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BAB II 

ORIENTASI SUPERVISI PENDIDIKAN 

1.  PENDAHULUAN 

1.1. Deskripsi Singkat  

Materi ini membahas tentang orientasi supervisi pendidikan yaitu 

orientasi Directive, orientasi Non Direktif,  Kolaboratif, dan  

menganalisis perilaku mengajar guru, serta supervisor sebagai mitra 

kerja guru. 

1.2. Manfaat dan Relevansi 

Materi ini sangat penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen 

pendidikan sebagai calon supervisor pedidikan khususnya dalam 

memahami, dan menerapkan orientasi supervisi pendidikan, serta 

mampu menganalisis perilaku mengajar guru. 

1.3. Standar Kompetensi 

           Memahami dan  mampu menerapkan orientasi supervisi pendidikan  

1.4. Kompetensi Dasar   

1.  Mengklasifikasi orientasi supervisi pendidikan 

2.  Menganalisis perilaku/gaya mengajar guru 

3.  Mengidentifikasi peran supervisor sebagai mitra kerja guru 
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1.5. Petunjuk Belajar  

Pada pertemuan ini dimulai dengan curah pendapat yang 

berkaitan dengan materi yang akan dibahas  mahasiswa membaca  

materi secara mengenai orientasi supervisi pendidikan yaitu orientasi 

directive, non directive, collaborative, dan menganalisis perilaku 

mengajar guru, serta supervisor sebagai mitra kerja guru berdasarkan 

adaptasi Glickman melalui pandangan psikologis tentang belajar. 

Materi itu didiskusikan dalam bentuk kelompok. 

2. PENYAJIAN 

Orientasi supervisi dilandasi oleh tiga pandangan psikologi tentang 

belajar, yaitu humanistik, kognitivistik, dan behavioristik (Glicman,1981). 

Glicman mengidentifikasi  tugas/ tanggung jawab guru dan siswa dalam 

belajar sebagaimana tertuang dalam tabel berikut: 

Pandangan Tantang Belajar 

Tanggung jawab siswa Tinggi Sedang Rendah 

Tanggung jawab guru Rendah Sedang Tinggi 

Pandangan Psikologi tentang 

belajar 

Humanistik kognitivistik Behavioristik 

Metode belajar Self-

discovery 

Experimentasi Conditioning 

Carl D. Glicman, 1981 
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Tabel di atas menunjukan guru yang berpandangan humanistic, maka 

dalam strategi pembelajarannya lebih meluangkan waktu bagi siswa untuk 

belajar atau dapat dikatakan bahwa tanggung jawab siswa dalam pembelajaran 

tinggi sedangkan tanggung jawab guru rendah. Jika guru berpandangan 

kognitivistik akan menampilkan model pembelajaran yang seimbang antara 

tanggung jjawab guru dan tanggung jawab siswa. Sedangkan bagi guru yang 

berpandangan behavioristic akan menganut strategi belajar dengan beban 

tanggung jawab yang tinggi bagi guru sedangkan siswa rendah tanggung 

jawaabnya dalam belajar di kelas. 

Pandangan psikologis ini oleh Glicman dijadikan sebagai acuan untuk 

memposisikan peran pengawas dalam membimbing dan membina guru untuk 

pengembangan profesionalnya sebagaimana tergambar pada tabel berikut: 

Pandangan Tentang Supervisi 

Tanggung jawab guru Tinggi Moderat Rendah 

Tanggung jawab supervisor Rendah  Moderat Tinggi 

Orientasi Supervisor NonDirective Colaborative Direktive 

Metode Utama Penilaian 

Diri Sendiri 

Kontrak 

Bersama 

Patokan 

digariskan 

Pendekatan Psikologis Humanistik Kognitif Behaviorisme 

Carl D Glicman, 1981 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui pandangan supervisor (pengawas) 

dalam melaksanakan pembinaan terhadap guru-gurunya. Bagi pengawas 

dengan orientasi supervisi yang non direktif (humanistik) akan lebih banyak 
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memberikan waktu bagi guru untuk mengembangkan profesinya. Pengawas 

dengan orientasi kolaboratif (kognitifistik) akan bersifat moderat dengan 

peran seimbang antara guru dan supervisor (pengawas). Biasanya supervisor 

(pengawas) yang berpandangan kognitifitik ini akan menjalin kontrak 

bersama dengan guru berkaitan dengan tugas profesinya. Sedangkan bagi 

pengawas yang berorientasi direktif (behavioristik) memiliki peran yang lebih 

dominan dibanding guru-gurunya dalam pengembangan profesi. Mereka 

membuat standar yang harus dijalankan guru dengan pantauan yang ketat 

bahkan mereka lebih menekankan metode mengajar yang ditetapkan.  

 

1. Orientasi Direktif 

Orientasi direktif dalam supervisi berangkat dari landasan psikologi 

behavioristik tentang belajar dan mengajar dalam pandangan ini. Belajar 

dilakukan dengan kontrol instrumental lingkungan. Dengan demikian, 

menurut pandangan ini seorang akan belajar dan berhasil belajarnya manakala 

senantiasa dikondisikan dengan baik dakan kingkungan tertentu peserta didik 

yang berhasil belajar diberikan ganjaran (rewards) sementara yang gagal 

diberikan hukuman (punished)  

Pandangan belajar demikian sangat cocok bagi peserta didik 

permulaan kontrol lingkungan dalam bentuk penkondisian, pembiasaan, 

peniruan, pemaksaan. Sangat cocok bagi peserta didik yang masih rendah 

tanggungjawabnya jika pada peserta didik yang telah lama dan tingkat 
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kesadaran dan tanggungjawabnya tinggi, maka pandangan belajar demikian 

tidak cocok lagi. Tetapi, jika peserta didik yang sudah lanjutpun, rasa 

tanggungjawabnya masih rendah, maka pandangan belajar ini cocok 

diterapkan. 

Oleh karena dalam pandangan ini, tanggungjawab peserta didik dalam 

belajar rendah. Maka guru yang mengajar dituntut tanggungjawab yang sangat 

tinggi ia harus senantiasa mengkondisikan peserta didiknya agar mereka 

senantiasa belajar. 

Pandangan direktif dalam supervisi, sebenarnya juga dikembangkan 

dalam pandangan behavioristik tentang belajar jika tanggung jawab guru 

dalam mengembangkan dirinya sendiri sangat rendah. Dibutuhkan 

keterlibatan yang tinggi dari supervisor. Dengan demikian, guru akan dapat 

dikondisikan sedemikian sehingga mereka dapat mengembangkan dirinya 

dengan baik. 

Supervisor yang berorientasi direktif menampilkan perilaku-perilaku 

pokok seperti yang digambarkan oleh Glickman (1981) sebagai berikut: 

a. Supervisor mengklarifikasi permasalahan 

b. Supervisor mempresentasikan gagasan mengenai apa dan bagaimana 

informasi akan dikumpulkan. 

c. Supervisior mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh guru. 
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d. Supervisor mendemonstrasikan kemungkinan perilaku guru dan guru juga 

perlu diminta untuk menirukan. 

e. Supervisor menetapkan patokan atau standar tingkah laku mengajar yang 

dikehendaki. 

f. Supervisor menggunakan insentif sosial dan material 

Orientasi direktif sebagaimana dikemukakan tersebut dapat dilakukan 

dengan perilaku supervisor seperti berikut: (1) menjelaskan, (2) menyajikan, 

(3) mengarahkan, (4) memberi contoh, (menetapkan tolok ukur, (6) 

menguatkan. 

 

2. Orientasi Nondirektive 

Orientasi ini dilandasi asumsi-asumsi dan pemikiran psikologi belajar 

humanistik orientasi ini berpihak pada pendapat utama bahwa para guru 

mampu menganalisis dan memecahkan masalah pembelajarannya sendiri 

hanya jika guru melihat adanya kebutuhan akan perubahan dan mengambil 

tanggungjawab utama atas perubahan itu. Perbaikan pembelajaran baru berarti 

dan terjadi oleh karena itu, supervisor bertindak sebagai fasilitator bagi guru 

dengan menunjukkan susunan atau arah yang sedikit formal, tidak berarti 

bahwa ia pasif dan guru bebas sepenuhnya. Tetapi supervisor menggunakan 

sikap mendengarkan, memperjelas, memberi semangat dan menawarkan, serta 

memberi petunjuk agar guru menawarkan sendiri. 
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Supervisor nondirektif tidak menggunakan standar tetapi bergantung 

pada kebutuhan guru, supervisor dan guru cenderung mengikuti pola supervisi 

model klinis,  model tersebut dirubah setelah pra konferensi dalam orientasi 

non direktif. Gurulah yang akan menentukan langkah-langkah yang akan 

ditempuh. 

Langkah-langkah yang ditempuh adalah pra konference, pengamatan, 

analisis dan interpretasi, serta pos analisis (sebelum meninggalkan ruangan). 

Lewat langkah-langkah khusus guru dihormati sebagai penentu puncak arah 

tindakannya dimasa mendatang. Supervisor secara aktif mendengarkan, 

menyederhanakan pernyataan, bertanya dan menjaga pemikiran guru agar 

terarah pada penyelesaian, jika guru tidak mau berubah supervisor nondirektif 

”murni”akan meninggalkan diskusi tetapi ia tetap aktif pada kesempatan lain 

untuk merangsang guru berpikir tentang apa yang ia sedang kerjakan. 

Adapun proses tindakan perilaku supervisor berorientasi nondirektif 

yang disederhanakan terdiri dari: 

a. Supervisor mendengarkan masalah guru dengan menunjukkan perhatian. 

b. Supervisor memberi semangat pada guru untuk menyederhanakan dan 

bertanya. 

c. Supervisor mengajukan pertanyaan dan menjelaskan masalah guru dengan 

menyederhanakan masalah. 

d. Apabila guru bertanya, supervisor mengupayakan alternatif pemecahannya 
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e. Supervisor bertanya pada guru untuk menetukan tindakan dan memutuskan 

suatu rencana tindakan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikemukakan perilaku 

supervisor dalam orientasi non-direktif adalah sebagai berikut (1) 

mendengarkan, (2) memberi penguatan, (3) menjelaskan, (4) menyajikan, (5) 

memcahkan masalah. 

3. Orientasi Kolaborative 

Orientasi ini berdasarkan asumsi dan pemikiran-pemikiran dalam 

psikologi belajar kognitif. Pandangan kognitif menyatakan belajar 

sesungguhnya merupakan konvergensi antara kontrol instrumental lingkungan 

dan usaha penemuan oleh diri sendiri panadangan kolaboratif dalam supervisi 

adalah adanya kedaulatan yang seimbang antara supervisor dan guru. 

Sikap utama supervisor orientasi kolaboratif meliputi: mendengarkan, 

menawarkan, memecahkan masalah, dan merundingkan. Target supervisor 

adalah terdapatnya kontrak antara supervisor dan guru setelah terjadi 

kesepakatan guru dan supervisor menyusub rencana tindakan.  

Langkah-langkah yang ditempuh supervisor yang berorintaqsi 

kolaborative meliputi pra konferensi, observasi (beberapa kali), analisis, pos 

konverence dan pos kritik melalui perjanjian pembelajaran yang 

ditandatangani guru dan supervisor.  

Adapun proses perilaku supervisor kolaboratif adalah sebagai berikut: 
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a. Supervisor menemui guru dengan membawa pandangannya tentang 

pembelajaran yang perlu perbaikan (menawarkan) 

b. Supervisor menanyakan kepada guru mengenai persepsinya terhadap 

sesuatu yang menjadi sasaran supervisi. 

c. Supervisor mendengarkan pandangan guru. 

d. Supervisor dan guru mengajukan alternatif pemevahan masalah 

e. Supervisor dan guru membahas dan merubah tindakan secara rencana 

bersama disepakati (merundingkan). 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikemukakan perilaku 

supervisor  dengan orientasi kolaboratif adalah sebbagai berikut: (1) 

menyajikan, (2) menjelaskan, (3) mendengarkan, (4) memecahkan masalah, 

(5) negosiasi. 

 

4. Menganalisis Perilaku atau Gaya Guru 

 

Untuk menentukan efektif tidaknya penerapan dari ketiga pandangan 

atau orientasi supervisor sangat tergantung dari sejauh mana pemahaman 

supervisor terhadap karakteristik guru-guru yang akan disupervisi. Setiap guru 

memiliki kelebihan dan kelemahan serta kebutuhan yang berbeda, sehingga 

memerlukan teknik atau pendekatan yang berbeda-beda pula. 

Sebagai bahan komparasi bagi supervisor akan dikemukakan 

karakteristik guru menurut pendapat Glickman (1981) Glickman membagi 

karakteristik guru atas dua tingkatan atau level, yaitu tingkatan komitmen 
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(level of commitment). Dan tingkatan abstraksi (level of abstracktion) 

tingkatan komitmen merujuk kepada usaha dan ponyediaan waktu dalam 

melaksanakan tugasnya. Sedangkan tingkatan abstraksi merujuk pada 

kemamppuan kognitif. Pemikiran abstrak dan simbolik yang dapat 

dilakukannya serta kemampuan imajinatifnya. 

 

a. Level komitmen guru 

Tingkat komitmen guru dilukiskan oleh Glickman dalam kontinum 

seperti berikut: 

Rendah Tinggi 

1. Sedikit perhatian terhadap siswanya 

2. Sedikit waktu dan tenaga yang 

dikeluarkan 

3. Perhatian utama mempertahankan 

jabatan 

1. Tinggi perhatian terhadap siswanya 

2. Banyak tenaga dan waktu digunakan 

3. Bekerja sebanyak mungkin untuk 

orang lain 

 

 

b. Level Abstraksi 

Tingkatan abstraksi guru sangat penting untuk dipahami dalam 

melaksanakan tugas-tugas kependidikan Harvey (dalam Glickman, 1981) 

melalui studinya menemukan bahwa guru yang tingkatan perkembangannya 

kognitifnya tinggi, akan berpikir lebih abstrak, imajinatif dan demokratis. 

Mereka akan melaksanakan tugas dengan baik fleksibel tanpa mengalami 

gangguan yang berarti. Sedangkan Galssber’s (1989) sebagaimana dikutip 
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oleh Glickman menyimpulkan bahwa guru yang tingkatan abstraknya tinggi 

memiliki daya dan gaya mengajar yang relatif fleksibel dan mampu 

menggunakan berbagai macam model pembelajaran. 

Sebaliknya guru yang tingkat abstraknya rendah, hanya mampu 

menemukan satu alternatif saja, dan kadangkala bingung menghadapi 

masalah-masalah dalam pembelajaran. 

Glickman (1981) melukiskan tingkat abstraksi guru dalam satu 

kontinum, yang bergerak dari rendah, sedang dan tinggi seperti berikut: 

RENDAH  SEDANG  TINGGI 

- Bingung 

menghadapi 

masalah 

- Tidak mengetahui 

cara bertindak bila 

mengha-dapi 

masalah 

- Suka meminta 

petunjuk 

- Responsinya 

terhadap masalah 

biasa saja 

- Dapat mencegah 

masalah 

- Dapat menafsirkan 

satu atau dua 

kemungkinan pemeca-

han masalah 

- Sulit merencanakan 

peme-cahan masalah 

secara komprehensip 

 

- Dalam menghadapi 

masalah selalu dapat 

mencari alternatif 

permasalahan 

- Dapat 

menggeneralisasikan 

berbagai alternatif 

pemeca-han masalah 

 

Mengacu pada komitmen dan tingkatan abstrak yang telah 

dikemukakan, supervisor dapat membuat kategori guru yang bergerak dari 

rendah sampai tinggi dengan empat kuadran perilaku atau gaya seperti terlihat 

pada figur berikut: 
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Berdasarkan figur diatas dapat diketahui gaya atau kategori guru, 

sehingga memudahkan supervisor memilih pendekatan atau orientasi 

supervisi yang tepat yaitu: 

1. Guru yang dropout, mempunyai tingkat komitmen rendah dan tingkat 

anstraksi yang rendah menghadapi guru seperti ini supervisor dapat 

menggunakan pandangan direktif 

2. Guru yang kerjanya tak terarah (Unfokused Worker) tingkat komitmen 

kerjanya tinggi tetapi tingkat berpikirnya rendah tipe guru seperti ini 

supervisor dapat menggunakan pandangan colaborative. 

3. Guru yang pengamat analisis (analytic observer) tingkat abstraksinya tinggi 

tetapi rendah tingkat komitmennya pandangan yang dapat digunakan 

supervisor adalah collaborative dengan titik tekan negosiasi. 

4. Guru profesional (kuadran IV) yaitu itngkat komitmen dan tingkat 

abstraksinya tinggi pandangan yang dapat digunakan oleh supervisor 

adalah non directive. 

Melalui pemahaman terhadap kategori guru diharapkan pembinaan 

kemampuan profesional guru-guru akan semakin efektif, sehingga tujuan 

pendidikan yaitu terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang bermutu 

tinggi dapat dicapai. 

Satu hal yang perlu ditegaskan bahwa tidak ada sekolah yang sejenis 

tingkat perkembangan gurunya sehingga tidak mudah supervisor/kepala 
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sekolah dalam melaksanakan tugasnya dalam orientasi supervisi pada seorang 

guru atau sekelompok guru, supervisor harus memperhatikan tingkat 

perkembangan masing-masing guru. Guru berada pada kuadran mana 

sehingga dapat ditentukan orientasi apa yang cocok bagi guru tersebut. 

Orientasi itu dikerjakan melalui diskusi, diagnosa dan resepnya apabila 

supervisor berdiskusi dengan guru yang profesional, maka supervisor harus 

mengakui bahwa telah hadir seorang yang setidaknya sederajat atau bahkan 

lebih tinggi dari dirinya dalam hal pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar 

supervisor tidak gagal dalam menghadapi guru yang semacam itu, supervisor 

harus berani menyatakan bahwa guru tersebut harus menyumbangkan 

rencananya untuk membantu guru lain dan menjadi pemimpin imformal 

disekolah. 

Dalam memilih orientasi supervisi seorang supervisor tidak hanya 

sberdasar pada dua variabel saja, namun perkembangan guru yang 

dipengaruhi oleh berbagai aspek perlu pula mendapatkan perhatian. Tidak 

berbeda dengan usaha guru dalam memperbaiki peserta didiknya, juga 

mempengaruhi perkembangan peserta didik begitu pula usaha supervisor 

dalam memilih orientasi sebagai proses perbaikan bagi guru dipengaruhi 

banyak faktor. 
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5. Supervisor Sebagai Mitra Kerja Guru 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa supervisi diartikan 

sebagai usaha mendorong, mengkoordinir, dan menstimulir serta menuntun 

pertumbuhan profesi guru secara berkesinambungan disuatu sekolah baik secara 

idividual maupun kelompok agar lebih efektif melaksanakan fungsi-fungsi 

pembelajaran (Sergiovanni, 1988). Pengertian ini tersirat 4 aspek penting 

supervisi yaitu: (1) untuk mengembangkan kualitas guru, (2) untuk 

pengembangan profesional guru, (3) untuk memotivasi guru, dan (4) 

pelaksanaannya dapat bersifat individual maupun kelompok. 

Aspek-Aspek tersebut akan terlaksanan secara optimal jika supervisor 

menempatkan supervisi sebgai layanan profesional. Kegiatan supervisi 

merupakan suatu proses sistematis dan dimulai dengan pra observasi, observasi, 

serta post komference. Kegiatan supervisi melibatkan dua unsur penting 

(supervisor dan guru) dengan bidang tugas yang berbeda, tetapi memerlukan 

waktu yang sama agar pembinaan dan layanan bisa terlaksana secara efektif. 

Supervisor berkewajiban mengembangkan kemampuan  provesional guru 

sebagai human resouces dalam pembelajaran, sehingga dengan posisi seperti ini 

supervisor berfungsi sebagai  ”gurunya guru” (Glickman, 1981). Sedangkan guru 

dalam kapasitasnya sebagai pendidik dan pemimpin belajar bertanggung jawab 
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terhadap perwujudan human recources  yang berkualitas tinggi bagi peserta 

didikanya sesuai tujuan pendidikan. 

Konsekuensi dari perbedaan tugas dan fungsi tersebut, kegiatan supervisi 

akan dapat terlaksana secara efektif jika supervisor dan guru mencari kemitraa 

yang diarahkan pada tiga tahap penting supervisi, yaitu tahap penyusunan 

program, dan tahap evaluasi program. 

Keefektifan kemitraan tergantung pada kemampuan untuk saling 

menghargai dan saling memperhatikan, bukan dalam arti saling sopan santun dan 

berbasa basi belaka, tetapi saling menyadari dan memahami keberadaan masing-

masing dari segi karakter seperti ramah, cakap, suka bingung, penuh perhatian, 

punya kelemahan dan berwawasan luas (Jonson). Sedangkan Dewey (dalam 

Jhonson) mengatakan faktor komunikasilah yang paling mengagumkan dan buah 

dari komunikasi adalah partisipasi serta saling memberi dan menerima sebagai 

suatu keajaiban yang  tak ada bandingannya. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan supervisi mutlak memerlukan kemitraan antara 

supervisor dan guru dalam berbagai aspek kegiatan. Tanpa kemitraan dan saling 

keterbukaan yang dilandasi pendekatan komunikatif secara informal mustahil 

kegiatan supervisi akan berlangsung efektif. 
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3.Penutup  

4.1. Rangkuman 

Orientasi supervisi dilandasi oleh tiga pandangan psikologi tentang 

belajar, yaitu humanistik, kognitivistik, dan behavioristik (Glicman,1981).  

Orientasi direktif dalam supervisi berangkat dari landasan psikologi 

behavioristik tentang belajar dan mengajar dalam pandangan ini. Belajar 

dilakukan dengan kontrol instrumental lingkungan. Dengan demikian, 

menurut pandangan ini seorang akan belajar dan berhasil belajarnya manakala 

senantiasa dikondisikan dengan baik dakan kingkungan tertentu peserta didik 

yang berhasil belajar diberikan ganjaran (rewards) sementara yang gagal 

diberikan hukuman (punished).  

Orientasi  direktif sebagaimana dikemukakan tersebut dapat dilakukan 

dengan perilaku supervisor seperti berikut: (1) menjelaskan, (2) menyajikan, 

(3) mengarahkan, (4) memberi contoh, (menetapkan tolok ukur, (6) 

menguatkan. 

Orientasi non direktif dilandasi asumsi-asumsi dan pemikiran 

psikologi belajar humanistik orientasi ini berpihak pada pendapat utama 

bahwa para guru mampu menganalisis dan memecahkan masalah 

pembelajarannya sendiri hanya jika guru melihat adanya kebutuhan akan 

perubahan dan mengambil tanggungjawab utama atas perubahan itu. 

Perbaikan pembelajaran baru berarti dan terjadi oleh karena itu, supervisor 
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bertindak sebagai fasilitator bagi guru dengan menunjukkan susunan atau arah 

yang sedikit formal, tidak berarti bahwa ia pasif dan guru bebas sepenuhnya. 

Tetapi supervisor menggunakan sikap mendengarkan, memperjelas, memberi 

semangat dan menawarkan, serta memberi petunjuk agar guru menawarkan 

sendiri. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikemukakan perilaku 

supervisor dalam pendekatan non-direktif adalah sebagai berikut (1) 

mendengarkan, (2) memberi penguatan, (3) menjelaskan, (4) menyajikan, (5) 

memcahkan masalah. 

Orientasi kolaboratif berdasarkan asumsi dan pemikiran-pemikiran 

dalam psikologi belajar kognitif. Pandangan kognitif menyatakan belajar 

sesungguhnya merupakan konvergensi antara kontrol instrumental lingkungan 

dan usaha penemuan oleh diri sendiri panadangan kolaboratif dalam supervisi 

adalah adanya kedaulatan yang seimbang antara supervisor dan guru. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikemukakan perilaku supervisor  

dengan orientasi  kolaboratif adalah sebagai berikut: (1) menyajikan, (2) 

menjelaskan, (3) mendengarkan, (4) memecahkan masalah, (5) negosiasi. 
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3.2. Tes Sumatif 

1. Sebutkan tiga jenis orientasi supervisi! 

2. Jelaskan dengan singkat orientasi directive dalam supervisi! 

3. Jelaskan dengan singkat orientasi non directive dalam supervisi! 

4. Jelaskan dengan singkat orientasi non directive dalam supervisi! 

5. Jelaskan dengan singkat model/gaya guru menurut Glicman! 

3.3.  Kunci Jawaban 

1. Tiga jenis orientasi supervisi yaitu: (1) Orientasi Directive, (2) Orientasi 

Non Directive, (3) Orientasi Colaborative  

2. Orientasi directive adalah orientasi yang menekankan pada pendekatan 

secara langsung terhadap masalah guru. Supervisor memberikan arahan 

langsung. Perilaku supervisor lebih dominan. Orientasi directive ini 

didasarkan pada pemahaman terhadap psikologi behaviorisme bahwa 

segala perbuatan berasal dari reflex, yaitu respon terhadap rangsangan 

(stimulus). Oleh karena guru mengalami kekurangan , maka perlu 

diberikan rangsangan agar guru dapat bereaksi. Supervisor dalam hal ini 

dapat menggunakan penguatan (reinforecement) atau hukuman 

(punishment). Perilaku supervisor dapat berupa: (1) menjelaskan, (2) 
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menyajikan, (3) mengarahkan, (4) memberi contoh, (menetapkan tolok 

ukur, (6) menguatkan. 

3. Orientasi non directive adalah cara pendekatan terhadap permasalahaan 

guru secara tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung 

kepada permasalahan, tapi supervisor lebih dahulu mendengarkan secara 

aktif apa yang dikemukakan guru. Pendekatan non direktif ini didasarkan 

pada pemahaman psikologi humanistik yang sangat mengahargai orang 

yang akan dibantu. Oleh karena pribadi guru yang dibina begitu dihargai. 

Guru mengemukakan masalahya, supervisor mencoba mendengarkan 

permasalahan guru. Perilaku supervisor dapat berupa: (1) mendengarkan, 

(2) memberi penguatan, (3) menjelaskan, (4) menyajikan, (5) memcahkan 

masalah.  

4. Orientasi colaborative adalah cara orientasi yang memadukan orientasi 

direktive dan non directive. Supervisor maupun guru bersama-sama 

bersepakat untuk menetapkan struktur, proses dan kriteria dalam 

menyelesaikan permasalahan guru. Orientasi ini didasarkan pada 

pemahaman psikologi kognitive yang beranggapan bahwa belajar adalah 

hasil paduan antara kegiatan individu dengan lingkungan yang pada 

gilirannya nanti berpengaruh dalam pembentukan aktifitas individu. 

Perilaku supervisor dapat berupa: (1) menyajikan, (2) menjelaskan, (3) 

mendengarkan, (4) memecahkan masalah, (5) negosiasi. 
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5.Model/ gaya guru menurut Glicman yaitu: 

a. Guru yang dropout, mempunyai tingkat komitmen rendah dan tingkat 

abstraksi yang rendah menghadapi guru seperti ini supervisor dapat 

menggunakan pandangan direktif. 

b. Guru yang kerjanya tak terarah (Unfokused Worker) tingkat komitmen 

kerjanya tinggi tetapi tingkat berpikirnya rendah tipe guru seperti ini 

supervisor dapat menggunakan pandangan colaborative. 

c. Guru yang pengamat analisis (analytic observer) tingkat abstraksinya 

tinggi tetapi rendah tingkat komitmennya pandangan yang dapat 

digunakan supervisor adalah collaborative dengan titik tekan negosiasi. 

d. Guru profesional yaitu tingkat komitmen dan tingkat abstraksinya 

tinggi pandangan yang dapat digunakan oleh supervisor adalah non 

directive. 

3.3. Senarai 

1. Orientasi Directive : Pendekatan secara langsung terhadap 

permasalahan 

2. Orintasi Non Direcive : Pendekatan secara tidak langsung terhadap 

permasalahan 

3. Orientasi Collaborative : Pendekatan secara bersama-sama untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan 
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3.4. Tindak Lanjut 

Setelah materi ini selesai dibahas selanjutnya diupayakan dengan melakukan 

penelitian-penelitian tentang perilaku-perilaku supervisor di sekolah. 
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