
Lembar Observasi

Pelaksanaan Supervisi Sekolah di SMAN 10 Bombana

Variabel Aspek Indikator Pengamatan
Ya Tidak

Pelaksanaan
Supervisi
Kepala Sekolah

1. Pelaksanaan Teknik perseorangan/individu
kepala sekolah melalui:

a. Mengadakan Kunjungan Kelas √
b. Mengadakan Kunjungan Observasi
c. Membimbing Guru-Guru Tentang cara-cara

mempelajari pribadi siswa dan atau mengatasi
masalah yang dialami siswa √

d. Membimbing Guru-Guru dalam hal-hal yang
berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum
sekolah seperti:

1) Menyusun Program Semester
2) Menyusun atau Membuat program

satuan pembelajaran
3) Melaksanakan teknik-teknik evaluasi

pengajaran
4) Menggunakan media dan sumber

dalam proses belajar-mengajar.

√

√

√

2. Pelaksanaan teknik kelompok kepala sekolah
a. Mengadakan pertemuan atau rapat √
b. Mengadakan diskusi kelompok √
c. Mengadakan pelatihan-pelatihan kepada guru √

Toburi, Februari 2016

Peneliti

J U I N A
12010103047

Lampiran I
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LAMPIRAN II

Pedoman Wawancara

Pelaksanaan Supervise Kepala Sekolah di SMAN 10 Bombana

Kabupaten Bombana

Peneliti : J u i n a

Tanggal Wawancara: 1 / Februari / 2017

Responden : Daud, S. Pd, M. Pd

Tempat : Kantor SMAN 10 Bombana

Pertanyaan Peneliti:

1. Pelaksanaan Teknik Perseorangan/individu kepala sekolah di SMAN 10
Bombana Kabupaten Bombana

1. Apakah bapak mengadakan kunjungan kelas?
2. Apakah bapak membimbing guru-guru tentang cara-cara mempelajari karakter

siswa atau mengatasi problema yang dialami siswa?
3. Bagaimana bapak membimbing guru-guru dalam menyusun program

semester?
4. Apakah bapak membimbing guru-guru dalam menyusun atau membuat

progaram satuan pelajaran?
5. Apakah bapak membimbing guru-guru dalam melaksanakan teknik-teknik

evaluasi pengajaran?
6. Apakah bapak membimbing guru-guru dalam menggunakan media dan

sumber dalam proses belajar mengajar?

2. Pelaksanaan Teknik kelompok kepala sekolah di SMAN 10 Bombana
Kabupaten Bombana

1. Apakah bapak menagadakan pertemuan atau rapat?
2. Apakah bapak mengadakan diskusi kelompok?
3. Apakah bapak mengadakan pelatihan-pelatihan kepada guru?



67

LAMPIRAN III

Transkrip Wawancara dengan Kepala Sekolah di SMAN 10 Bombana

Peneliti : J u i n a

Tanggal Wawancara: 1 / Februari / 2017

Responden : Daud, S. Pd, M. Pd

Tempat : Kantor SMAN 10 Bombana

Catatan Lapangan

Hari Rabu tepatnya tanggal 1 Februari 2017 pukul 07.45 mengawali aktivitas saya di

pagi hari yang cerah menuju sekolah SMAN 10 dengan tujuan bertemu  langsung

dengan kepala sekolah. Setibanya di sana saya disambut dengan senyum sapa  oleh

guru-guru lalu di persilahkan masuk duduk  berbincang bincang terkait dengan judul

penelitian saya. Sambil istirahat sejenak di ruangan guru, Saya membuka

pembicaraan bahwa maksud kedatangan saya disini dengan tujuan ingin

mewawancarai bapak pimpinan yaitu kepala sekolah kemudian bapak wakil kepala

sekolah mengajak saya untuk bersama-sama ke ruangan kepala sekolah dan saya

diantarkan lansung ke ruangannya, sebelum saya masuk ke ruangan, terlebih dahulu

saya mengucapkan salam dan disambut  ramah oleh kepala sekolah tersebut lalu saya

dipersilahkan untuk duduk. Kemudian saya mengucapkan salam yang kedua kali,

Lalu saya meminta untuk memulai wawancara.

Peneliti : Siapa namanya pak?

Responden : Nama saya Daud, S.Pd. M.Pd

Peneliti : Mohon maaf pak saya ingin wawancara bapak mengenai supervisi
di SMA Negeri 10 Bombana ini, maksud saya sekolah yang dipimpin
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bapak ini, izinkan saya meberikan beberapa pertanyaan tentang
pelaksanaan  supervisi di sekolah ini. Apa bisa dimulai wawancaranya
pak?

Responden : Silahkan, Silahkan!

Peneliti :  baik pak, izinkan saya memulai apakah bapak mengadakan
kunjungan kelas?

Responden : bahkan hampir setiap saat, hampir setiap saat kita mengadakan
kunjungan kelas memantau dan sekaligus kadang kala kita
mengadakan supervisi dalam proses pada saat berjalannya proses
pembelajaran dalam kelas

Peneliti : Iya, yang kedua pak mengenai, apakah bapak mengadakan kunjungan
kelas, kunjungan observasi?

Responden :selalu, selalu.. mengadakan kunjungan bahkan hampir setiap saat,
setiap ada waktu saya selalu berkunjung ke kelas.

Peneliti :Iya,  Kemudian pak mengenai, apakah bapak membimbing guru
bagaimana cara- mempelajari pribadi siswa atau mengatasi problem
yang dialami siswa?

Responden : bukan lagi membimbing, eeee hampir setiap bulan kita mengadakan
rapat akhir bulan sekaligus mengadakan evaluasi sekaligus
memberikan bimbingan kepada semua guru tentang cara, eeee….
Pembinaan siswa yang baik.

Peneliti : ooo iya begitu pak, kemudian yang kelima.. apakah bapak
membimbing guru-guru juga  menyusun atau membuat program
satuan pembelajaran?

Responden: eeee… selain kepala sekolah memberikan bimbingan, kita juga
mengundang tim dari luar, teman-teman kepala sekolah yang sudah
punya prestasi dalam hal pembuatan perangkat pembelajaran, kita
mengadakan pelatihan-pelatihan di sekolah,

Peneliti : Yaaa. Kemudian apakah bapak membimbing guru-guru dalam
melaksanakan teknik-teknik evaluasi pelajaran?

Responden : Iya jelas itu, Tetap kita memberikan bimbingan, bukan hanya satu
tetapi kepada semua guru yang melaksanakan pembelajaran, proses,
itu  Semua kita memberikan bimbingan  di bantu dengan teman-teman
dari sekolah lain, kita adakan selalu pelatihan-pelatihan.
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Peneliti : Iya, apakah bapak membimbing guru-guru dalam menggunakan
media atau sumber belajar?

Responden : Iya jelas…kita memberikan bimbingan dan kita siapkan semua, alat-
alat yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran di kelas

Peneliti : Ya itu tadi yang pertama pak, tentang pelaksanaan teknik
perseorangan dan kemudian yang kedua itu pelaksanaan teknik
kelompok kepala sekolah di SMA bapak ini Pertanyaannya, apakah
bapak, mengadakan pertemuan atau rapat?

Responden : Pertemuan itu apakah pertemuan antar sekolah atau dewan guru yang
dimaksudkan tadi?

Peneliti : Dewan guru pak

Responden : Itu tadi saya sudah sampaikan, setiap ada kegiatan, kita tidak pernah
melaksanakan tanpa ada rapat, musyawarah, kemudian setiap akhir
bulan itu kita melaksanakan rapat evaluasi, evaluasi kinerja guru dan
semua personil yang ada di sekolah

Peneliti : terus masalah…. Apakah bapak mengadakan, diskusi kelompok
untuk guru-guru ?

Responden : Jelas, iya diskusi kelompok itu pada saat kita rapat, itukan semua ada
masalah-masalah masing-masing guru disitulah akan diungkap dan
kita akan diskusi dan mencari  solusi yang terbaik untuk mnyelesaikan
masalah kalau ada yang bermasalah.

Peneliti : ya jadi…yang terakhir ini apakah bapak mengadakan pelatihan-
pelatihan pada guru?

Responden : ya itu tadi yang saya bilang, pelatihan-pelatihan…itukan bagian dari
kementerian dalam hal ini dinas provinsi, kabupaten kota, tapi kalau
untuk pelatihan-pelatihan mengantisipasi guru agar mereka bisa
mampu membuat perangkat pembelajaran, maka kita melakukan,
mengadakan kelompok kerja kepala sekolah dan kita mengundang
masing-masing sekolah untuk kita bertemu dan menyatukan visi-misi
dalam menyusun program-program perangkat pembelajaran tadi,
terutama dalam menghadapi K-13 ini.

Peneliti : ooo jadi sudah itu saja pak  yang dapat saya tanyakan terimakasih.









Gambar 1.1 : Pelaksanaan Teknik Supervisi individu : Kepala Sekolah Mengadakan Kunjungan Kelas



Gambar 1.2 : Teknik Supervisi Individu Kepala Sekolah Memberikan Bimbingan Kepada Guru yang
berkaitan dengan Pelaksanaan Kurikulum Sekolah



Gambar 1.5 Rapat Dewan Guru



Gambar 1.3 : Tehnik Supervisi Individu Membimbing guru dalam mengatasi siswa yang bermasalah



Gambar 1.4 : Pertemuan Kepala Sekolah dengan orang tua siswa siswa yang bermasalah



Gambar1.7: Kepala Sekolah Mengadakan Pertemuan dengan Orang Tua Murid Yang
Membahas Komite Sekolah

s

Gambar 1.8 : Peserta Rapat Komite Orang Tua Siswa



Gambar 1.6 : Teknik Supervisi Kelompok Pelatihan yang Diadakan di Sman 10 Bombana



Gambar 1.10 : Diskusi Kelompok



Gambar 1.9 : Diskusi Kelompok Dewan Guru



Gambar 1.10 :

Wawancara dengan Kepala Sekolah SMAN 10 BOMBANA
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CURICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama                      : Juina
2. NIM                        : 12010103047
3. TTL                        : Tangkeno, 28 Januari 1992
4. Jenis Kelamin         : Perempuan
5. Agama                    : Islam
6. Status Perkawinan : Menikah
7. Perguruan Tinggi   : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
8. Fakultas/Jurusan    : Tarbiyah ilmu Keguruan / Manajemen Pendidikan Islam
9. Alamat                   : Jln. Sultan Qaimuddin Kendari
10. No. Hp                   : 0822 5700 6128

B. DATA KELUARGA
1. Nama Orang Tua

a. Ayah : Juanda Ismail
b. Ibu : Marwiah

2. Nama Saudara Kandung
: Jumarni, S. Kom
: Muzrawia, SP
: Dewi Siska

C. RIWAYAT PENDIDIKAN
1. SD : SD Negeri II Enano
2. SMP : SMP Negeri 1 Wawotobi
3. SMA : SMA Negeri 1 Tinanggea

Kendari, Oktober 2017
Yang Bertanda Tangan

JUINA
12010103047


