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Persembahan 

 

 

 

 

Tetes penaku, 
mengukir  lembar sejarah pendidikan, 

terhitung dalam tiga dekade. 
Tongkat “man jadda wa jadda” terpegang erat 

Berkibar bendera “rahmatan lil alamin” 
Berdiri tegak “insan kamil” 

 
Ya, Robb, 

Tak pernah alpa, aku bersimpuh di hamparan bumiMU, 
Tebarkan salam, di gulitaMU, bersujud menemuiMU. 

Hanya kepada Engkau, aku bermunajad 
Hanya milikMU, apa yang tertebar di ranahMU. 

Teramat kecil, kehadiranku. 
 

Ya, Robb, 
Sekelumit waktuMU, tak ingin kusia-sia. 

Aku kan berbenah diri, menemuiMU dalam keabadian. 
Akan kusulam, waktuMU dengan benang “salamah” 
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Anakku, 
Ini harap yang tak pernah lupa 

kukirimkan bunga “qurrota ‘ayun”, 
untuk engkau genggam, saat menemuiNYA. 

Tak ada yang tersisa, 
secuil buah pena ini untukmu. 

Sandingkan bersama buku inspirasimu. 
Juga belahan jiwaku, 

tulisan kecil ini, menjadi obat pelepas lelahku. 
Alhamdulillah. 

Tiada lupa, bunda dan ayahanda di syurga. 
Insya Allah, catatan ini wujud anakmu yang sholihah. 

Amin…… 
 

(Eny Winaryati, Juli 2013) 
 

XV 
 



XV 
 

Kata Pengantar 
 

 

 

 

 

eberhasilan pembelajaran tidak bisa lepas dari peran supervisi 
yang dilakukan. Hubungan supervisor dengan supervisee yang 

kurang kondusif, akan berdampak penerapan supervisi yang kurang 
berhasil. Supervisor maupun supervisee perlu memahami kompeten-
sinya masing-masing, sehingga proses kepengawasan dapat berjalan 
dengan baik.  

Buku ini lebih menitik beratkan evaluasi pada supervisi pem-
belajaran. Tujuan dari kegiatan supervisi adalah terlaksananya 
perbaikan pembelajaran. Kegiatan evaluasi akan dihasilkan re-
komendasi. Dari kegiatan evaluasi terhadap supervisi, dihasilkan 
rekomendasi informasi untuk suatu perbaikan. Rekomendasi evaluasi 
terhadap supervisi pembelajaran dimanfaatkan oleh supervisi untuk 
melakukan perbaikan pembelajaran. Hal inilah yang menarik dari 
buku ini, karena menghubungan dua maping ilmu yang berbeda, 
namun menjadi suatu maping ilmu yang saling melengkapi. Proses 
kegiatan ini akan berlangsung secara terus menerus, pada akhirnya 
akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran yang 
dilakukan oleh guru. 

K 

Evaluasi
Supervisi Pembelajaran 



viii Evaluasi Supervisi Pembelajaran

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh temuan data, bahwa 
supervisi pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah (super-
visor) belum dapat mengekspresikan kebutuhan dan persoalan yang 
dihadapi guru terkait dengan pembelajarannya. Setiap mata pelajaran 
memiliki karakteristik yang masing-masing berbeda. Agar siswa dapat 
mengkontruksi pengetahuan yang dimilikinya, maka diperlukan 
supervisor yang memiliki kapabilitas komprehensif. Buku ini di-
lengkapi dengan instrumen, untuk dapat dijadikan evaluator dalam 
melakukan supervisi pembelajaran.  

Hubungan kepengawasan sangat memengaruhi keberhasilan 
supervisi. Berdasarkan penelitian, ditemukan adanya ketidak-
nyamanan bagi guru saat disupervisi. Supervisee kurang mendapat 
feedback positif pasca disupervisi. Background yang berbeda antara 
supervisee dengan supervisor, menjadikan kualitas perbaikan 
pembelajaran kurang maksimal. Guna meminimalisir persoalan di 
atas, maka perlu dibuat suatu konsep supervisi yang menyenangkan 
dan capaian perbaikan pembelajaran dapat tercapai, melaui 
penilaian oleh teman sejawat dalam satu rumpun mata pelajaran.  

Lima Domain Sains (5DS), telah memberikan hasil penilaian 
yang positif bila digunakan dalam pembelajaran IPA. Isi 5 DS 
mencakup: pengetahuan, proses (sains dan ilmiah), kreativitas, sikap 
(sains dan ilmiah) serta aplikasi. Penerapan 5 DS dalam suatu 
pembelajaran sangat relevan dengan implementasi metode saintifik 
dalam kurikulum KBK tahun 2013. Penerapan metode saintifik, 
penilaian otentik dan pembelajaran terintegrasi dalam kurikulum di 
atas, telah terlaksana melalui keterlaksanaan 5DS dalam pem-
belajaran. Berdasarkan keterangan di atas, maka 5DS dapat diterap-
kan pada seluruh mata pelajaran.  

Berdasarkan karakteristik mata pelajaran, keberhasilan pelak-
sanaan lesson study, umpan balik 360 derajad, pengertian supervisi 
dan evaluasi, Lima Domain Sains (5DS), implementasi kurikulum 
KBK tahun 2013, maka penulis menyusun model evaluasi untuk 
supervisi pembelajaran, melalui kegiatan self and peer evaluation. 
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Rancangan konsep ini disebut dengan Evaluasi Diri dan Teman 
sejawat (EDTS) pada Supervisi Pembelajaran IPA Berbasis Lima 
Domain Sains. Model EDTS telah diujicobakan, dan memberikan 
kesimpulan efektif untuk digunakan. Model EDTS merupakan hasil 
penelitian disertasi yang dilakukan oleh penulis dalam menyelesai-
kan kuliah strata tiga di Universitas Negeri Yogyakarta.  
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