribusi Penelitian .. 

BAB IV METODE PENELITIAN 
A . Lokasi Penelitian ...................................................................... 
B . Variabel Penelitian .................................................................... 
C . Populasi dan Sarnpel ................................................................ 
D . Alat Pengumpul Data ................................................................ 
E . Analisis Data ........................................................................... 
F . Waktu Penelitian .................................................................... 
G . Jadwal .................................................................................... 
H . Disain Penelitian ....................................................................... 

BAB V HASlL DAN PEMBAHASAN 
A . Tindakan dan Hasil Siklus Pertarna ................................................ 
B . Tindakan dan Hasil Siklus Kedua ................................................... 
C . Tindakan dan Hasil Siklus Ketiga ................................................ 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
A . Kesimpulan ............................................................................. 
B . Saran ....................................................................................... 

ii 
iii 
iv 
ix 
X 

Daftar Pustaka 



DAFTAR LAMPIRAN 

1. Lampiran 1 : Delapan jenis lembaran observasi khusus (format K) 

2. Lampiran 2 : Pedoman bimbingan pertemuan perencanaan dan pertemuan 

balikan serta format umum observasi PBM 

3. Lampiran 3 : Format Kemajuan untuk mahasiswa 



BAB l 
PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Fungsi utama lembaga tenaga pendidikan (LPTK) adalah menyelenggarakan pendidikan 

guru (pendidikan prajabatan) bagi tenaga kependidikan. Seluruh pengalaman belajar yang 

diperoleh mahasiswa di LPTK, diharapkan dapat diterapkan secara keseluruhan dalam 

semua kegiatan yang berkaitan dengan tugas keguruan secara profesional. Tugas 

keguruan tersebut dapat dilihat dalam kemampuan mengajar di kelaslsekolah. Kemampuan 

mengajar memerlukan seperangkat pengetahuan dan keterampilan tertentu, agar calon 

guru dapat melaksanakan tugasnya menurut semestinya. Kernampuan mengajar ini mulai 

dibentuk di LPTK dan seterusnya dikembangkan melalui pembinaan di lapangan. 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) adalah muara dari seluruh program pendidikan 

yang diperoleh mahasiswa di LPTK, sehingga PPL merupakan suatu program pelatihan 

bagi rnahasiswa untuk menerapkan berbagai pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam 

rangka pembinaan calon guru di lapangan. Pembinaan calon guru dalam latihan praktek 

mengajar di sekolah disebut dengan supervisi. Supervisi dilakukan oleh guru pamong dan 

dosen pembirnbing. 

Terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar pentingnya supervisi dalam latihan praktek 

mengajar untuk setiap calon guru, antara lain : (1) calon guru (dan guru muda) memiliki 

kemampuan yang terbatas untuk mengendalikan dan menganalisis tingkahlaku siswanya 

dalam proses belajar rnengajar, dan (2) proses belajar mengajar adalah sesuatu yang 

kompleks dan rumit sehingga guru sulit memisahkan, rnerefleksikan, dan rnenyadari 

tingkahlakunya sementara mengelola proses belajar mengajar itu (Bolla, 1985:l). Oleh 



karena itu, supervisi akan sangat membantu mahasiswa calon guru dalam meningkatkan 

kemampuan mengajarnya melalui observasi, refleksi, dan analisis tingkahlaku mengajar. 

Pembimbingan dengan gaya supervisi hendaknya dilakukan secara khusus, yang dikenal 

dengan pendekatan supervisi klinis (clinicial supervision), yaitu melalui hubungan tatap 

muka (face-to face) antara supervisor (guru pamong dan dosen pembimbing) dengan yang 

dibimbing (mahasiswa calon guru), serta terpusat pada tingkah laku aktual calon guru 

dalam mengajar. Meskipun dipergunakan kata "klinis" tetapi tidak terbatas hanya pada 

usaha perbaikan saja, karena dengan supervisi klinis dapat dikembangkan kemampuan 

mengajar calon guru. 

Meskipun pemberian bantuan (supervisi) sangat penting dalam upaya meningkatkan 

kemampuan guru, namun sering kali calon guru kurang menyukai supervisi tersebut. 

Keengganan dari supervisi tersebut, pada umumnya bersumber dari gaya supervisi yang 

diterimanya selama ini (Bolla, 19852; La Sulo, 19856) yakni : 

1. Supervisi diidentikan dengan evaluasi, sehingga calon guru cendrung resah dan 

menolak supervisi tersebut (baik secara terang-terangan maupun secara terselubung). 

2. Calon guru kurang merasakan manfaat supervisi, karena supervisi kurang dirasakan 

manfaatnya. 

3. Sasaran pengamatan supervisor terlalu luas dan bersifat umum, sehingga sukar 

memberikan balikan yang terarah dan bermanfaat bagi peningkatan kemampuan 

mengajar calon guru. 

4. Pemberian balikan sering menjadi pemberian pengarahan, bahkan serangkaian 

instruksi, dan tidak melibatkan calon guru dalam menganalisis dirinya untuk mencari 

cara mengembangkan dirinya. 



Keadaan yang diungkapkan di atas, mengakibatkan pembirnbingan PPL masih "bergaya 

laman sehingga belum memadai untuk menumbuhkan sikap dan kemampuan calon guru 

yang profesional. 

Hasil monitoring dan evaluasi oleh tim akademis UPPL Universitas Negeri Padang 

menunjukkan bahwa pembimbingan PPL di sekolah latihan masih jauh dari apa yang 

disebut dengan pembimbingan dengan supervisi klinis. Misalnya, terdapat sejumlah 

pamong yang belum mengetahui konsep supervisi klinis. Secara benar, sebaliknya 

mahasiswa calon guru enggan untuk di supervisi pamongnya, karena mereka beranggapan 

kehadiran pamong dalam kelas adalah untuk "mengujin kemampuan mengajar mereka atau 

mencari kesalahan yang mereka lakukan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka UPT-PPL UNP Padang ingin mengungkapkan sejauh 

mana upaya guru pamong dan dosen pembimbing dalam melaksanakan pembimbingan 

dengan pendekatan supervisi klinis guna mengembangkanlmeningkatkan kemarnpuan 

mengajar mahasiswa calon guru yang dibimbing. 

B. PERUMUSAN DAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi inti perrnasalahan dalam 

penelitian ini adalah sejauh mana upaya guru pamong dan dosen pembimbing 

melaksanakan pembimbingan dengan pendekatan "Supervisi Klinis" dalam 

mengembangkanlmeningkatkan kemarnpuan mahasiswa calon guru yang dibimbing. 

Secara rinci dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Sejauh mana guru pamong dan dosen pembimbing melaksanakan pembimbingan 

dengan pendekatan supervisi klinis yang dapat meningkatkan kemampuan mengajar 

calon guru. 



2. Bagaimana model pembimbingan oleh dosen pembimbing dan guru pamong yang 

mampu menanggulangi kendala-kendala pembimbingan dengan pendekatan supervisi 

klinis. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Prinsip-prinsip Supervisi Klinis 

Terdapat sejurnlah prinsip urnum yang menjadi acuan di dalam pelaksanaan supervisi 

klinis, sebagai pedoman bagi supervisor dan mahasiswa calon guru. Beberapa prinsip 

urnum yang menjadi landasan supervisi klinis di antaranya: 

1. Hubungan antar supervisor dan calon guru adalah hubungan kolegial yang sederajat 

dan interaktif. Dengan hubungan kolegial antar tenaga profesional yang lebih 

berpengalarnan dan yang kurang berpengalaman mernungkinkan suatu dialog yang 

interaktif dalam suatu suasana yang intim dan terbuka, dan bukan hanya pengarahan 

atau instruksi dari supervisor saja. 

2. Pertemuanldiskusi antara supervisor dan calon guru adalah permusyawaratan yang 

dernokratik baik pada perencanaan maupun pada pengkajian balikan dan tindak lanjut. 

Suasana dernokratik itu dapat terwujud kalau kedua pihak dengan bebas 

mengemukakan pendapat dan tidak rnendominasi pembicaraan, serta merniliki sifat 

keterbukaan untuk mengkaji sernua pendapat yang dikernukan di dalarn pertemuan 

tersebut, dan pada akhirnya keputusan ditetapkan atas persetujuan bersrna pula. 

3. Sasaran supervisi terpusat pada kebutuhan dan aspirasi rnahasiswa calon guru, serta 

tetap berada di dalam kawasan (ruang lingkup) tingkah laku guru dalam mengajar 

secara aktual. Dengan prinsip ini, mahasiswa calon guru didorong untuk menganalisis 

kebutuhan dan aspirasinya di dalam usaha mengembangkan dirinya. 

4. Pengkajian balikan dilakukan berdasarkan data observasi yang cermat yang didasarkan 

atas kontrak, serta dilaksanakan dengan segera. Dari hasil analisis balikan itulah 

ditetapkan rencana selanjutnya. 



5. Mengutamakan prakarsa dan tanggung jawab rnahasiswa calon guru, baik pada tahap 

perencanaan, pengkajian balikan, bahkan pengarnbilan keputusan dan tindak lanjut. 

Dengan mengalihkan sedini mungkin prakarsa dan tanggung jawab itu ketangan 

mahasiswa calon guru diharapkan pada gilirannya kelak di lapangan akan tetap mengambil 

prakarsa untuk mengembangkan dirinya. 

Perwujudan prinsip-prinsip tersebut di atas dalam pelaksanaan supervisi klinis membawa 

irnplikasi baik bagi supervisor rnaupun rnahasiswa calon guru. lmplikasi kepada supervisor 

antara lain: (1) yakin akan kernarnpuan calon guru untuk mengembangkan dirinya (2) 

terbuka dan tanggap terhadap setiap pendapat calon guru dan (3) rnau dan mampu 

rnernperlakukan rnahasiswa calon guru sebagai kolega yang mernerlukan bantuannya. 

Sedang irnplikasi bagi rnahasiswa calon guru, seperti : (1) perubahan sikap dari "siswa" 

rnenjadi "guru" yang rnau dan rnampu rnengarnbil prakarsa untuk rnenganalisis dan 

mengembangkan dirinya, dan (2) bersifat terbuka dan objektif dalarn menganalisis dirinya. 

Di samping itu, kedua pihak harus menguasai konsep dasar dan prosedur supervisi klinis, 

sedang supervisor harus pula rnenguasai teknik-teknik dalam proses pembimbigan dengan 

pendekatanlrnodel supervisi klinis. 

B. Prosedur Supervisi Klinis 

Supervisi klinis dilaksanakan rnenurut suatu prosedur tertentu, yakni suatu rangkaian 

langkah-langkah yang akan ditempuh pada waktu rnelaksanakan supervisi klinis. Terdapat 

berbagai variasi pendapat tentang prosedur supervisi itu, tetapi pada prinsipnya 

rnempunyai persarnaan yakni berlangsung sebagai suatu siklus yang meliputi 

perencanaan, observasi mengajar, diskusi balikan dan tindak lanjut, yang terakhir akan 

menjadi masukan untuk perencanaan latihan benkutnya. 



Supervisi klinis berlangsung dalam suatu siklus dengan tiga tahap beserta kegiatan- 

kegiatan dalam setiap tahap yaitu: 

1. Tahap Pertemuan Awal, yakni pertemuan yang diadakan atas permintaan mahasiswa 

calon guru setelah ia menyusun rencana latihannya yang meliputi disain instruksional 

dan tujuan latihan itu sendiri. Pada tahap ini, terdapat beberapa kegiatan penting 

seperti: 

a. Menciptakan suasana pertemuan yang intim dan terbuka. 

b. Mengkaji rencana pengajaran, yang meliputi tujuan, rnetode, evaluasi hasil belajar, 

dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan belajar-mengajar yang akan 

dilaksanakan. 

c. Mengkaji keterampilan-keterampilan mengajar yang akan dilatihkan, terutama 

indikator-indikatomya. 

d. Memilih atau mengembangkan instrumen observasi yang akan dipakai untuk 

mengobservasi calon guru yang sedang mengajar. 

e. Menegaskan kembali kesimpulan pengkajian dalam tahap ini untuk dijadikan 

kesepakatan (kontrak latihan). 

2. Tahap Observasi Mengajar, yakni mahasiswa calon guru mengajar dan diobsetvasi oleh 

supervisor sesuai dengan kontrak latihan. 

3. Tahap Pertemuan akhir, yakni pertemuan yang dilakuan dengan segera sesudah latihan 

mengajar, agar persepsi tentang kegiatan belajar mengajar tersebut masih segar dalam 

ingatan kedua belah pihak. Di dalam pertemuan ini dikaji bersama data yang telah 

direkam dengan instrumen yang telah disepakati pada tahap pertemuan awal. 

Kegiatan pokok dalam kegiatan ini antara lain : 



a. memberi penguatan, serta menanyakan pendapatlpersaaan calon gurd secara umum 

tentang latihannya. Peretemuan diusahakan dalam suasana santai, agar calon guru 

tidak merasa diperiksaldiadili, sehingga calon guru bebas mengkaji gurunya. 

b. Mereviu Tujuan pengajaran 

c. Mereviu target kontrak latihan. 

d. Mengkajilmenganalisis data hasil observasi dan dengan bantuan supervisor, calon guru 

berusaha menginterprestasi dan menyimpulkan data hasil observasi itu. 

e. Menanyakan pendapat calon guru tentang kegiatan belajar mengajar yang telah 

dilakukannya, terutama dilihat dari segi tujuan pengajaran dan tujuan latihannya. 

f. Menetapkan tindak lanjut serta rencana latihan berikutnya. 

Akhir dari tahap ke tiga merupakan persiapan untuk tahap pertama pada latihan berikutnya. 

Perlu ditekankan bahwa kegiatan-kegiatan supervisor di dalam setiap tahap tersebut 

haruslah dijiwai oleh prinsip-prinsip supervisi klinis, agar secara serentak dapat 

dikembangkan kemampuan dan sikap profesional mahasiswa calon guru, baik dengan efek 

instruksional maupun dengan efek pengiring. 

Untuk lebih jelasnya tahap-tahap dalam siklus supervisi klinis dapat dilihat diagram silabus 

supervisi klinis pada gambarl. 



Gambar 1. : SILAEUS SUPERVISI KLINIS 
(Diadaptasi dari J.I. Bolla, 1985) 

C. Teknik-Teknik Dasar Supervisi Klinis 

Terdapat sejumlah teknik-teknik dasar dalam melaksanakan supervisi klinis. Tekni-teknik 

dasar itu dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yakni yang berkaitan dengan tingkah 

laku supervisor pada waktu pertemuanldiskusi antara superviosr dan calon guru, dan yang 

berkaitan dengan observasi mengajar. 

1. Teknik-teknik dasar dalam pertemuan supervisi (baik pada pertemuan awal maupun 

pada pertemuan kahir). 



Pendekatan yang digunakan pada pertemuan awal dan pertemuan akhir adalah dengan 

menggunakan pendekatan tak langsung (inderect). Supervisor diharapkan menghindari 

pendekatan langsung. Secara rinci Archeson dan Gall, mengilustrasikan diagram 

tingkah laku supervisor dalarn melaksanakan supervisi sebagai berikut: 

Diagram 1. 
Kategori Tingkahlaku Supervisor 

(Diadaptasi dari Archeson dan Gall, 1980) 

Diagram di atas menunjukkan bahwa tingkah laku supervisor di dalam menjalankan 

tugasnya berada dalarn suatu rentangan, yakni dari pendekatan langsung (mengkritik, 

rnengrahkan dan bercerarnah) sarnpai tak langsung ( bertanya, rnenggunakan gagasan, 

mendorong dan menerima serta menggunakan perasaan). Kegiatan bertanya berada di 

antara keduanya (Flanders, 1970 dan Acheson dan Gall, 1980). Agar kegiatan supervisi 

menjadi inderect maka supervisor perlu memperhatikan hal-ha1 sebagai beriktu : 

a. Banyak mendengar kurangi bertanya. 

b. Mengakui, mengulangi dan menggunakan apa yang dikatakan guru 

c. Mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi pendapat guru. 

d. Memberikan penghargaan pada hal-ha1 yang spesifik dari calon guru 

e. Menghindari pemberian saran secara langsung 

f. Mernberikan dukungan verbal 

g. Mengakui dan menggunakan apa yang dirasakan calon guru 

2. Teknik- teknik dasar dalam observasi mengajar. 

Kegiatan observasi mengajar dapat dilakukan dalam rentangan antara observasi secara 

umum dan menyeluruh hingga observasi yang bersifat khusus dan analisis. Pada 

supervisi klinis observasi mengajar umumnya bersifat analitis, tertutup dan sistimatik. 

Menerima menggunakan 
perasaan 

Rertanya 

Pendekatan tak langsung 

Memberikan 
dorongan 

Menggunaka 
n Ide Guru 

Berceraniah 

Pendekatan langsung 

Member1 
penganhan 

Mengkritik 



Observasi dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang disepekati sesuai 

kontrak. Data hasil pengamatan selama observai menjadi dasar untuk memberikan 

balikan yang objektif dan segera. 

D. Perbedaan Supervisi Klinis dan Non Klinis 

Persepsi Konseptual dan operasional tentang supervisi klinis seyogyanya mempunyai 

persamaan bukan hanya antar pembimbing ( Dosen pernbimbing dan guru pamong) tetapi 

juga dengan mahasiswa calon guru yang dibimbing. Hal itu sangat penting agar proses 

pembimbingan berjalan dengan semestinya, sehingga diharapkan dicapai hasil yang 

optimal. Khusus tentang persepsi operasional supervisi klinis, perlu ditekankan pentingnya 

latihan ( dalarn bentuk simulasi) untuk uji coba sebelum pelaksanaan di lapangan. 

Prinsip-prinsip dan prosedur pelaksanaan supervisi klinis harus dilaksanakan secara 

cerrnat dan objektif ( tentang penarnpilan mengajar yang nyata), untuk meningkatkan 

keterampilan mengajar dan sikap profesional calon guru. Kegiatan latihan mengajar 

dengan supervisi klinis dapat rnernbantu calon guru mengembangkan dirinya, sehingga 

kesenjangan antara tingkahlaku mengajar yang nyata dan tingkahlaku mengajat yang ideal 

makin lama makin mengecil. 

Pembimbingan dengan supervisi klinis adalah pemberian bimbingan berbentuk bantuan 

sesuai kebutuhan mahasiswa calon guru, yang bersangkutan, dan dilakukan dengan 

berbagai upaya ( observasi secara sistematis, analitis, dan balikan) sehingga mahasiswa 

calon guru menemukan sendiri cara-cara meningkatkan dirinya melalui analisis bersama. 

Di dalam kata "klinis" tersirat cara keja dibidang medis, dimana pihak yang memerlukan 

pertolongan datang atas prakrsa sendiri karena menyadari akan sesuatu kekurangan 

(gangguan kesehatan), kemudian dianalisis berdasarkan keluhan-keluhan pasien, dan 

pada akhirnya diberikan terapi. Di dalam supervisi klinis, bimbingan diberikan atas prakarsa 



calon guru, diobservasi dan dianalisis bersama untuk menemukan cara-cara yang tepat 

guna menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang masih ada dalam suatu 

keterampilan mengajar yang dilatihkan untuk dilatihkan kembali sampai tuntas. 

Kata klinis tidaklah dimaksudkan hanya terbatas pada usaha perbaikan atau remedial 

terhadap kekurangan atau kesalahan calon guru saja dalam rnelaksanakan kegiatan 

belajar-meng ajar, tetapi supervisi klinis bertujuan membimbing mahasiswa calon guru 

membentuk berbagai ketrampilan mengajar, menyempurnakan berbagai kekurangan, 

serta mengembangkan keterampilan mengajar itu selanjutnya. 

Berdasarkan pengertian dan tujuanlsasaran supervisi klinis tersebut di atas, maka terdapat 

beberapa ciri-ciri esensial dari supervisi klinis itu yaitu: 

1. Bimbingan di dalam supervisi bersifat bantuan, bukan perintah atau instruksi, sehingga 

prakarsa dan tanggung jawab mengembangkan diri tetap ditangan mahasiswa sendiri. 

2. Meskipun mahasiswa calon guru di dalam latihan praktek mengajar mempergunakan 

berbagai keterampilan mengajar secara terintegrasi, tetapi sasaran supervisi tetap 

dibatasi hanya pada satu atau dua keterampilan saja. 

3. Sasaran supervisi diajukan oleh mahasiswa calon guru, dan dikaji bersama untuk 

dijadikan kesepakatan (kontrak). 

4. lnstrumen observasi dikaji dan ditetapkan di dalam pertemuan antara supervisor dan 

calon guru, serta pengemnbangannya didasarkan atas sasaran latihan. 

5. Balikan yang objektif dan spesifik diberikan dengan segera. 

6. Analisis dan interprestasi data hasil observasi dilakukan bersama, dimana supervisor 

lebih banyak bertanya dari pada mengarahkan. 

7. Supervisi berlangsung dalam suatu tatap muka yang terbuka. 



8. Supervisi berlangsung dalam sutu siklus, kesimpulanltindak lanjut dari latihan 

sebelumnya akan jadi masukan untuk perencanaan latihan berikutnya. 

Untuk lebih jelasnya berikut ini dideskripsikan perbedaan antara supervisi klinis dengan 

supervisi non klinis (La Sulo, 1989) 

Perbedaan Supervisi Klinis dan Supervisi Non Klinis 

Aspek 
a. Prakarsa dan tanggung j a m b  
b. Hubungan supervisor-calon 

guru 
c. Sifat supervisor 

d. Sasaran supervisor 

I e. Ruang lingkup 

I f. Tujuan Supentisi 

g. Peran supervisor dalam 
perternuan 

I 

Konsep dan teori Supervisi 

Supervisi Non Klinis Supervisi Klinis 

Relasi guru-siswa atau atasan- 
bawahan 
Cenderung direktif atau otoritatif 

I terutarna oleh supervisor I Diutamakan oleh calon guru - 
Relasi Kolegial yang sederajat dan 
aktif 
I3antuan yang dernokratis 

samar-samar atau sesuai keinginan 
supervisor 

Umurn dan luas 

terhadap mahasiswa peserta PPL di SLTP, SMU dan SMK Propinsi Sumatera Barat 

Diajukan oleh calon guru sesuai 
kebutuhanya, dikaji bersama 
rnenjadi kontrak. 
Terbatas sesuai kontrak 

Cendrung evaluatif 

Banyak rnernberitahu dan 
rnengarahkan 

Sarnar-samar atau atas kesimpulan 
supervisor 

melalui penelitian ini dalam rangka mencari model pembimbingan dalam penyelenggaraan 

nirnbingan yang analitik dan 
deskripti f 
Banyak bertanya untuk rnebantu 
analisis diri 

Dengan analisis dan interprestasi 
hersama atas data observasi sesuai 
kontrak. 

program pengalaman lapangan yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi dosen 

Klinis di atas digunakan sebagai pendekatan pembimbingan 

pembimbing dan guru pamong di masa yang akan datang. 



BAB Ill 
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang dibahas dalam penelitian ini maka penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan : 

I. Pendekatan pernbimbingan yang dilakukan guru pamong dan dosen pembimbing dapat 

meningkatakan kemampuan rnengajar rnahasiswa calon guru yang dibimbing. 

2. Mendapatkan model pembimbingan yang mampu rneningkatkan kualitas pembimbingan 

terhadap mahasiswa calon guru. 

B. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini akan bermanfaat 

bagi dosen pembimbing dan guru pamong dalam rnelaksanakan tugasnya dalam 

membimbing calon guru di sekolah latihan sehingga mereka diharapkan rnenjadi guru yang 

profesional. Di samping itu juga bermanfaat bagi lembaga Universitas Negeri Padang 

sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan penghasil calon guru yang kualifait. 

Secara khusus model pernbimbingan supervisi klinis ini dapat dijadikan acuan bagi UPT 

PPL sebagai pengelola Program Pengalaman Lapangan rnahasiswa calon guru yang 

bertanggung jawab langsung dalam mengelola keberhasilan rnahasiswa PPL. 

C. Konstribusi Penelitian 

Hasil penelitian ini akan memberikan bahan masukan untuk rnencari altematif pemecahan 

persoalan-persoalan pembimbingan oleh guru parnong dan dosen pembimbing dalam 

rnelaksanakan tugasnya menyelenggarakan PPL, guna meningkatkan kernandirian latihan 

praktek mengajar mahasiswa di sekolah latihan. 



BAB IV 
METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SLTP 3 Harau, SMU 2 Sawahlunto dan SMK 1 Payakurnbuh 

di wilayah Dinas Pendidikan Propinsi Surnatera Barat yang terpilih sebagai sekolah rnitra 

tempat latihan mahasiswa peserta PPL dari Universitas Negeri Padang. Lokasi penelitian 

ini dipilih secara acak yang meliputi satu buah SLTP, satu SMU, dan satu SMK 

berdasarkan kepada dimana peneliti sendiri dapat tugas rnernbimbing mahasiswa PPL di 

ketiga sekolah tersebut pada tahun 2003. 

B. Variabel Penelitian 

Variabel yang diteliti dalarn penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan pembimbingan yang dilakukan oleh guru parnong dan dosen pernbirnbing. 

2. Model pembirnbingan yang dilakukan oleh guru pamong 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalarn penelitian ini adalah semua guru pamong yang membirnbing rnahasisw 

PPL di SLTP 3 Harau, SMU 2 Sawahlunto dan SMK 1 Payakumbuh yang rnernbirnbing 

rnahasiswa dalam pelaksanaan PPL tahun 2003. Pengarnbilan sarnpel dilakukan dengan 

secara acak sesuai dengan dimana peneliti ditetapkan sebagai dosen pembirnbing 

rnahasiswa PPL. 

D. Alat Pengumpul Data 

Penelitian ini rnenggunakan alat pengurnpul data berupa instrumen observasi yang dapat 

rnengungkapkan pendekatan pernbimbingan yang dilakukan oleh guru pamong dan dosen 

pembirnbing (instrurnen observasi terlarnpir). Instrumen yang digunakan dalarn 

pengumpulan data sebelumnya di ujicoba terlebih dahulu kadar validitas dan reliabilitasnya 



E. Analisis Data 

Semua data yang diperoleh dianalisa dengan teknik analisis deskriptif kuntitatif dan 

kualitatif. 

F. Waktu Peneltian 

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2003 sesuai dengan jadwal terlampir. 



G. Jadwal dan Waktu Penelitian 



H. Disain Penelitian 

Penelitian ini rnerupakan penelitian tindakan dirnana peneliti terlibat langsung dalam 

kegiatan penelitian. Peneliti terdiri dari 2 orang dosen pernbimbing dari Universitas Negeri 

Padang, sedangkan objek penelitian adalah guru parnong dan rnahasiswa yang 

rnelaksanakan PPL di SLTP 3 Harau, SMU 2 Swahlunto dan SMK 1 Payakumbuh. Dosen 

lebih banyak bertindak sebagai pernberi ilmu pengetahuan tentang konsep supervisi klinis 

kepada guru pamong dan sekaligus rnernberi contoh dalarn rnepraktekkan konsep tersebut 

kepada guru pamong dan rnahasiswa PPL. Secara bertahap peranan dosen pernbirnbing 

sernakin dikurangi dimana pernbimbingan lebih banyak diperankan oleh guru parnong. Dari 

beberapa kali praktek pernbimbingan yang dilakukan terhadap rnahasiswa diakhiri dengan 

diskusi antara dosen pernbimbing, guru pamong dan mahasiswa tentang berbagai rnasalah 

yang rnuncul. Sebagai dasar rnelakukan tindakan benkutnya. Langkah selanjutnya 

dilakukan berbagai kegiatan tindakan yang rneliputi cara pemecahan masalah hingga 

diternukan hasil penelitian rnelalui tindakan tersebut dengan cara sebagai berikut . 

1. Cara Pemecahan Masalah 

Surnber permasalahan utarna seperti yang dikemukakan di atas berawal dari ketidak 

tahuan guru pamong dalam rnelakukan tugasnya. Untuk itu dalam rangka pemecahan 

masalahnya diternpuh hal-ha1 sebagai berikut: 

a. Terlebih dahulu dilakukan pendalaman teknik pernbirnbingan kepada guru pamong 

termasuk mengenai berbagai konsep dan cara pelaksanaannya 

b. Peneliti rnemberikan contoh pernbirnbingan untuk beberapa kali pertemuan, 

sedangkan guru parnong mernperhatikan kegiatan tersebut. 

c. Kernudian guru parnong rnempraktekkan pembimbingan kepada mahasiswa, 

sedangkan peneliti rnengamati proses pernbirnbingan tersebut. 



d. Berdasarkan pengamatan di atas, dilakukan diskusi sesama peneliti baik dari unsur 

guru pamong maupun dosen pembimbing untuk memperbaiki berbagai kegiatan 

yang belum ideal dilaksanakan guru pamong. 

e. mengamti kembali proses pembimbingan guru pamong untuk melihat berbagai 

kendala pelaksanaan dan sekaligus melihat efeknya dari kegiatan tersebut. 

f. Melakukan berbagai diskusi untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaan pembimbingan sesuai dengan idealnya. 

Akhimya berdasarkan langkah-langkah kerja di atas diharapkan guru pamong dalam 

rnelaksanakan pembimbingan terhadap mahasiswa dapat mengatasi ketidak tahuan 

dan ketidak mampuannya. Pada gilirannya proses pembimbingan mahasiswa PPL di 

sekolah-sekolah latihan tempat berpraktek berjalan lancar dan berhasil maksimal. 

Pendekatan pembimbingan ini disebut dengan pendekatan supervisi klinis. 

1. Prosedur Ke j a  Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari tiga siklus, setiap siklus terdiri dari 4 kegiatan, 

yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan evaluasilrefleksi. Setiap siklus akan 

dilaksanakan selama satu bulan. Lebih jelasnya rincian setiap kegiatan tersebut adalah: 

SIKLUS I 

a. Perencanaan 

Dalam perencanaan ini akan dilakukan berbagai kegiatan sebagai berikut: 

1. Mengadakan observasi awal keobjek penelitian, bersamaan dengan 

mengantarkan mahasiswa ke sekolah latihan. 

2. Mengadakan pertemuan dan diskusi sesama tim peneliti dengan guru pamong 

dan mahasiswa untuk menetapkan fokus penelitian 



b. Tindakan 

Dalam kegiatan ini dilakukn berbagai kegiatan sebagai berikut: 

I. Melakukan pendalaman pemahaman guru pamong tentang konsep 

pembimbingan dengan supervisi klinis dan proses pelaksanaannya. 

2. Tim peneliti memberikan contoh pernbimbingan kepada mahasiswa PPL untuk 

beberapa kali pertemuan 

3. Guru pamong melakukan bimbingan dengan pendekatan supervisi klinis kepada 

mahasiswa peserta PPL yang dibimbingnya. 

c. Observasi 

Dalam kegiatan observasi dilakukan pula hal-ha1 sebagai berikut: 

1. Tim peneliti mengamati proses pembimbingan yang dilakukan oleh guru pamong 

terhadap mahasiswa PPL, sekaligus rnemperhatikan berbagai kelemahan dan 

kekurangannya. 

2. Tim peneliti mengamati kemajuan dan efek positif dari proses pembimbingan 

yang dilakukan oleh guru pamong terhadap mahasiswa PPL. 

d. EvaluasilRefleksi 

Dalam ha1 evaluasilrefleksi dilakukan beberapa kegiatan di bawah ini: 

1. Penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh tim peneliti melalui pengakajian 

kelebihan dan kekurangan pembimbingan yang dilakukan oleh guru pamong. 

2. Pengidentifikasian masalah baru yang muncul dan dibahas oleh peneliti yang 

muncul dari kegiatan pembimbingan yang dilakukan oleh guru pamong terhadap 

mahasiswa sebagai dasar penyusunan tindakan yang akan dilakukan pada siklus 

berikutnya (Siklus 2). 



SIKLUS 2 

a. Perencanaan 

Dalam penyusunan perencanaan siklus 2 ini adalah: 

1. Melakukan revisi terhadap tindakan pertama, apabila tindakan pertama tersebut 

dirasa perlu untuk dilanjutkan. 

2. Merumuskan tindakan baru, jika dirasa perlu membuat tindakan baru 

b. Tindakan 

Dalam kegiatan ini dilaksanakan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun 

pada tahap ini. 

c. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan untuk rnengamati hasil tindakan yang dilaksanakan 

terhadap kemajuan pembimbingan yang dilakukan oleh guru pamong terhadap 

mahasiswa PPL. 

d. Evaluasilrefleksi 

Peneliti secara bersama-sama dengan guru parnong dan mengundang pakar 

pendidikan untuk mengkaji dan menyirnpulkan hasil tindakan siklus 2. Berdasarkan 

hasil pengkajian bersarna tersebut akan diperbaiki berbagai ha1 atau masalah yang 

perlu diperbaiki sebagai pemantapan terhadap rancangan yang telah disusun. 

Hasilnya disusun untuk membuat perencanaan siklus ke tiga. 

SIKLUS 3 

a. Perencanaan 

Dalam menyusun perencanaan dalam kegiatan ini adalah: 

1. Melakukan revisi terhadap tindakan kedua, apabila menurut hasil evaluasi dirasa 

perlu untuk dilanjutkan. 

2. Menyusun dan merurnuskan tindakan baru, jika hasil tindakan sebelumnya tidak 

perlu dilanjutkan sehingga perlu membuat tindakan lain. 

b. Tindakan 

Melaksanakan tindakan pembimbingan yang telah disusun sesuai dengan rencana di 

atas. 



c. Observasi 

Pada kegiatan ini peneliti melakukan pengamatan hasil tindakan yang dilaksanakan 

oleh guru pamong dalam pembimbingannya terhadap mahasisiwa PPL khususnya 

terfokus kepada kemajuan pembimbingan yang mengarah kepembimbingan yang 

ideal dengan pendekatan supervisi klinis. 

d. Evaluasilrefleksi 

Peneliti melakukan pengkajian lebih mendalam melalui diskusi dengan guru pamong 

dan pakar pendidikan untuk menyimpulkan hasil tindakan pembimbingan yuang 

dilakukan pada siklus ketiga ini. Berdasarkan hasil pengkajian yang mendalam 

tersebut akan diperbaiki berbagai ha1 yang perlu diperbaiki sebagai pemantapan 

terhadap rancangan tersebut. Kemudian disusun laporan hasil penelitian yang 

memuat tentang pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing dan guru 

pamong dengan pendekatan supervisi klinis yang dapat rneningkatkan kemampuan 

mengajar calon guru, dan juga menemukan model pembimbingan oleh dosen 

pernbimbing dan guru pamong yang rnampu menanggulangi kendala-kendala 

pembimbingan dengan pendekatan supervisi klinis. 



BAB V 

HASlL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan masalah yang dibahas, akan diuraikan dalam 

tiga siklus, hasil dan pembahasanya diuraikan sebagai berikut: 

A. Tindakan dan Hasil Siklus Pertama 

Berdasarkan perencanaan yang telah disusun pada siklus pertama ini telah dilakukan 

empat kegiatan yaitu: kegiatan perencanaan, tindakan, observasi dan evaluasilrefleksi. Di 

bawah ini setiap kegiatan tersebut diuraikan secara terinci sebagai berikut: 

, 1. Perencanaan 

Kegiatan perencanaan ini dilakukan oleh peneliti dengan terlebih dahulu menetapkan 

fokus yang akan diteliti, peneliti mengumpulkan berbagai informasi dan kesan dari 

orang-orang yang pemah terlibat dalam kegiatan PPL. Dan pihak dosen pembimbing 

terdapat kesan bahwa masalah utama yang terjadi adalah kurang berfungsinya guru 

parnong dan dosen pernbimbing. Dari mahasiswa juga diperoleh inforrnasi bahwa 

mereka yang mengikuti PPL kurang puas terhadap nilai yang diperoleh. Dari guru 

pamong juga diperoleh kesan bahwa masih rendahnya kemampuan dan ketrarnpilan 

mahasiswa dalam melaksanakan teaching. Sedangkan dari dosen pembimbing ada 

yang berpendapat bahwa tidak adanya balikan dari lapangan dalam ha1 ini dari guru 

pamong. Berdasarkan berbagai informasi di atas peneliti rnelakukan diskusi dan 

hasilnya akan disusun rencana dan melihat kenyataannya di lapangan. 

Berdasarkan hasil diskusi dan temuan lapangan memberikan indikasi bahwa mahasiswa 

PPL belum terbimbing secara efektif. Salah satu buktinya bahwa mereka ada yang 

disuruh langsung praktek tanpa ada perencanaan dan perbaikan secara bertahap serta 

kesernpatan mengembangkandiri sendiri. 



Berdasarkan kesepakatan perrnasalahan yang rnenjadi fokus utarna sesarna anggota 

tirn peneliti dan guru pamong maka tim peneliti rnenyarnpaikan berbagai indikator pada 

setiap kegiatan pengajaran sebagai pedornan untuk rnengukur dan membirnbing 

mahasiswa. Pada setiap indikator telah dikernbangkan lagi atas sejumlah item-item. 

Sesuai dengan format yang disarankan dalam buku pegangan PPL (lampiran 1) untuk 

rnengetahui tingkat keterlaksanaan suatu item disediakan kolom frekuensi 

keterlaksanaan dan kolorn catatan. Jika frekuensi keterlaksanaan masih belum 

rnaksimal maka guru parnong diharapkan rnemberikan bimbingan pada beberapa ha1 

yang belum ideal tersebut. 

Pada tahapan perencanaan ini tim peneliti tidak menemui permasalahan yang berarti. 

Sesama peneliti terdapat kerjasama yang kondusif, karena semua personil beke rja 

rnaksimal sehingga tewujud segala persiapan begitu juga dengan pihak sekolah, 

terutama oleh kepala sekolah yang rnemberikan rnasukan-masukan dan ikut terlibat 

dalam berbagai diskusi. 

Sesuai dengan format yang telah disusun, dipersiapkan tindakan supervisi klinis dalam 

pembirnbingan mahasiswa PPL yang terdiri atas tiga tahap. Tahap pertama adalah 

pertemuan perencanaan pengajaran. Tahap kedua adalah pengamatan dan tahap 

ketiga adalah pertemuan balikan. 

Tahap perternuan perencanaan dimaksudkan agar terjadi antara gum parnong dengan 

rnahasiswa PPL mengenai kegiatan pengajaran yang akan dilakukan. Melalui 

perternuan perencanaan ini diharapkan terdapat kesamaan pandangan tentang 

berbagai ha1 yang harus dilakukan mahasiswa, sehingga rnahasiswa memiliki rarnbu- 



rambu yang jelas tentang hal-ha1 yang akan diperhatikan guru pamong dalam kegiatan 

mengajar. 

Pada tahapan pengamatan belajar dimaksudkan untuk mendeteksi tentang kesesuaian 

antara persiapan yang telah dibust dengan kegiatan pengajaran di dalam kelas atau 

beberapa kebiasaan pribadi yang tidak mendukung kelancaran pengajaran. 

Sedangkan tahap pertemuan balikan dimaksudkan untuk memberi umpan balik kepada 

mahasiswa berbagai ha1 yang tidak relevan antara persiapan dengan praktek dalam 

kelas serta berbagai perilaku negatif yang te qadi di dalam kelas. 

2. Tindakan 

Sesudah selesai semua persiapan untuk melaksanakan tindakan, maka berdasarkan 

kesepakatan tim peneliti diberikan contoh melakukan tahaptahap tindakan tersebut 

oleh anggota tim peneliti dari Universiats Negeri Padang. dalam ha1 ini sebanyak lima 

kali dilakukan praktek supervisi klinis kepada mahasiswa, sehingga anggota tim peneliti 

mengamatai pembimbingan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar guru pamong tidak 

mengalami kesukaran atau kekaburan dalam pembimbingan berikutnya. 

Dengan berlansungnya pembimbingan dengan memakai praktek supervisi klinis oleh tim 

peneliti, berikutnya dilakukan oleh gum pamong dari sekolah. Dalam ha1 ini tim peneliti 

dan juga guru pamong mempraktekkan kepada masing-masing mahasiswanya sampai 

selesainya siklus 1. Sedangkan dua orang anggota tim peneliti berperan sebagai 

pengamat dan peinberi arahan. Hal ini dimaksudkan agar guru sebagai pamong 

tersebut memiliki pemahaman dan keterampilan langsung dalm mempraktekkan 

supervisi klinis, karena pada akhimya merekalah yang akan melakukan pembimbingan 

setiap tahunnya. 



Pada saat pernbimbingan betul-betul didiskusikan dengan mahasiswa apa yang 

dibuatnya pada persiapan pengajaran satu-persatu. Apakah mahasiswa benar-benar 

rnengerti apa yang dibuatnya, terutama rnenghindarkan kemungkinan dari pencontohan 

dari yang lain, baik dari sesarna teman atau pada sumber-surnber lain. Secara garis 

besar, pembimbingan dalam persiapan mengajar rnencakup tiga hat, pertama 

berhubungan dengan kepantasan materi, kedua kerelevanan antara komponen 

pengajaran, dan ketiga mengenai pembakuan bahasa yang baik. 

Pertemuan perencanaan ini berangkat dari bahan yang dibuat mahasiswa (bukan 

dominasi kehendak guru pamong), tetapi jika terdapat beberapa kelemahan, peneliti 

berusaha menyadarkan mahasiswa bahwa yang dibuatnya tersebut terdapat kesalahan 

atau kelemahan. Hal ini dirnasudkan agar mahasiswa rnampu mengembangkan dirinya 

serta rnenernukan berbagai kelemahan yang dibuatnya. 

Dalarn kegiatan tindakan kedua peneliti masuk ke dalam kelas untuk mengamati 

kegiatan mengajar mahasiswa. Dalarn kegiatn mengajar yang menjadi perhatian utama 

adalah kesesuaian antara rencana dengan yang dilaksanakan dan mempraktekkan 

berbagai keterarnpilan mengajar; yaitu keterampilan membuka pelajaran, keterarnpilan 

bertanya, keterampilan menjelaskan, keterarnpilan memberi penguatan, keterampilan 

mengadakan variasi, keterampilan mengelola kelas dan disiplin, dan keterarnpilan 

menutup pelajaran. 

Dalarn ha1 rnernantau kegiatan mahasiswa melaksanakan praktek mengajar itu, guru 

mengisi sekaligus 8 (delapan) buah format yang disediakan dengan rnemberi tanda cek 

( V ) pada setiap indikator yang muncul sementara menuliskan kornentar-komentar pada 

kolorn catatan. Hasil catatan ini sebagai dasar bagi peneliti untuk pertemuan tahap 



ketiga, yaitu tahap pertemuan balikan. Dalam tahap pertemuan balikan dilakukan 

pertemuan antara peneliti dengan mahasiswa. Pada pertemuan ini, terlebih dahulu 

ditanyakan kepada mahasiswa berbagai kesukaran atau kesalahan yang dilakukannya 

dalam kegiatan mengajar. Hal ini dimaksudkan untuk mengenal sendiri tentang berbagai 

perbuatannya yang belum ideal. Pengenalan ini diyakini besar artinya bagi perubahan- 

perubahannya dimasa akan datang. 

Sesudah selesai.diskusi mengenai berbagai kelemahan mahasiswa berdasarkan hasil 

penilaiannya sendiri, baru dilanjutkan dengan berbagai kasus yang ada pada catatan 

peneliti sendiri. Satu persatu didiskusikan dan ditawarkan berbagai cara yang baik atau 

untuk mengatasinya. Kadangkala tidak jarang mahasiswa mampu mengatasi sendiri 

kesalahan-kesalahannya setelah mereka diberitahu. 

3. Observasi 

Dalam kegiatan observasi dilakukan secara bersama-sama dan sendiri-sendiri para 

peneliti mengamati dan merasakan dampak dari praktek supervisi klinis dalam 

pembimbingan mahasiswa. Secara bersama-sama dapat dilihat bahwa guru pamong 

sernakin tinggi frekuensi interaksinya dengan mahasiswa. Guru pamong harus melihat 

konsep persiapan mahasiswa mengajar dan membiasakannya setiap komponen yang 

dibuat. Begitu juga dalam kegiatan di kelas, guru pamong hams masuk pada setiap 

kegiatan mahasiswa mengajar. Dan tidak kalah pentingnya guru pamong harus 

menyediakan waktu untuk memberikan balikan setelah pengajaran berlangsung. 

Dalam hat ini dapat dirasakan bahwa praktek supervisi klinis tidak memungkinkan untuk 

tidak melakukan interaksi dengan mahasiswa. Umpamanya dalam pembimbingan 

pembuatan persiapan mengajar perlu diyakini bahwa apa yang direncanakan 



rnahasiswa secara teori sudah benar dan mereka rnemahami dengan baik apa yang 

dibuatnya tersebut. Pada tahap kegiatan rnengajar guru pamong tidak mungkin untuk 

tidak masuk kelas, di sarnping kebutuhan untuk mengamati kesesuaian rencana dengan 

pelaksanaan, juga lebih dari itu sebagai bahan dasar untuk rnemberikan balikan kepada 

mahasiswa. Pada tahap pertemuan balikan harus mernberikan catatan-catatan sebagai 

bahan yang harus didiskusikan. Apalagi arti perternuan ini secara administrasi dafiar 

kemajuan mahasiswa hams dilaporkan kepada UPT PPL UNP Padang. 

Selama ini sudah menjadi isu umum bahwa guru pamong ada yang tidak rnerneriksa 

secara baik persiapan mahasiswa, bahkan lebih dari itu ada mahasiswa yang 

rnencontoh persiapan rnengajar yang telah siap, seperti yang disusun oleh MGMP atau 

dari buku-buku teks. Begitu juga dalam ha1 kegiatan pengajaran mahasiswa dalarn 

kelas, tidak jarang guru parnong hanya beridiri rnendengar di luar kelas, sehingga yang 

rnenjadi perhatiannya adalah kelancaran kegiatan rnengajar satu indikasi terhadap ha1 

ini digunakan kriteria kelas tidak ribut. Hal yang sama juga pada pemberian umpan 

balik. Pemberian umpan balik kurang terencana dengan baik, sehingga ada guru 

pamong yang rnemberikan saran kepada mahasiswa secara lisan saja tanpa ada bukti- 

bukti atau catatan-catatan tertulis. Tentu saja tidak selengkap atau sesernpurna dengan 

mendasari catatan tersebut pada format. 

Bagi rnahasiswa rnereka lebih sering mengatahui kelemahannya, pada waktu mernbuat 

satuan pelajaran atau rnerencanakan pelajaran, rnereka hams bekeja serius sesuai 

dengan kemampuanya. Hal ini terbukti dengan kemampuan mahasiswa berdialog 

mempertahankan apa yang dibuat. Dari segi kegiatan rnengajar kelihatanya mahasiswa 

lebih hati-hati untuk tidak rnengulangi kesalahan yang sama, terutarna karena setiap 

pertemuan rnereka diberitahu tentang berbagai kesalahanya. Begitu juga pada tahap 



balikan mahasiswa merasakan langsung kesalahan yang baru diperbuatnya sewaktu 

diberitahu oleh guru pamong. Jikapun ada kesalahan yang dilakukannya bersifat 

situasional, dia dapat mengernukakan dengan baik kenapa ha1 demikian terjadi, dan 

mereka hams rnendiskusikannya dengan guru pamong atau teman sejawat sesarna 

peserta PPL. 

4. Refleksilevaluasi 

Evaluasi dilaksanakan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil yang efektif dengan 

pendektan supervisi klinis dalam pembirnbingan mahasiswa PPL. Di samping itu 

peneliti juga meminta kepala sekolah untuk mengamati dan mernpehatikan kegiatan 

guru pamong yang rneliputi pernbinaan, pernbuatan satuan pelajaran, kegiatan 

mengajar dan pertemuan balikan. Secara urnum kepala sekolah menilai bahwa terdapat 

kemajuan dalarn pembirnbingan, di samping kepala sekolah juga menyampaikan cara- 

cara dan saran-saran untuk mengatasi berbagai kelemahan yang rnasih diternukan. 

Dalam ha1 ini peneliti merenungkan kembali tentang proses pelaksanaan siklus 1, serta 

melihat berbagai catatan yang ada. Akhirnya dalam diskusi sesarna peneliti untuk 

melihat berbagai keuntungan dan kelemahan yang dialarni secara rnenyeluruh 

dirasakan program cukup baik tetapi harus ada perbaikan-perbaikan, terutama dalarn 

ha1 format observasi (format pemantauan rnahasiwa). Apa yang dirasakan semula 

memang rnenjadi keluhan guru yakni kesukaran rnegisi format yang banyaknya 8 

(delapan) dalam waktu satu kali kegiatan. di samping sangat merepotkan guru dalam 

mernbolak-balik format tersebut, pemantauan dirasakan guru kurang efektif. Mereka 

tidak bisa menyelesaikan pengisian format tersebut, segera setelah kegiatan 

mahasiswa selesai praktek rnengajar, tetapi harus rnernperhatikan kernbali format 

tersebut satu persatu dengan rnengingat kembali apa yang terjadi di kelas, rnasalahnya 



bertambah ruwet kalau sesudah kegaiatn praktek rnengajar mahasiswa itu, kegiatan 

guru pamong pindah lagi mengajarlmemantau rnahasiswa lain pada jam berikutnya, 

maka data menjadi kabur. 

Berbagai usaha diiakukan dan masukan dari pihak terkait digunakan sebagai supervisi 

untuk kegiatan siklus 2. Siklus 2 akan dilaksanakan pada bulan berikut yaitu separoh 

bagian akhir kegaiatan mahasiswa berpraktek pada sekolah latihan baik SLTP, SMU 

maupun SMK. 

B. Tindakan dan Hasil Siklus Kedua 

Berdasarkan hasil refleksi pada putaran pertama yang telah rnenemukan berbagai 

kelernahan sehingga dilanjutkan perbaikannya pada siklus kedua ini. Dan hasil 

pengamatan dan catatan lapangan yang telah dianalisa dapat disirnpulkan bahwa telah 

terjadi peningkatan keterampilan guru pamong dalam melaksanakan pembimbingan 

terhadap rnahasiswa PPL, terutama ha1 ini disebabkan guru pamong harus melakukan 

pernbimbingan pada tahap persiapan yang meliputi pernbuatan perencanaan pengajaran 

dan pembuatan satuan pelajaran. Kernudian pembimbingan dilanjutkan dengan kegiatan 

pengajaran dalam kelas dan sekaligus pernberian balikan pada setiap akhir pengajaran. 

Namun dalam pelaksanaannya masih perlu diperbaiki dalam beberapa aspek yang 

kelihatannya rnasih lemah. Atas dasar itulah peneliti melanjutkan program ini ke siklus 

kedua, yang juga rneliputi tahap perencanaan, tindakan, evaluasilrefleksi. Semua tahapan 

tersebut akan dianalisa satu persatu di bawah ini. 

1. Perencanaan 

Dengan menyadari kelebihan dan kelemahan kegiatan siklus pertama maka peneliti 

mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan berbagai kemungkinan perbaikan pada 

putaran kedua. Dalam pertemuan ini juga dilibatkan mahasiswa PPL, guru parnong, 



dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan-masukan dalarn rangka 

penyempumaan. Dari hasil pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbaikan 

yang dillakukan terutama berdasarkan kelemahan-kelemahan putaran pertarna dan 

ditambah dengan pembuatan alat kontrol kegiatan yang digunakan oleh mahasiswa. 

Kelernahan putaran pertama dapat disepakati dan diatasi melalui perbaikan format dan 

teknik pelaksanaan pernbimbingan didalam kelas. Salah satu jalan keluar dari pemikiran 

peneliti adalah rnembuat sebuah format urnum yang isinya mencakup semua item yang 

terdapat dalam 8 (delapan) buah format yang digunakan sebelumnya. Dengan lahimya 

format urnum ini maka pada kegiatan kedua ini guru tidak lagi mengisi delapan buah 

format akan tetapi hanya dua buah format observasi yaitu salah satu dari format yang 

delapan buah itu yang disebut format khusus atau format K (lihat lampiran 1) dan 

format umum atau format U (lihat lampiran 2) format khusus yang diisi oleh guru 

pamong tergantung kepada keterampilan mengajar mana yang dijadikan fokus 

perioritas. Di sarnping perbaikan-perbaikan format juga dilakukan perbaikan bahasa 

yang digunakan dalarn format, karena banyak kata-kata yang terlalu abstrak. 

Bersamaan dengan itu diadakan pula komunikasi dengan dosen pembimbing lainnya 

yang sudah sering berperan sebagai dosen pembimbing mahasiswa PPL. Hasil 

perternuan tersebut diperoleh saran yang konstruktif bahwa sebaiknya mahasiswa juga 

memiliki semacarn format khusus tentang kemajuan latihannya. Hal ini dimaksudkan 

untuk mengetahui perkembangan dan kelernahan yang dimilikinya. Di samping itu juga 

untuk rnemperkecil kemungkinan guru pamong tidak menjalankan tugas secara serius 

dan hati-hati. 



Berdasarkan format di atas para pengelola PPL dapat mengetahui dengan pasti 

apakah guru pamong melakukan pembimbingan secara maksimal pada setiap kegiatan 

praktek mengajar mahasiswa atau tidak sama sekali 

Tindakan 

Pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun, tim peneliti 

melakukan tindakan pada siklus kedua ini dengan menggunakan format pengamatan 

yang sedikit berbeda dengan putaran pertama, ditambah dengan satu format kemajuan 

yang dipegang mahasiswa. (lihat lampiran 4). Dalam ha1 ini peneliti lebih banyak 

berperan sebagai pengamat dan pelurusan konsepkonsep yang masih belum tepat 

dijalankan oleh guru pamong dalam melaksanakan pembimbingan terhadap mahasiswa 

peserta PL. Guru pamong lebih bamyak berperan sebagai pelaksanalmepraktekkan 

pembimbingan dengan pendekatan supervisi klinis. Namun kadangkala peneliti juga 

masuk ke dalam kelas untuk mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan oleh guru 

parnong dalam mengamati mahasiswa mengajar. Hasil pengamatan di dalam kelas 

tersebut didiskusikan di luar kelas, yang pada umumnya berisi tentang konsep-konsep 

yang ada pada format, dan teknis mengamati beberapa fokus perilaku yang menjadi 

pusat perhatian. 

Setelah selesai mahasiswa melakukan kegaiatan pengajaran, guru pamong 

memberikan balikan terhadap mahasiswa, sedangkan mahasiswa yang bersangkutan 

mencatat pada format yang dimulikinya. Peneliti sering memberi tambahan pada akhir 

temuan balikan, baik memperjelas atau menawarkan berbagai teknik yang lebih praktis 

kepada mahasiswa peserta PL. 



Peneliti secara bertahap mernbiarkan sepenuhnya kegaiatan ini dilakukan oleh guru 

pamong dan mahasiswa, karena di samping sudah semakin lancamya mereka 

mempraktekkan pernbimbingan dengan pendekatan supervisi klinis ini, juga sebagai 

latihan maksimal bagi mereka, terutama memang diharapkan program ini tersosialisasi 

dengan baik kepada mahasiswa dan guru parnong, sebab masalahnya yang akan 

melakukan pembimbingan kepada mahasiswa PPL pada periode-periode berikutnya 

adalah mereka sendiri, yaitu para guru pamong yang bertanggung jawab sehari-hari 

dalam pembimbingan pada mahasiswa PPL di sekolahnya. 

3. Observasi 

Pada setiap tindakan yang dilakukan mulai dari pembimbingan pembuatan 

perencanaan pengajaran, penyusunan satuan pelajaran, pengarnatan dalam kelas, dan 

pernberian balikan selalu diamati, baik secara pribadi-pribadi maupun secara 

berkelompok oleh peneliti. Setiap pengamatan tersebut dicatat hasilnya, lantas diakhir 

minggu setiap kegiatan diadakan pertemuan diskusi kelompok. Dalam ha1 ini bahwa 

setiap minggu diadakan diskusidiskusi untuk perbaikan pada minggu-minggu 

berikutnya. 

Dari hasil diskusi tersebut di atas ternyata bahwa perlu diadakan perbaikan-perbaikan 

format sehingga lebih efektif dapat digunakan oleh pengguna baik guru pamong 

maupun mahasiswa. Di samping itu guru pamong tidak bekeja terlalu komplek seperti 

pada putaran pertama. Guru pamong sebagai pembimbing benar-benar dapat 

difokuskan pada kegiatan khusus yang menjadi pusat perhatian, tanpa mengabaikan 

kegiatan-kegaiatn lain yang sesuai dengan format juga dapat diamati secara umum. 

Lama-kelamaan guru pamong dapat melakukan bimbingan terhadap mahasiswa PPL 

lebih baik dan efektif, artinya kalau suatu komponen kemampuan dianggap sudah 



dikuasai oleh mahasiswa secara memadai maka segera pindah ke kornponen yang lain 

sampai akhimya mahasiswa bisa mengajar secara rnendiri. 

Kenyataanya bahwa keefektifan ini adalah dimana guru pamong beserta mahasiswa 

menetapkan keterampilan apa yang akan dilakukan dalam suatu pertemuan, kernudian 

dilihat dalam satuan pelajaran apakah sudah tercerrnin pendekatan supervisi klinis apa 

belum, kemudian atas dasar itulah dapat dilihat pelaksanaannya dalam kelas. Semua 

yang terjadi pada kegiatan pengajaran dalam kelas didiskusikan kernbali dengan 

mahasiswa dan mahasiswa mencatat berbagai hasil diskusi tersebut pada suatu format 

yang telah tersedia. 

Temuan ini di samping menguntungkan guru pamong mahasiswa juga mengetahui 

tingkat kemajuannya dari hari-kehari. Tentu saja ha1 ini berdasarkan pada catatan dan 

komentar yang diberikan oleh guru pamong pada setiap pertemuan balikan. Langkah- 

demi langkah atau komonen demi komponen diselesaikan secara bertahap. Oleh 

karena itu program latihan mengajar yang hams dilakukan mahasiswa secara kornplek 

lebih mudah dihadapi mereka dengan sistem tahapan-tahapan yang pada akhimya 

dapat diselesaikan secara keseluruhan. Salah satu indikasi terhadap ha1 ini adalah 

lahirnya wujud percaya din, kegembiraan, kesenangan bagi mahasiswa jika mereka 

telah mampu melalui satu tahapan terbimbing lalu pindah ketahapan berikutnya yaitu 

tahapan mengajar mandiri. 

4. RefleksilEvaluasi 

Diakhir siklus kedua ini peneliti meminta pimpinan sekolah dan unsur-unsur PPL untuk 

menilai program pembimbingan dengan pendekatan supervisi klinis ini. 



Sebelum pimpinan sekolah dan unsur-unsur pengelola PPL melakukan penilaian 

terhadap komponen kegaiatn PPL yang dilakukan mahasiswa terlebih dahulu 

ditegaskan kembali ingatan mereka bahwa tujuan akhir program ini adalah untuk 

meningkatkan keterlibatan proses pembimbingan mahasiswa PPL. Setelah itu b a n  

mereka di bawa untuk mengambil proses pembimbingan pembuatan satuan pelajaran, 

kemudian pada hari berikutnya mereka masuk kelas dan terakhir mernperhatikan proses 

pemberian balikan. 

Dari hasil evaluasi mereka bersarna peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa program 

pembimbingan supervisi klinis cukup mampu rneningkatkan proses pernbimbingan 

rnahasiswa. Dari segi prosedur guru parnong harus rnelakukan tiga tahapan yang 

terencana dan relevcan. Terencana maksudnya adalah hams jelas keterampilan- 

keterarnpilan apa yang hams dilatihkan terlebih dahulu dan begitu seterusnya sampai 

tuntas. Kerelevanan adalah hams adanya kesesuaian antara keterampilan yang 

direncanakan dengan praktek dalam kelas serta balikan yang harus diberikan kepada 

mahasiswa. 

Guru parnong dan mahasiswa juga berpendapat bahwa dengan adanya format yang 

dimiliki oleh mahasiswa dan harus dikernbalikannya kepada pihak UPT PPL akan 

memotivasi para guru pamong untuk melakukan pembimbingan setiap kali pertemuan, 

karena dari format tersebut akan diketahui apakah dia mernberikan bimbingan atau 

tidak. Selama ini daftar bimbingan yang dipakai kadangkala disisi guru pamong bukan 

berdasarkan kondisi langsung dilapangan, sehingga sukar untuk mengetahui 

perkembangan mahasiswa PPL yang sebenamya. 



Berdasarkan kondisi di atas pihak sekolah juga mendapatkan keuntungan; siapapun 

guru yang menjadi guru pamong tidak memungkinkan untuk tidak hadir di sekolah atau 

kelas karena mahasiswa PPL dapat difungsikanya sebagai pengganti untuk rnengajar. 

Dan pihak mahasiswa juga mendapatkan rnanfaat yang besar, terutama rnahasiswa 

dapat mengembangkan kemampuannya setelah melalui diskusi-diskusi dengan guru 

pamong pada setiap pertemuan. Prinsip pembirnbingan dengan pendekatan supervisi 

klinis ini adalah berdiskusi antara peserta, dalam ha1 ini antara guru pamong dan 

mahasiswa PPL. Melalui diskusidiskusi guru pamong tidak memungkinkan melakukan 

penilaian sepihak atas kernampuan mahasiswa, sebaliknya mahasiswa tidak dapat 

rnelakukan tuduhan-tuduhan yang tidak rasional kepada guru pamong, karena kedua 

belah pihak berangkat dari diskusi dan catatan-catatan kernajuan yang dihasilkan dari 

pertemuan balikan. lnilah model pembirnbingan dengan pendekatan supervisi klinis 

yang dianggap sebagai model terbaik. 

Namun demikian disadari bahwa program ini dianggap berat oleh para gum pamong 

lain yang kurang memiliki sikap positif terhadap pembimbingan mahasiswa PPL di 

sekolah. Program pembimbingan klinis ini pada hakekatnya adalah pembimbingan 

secara. bertahap dalarn suatu proses, akibatnya frekuensi dan kedisiplinan waktu 

rnenjadi salah satu karakteristiknya. 

Pada sisi lain, program pembimbingan dengan pendekatan supervisi klinis ini tidak 

menjamin peningkatan kemampuan mahasiswa PPL dalarn rnelakukan praktek 

mengajar, sebab di samping tidak relevan dengan perrnasalahan pada penelitian ini 

dimana faktor keberhasilan mahasiswa PPL sangat ditentukan oleh faktor internal 



mahasiswa itu sendiri seperti ketekunan, kedisiplinan, kerajinan, kemandirian, kemauan, 

dan sikap-sikap lainnya. 

Sesuatu yang pasti adalah bahwa mahasiswa PPL lebih memungkinkan pengembangan 

dirinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 

C. Tindakan dan Hasil Siklus Ketiga 

Berdasarkan refleksi pada putaran kedua yang telah menemukan berbagai kekurangan 

dan kelebihan maka dilanjutkan dengan perbaikan pada putaran ketiga. Berdasarkan 

pengamatan dan catatan lapangan secara umum telah dapat disimpulakn bahwa telah 

terjadi peningkatan kemapuan guru pamong dalam rnelakukan pembirnbingan terhadap 

mahasiswa PPL. Hal ini disebabkan guru pamong telah meiakukan pembimbingan mulai 

dari tahap persiapan, kegaitan pengajaran dalam kelas dan pemberian balikan pada setiap 

akhir pengajaran. Narnun dernikian berdasarkan hasil pengarnatan peneliti dalam 

pelaksanaannya rnasih perlu beberapa aspek untuk diperbaiki dengan harapan agar pada 

putaran ketiga ini akan diperoleh hasil yang maksimal. Atas dasar itulah peneliti 

melanjutkan dengan siklus ketiga yang juga meliputi tahap perencanaan, tindakan, 

observasi dan refleksi. Di bawah ini dianalisa semua kegiatan tersebut 

1. Perencanaan 

Dengan menyadan beberapa kelemahan yang ditemukan oleh peneliti rnaka perlu 

didiskusikan berbagai kernungkinan untuk melakukan perbaikan pada putaran ketiga ini. 

Dalam putaran ini juga dilibatkan guru pamong yang sama dan mahasiswa yang sama 

pada putaran kedua, rnereka memberikan masukan-masukan dalam rangka 

penyernpumaan. Dan hasil perternuan ini dapat disimpulakn bahwa perbaikan dilakukan 

berdasarkan kelemahan-kelemahan siklus kedua ditambah dengan perbaikan alat 

observasi yang digunakan baik model maupun kata-kata yang dipergunakan. 



Kelemahan siklus kedua didapat kata sepakat untuk diatasi melalui perbaikan model 

format yang lebih efektif dan mudah dipergunakan oleh guru pamong dan mahasiswa, 

dan juga teknik pelaksanaan pembimbingan yang lebih baik di dalam kelas. salah satu 

jalan keluar dari pemikiran peneliti adalah menyempurnakan model format umum yang 

telah dipergunakan pada waktu putaran kedua dan juga melaksanakan teknik yang 

lebih baik. Dengan lahimya model yang dimodifiaksi ini maka pada kegiatan putaran 

ketiga ini guru pamong lebih mudah mengisi format umum tersebut karena lebih simpel 

dan lembarannyapun tidak tedalu banyak. Format khusus yang diisi oleh guru pamong 

tergantung kepada keterampilan mengajar mana yang dikontrak dengan mahasiswa. 

Bersamaan dengan itu diadakan pula komunikasi dengan ternan-teman sejawat sesama 

dosen pembimbing untuk memberikan komentar dan saran yang konstruktif sehingga 

format yang dipakai lebih efektif dan mudah digunakan oleh mahasiswa tersebut. seperti 

sama halnya dengan putaran kedua dimana format ini dapat memperkecil kemungkinan 

guru pamong tidak menjalankan tugas secara serius, karena rnereka langsung 

terkontrol dengan format isian yang diisi oleh mahasiswa. 

2. Tindakan 

Berdasarkan kedua format tersebut di atas yang telah dimodifiaksi baik format yang 

digunakan oleh guru pamong maupun oleh mahasiswa, tim peneliti melakukan tindakan 

pada putaran ketiga ini. Dalam tindakan ini peneliti lebih banyak berperan sebagai 

pengamat yang diselang-selingi dengan pelurusan konsepkonsep yang masih belum 

tepat penggunaannya. Guru pamong melaksanakan pembimbingan terhadap 

mahasiswa mulai dari penyusunan rencana pembelajaran yang telah disepakati dan 

sekaligus menetapkan fokus keterampilan yang akan diamati oleh guru pamong. 



Langkah berikut rnahasiswa rnelaksanakan pengajaran di kelas sesuai dengan kontrak 

yang telah disepakati. Guru parnong di dalam kelas langsung mengadakan observasi 

dan pengarnatan sekaligus mengisi format yang telah disediakan. Di samping itu peneliti 

juga masuk ke dalarn kelas untuk mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan oleh 

guru pamong. Hasil pengarnatan di dalam kelas tersebut lalu didiskusikan di luar kelas, 

yang pada umumnya berisi tentang konsep-konsep yang ada pada format dan teknik 

rnengarnati beberapa keterarnpilan dan perilaku sesuai dengan kontrak yang disepakati 

dengan rnahasiswa. 

Setelah selesai mahasiswa melaksanakan pengajaran di kelas, guru parnong 

memberikan balikan dan rnahasiswa yang bersangkutan mencatat balikan tersebut 

dalarn format yang sudah ada. Pada umunya balikan tersebut berisi memperjelas atau 

rnenawarkan berbagai teknik yang lebih praktis kepada rnahaiswa PPL. 

Kegiatan di atas dilakukan berulang kali sesuai dengan jam pertemuan rnahasiswa di 

kelas. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperlancar rnereka rnernpraktekkan 

pembimbingan dengan pendekatan klinis ini dan juga sebagai latihan maksimal bagi 

mereka yang pada gilirannya kondisi ini bertambah lama akan bertarnbah baik. 

3. Observasi 

Setiap tindakan yang dilakukan mulai dari pernbimbingan, pernbuatan rencana 

pembelajaran, satuan pelajaran, pengamatan dalarn kelas dan pernberian balikan selalu 

diarnati baik secara pribadi-pribadi rnaupun kelornpok. Setiap pengamatan dicatat 

hasilnya, kernudian diakhir rninggu diadakan pertemuan diskusi kelompok. Berarti 

bahwa setiap rninggu diadakan diskusi untuk perbaikan-perbaikan pada rninggu 

berikutnya. 



Kenyataannya setelah dilakukan perbaikan format banyak sekali kegiatan yang lebih 

efektif karena guru pamong tidak lagi bekerja terlalu banyak seperti pada putaran 

sebelumnya. Pembimbingan oleh guru pamong benar-benar dapat terfokus kepada 

kontrak yang telah disepakati dengan rnahasiswa dan juga lebih terfokus tanpa 

mengabaikan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan format yang ada. Lama- 

kelamaan guru pamong dapat melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dengan 

lebih sempuma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini menyebabkan kedua 

belah pihak menjadi puas karena mereka melakukan kegiatan sesuai dengan posisinya 

masing-masing dengan bukti yang tertulis pada format, mereka betul-betul saling 

terbuka dalam melakukan tugasnya dan tidak terlihat sama sekali tekanan terutama 

oleh guru pamong. 

Kenyataannya bahwa guru pamong beserta mahasiswa setiap akan melakukan 

kegiatan selalu diawali dengan diskusi untuk menetapkan keterampilan apa yang akan 

dilakukan dalam suatu pertemuan, kemudian mereka bersama-sama melihat satuan 

pelajaran apakah sudah tercermin pendekatan supervisi klinis atau belum, kemudian 

atas dasar kenyataan tersebut mereka laksanakan dalam kelas. semua yang tejadi 

pada kegiatan pembelajaran dalam kelas didiskusikan kembali dengan mahasiswa, 

hasilnya dicatat dalam format yang telah disediakan. 

Kegiatan ini membuktikan bahwa pembimbingan dengan pendekatan supervisi klinis 

sangat menguntungkan guru pamong karena mereka setaip saat dapat mengontrol 

kegiatan tersebut, sedangkan mahasiswa dapat pula mengetahui kemajuannya dari hari 

kehari. Tahap demi tahap dapat dipantau dengan baik dan dapat pula diperbaiki 

sehingga mahasiswa dapat lebih tuntas dari satu keterampilan mengajar ke 



keterampilan mengajar berikutnya, yang pada gilirannya mahasiswa tersebut 

diharapkan menjadi calon guru yang profesional. 

4. RefleksilEvaluasi 

Dipenghujung siklus ketiga ini peneliti bersama beberapa teman seprofesi melakukan 

penilaian terhadap pembimbingan yang telah dilakukan oleh guru pamong terhadap 

mahasiswa. Dari hasil evaluasi bersama dapat diambil kesimpulan bahwa program 

pembimbingan dengan pendekatan supervisi klinis mampu meningkatkan kualitas 

pembimbingan mahasiswa oleh guru pamong. Dan segi prosedur seperti juga tahap 

kedua guru pamong hams melakukan tiga tahapan yang terencana dan relevan. Guru 

pamong dan mahasiswa sepakat merencanakan apa yang hams dilatihkan terlebih 

dahulu dan begitu seterusnya. Keterampilan yang direncanakan hams relevan dengan 

praktek dalam kelas serta balikan yang hams diberikan kepada mahasiswa. 

Di antara guru pamong dan mahasiswa juga sepakat untuk menggunakan format yang 

sudah ada dan format tersebut terbuka sehingga kedua belah pihak sating dapat 

memahmi. 

Akhirnya berdasarkan pengalaman dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kadar 

efektifnya program pembimbingan dengan pendekatan supervisi klinis sangat 

dipengamhi oleh karakter dan interaksi antara guru pamong dan mahasiswa peserta 

PPL. Dalam ha1 ini masalah keterbukaan bagi kedua be!ah pihak amat penting terutama 

untuk melakukan diskusi. Kedua belah pihak hams dapat menyadari bahwa mereka 

melakukan sesuatu untuk perbaikan mutu guru yang disebut dengan guru yang 

profesional. Dengan demikian model pembimbingan dengan pendekatan supervisi 

klinis ini merupakan model yang dapat dijadikan acuan bagi guru pamong dan 

mahasiswa dalam meningkatakan kualitas PPL dimasa yang akan datang. 



BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Sesuai dengan permasalahn yang diteliti sebagai titik tolak penelitian yaitu sejauhrnana 

upaya guru parnong dan dosen pembimbing melaksanakan pembimbingan dengan 

pendekatan supervisi klinis dalarn mengembangkan dan meningkatkan kemampuan 

mahasiswa calon guru yang dibimbing. Peneliti telah berusaha rnelakukan dengan 

menyusun program dengan diujicobakan pada tiga sekolah di Sumatera Barat dengan 

sebanyak tiga siklus. Setiap siklus mempraktekkan tindakan pembimbingan dalam 

proses pembuatan perencanaan pengajaran, kegiatan pengajaran dalam kelas dan 

proses pembimbingan balikan. Hasil sztiap siklus dapat disimpulkan di bawah ini. 

Pada kegiatan siklus pertama telah dilakukan selama empat rninggu perternuan dengan 

tiga orang guru parnong dan tiga orang mahasiswa PPL. Setiap guru pamong rnemiliki 

satu orang rnahasisiwa PPL, dan setiap mahasiswa PPLsetidaknya memiliki dua kelas 

yang diajar sertiap minggu. Berarti setiap guru pamong mempunyai kesempatan 

pembimbingan kepada mahasiswanya sebanyak 16 kali. 

Dari hasil pelaksanaan pada siklus pertama ini, temyata telah terjadi peningkatan 

pembimbingan, baik dari segi jumlah maupun dari segi intensitas. Dari segi jumlah hams 

melakukan pembimbingan pada tahap persiapanlperencanaan pengajaran, kegiatan 

pengamatan dalam kelas, dan penilaian balikan. Dari segi intensitas telah terjadi diskusi- 

diskusi dan catatancatatan yang diberikan pada saat balikan. Namun dalam 

pelaksanaanya belum berjalan lancar, terutama karena kesukaran gum pamong 

mernahami berbagai konsep pada format, dan karena jumlah format yang banyak guru 



menjadi sibuk membolak-balik format sewaktu mengamati mahasiswa berpraktek di 

depan kelas. 

Pada tindakan siklus kedua yang waktunya sama dengan siklus pertama dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya berbagai perubahan pada format pembimbingan 

rnakin intensif. Guru pamong tidak mengalami kesukaran membolak-balik format, 

sehingga mereka dapat memusatkan diri memperhatikan kegiatan-kegiatan yang sesuai 

dengan keterampilan-keterampilan yang menjadi fokus perhatian. Pada waktu pemberian 

balikan juga membutuhkan waktu relatif sedikit, karena balikan lebih diutamakan untuk 

mendiskusikan hal-ha1 yang menjadi fokus perhatian sebagaimana yang telah 

direncanakan. Dengan demikian, ternyata semua kesukaran yang dihadapi guru pamong 

dalam menerapkan proses pembimbingan yang bersifat klinis dapat be jalan dengan baik. 

Selain itu dapat disimpulkan bahwa usaha peningkatan proses pembimbingan terhadap 

mahasiswa PPL dapat tercapai dengan baik, bahkan pihak sekolah dan mahasiswa PPL 

dan pihak pengelola (UPT-PPL) sendiri memperoleh manfaat sampingan. Oleh karena itu 

model pembimbingan klinis inidapat dijadikan model pembimbingan untuk setiap kegiatan 

PPL. 

Pada. siklus ketiga, ini lebih difokuskan pada pembimbingan yang didasarkan pada 

kontrak antara mahasiswa dengan guru pamong. Antara guru pamong dan mahasiswa 

rnengadakan kesepakatan perencanaan pengajaran dan keterampilan apa yang akan 

dilatihkan oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa dan guru pamong benar-benar tetfokus 

pada keterampilan yang dilatihkan. Hasilnya rnenunjukkan bahwa antara guru pamong 

dan mahasiswa tejadi kolaborasi yang baik, sehingga proses pembimbingan berjalan 

dengan lancar. Dengan demikian maka melalui model pembimbingan dengan pendekatan 

supervisi klinis akan mendapatkan hasil yang lebih baik. 



B. SARAN 
Porogram Pengalaman Lapangan (PPL) Kependidikan rnahasiswa UNP Padang yang 

dilaksanakan oleh UPT-PPL disarankan untuk rnenerapkan model pembirnbingan dengan 

pendekatan supervisi klinis ini, sebagaimana efektifitasnya telah teruji di SLTP-SMU dan 

SMK Propinsi Surnatera Barat. Namun untuk kelancaran pelaksanaannya perlu 

dilaksanakan oleh UPT-PPL hal-ha1 sebagai benkut: 

1. Agar mensosialisasikan model pembimbingan klinis ini kepada seluruh calon guru 

pamong dan calon dosen pembimbing yang akan digunakan oleh UPT-PPL. Salah satu 

caranya dengan melakukan lokakarya. 

2. Pihak UPT-PPL harus rnenyediakan format pembimbingan baik untuk guru maupun 

untuk mahasiswa PPL yang terdiri dari format pembirnbingan, dan pemberian balikan, 

dan diberikan pada saat akan dilakukan praktek ke sekolah. 

3. Seluruh format yang dibuat di atas, dikumpulkan dan dianalisis oleh pihak UPT-PPL, 

terutarna untuk rnendeteksi keterlaksanaan di lapangan, dan untuk balikan bagi jurusan- 

jurusan yang relevan, yang pada akhirnya guna perbaikan persiapan rnengajar 

rnahasiswa sebelum mengikuti program latihan. 

4. Bagi pihak kepala sekolah tempat latihan, disarankan untuk mernilih guru-guru parnong 

berdasarkan kesukarelaannya. Hal ini sangat diperlukan karena hubungan dengan 

keseriusannya rnelaksanakan pembimbingan model klinis, yang relatif cukup berat dari 

model biasa. 

5. Akhirnya diharapkan adanya sinkronisasi antara pelaksanaan PPL dengan pengajarsn 

Micri Teaching yang dilaksanakan oleh jurusan di UNP Padang. Untuk itu 

pembimbingan mahasiswa pada mata kuliah Micro Teaching diharapkan rnenggunakan 

format PPL dengan pendekatan supewisi klinis. 



DAFTAR PUSTAKA 

Abirnanyu, Soli (1984). Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran. Jakarta Depdikbud 
Dirjen Dikti. 

Abizar (1985). Peranan Guru Pamong dan Supervisor dalam Kegiatan PPL (makalah). 
Padang:UPPL IKlP 

Acheson, K.A. dan M.D.Gall (1980). Techiniques in the Clinical Supervision of Teachers; 
Preservice and Insenlice Application. Long man I nc. New Y ork. 

Bolla, J.I. (1985). Supenlisi Klinis. Jakarta P2LPTK Depdikbud. 

Brown, G (1 975). Microteaching; a Programme of Teaching Skill. Mathuen. London. 

Bustarnarn (1991). Pemantapan Sisfem Pemamongan dan Pembimbingan Mahasiswa PL 
(Makalah). Padang. UPPL IKlP 

Dep. P&K RI (1987). Kurikulum Sekolah Menengah Atas 1984. Jakarta. 

, (1993). Kurikulum Sekolah Menengah Umum 1994. Jakarta. 

Effendi, H.AR. (1993). Supervisi Klinis. Malang: IKlP Malang 

Flandes, H.AR. (1970). Analizying Teaching Behavior. Reading, Mass: Addison-Wesley Pub. 
Cornp. Cogan, M.L. 1973. Clinical Supervison. Houghton Mifflin Cornp. Boston. 

La Solo, S.L. (1985). Pendekatan dan Teknik-teknik Supervisi Klinis, Jakarta; P2LPTK 
Depdikbud. 

, dkk, (1985). Pengajaran Micro. P2LPTK Depdikbud. Jakarta. 

, (1988). Supervisi Klinis; Pendekatan Kepembimbingan unfuk Meningkatkan 
Kemampuan Mengajar dan Sikap Profesional Calon Guru. Tim Peneliti Loba Karya 
lnovatif Jur. AP. FIP IKIP. Ujung Pandang. 

Muhardi, (1991). Pemantapan Sistem Pemamongan dan Pembimbingan Mahasiswa PL 
(makalah). Padang UPPL. 

Pah, D.N (1984). Keterampilan Memberi Penguatan. Jakarta: Depdikbud Di jen Dikti. 

Proyek Pengembangan Guru Sekolah Menengah, Dirjen Dikti Depdikbud (1997). Buku 
Pengangan Program Lapangan (PPL). Jakarta. 

Program Akta Mengajar V-B, Modul DIN-21; PraMikum Supervisi klinis. (1982). Jakarta: PIPT- 
Depdikbud. 

Program Akta Mengajar V-B, Modul 18; Supervisi Klinis. (1982). Jakarta: PIPT- Depdikbud. 



1 Tim Peneliti IKlP Padang (1996). Pelaksanaan Program Lapangan dan Proses Belajar 

1 Mengajar; Kasus di IKlP Padang. Padang: IKlP Padang. 

\ 
I 
I 

UPT-PPL IKlP Padang (1997). Laporan Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan 
Mahasiswa Program D3/S1 /KIP Padang Semester Juli-Desember 7997. Padang: 

I UPT-PPL IKlP Padang. 

I 

, (1998). Buku Program Pengalaman Lapangan Mahasiswa Program D3/S1 /KIP 
Padang 1997. Padang: UPT-PPL IKlP Padang. 







LI~3fI!:iR..t! OU.);ERV.tSI 
K ETER4.i%IPIL41Y bIEi\.lBI.iKA PFJ ,.>LI.A R;\N 

Nma h k t i k z n  ........................... f'~ng.pi : ..................... 
Bicimg Shrdi . - + Sek0l.h : -; s:: . d 

... - +.-,..-..' . > . > -  

i'olrA i3alta.w ........................... 1 %  ; ........................ 
... .................... Suh Pokok Rdu.w;4 : .. 

hi.kmmpiiun . + I F e w  -. .. i t= :  wflita8i - .-I f I -.--- . 

I I 

I .  %..Ttnatik PA1tian Siswa i I I 

I 
c. Pols ~xdrraksl vans k ~ n r i n s i  i 

Grmi - Si9k-a i 
I 

Sis~vu - Guru i 
Siswa - Siswit I 

i 





- Penguclgkapn pat.u1yilaa d~rigan 
I 

cara lain I I I 
- kf-yakan pertany- lain p n g  1 I 





un&apn p n g  dinliliki s i s w s  daa i 
t i d ~ k  artR pxmtnan knlinvlt vang j 
tmkslit*liL I 

2. w nrmghindsri p K q m a n  ha- 1 
krrt,2 y m  meragukan yattiir 
berkbihsa I 

I 

I 
I Pm,wunacm mtoh  d~7n iltrsrpmi i 

pajalasan itu i 
5. C'mtd.1 yiang d i g m k m  oleh gun! I 

sesuai denpn mi* pengetahurn dan 
l a w  kt.&mg si~tva. 

I 
I 

lluhtlg~~k anhra c-t~1tA-~'rn1tt~1~ &in / 
g m  li.sasi (hu k~mr, nrunli) 1 

7. Gum mmbtrikan i)rtisar btrtir-huir 1 
pnting b a k  ?irlnmn yrlajwatl mupun 1 
padl akl~it  pr.l&mn. bib p c r l r r i  
n~~nbdclutp.niab;v'~ntrrrt~brrtt;~rr i 



---- - - ----- ---- - 7--- - - -- -- - I- - - -  Pcnck~rtmrr 1 I 
I. Ciunr n ~ w g r \ ~ ~ ; m  ~ n r k s i  star3 &Blrl I 

m c m w a r ~  pslkAa.rxan path Iml-hnl l I 
1 

w i n g  &h pmmjei;t.arm>;l. i i i 
I 

9. ikittr-butu pcnt~ng &Ism peojel~w~i 1 i 
dibsri trLul3n d ~ m g i ~  anam 1 i i 
mn~~knginy~ ,  nreagat;rhrt chtatn I i 
kilrimi hin. ahu mn,zhu( tjnI11 h i  1 

s tu s e p d  saw. ....... dw. ...... &t. 
10. P ~ r t r h n  yang hsrk.& dibcxikan I I 

pula d n p  mimik, isyarzt atm ( 
gwrik,ul se13ma pel$amfi bcrlcmgung. 

I 
I 

i 

I!. PmhLxbn tckanat~ juga dibcrikan 
dcn_gm itl~ei~ggunahn gamharan- 
p ~ t z r t r i - u ~  dcwrailrirsi atiit~ krlda 

I 
. ; tharr lp .  

I 

Balzkmi 

mmgetahtr i p.&.m.ul shtra. rnin.1 t 

I 
sisw'il atau sifat siswzt d m p n  relevan 
atax pr-nprma?n t i  pmjjslrzsan 

i 
I 

t-hit. 
I I I 

13. OWN -gglll~Jli(n b d b n  itu unhlh I 
mmyest~i km kecxp1#:1r1 ;;r tar r f 



- 
- Petsurrtan t)rwp;r sirrilrc>l at:rrr hartla. I - --.- ....-. r.--l.- ... -- .---.-.-- .. ....... 

t a n  Pe t&gm ! 1 

- ~ ~ h g z i t a n  dnn keantushsan ! 1 



......................... Yduh hhivwn ........................... Kc1;l.l 
Suh Poknk F f j h a m  : ......................... 

Guru rn~~nbwi variasi &!an: nnch ! 1 

- 
Lntmik dan & (tartgall clar: i 1 

Gwu k g e d  L.ml k&s unitu! ( 1 
nwksud vanq bcrtmirll-kh I I 

I 
-. ---L ---.---- -- -4 -.I-- -. - - 

b. Pim~tfi;~tsn I 
i Guru msn~kuikan tekarmi pa&, 

hutir-htir yang pmting &xi j 
I 
I 
1 

pmyajisrmya dcng,m n l ~ . n ~ n . I h - ~ m  j 
trahma 1 i . w  ( . s c p i i  "dmpr bail- ! 
balk". "pxkit~brr tnt''. h n  l;~rn- ! 
lain) c ~ u t  i U ~ X A  j 



dart dim;tinp lasi I i Guri rnantwr-ik-m krse~~~p;~t;ir~ 
k q w h  siswv-a tntxtlega~g : a ~ ~ t i  1 
m~.'1nipu!axi Imrlit-bt~~da :lta 11 j 

&l3m pol3 in tmks i  stitam dis Attl j 1 





a, klctnJen~t.~rr~~asi'C;:u~ I 

? 1. i s :  ith h:rrrc ~ ! L ! A  . j 

situasi b i n  





I .  Daltsn dm. T t i j u . ~  Prinl~;rjcusn Kltustus (TPK) 
;L Ki;xw,ti;ul twl~;al dcngatl limikuhittr 
h. .l'ujru~\ Pi.mMajxan MIUSUS (' D'K! 

- Diiun1uxk;tn diilsm haik 
- IndtdGltGr 

2. Pwgwpnisasint htrzri. L.Scdia tktn S m t k  
a. Pmmgyxgmkasian sews hail 
b. ,&t bantu yang dlpakai .wuai denpn mat& d;in variac;i 
c. Sumtwr kl;rj;u h k u  &sC J;m Irukw'wtnkr tinnya 

3. Pzrar~nncarr ~L-enxic, ..' Srr~tegi Pctnki ;~ j~rm 
a. 3c1-k kcigiatan n u w g ~ r  ~ a w i  &npn mabu 
b. Sunmm I~ngM1-lanpbh nrzngajar 
2. l'ilitwn cxa-car3 mznaotivasi ~isi;va 

4. Kmz-nen P z n g c l o h  Sctm 
a. PsnrZi.pm alokiwi tvakh! ~clajm mm~gajnr 
'o. P i i h n  wa-urs pcng0rS;tniusia.n &n=a agar tbp3t k.q?ariirzipasi a h i f  d?f;lm 

kcljaran khjsr rnrnpbiw 
I;. Rawangan P1i:sedur 3311 Petaidpal Alat Ev:~hn?ci 

;L Yei1e~~1u.u h ~~ penifrum 
h. P m h ~ a u  a'lat-alat pni!ai;rn (tcrttilis a w l  1i.w) 

0. Kcwn Unltun 
a. Kebctsillan dm kcrapim 
b. P ~ ~ ~ ~ ~ I  bahxsa tuliv y m g  ha& 





[ . - .. , ............... - .-........... . - - - .................... ... ... - .  - 
5 -- F~,IIII:*W;UI iktl\itimn i I i 
( 6 %f~nQt~tmg tttrjdn).-1 j i 

I f 1 intcrnl-%I ~rf l ! lr  YICWYI i 
I I 

I 

I j / 7 Slft~t p f ix ; iun  {lchih ' i i 
I i U w  tliut rccdl:) : i ! 

1 I-1 1 k4c~rlt\la Kelx I I h~mhr?gq perhnttrnl j i 
! 1 2 h k n q d m  .ilk9? j I I 6 

i i 

I i trn1gztp 1 i i 
I i 1 3 %femiwri tegtr:+n i 1 ---- + ---------.--- ---- +.-- 4-.- r 

i 

[ ~ I k n ~  v m i i i  I .  P C X ~ M  pri,I ( t thl i  t 1 1 i 

I 

i 
i 

I i 
I 1 i 2. t'anasi r n h  sum ! I 1 

i i 1 kmptantmi,m / i , 

1 
! 

I 3. E'erubh nurnik I I i 1 I I scrtn -mkrn, i;npn I I ! 
I h n h l d m  ! i 

I i 1 ! 

i I 

t ( 2 ~ s  & t p ~ ~  d l i d ~ l  i i 

i I I j I 

I t did<- 
! ! ! Jftw~snzi. -.--- -..- ' ................. ---. --* . .. ... . . .  

, 1. Vchoi I ! 

1 1. n~!m~k cb~i [ i 
graken ixkhl? i i ! 

1 ' 3 .  MnulebGs~siv~ i - , i 
; I 4.  f.kmpa smhl knd3 f t 

! ! 
i i 1 5. & ~ a x r t  y-wig 1 I 

j ! - ~ I C I \ Y W ~ & ~  I I i i - . i  ........ . . . . .  I --i- . .  : j ii. / M c n w  Rialnran i 1. Mcmhuar iimrmpuilrt~ t I 'rpn&mm 
! 
I 

I 1 1 2. h.Ic..npLih ewlwqi ! ! I 
I 

! 

i I ! i 
I 

1 3  h t c r m ~ n r ~ s  I I 
I i I 

1 4 SIcrrnamaksn f i i 
liq,iP(m F'zngjaran 1 i i 

I 

i 

*) lni dsngnn tan& cek (Lr) padn .setiap ketrmnculsn diskriptor. 

NIP. 



FORMAT KEAMJ UAN tlA?IT'Cl1Li RIta3ASISW A 





DAFTAR RIWAYAT HlDUP 

I. ldentitas 

N a m a : Drs. Buchari Nurdin. M.Si 

TempaV Tgl. Lahir : Agam, 6 Oktober 1947 

N I P  : 130365627 

PangkaWJabatanIGol : Pembina CJtama Mudal LeMor Kepala/lV/c 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Status Perkawinan : Kawin 

Agama : Islam 

Pekerjaan : Dosen Sejarah FIS Universitas Negeri Padang 

Alamat Rumah : Jln. Gajah I No.8 Air Tawar Padang Telp. 0751-53855 

Alamat Kantor : Jln. Prof. DR. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 

Keluarga : 

lsteri . : Darislen, A.MPd (Gum SD Negeri 19 Padang) 

Anak : I. Bartoniv Nurdin, S.Pd (Dosen Akademi Kebidanan Padang) 

2. Bartoven Vlvit Nurdin, S.Sos, M.Si (Mhs. S3 Pasca Sarjana 
Universitas lndonesia 

3. Bemediv Nurdin (Mahasiswa Fakultas Teknik UNP Padang) 

4. Bernevid Nurdin ( SMU Negeri 2 Padang) 

!I. Riwayat Pendidikan 

1 .Sekolah Rakyat 1960 

2.SMEP Negeri Bukittinggi 1964 

3.SMEA Negeri Padang 1967 

4.Sa jana Muda Sejarah IKlP Padang 1971 

5.Sajana Pendidikan Sejarah IKlP Padang 1976 

6.Magister Sains (M.Si) ~ a i c a  Sa jana Universitas Indonesia 1998 

Ill. Penddikan Non Gelar 

1. Kursus calon dosen kewiraan di Lemhanas Jakaea 1983 

2. Pendidikan Pengembangan lnovasi Pendidikan di IKlP Jakarta 1984 

3. lnternasional Scholarship,Comel University New York USA 1999 



IV. Pengalaman Kerja 

1. Guru Sejarah SO 8 tahun PPSP IKlP Padang 1971 - 1976 

2. Guru Sejarah SMP PPSP IKlP Padang 1973 - 1976 

3. Wakil Kepala SMP PPSP IKlP Padang 1974 - 1976 

4. Asisten Dosen Sejarah FPlPS IKlP Padang 1971 - 1976 

5. Dosen Sejarah FPlPS IKlP Padang 1977 - sekarang 

6. Kepala Biro Pendidikan IKlP Padang 1977 - 1984 

7. Dosen Pendidikan Kewiraan IKlP Padang 1984 - sekarang 

8. Dosen Pendidikan Kewiraan Universitas Bung Hatta 1984 - 1995 

9. Dosen Pendidikan Kewiraan di Akademi Kesehatan Padang 1985 - sekarang 

10. Dosen Luar Biasa IAlN Imam Bonjol Padang 1986 - 1989 

1 1. Kepala Bagian Akademik BAAK IKlP Padang 1984 - 1986 

12. Sekretaris Program Diploma iKlP Padang 1979 - 1984 

13. Pembantu Dekan Bidang Akademik STKlP PGRl Sumbar Padang 1984 -1 989 

14. Ketua STKlP PGRl Sumbar Padang 1989 - 1995 

15. Kepala Humas IKlP Padang 1991-1 993 

16. Staf Ahli Pembantu Rek-tor I IKlP Padang 1993 - 1995 

17. Kepala UPT PPL IKlP Padang 1998 - 2003 

78. Pemimpin Proyek Pendidikan Guru Sekolah Menengah (PGSM) IKlP Padang 1998 - 
200 1 

19. Ketua Komisi A Senat FIS UNP 1999 - sekarang 

20. Ketua Tim Pembukaan Program Studi Sosiologi Antropologi FIS UNP 1999 

21. Ketua Bidang Pendidikan Sejarah DHD 1945 Proprinsi Sumatera Barat 2000 

22. Anggota Tim Penilai Kepahlawanan Propinsi Sumatera Barat 2001 

23. Ketua I MSI Cabang Sumatera Barat Periode 2001 - 2005. 

24. Konsultan Peningkatan Mutu Pendidikan SLTP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera 
Barat 2002 - sekarang 

V. Penelitian dan Karya llmiah 

1. Penggunaan Metode Mengajar Sejarah pada SMP-SMA Kodya Padang 1977 

2. Adat lstiadat Daerah Sumatera Barat 1978 

3. Adat lstiadat Perkawinan Daerah Sumatera Barat 1978 

4. Peranan Media dalam Pengajaran Sejarah pada SMP-SMA Kodya Padang 1983 

5. Iran Sepanjang Masa 1985 

6. Libya dan Libanon, Dua Negara Timur Tangah 1989 

7. Anwar Sadat, Pejuang Timur Tengeh 1995 

8. Ketahanan W~layah Kodya Padang 1995 



9. Timur Tengah Dalam Lintasan Sejarah 1995 

10. Pengembangan Kodya Padang 1997 

11. Perkembangan Kota Padang dengan Pendekatan Ketahanan Nasional 1997 

12. Sistem Kernitraan LPTK-Sekolah 1998 

13. Hubungan Indonesia Amerika periode Suharto 1998 

14. Indonesia- Amerika Relation Under Soeharto 1999 

15. Pernbimbingan Mahasiswa PPL dengan Supervisi Klinis 1999 

16. Politik Negara-negara Barat di Timur Tengah 2000 

17. Sejarah Timur Tengah 2000 

18. Ontalogi Etnografi lndonesia 2000 

19. Sejarah Budaya Kabupaten Agam 2002 

20. Berbagai Upaya Peningkatan Mutu SLTP di Sumatera Barat 2002 

21. Sejarah Agam, dari Pra Sejarah Hingga Proklarnasi 2002 

22. Sejarah Minangkabau , dari Pra Sejarah Hingga Islam 2003 

VI. Tanda Penghargaan 

1. Dosen teladan II FKPS IKlP Padang 1984 
2. Dosen teladan I IKlP Padang 1985 

Padang, 2 Juni 2003 

B d  Drs. . uc 
NIP. 130365627 



Nama : Dra Sri Elniari, M.A 

Tempadtgl lahir : Pekanbaru / 19 November 1960 

Nama d m  Alarnat lnstansi : Tenaga pengajar pada jurusm Maternatika FMIPA 

Riwayat Pendidikan : 

2. SD berijazah tahun 1973 
3. SMP berijazah tahun 1976 
4. SMA jurusan IPA b e r i j d  tahun 1980 
5. Sq-ana Pendidikan Matematika IKP Pdang berijazah tahun 1984 
6. Magister Pendidikan Maternatika Institute of Education Universih of 

London, 1997. 
Pmelitian O;arya ilmiah) 

7. Studi tentang kernampurn rnengelola Kelas Mahasiswa Prakcek Lapmgrn 

Jurusan Matematika FMIPA IKlP Padmg. (Penelitian, 1956). 

8. Studi tentang Motivasi Berprestasi Mahasiswa Jurusm Pendidikan 

Maternatika dan Hubungannya dengan Hasil Belajar, (Penelitian, 1985). 

9. An Analysis of Children's Performance and Difficultis in solving Addition 

and Substraction Word Problem. (Tesis S2,1997). 

10. Pengantar Teori Group. (Buku. 1994). 

1 1. Matriks. (Buku. 1997). 

12. Teori Bilangan (1 995). (Buku 1995). 

13. Sistern Persamaan Linear. (buku, 1998). 

14. Assesrnent of Children's Performmce in Primary klathematics. (Makalah, 

1997). 

I .  Pangantar Topologi. Puku ,  1998). 


