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MODEL SUPERVISI AKADEMIX BERBASIS PENILAIAN KINERJA
GURU SEKOLAH DASAR

Dr. Wahira. DLPd
Jurussn AdDinbtrssi Petrdidilrn trrkultrs Ilmu Perdidikan

UniveBitls Negeri Makasssr

Tujuan umum penelitian ini aclalah untuk mengembangkan Model supervisi akademik
berbasis penilaian kine{a pada guru SD yang (valid, prallis, dan efekti!. Target khusus
yang dicapai adalah tersedianya model supervisi akademik yang berbasis penilaian
kinerja dan perangkatnya berupa (model, buku ajar supewisi akademik berbasis
penilaian kineda). U.tuk mencapai target teNebut akan digunskan model
p€ngembangan R & D rancangan model Borg dan Gall. Berdasarkan sepuluh langkah
tersebut, dimodifikasi menjadi 3 langkah p€nelitian dan pengcmbangan, tahap
penelitian yang dikembangkan yaitu: (l) tahap studi pendahuluan sr.ho'gai need: and
contens ahalysi:t, (2) tahap pengembangan sebagai design, development, and
eealuation, (3) tahap pengujian efektifitas produk sebag&i semi-sumative evaluatio .

Untuk menilai kualitas model supervisi akademik b€rbasis penilaian kinerja yaitu
memenuhi validitas, dan efektivitas melalui uji ahli. Hasil penelitian: (l) kebutuhan
pengembangan model supervisi akademik berbasis penilaian kinerja berupa (a) model
supewisi berbasis penilaian kinerja guru; (b) buku ajar supervisi berbasis penilaian
kinerja, sangat dibutuhkan guru unluk peningkatan kirerja guru SD, (2) Model awal
supervise akademik berbasis penilaian kinerja dimulai dari: (1) perencanaan supervisi
akademik-PKG dengan 5 langkah; (2) pelaksanaan supervisi akademik berbasis PKC 4
langkah; dan (3) Evaluasi Supervisi akademik berbasis PKG 4 langkah; (4)
pengembangan keprofesian berkelanjutan 2 langkah.

Kata kuncii Model, supervisi akademik, penilaian kinerja guru
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PENDAHULUAN
Supervisi pendidikan atau yang

lebih dikenal dengan supervisi
akademik memiliki konsep dasar yang
saling berhubungan. Dalam
perkembangannya supervisi
pendidikan memberikan pengaruh
yang baik pada perkembangan
pendidikan di Irdonesia sehingga para
pendidik memiliki kemampuan
mendidik yang keatil aktif, efcktif
dan inovatif.

Supervisi terutama sebagai
bantuan yang berwujud layanan
profesional yang dilakukan oleh kepala
sekolah, penilik sekolsh, dan
pengawas sefia supervisor lainnya
utuk meningkatkan proses dan hasil
belajar. Jika yang dimaksudkan
supewisi adalah layanan profesional
untuk meningkatkan proses dan hasil
belajar, maka banyak pakar yang
nembe kan batasan supewisi sebagai
bantuan kepada staf untuk
mengembangkan siruasi pengajaran
yang lebih baik. Tujuan supervisi
adalah: (l)Untuk pengembangan
kualitas diri guru; (2) Untuk
pergembangan profesional guru; (3)
Untuk memotivasi gulu.

Mclihat kondisi pendidikan kita
saat ini, maka kita dapat memsakan
kurangnya pendidikan kita dalam segi
mutu. Ini bisa direfleksikan dengan
banyaknya pengangguran di Indonesia.
Banyaknya penganggurrn ini
merupakan dampak langsung dan
sistemik dari kualitas hasil dari
pendidikan yang rendah sehingga
mereka yang telah lulus menempuh
pendidikan sukar benaing dengan
orang lain demi mendapatkan
pekerjaan yang layak karcna tidak
terp€nuhinya kualifikasi pasar
pegawai. Maka dalam hal ini

penyelenggaraan belajar mengajar
yang dilakukan oleh guru harus

diperhatikan.
Masalah penyelenggaman belajar

mengajar ini adalah menyangkut
tentang kualitas guru itu sendiri,
diantaranya yang terkait adalah
masalah kualilas mengajar dari guru

tersebut. Untuk itu, p€rlu adanya
proses pengawasan dan pembinaan

terus menerus dan kontinu. Masalah
ini berhubungan erat dengan sup€rvisi
pendidikan yang dilakukan oleh kepala
sekolah selalu pemimpin kepada gutu-
gurunya. Dengan adanya aktivitas
ini,diharapkan langsung dapal
memperbaiki situasi belajar mengajar
dari yang sebelumnya.

Kegialan supervisi merupaka.
sebuah proses aktivitas yang sangat
penting dilakukan dalsm tubuh
sekolah, karena di dalamnya memuat
proses pemerhatian, pembinaan,
pefuaikan dan pengembangan
profesional guru dalam kegiatan
pembelaiaran. Hal ini dalam jangka
panjang juga berdampak sangat baik
untuk meniBgkatkan dan
mempertahanlan kemajuan belajar
pescrta didik. Walaupun sasaran

supervisi ini dikhususkan kepada guru,
namun dampak dari itu semua juga
baik demi kemajuan prestasi belajar
peserta didik, karena hasil dari
kegiatan supervisi tersebut Dantinya
akan meningkatkan kemampuan dan
kualitas guru dalam memberikan
pengajaran.

Permasalahan penelitian ini adalah:
l. Bagaimana bentuk kebutuhan

pcngembangan model supewisi
akademik berbasis penilaian
kinerja?.
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2. Bagaimana bcntuk model awal
pengembangu model supervisi
akademik berbosis penilaian
kinerja hasil evaluasi pakar
dan praktisi yang dapat
digunakan oleh guru SD?.

Supervisi diadopsi dari bahasa
Inggris "supervision" yang berarti
p€ngawasan atau
kepengawasan-Secara morfologis
supervisi berasal dad kata super yang
berarti atas, lebih dan visi, beBni
penglihatan, atau pendangan.Pidarta
(1988) dengan mengutip pendapat
jones, bahwa supervisi adalah bagian
yang tidak terpisahkan dari seluruh
proses administrsi pendidikan yang
ditujukan terutama untuk
mengembangkan efektivitas kinerja
personalia sekolah yang berhubungan
dengan tugas-tugas utama pendidikal.

Berdasarkan p€ngertian-
pengertian diatas dapat di definisikan
bahwa supervisi adalah pengarah dan
pengendalian seorang atasan kepada
lingkat karyawan yang ada di
bawahnya dalam suatu
organisasi.Orang yang menjalankan
kegiatan supervisi biasa di sebut
Supervisor. Yang di sebut Supervisor
bukan hanya pejabat/petugas dari
kantor pembinaan, kepala sekolah,
guru-guru dan batrkan murid pun dapat
disebut sebagai supewisor, misalnya
diserahi tugas untuk menjadi ketua
kelas atau kelompoknya.

Pada hakikatnya supervisi
mengandung beberapa kegiatan pokok
yaitu pembinaaan secara berlanjut
melalui pengambangan profesional
personil dan perbsikan situasi belajar-
mengajar, dengan sasaran akhir
pencapaian tujuan p€ndidikan dan
pertumbunhan pribadi peserta didik.
Dongan kata lain dalam supervisi ada

proses pelayanan untuk membantu
atau membimbing guru-guru dalam
perbaikan dan peningkatan kompetensi
profesional guru. Perbaikan dan
peningkatan kompetensi tersebut
kemudian diaplikasikan dalam proses

belajar-mengajar sehingga tercipta
situasi belajar-mengajar yang lebih
menyenangkarg lebih mendorong
keativitas, dan pada akhimya dapat
menghasilkan output yang maksimal.

Supervisi akademik adalah salah

satu tugas kepala sekolah dalam
membimbing guru melalui fungsi
pengawasan. Pengawasan yang

dilakukan oleh kepala sekolah yaitu
melakukan pembinaarL bimbingan
untuk mernecahkan masalah
pendidikao termasuk masalah yang

dihadapi guru secara bersama dalam
proses pembelajaran dan bulan
mencari kesalahan guru. Peratur-an

Menteri Pendidikan Nasional Nomor
13 Tahun 2007 Tentang Standar
Kepala SekolahMadrasah, dinyatakan
bahwa salah satu kompetensi K€pala
Sekolah adalah memiliki kompetensi
supervisi, yaitu:

l. Merencarakan program
sup€rvisi akademik dalam
rangka peningkatan
profesionalisme guru.

2. Melaksanakan supervisi
akademik terhadap guru

dengan menggunakan
pendekaran dan teknik
supervisi yang tepat.

3.Menindaklanjuti hasil
supervisi akademik
terhadap guru dalam
rangka peningkatan
profesionalisme guru.

lndikator-indikator dari supewisi
akademik yang dilakukan oleh kepala
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sekolah menurut Piet A. (2000) adalah
sebagai berikut :

l- Tujuan supervise.
2. Hubungan guru dengan

supewise.
3. Bimbingan perencanan

mengajar.
4. Prosedu! pelaksanaan

supervise.
5. Bantuan dalam

memecahkan masalah.
6. Hasil dan tindak lanjut

supervise.
Guru yang mempunyai persepsi

yang baik terhadap sup€rvisi
akademik, maka guru akan mengajar
dengao baik, karena supervisi itu
benrti pembinaan kepada guru ke arah
perbaikan dalam mengajar. Begitu
sebaliknya jika salan dan advis dari
supervisor (pengawas) dari kepala
sekolah diabaikan oleh guru maka bisa
berdampak pada kegiatan mengajarnya
kurang baik. Kegiatan supewisi
akademik yang dilakukan kepala
sekolah akan berpengaruh secara
psikologis terhadap peningkatan mutu
mengajar guru apabila guru menerima
superisi tersebut sebagai masukan
dan motivasi untuk meningkatkan
mutu mengajamya sehingga ia akan
bekerja dengan sukarela yang akhimya
dapat membuat produktivitas kerja
guru metrjadi meningkat. Tetapi jika
guru tidsk menerima supewisi
akademik sebagai suatu hal yang dapat
mengakibatkan peningkatan mutu
mengajar dan motivasi atau dijadikan
beban maka ie akan bekerja karena
terpaksa dan kurarg bergairah yaog
ditunjuklian oleh sikapsikap yang
negative sehingga mengakibatk&n
prudullivitas kerja gulu menjadi
menunln.

Peratwan Menleri Negan
Pen&yagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun
2009, penilaian kineda guru adalah
penilaian yang dilakukan terhadap
s€tiap butir kegiatan tugas utama guru

dalam rangka pembinaan karir,
kepangkatan, dan jabatannya. Guru
sebagai pendidik profesional
mempunyai tugias utama yaitu
mendidik,mengaiar, membimbing,
mengaBhkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada
pendidikan anak usia dini jalur
p€ndidikan formal, pendidikan dasar,
dan pendidikao menengah.
Pelaksanaan tugas utama guru tidak
dapat dipisahkan dari kernampuan
s€orang guru dalam penguasaan dan
penerapan komp€tensinya, seperti
yang diamanatkan dalam Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor
16 Tahun 2007 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi
Guu, khususnya pada p€nguasaan
kompetensi pedagogik dan kompetensi
profesional.

Penguasaan dan penerapan
kompetcnsi teNebut sangat
menentukan tercapainya kualitas
proses pembelajarar, pembimbingan
peserta didik, dan pelalsanaan tugas
tambahan yang relevan yang sesuai

dengan funpi s€kolaly'madrasah.
Untuk itu memastikan apakah guru
melaksanakan tugasnya secam
profesional maka perlu dikembangkan
sistem ponilaian kinerja gufu. Sistem
penilaian kinerja guru adalah sebuah
sistem penilaian kinerja berbasis bukti
(evidence-hased appruisal) yang
didesain untuk mengevaluasi tingkatan
kinerja guru secara individu dalam
melaksanakan tugas utamanya sebagai
guru profesional. Penilaian kinerja guru
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diharapkar b€rimplikasi positif
terhadap perbaikan dan peningkatal
profesionalisme gurq juga harus
berdampak pada peningkatan prestasi
pesena didik.Sistem ini merupakan

Mf,TODE

Penelitian ini menggunakan
mncangan penelitian dan
pengembangan model procedural
(R&D), karena dalam penelitian ini
lebih mongarah pada penggambaran
langkah-langkah yang perlu ditempuh
dalam menghasilkan produk berupa
model dan perangkat
pendukungnya.Rancangan model Borg
dan Call (1983;775-776), adz l0
langkah. Berdasarkan sepuluh langkah
tersebut oleh Sukmadinata (2006:176)

Studi Pendahuluatr

Mengkaji pustaka dilakukan
dengan kegiatan (l) menganalisis
model supervisi akademik yang di
gunakan oleh dinas pendidikan
pemuda dan olah raga provinsi dan
kabupaten kota berserta perangkatnya"
(2) menganalisis langkah-langkah
supervisi akademik, (3) menganalisis
sub-sub materi pokok untuk
pengembangan model supervisi

Pengembangan

Implementasi model supervise
akademik berbasis penilaian kinerja
dilakukan dengan menggunakan desain
ekperimental semu atau Prc-
Erpe me al /)e,Jrg, satu kelompok
dengan pre-test dan post-test. (Borg &
Gall, 1989:536).Tujuan penggrmaan
desain ini untuk menguji keefektifan
model dan validasi model konseptual

bentuk penilaian yang sangat penting

untuk mengukur kinerja guru dalam
mclaksanakan pekerjsannya s€bagai

bentuk akuntabilitas sekolEh.

dimodifikasi menjEdi 3 langkah
penelitian dan pengembangan, tahap
penelitian yang dikembangkan yaitu:
(l) tahap studi pendshuluan sebagai
needs and contens analysis, (2) tahap
pengembangan sebagai design,
det'elopmen, and evalualion, (3) t^hap
pengujian efcktifitas produk sebagai
semi-slrtttt i'e evaluation. Diharapkan
tahapan ini bisa berfungsi sebagai
penelitian, pengembangan dan fungsi
validasi.

akademih (4) menganalisis
pembelajeran di lapangan untuk
menemukan lardasal konsep model
supervisi akademik berbasis penilaian
kinerja.lnformasi ini dikumpulkan dari
guru sekolah dasar yang ada di
Kabupsten Pinrang dan Kabupalen
Gowq dengan menggrmakan
instrument angket/kuisioner.

yang telah dihasilkan secam
empirik.Pengujian keefehifan model
dilakukan terhadap model konseptual
yang dikembangkan sehiogga dapat
mcnjadi model empirik atau layak
terap. Tahap pengembangan ini
dilakukan dengan kegiatan meliputi:
(l) penyusunan model supervise
akademik berbasis penilaian kinerja,
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(2) uji keterbecaan, (3) konsultasi
pakar dan gaktisi, (4) evaluasi ahli isi,
(5) Uji coba kelompok, (6) Uji coba
lapangan terbalas.

Foku\ pengembangan teietak
pada fungsi pelaksanadn supervisi
akademik herba.eis penilaian
kinerya.Pelaksanaan terdapal emplrt
I angka h pe nge m bangan, yaitu :
(1) kegiatan merencanakan dan
melaksa.akan pembelajaran sesuai
ketentuan supervisi dan penilaian
kinerja guru; (2), mengevaluasi dan
menilai hasil supervisi dan penilaian
kinerja gurq (3) menganalisis hasil
supewisi dan penilaian kircrja guru;

R{SIL DAN Pf,MBAHASAN

Hasil penelitian ini menemukan tiga
pokok temuan yaitu: (l) kebutuhan
pengembangan model supervisi
akademik berbasis penilaian kinerja
yang saat ini diharapkan guru di
Sekolah Dasar berupa kebutuhan
model dan pakemya; (2) bentuk hasil
validasi ahli pengembangan model

Hasit studi kebutuhan
perangkat pengembangan model
supervisi akademik berbasis penilaian
kinerja guru SD menemukan gambaran
kebutuhan pengembangan model
supervisi akademik berbasis penilaian
kineqja pada guru sekolah dasar yang
dibutuhkan oleh guru dan kepala
sekolah sekolah dasar meliputi: (l)

(4) melaksanakan tindak lanjut hasil
supervisi dan penilaian kineda guru.

Dengan mempgrhalikan
analisis kebutuhan dan studi kualitstif
yang mendalam lentang kebutuhan
guru akan model supervisi akademik
berbasis penilaian kinerj4 kemudian
dilakukan validasi ahli tentang model
supewisi akademik berbasis penilaian
kinerjalengkap dengan buku panduan

supervisi. Selanjutnya peda tahun
kedua, produk yarlg dibuat baru
tersebut siap untuk dilakukan
pengembangan (l)evelop\ rntuk di
ujicobakan psda kepala sekolah dan
guru Sekolah Dasar

supervisi akademik berbasis penilaian
kinerja pada guru sekolah dasar; (3)
hasil evaluasi pakar dan praktisi,
terhadap model dan buku ajar
supervise akademik berbasis penilaian
kinerja yang dapat digunakan oleh
guru SD. Masing-masing temuan dapat
diikuti dalam diskipsi berikut ini.

kebutuhan pffencanaan supervisi
akademik berbasis penilaian kinerj4
(2) kebutuhan model pelaksanaan
supervisi akademik berbasis penilaian
kinerja; (3) kebutuhan evaluasi dan
tindak lanjut model supewisi
akademik berbasis penilaian kinerja
yang dapat dilihat pada tab€l berih(
ini:

Betrtuk Kebutuhatr Pergembs[gitr Model Supervisi Aksdemik Berbslig
Penilaian Kinerja Guru Sekolah Das{r
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Tabel l. Skor Aspek Kebutuhan perencanaan model supervisi
Berbasis PKG Guru Sekolah Dasar

akademik

Katesori Jumlah PeNentase
Srngat pentit!g
Penting
Kurmg peoting
Tidak penting
Jumlah

l9
l5
6
0

40

47,sv/o
37,500,i,

15,006/0

0o,;

100
Sumber: Datd Penelitian (diolah 20n)
Pada indikalor perencarual

supervise akademik bertasis penilaian
kinerja gulu kategori sangat penting l9
oarng atau 47,50% pada hasil
kebutuhan tujuan pengembangan
model supervis€ akademik berbasis

penilaian kineda. Pada indicator
kategori peDting 15 orang atau
37,50Yo. Pada indicator kategori
kurang penting 6 orang atau 15,00%
Pada indicator kategori tidak p€nting
0 orang atau 0%.

Tabel 2. Skor Asp€k Kebutuhan Pelaksanaan Supervisi Akademik
Berbasis Pkg Guru Sekolah Dasar

Kategori
Ssrg.t p€nting
Penting
Kursng petrtiog
f idak penting
Jumlsh

62,50%25
l5
0
0

40

37,5
oyo
00/o

100

0%

Surnbet: Duta Penelirian (diolah 2017)
Pada indicator kebutulun akademik berbasis penilaian kineqa

pelaksanaan supeffisi akademik Pada indicator kategori peDting 15

berbasis penilaian kineda guru onrng atau 37,50%. Pada indicator
kalegori sangat penting 25 orang atau kategori kunng penting 0 orang atau
62,50oh Wd& hasil kebutuhan tujuan 0o/o. Padt indicator kategori tidak
pengembangan model supewis€ pcnting 0 orang atau 07o.

Tabel 3. Skor Asp€k Kebutuhan Evaluasi Supervisi Akademik Berbasis Pkg Guru
Sekolah Dasar

Kategori Jumlah Persent!se
58trgat penting
Pcnting
Kurstrg petrting
-l idak penting
Ju]nlah

20
t7
3

0
40

50,00%
41,500.,"

7,500/0

00,o

I00
Sumber: Dota Penelitian (diolah 2015)
Pada indikator kebutuhan hasil kebutuhan tujuan pengembanga.

evaluasi supervise akademik berbasis model supervis€ akademik bcrbasis
penilaian kinerja guru kategori saryat penilaian kinerja. Pada indicator
pelting 20 orang atau 50,00% pada kategori pentirlg l7 oraDg alau

Jumlah PeBent{se
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42,59o/o. P8'dL indicator kategori
kuang penting 6 orang atau o/o Pada

indicstor kategori tidak penting 7

orung 
"tsu 

? ,50o/o.

Kebutuhrn Buku Pedoman dsn Buku Ajrra Model Superviri Akademik
Berbasir Penilaistr KiDerja

Hasil studi kebutuhan kepala sekolah sekolah dasar meliputi:
pengembangan model supervisi (l) kebutuhan buku pedoman model
akademik berbasis penilaian kircrja supervisi berbasis penilaian kinerja;
guru SD menemukan gambaran (2) buku panduan model supervisi
kebutuhan pengembangan model berbasis penilaian kinerja, yang dapat
supervisi akademik berbasis penilaian dilihat pada tabel berikut ini:
kinerja pada guru sekolah dasar dan

Tabel 4. SkorAspek Kebutuhan Buku Pedoman Model Sup€rvisi
Akademik Beftasis PKG Guru Sekolah Dasar

Su ber: Data Penelilian (diolah 2017)
Pada indikator kebuluhan buku penting 15 orang atau 37,50yo. Psda

pedoman model supervise akadcmik indicator kategori kurang penting 0
berbasis penilaian kineda guru orang atau 07o Pada indicator kategon
kategori sangat penting 25 orang atau tidak penting 0 orang atau 0%.
62,500/o. Pads indicato. kategori

Tabel 5. Skor Aspek Kebutuhan Buku Ajar Supervisi Akademik Berbasis
PKG Guru Sekolah Dasar

Jumlah Persentsse

l0

0

Sumber: Datd Penelitidn (diolah 2017)
Pada indicator kebutuhan buku atzu 25,00o/o. Pada indicator katgon

ajar supervisi akademik berbasis kuang penting 0 oran g a1@'! 0o/o. Pada
penilaian kinerja guru kategori sangat indicator kategori tidak pentiDg 0
penting 30 orang atau 1590o/o. PadL olang atau oyo.

indicator kategori penting l0 orang

Xategori Jumlsh Persentase

SugEt p€rting
Pcnting
Kurang pertitrg
'I idak penting
Jumhh

25
l5
0
0

40

62,500/o

37.509r
0o/o

0",0

100

Kstesori
Satrgst petrtirg
Pcoting
Kuratrg penting
Tidak penting
Jumlrh

75,@o/o
25,00%

V/o
0%
100
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Model supervile rksdemik berbrsis penihiso kinerja hasil vslidasi thli yang

sudah ujicobaLrn psda kepsls sekolsh dan guru di Sekolah Dasar

. m€hklanskan

. rn€nSeviluasi

. mengianalisis

.tindak laniut

kebutuhan hasil
supervisi

. PerencalaaD
kebutuhan hasil PK

. p€ngetahurln

. keterampilan

. sikap

Gambar 2. Model Supervisi Akademik Berbasis Penilaian Kinerja Guru

PeDbahrsrD
Beotuk Petrgemb8trgan Model Supervisi ALademik berbssb Peoilsirtr Kinera
Guru yrtrg dibutuhkrn Guru SI)

Hasil analisis kebutuhan supewisc akademik yang dilahkan
pengembangan model supervise oleh kepala sekolah pada guru sekolah
akademik berbasis PKG pada guru dasar dilakukan benamaan dengan
sekolah dasar menggambarkan bahwa PKG pada guru sekolah dasar.

sebagian b€sar guru sekolah dasar di Penilaian kinerja guru SD merupokan
kabupaten Pinrang sangat salah satu komponen penting dalam
mengharapkan adanya model supervise pengembangan sumber daya manusia
akademik berbasis PKG. Meskipun (SDM) pada sebuah institusi,
berbagai aspek belum terencana dan kebutuhan pengembangan model
terlaksana dengan baik di sekolah supervise akademik berbasis PKG
dasar, ru[num kebutuhan guru dapat meningkatkan pengetahuan,
lerhadap model supervise akademik keterampilan dan sikap yang
b€rbasis PKG pada guru sekolah dasar merupakan asset penting dalam
sangal tintgt. institusi. Peningkatan pe[getahuan,

Beberapa guru sekolah dasar keterampilan, dan sikap dapal
sangat mengrngingkan agar model meningkatkan kineda institusi dalam

. Men€ntuLan trjurn

. Menentukan teknik

.Menentukan perd&un

. Menluerng prosedur
monitoring

. Merumusken kiteria

\aluasi &
'l indxk
Lsnjut

Superrisi
lk demik &

PK

Pchksenran
Supenisi

.1k{demik &
PK

K€profrsi{n
bcrkelenjuaq

Penpenrh{n

\kn(l("ril. &
PK



menghadapi perubahan dan p€rsaingan

ekstemal.
Uraian dialas sejalan dengan

penelitian El-Khalicka (201I ),
Penelitian ini mengunkapkan bahwa
untuk mendapatkan guru professional
diperlukan kualifi kasi dan kompetensi
dan hasil yang baik untuk lulus
beberapa ujian dan tes, yang dikenal
sebagai "asse.ssraenl center" - Uruian
di atas sesuai dengan p€ndapat
Simamora (2006), dan Mujiman
(2009), bahwa supervise sangal
dibutuhkan dalam peningkatan
pengetahuan, kemampuan, motivasi,

Peneliti melihat bahwa model
supervise akademik berbasis penilaian
kinerja pada guru sekolah dasar
memberikan pengalaman nyata kepada
guru sekolah dasar dalam memahami,
tata cara supervise akademik berbasis
PKG dalam bentuk pengawasan
sehingga bisa mencapai kompetensi
yang utama dalam peningkatan
kompetensi professional dan profesi
guu, model supervise akademik
Masis PKG pada guru sekolah dasar
menjelaskan implementasi fungsi
p€rencaftEn, pelaksanaan, dan tujuan
supervisi.

Berdasarkan hasil validasi ahli yang
dilakukan, di dadapatkan model
supervisi akademik berbasis penilaian
kinerja yang dimulai dari: (l)
perencanaan supervisi akademik-PKG
dengan 4 langkah; (2) pelaksanaan
supervisi akademik berbasis PKG 5

l0

dan kepuasan belajar sehingga dapat
menghasilkan pe.ubahan kemampuan
sesuai dengan karakteristik pribadi dan
lingkungan peserta sehingga supervise
akademik berbasis PKG memberikan
manfaat untuk: (l) meningkatkan
l'uantitss dan kualitas produktivitas;
(2) mengurangi waktu belajar yang
diperlukan guru untuk mencapai
standar yang dapat diterima; (3)
menciptakan sikap, loyalitas, dan
kerjasaman yang lebih
menguntungkan.

Model pengembangan

supervise akademik berbasis PKG
pada guru sekolah dasar, hal ini telah
memenuhi prinsipprinsip dalam
penilaian tim ahli, sehingga model
supervise akademik b€rbasis PKG
tersebut dapat membantu kepala
sekolah dan guru sekolah dasar dalam
meningkatkan kemampuan komp€tensi
pedagogic, social, keprib@dian dan
profesionalnya, serta sangat
memungkinkan tmtuk diujicobakan
dan diterapkan pada penilaian
supervise akademik berbasis PKG
pada guru sekolah dasar yang lain.

langkah; dan (3) Evaluasi Supervisi
akademik b€6asis PKG 2 langkah.
Model hasil validasi ahli ini akan
diujicobakan peda kepala sekolah dan
guru yang ada di Kabupaten Gowa dan
Kabupaten Pangkep di Sulawesi
Selatan, pada tahun ke dua.

Model Supervise Akrdemik Berbasis Penilria Kinerjr Hrlil Validasi Ahli

Bentuk Petrgemb.ogoa Model Supervisi Akrdemik Berbasis Penilaian Kinerja
psda Guru SI)



KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian diatas,
maka kesimpulan penelitian ini
adalah:

l. Berdasarkan angket
kebutuhan pengembangan
model supervisi akadanik
berbasis penilaian kinerja
guru membutuhkan (a)
model supervisi berbasis
penitaian kinerja guru; (b)
buku pedoman supervisi
berbasis penilaian kinerja
guru; (c) buku ajar
supervisi berbasis
penilaian kine{a" sangat
dibutuhkan guru untuk
peningkatan kinerja guru
SD,

Srrsr

Pada kesimpulan penelirian di atas

maka disarankan:
l. Untuk meningkatkan

kompetensi pedagogrc, social,
kepribadian dan professional
guru di Sekolah Dasar,
supervise akad€mik dilakukan
setiap bulanDya khususnya
pada kompetensi pedagogic
dan professional agar kincrja
gulu menjadi lebih baik.

2. Desain model p€ngembangan

supervise akademik berbasis
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