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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DALIL DAN REKOMENDASI  

Bab ini terdiri dari empat bagian, bagian pertama berisi uraian simpulan 

penelitian yang disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tercantum pada 

bab pertama. Bagian kedua berisi implikasi hasil dan kesimpulan penelitian terhadap 

perkembangan teori dan praktek pelatihan pengawas sekolah, pengembangan 

kurikulum, dan dunia pendidikan pada umumnya. Bagian ketiga berisi dalil-dalil 

penelitian untuk memperkaya khazanah konsep pengembangan kurikulum pelatihan 

pengawas sekolah. Sedangkan bagian keempat berisi uraian rekomendasi untuk 

meningkatkan proses pengembangan dan implementasi kurikulum pelatihan 

pengawas sekolah atau sejenisnya yang ditujukan kepada instansi atau lembaga 

penyelenggara pelatihan pengawas sekolah, dan peneliti yang tertarik dengan 

pengembangan kurikulum pelatihan. 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan lima masalah penelitian utama proses pengembangan kurikulum 

pelatihan penguatan pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi supervisi 

akademik pada bab pertama tentang bagaimana proses analisis kebutuhan, proses 

perumusan tujuan, proses pengembangan materi, proses implementasi, dan proses  

evaluasinya dapat disusun simpulan sebagai berikut: 

1. Proses TNA kurikulum pelatihan penguatan pengawas sekolah untuk 

meningkatkan kompetensi supervisi akademik dilakukan secara akurat dan 

komprehensif oleh tim pengembang kurikulum yang terdiri dari unsur akademisi, 

praktisi, dan widyaiswara melalui beberapa cara dengan mempertimbangkan (a) 

hasil penelitian tentang kondisi kompetensi pengawas sekolah, (b) hasil TNA 

sebelumnya, (c) hasil evaluasi dampak pelatihan, (d) laporan hasil 

penyelenggaraan pelatihan, (e) komponen-komponen standar kompetensi 

supervisi akademik, (f) tuntutan pengawas, (g) tuntutan peraturan perundang-
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undangan dan kebijakan tentang tugas supervisi akademik pengawas sekolah, dan 

(h) program dan tuntutan lembaga penyelenggara agar mampu menghasilkan 

profil kebutuhan atau kesenjangan yang rinci tentang kompetensi supervisi 

akademik yang dibutuhkan pengawas sekolah.  

2. Proses perumusan tujuan kurikulum pelatihan penguatan pengawas sekolah untuk 

meningkatkan kompetensi supervisi akademik dilakukan berlandaskan hasil TNA 

yang telah ditetapkan, berbasis komponen-komponen standar kompetensi 

supervisi akademik dan tugas pokok pengawas sekolah, serta fleksibel dengan 

situasi, kondisi dan trend perubahan pengawasan sekolah pada aspek-aspek 

kompetensi supervisi akademik, dan peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan tentang pengawas sekolah, selanjutnya rumusan tujuan yang telah 

ditetapkan disusun berdasarkan urutan prioritas dan bertahap dari tujuan umum, 

tujuan khusus dan indikatornya sesuai dengan setiap tahapan In1-On-In2 kegiatan 

pelatihan pengawas sekolah dengan secara spesifik, terukur, mudah dicapai, 

realistik, dan jelas batasan waktunya agar jelas arah dan batasan pencapaian 

keberhasilannya.  

3. Proses pengembangan materi kurikulum pelatihan penguatan pengawas sekolah 

untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik dilakukan secara 

komprehensif dengan cara (a) mempertimbangkan hasil TNA dan rumusan-

rumusan tujuan pelatihan yang telah ditentukan, (b) memilih dan 

mengembangkan materi esensial berdasarkan kompetensi dan sub kompetensi 

supervisi akademik serta rumusan-rumusan tujuannya, (c) menyusun struktur 

kurikulum pelatihan melalui identifikasi, seleksi dan organisasi materi pelatihan 

sesuai karakteristik, kedalaman dan keluasan materi, serta alokasi waktu yang 

dibutuhkan, (d) menyusun dan mengembangkan bahan ajar yang aplikatif, 

terorganisasi secara logis dan sistematis untuk memudahkan pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan, dan (e) menyusun lembar kerja operasional sesuai dengan 

setiap tahapan kegiatan pelatihan untuk membimbing pelaksanaan tugas, 
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memudahkan pencapaian tujuan, dan evaluasi hasil pelaksanaan pelatihan 

peningkatan kompetensi supervisi akademik. 

4. Proses implementasi kurikulum pelatihan penguatan pengawas sekolah untuk 

meningkatkan kompetensi supervisi akademik dilakukan dengan cara (a) 

mempertimbangkan prinsip-prinsip relevansi dengan hasil TNA, tujuan pelatihan 

yang telah dirumuskan, dan materi yang telah disusun dalam struktur kurikulum 

pelatihan beserta bahan ajar dan lembar kerjanya, (b) mempertimbangkan aspek 

peserta, pelatih, metode, waktu, dan anggaran pelatihan, (c) praktis dalam 

pelaksanaan, (d) fleksibel dengan situasi dan kondisi lapangan, khususnya dalam 

kegiatan On the Job Learning, (e) efektif dalam mencapai tujuan, (f) efisien dari 

sisi tenaga dan biaya, dan (g) menggunakan metode dan teknik implementasi 

yang bervariasi berbasis pendekatan andragogi dan keaktifan peserta pelatihan 

agar mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan supervisi 

akademik yang dibutuhkan pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas 

pokoknya. Proses implementasi dilakukan dengan tahapan In Service Learning 1-

On the Job Learning-In Service Learning 2 (In1-On-In2) dengan tujuan memberi 

kesempatan kepada peserta pelatihan untuk memperoleh pengetahuan dan 

wawasan tentang kompetensi supervisi akademik pada tahap In1, 

mempraktekkannya dalam situasi nyata melalui tahap On the Job Learning, dan 

melakukan refleksi, evaluasi, serta tindak lanjut pada In2 agar peserta pelatihan 

memiliki pengetahuan dan pengalaman yang utuh sesuai dengan tujuan pelatihan.  

5. Proses evaluasi kurikulum pelatihan penguatan pengawas sekolah untuk 

meningkatkan kompetensi supervisi akademik dilakukan dengan menggunakan 

teknik dan bentuk evaluasi yang otentik dan bervariasi, artinya menggunakan 

instrumen test maupun non test yang dikembangkan berdasarkan tujuan dan 

indikator penilaian yang telah ditetapkan, serta disesuaikan dengan tahapan 

kegiatan pelatihan In1-On-In2 dengan fokus utama penilaian pada aspek-aspek 

supervisi akademik dan tahapan aktivitas pelatihan, artinya menggunakan metode 

dan aspek evaluasi yang bervariasi, komprehensif, terpadu dan berkelanjutan, dan 
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mempertimbangkan cakupan dan karakter indikator pencapaian tujuan, ketepatan 

instrumen aspek yang dievaluasi serta sistem penskorannya agar mampu menilai 

proses dan produk, serta mudah melakukan tindak lanjut untuk perbaikan 

program pelatihan selanjutnya. 

 

 

 

B. Implikasi  

Hasil dan simpulan penelitian proses pegembangan kurikulum pelatihan 

untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik ini memiliki implikasi pada 

pelatihan pengawas sekolah dan pelatihan sejenisnya. Adapun implikasi tersebut 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Proses TNA kurikulum pelatihan pengawas sekolah untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik harus dilakukan secara akurat dan komprehensif, 

artinya secara empirik harus dilakukan berdasarkan instrumen khusus dan proses 

pengumpulan data-data yang relevan, serta secara utuh memenuhi aspek-aspek 

kompetensi supervisi akademik yang benar-benar dibutuhkan dalam 

melaksanakan tugas pokok pengawas, juga mempertimbangkan kondisi 

kompetensi pengawas sekolah, hasil penelitian yang relevan tentang pelatihan 

supervisi akademik, hasil TNA sebelumnya yang berupa hasil evaluasi dampak 

pelatihan, data laporan hasil penyelenggaraan pelatihan, komponen standar 

kompetensi supervisi akademik, dan tuntutan peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan tentang tugas supervisi akademik pengawas sekolah, serta program dan 

tuntutan lembaga penyelenggara. Juga, mempertimbangkan relevansi dengan 

aspek teoritis dan filosofis, psikologis, dan perkembangan ilmu pengetahuan  agar 

mampu menggambarkan profil kebutuhan dan kesenjangan yang rinci tentang 

kompetensi supervisi akademik yang dibutuhkan pengawas sekolah dalam 

melaksanakan tugas pokoknya serta akan memudahkan proses perumusan tujuan 

pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan peserta latihan. 
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2. Proses perumusan tujuan harus dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi 

dengan hasil TNA, fleksibel dengan trend perubahan, situasi dan kondisi 

kompetensi supervisi akademik pengawas sekolah juga mempertimbangkan 

aspek teoritis, filosofis, psikologis, perkembangan ilmu pengetahuan, peraturan 

perundang-undangan, pendapat para ahli dan praktisi bidang supervisi akademik 

pengawas sekolah agar menghasilkan rumusan tujuan yang spesifik, terukur, 

dapat dicapai, realistis, dan jelas batasan waktunya, serta mudah diurutkan dan 

diuraikan menjadi tujuan umum, tujuan khusus dan indikator setiap tahapan 

kegiatan pelatihan, juga rumusan yang dihasilkan dapat dijadikan acuan proses 

pemilihan dan pengembangan isi atau materi, strategi, dan evaluasi pelatihan 

pengawas sekolah dalam meningkatkan supervisi akademik. 

3. Proses pengembangan isi atau materi kurikulum pelatihan harus memenuhi 

prinsip relevansi dengan hasil TNA, tujuan pelatihan yang telah ditentukan, 

tuntutan kebijakan, dan keterpaduan antar komponen kurikulum untuk  

mengarahkan pengembangan materi pelatihan yang efektif, efisien dan praktis 

dalam proses identifikasi, seleksi, organisasi, pembobotan, memilah topik, 

memperkirakan cakupan dan tingkat kedalaman materi pelatihan. Selain itu akan 

membantu  penyusunan struktur materi kurikulum yang logis dan sistematis 

dengan gradasi secara prosedural, hirarkis dan terintegrasi dan memenuhi jenis 

materi yang dibutuhkan, juga membantu pengembangan modul atau bahan 

pelatihan berikut tagihan-tagihan atau tugas-tugasnya. 

4. Proses implementasi kurikulum pelatihan harus memenuhi prinsip relevansi, 

kepraktisan, fleksibilitas, efektifitas, dan efisein menciptakan proses pelatihan 

yang (a) menggunakan metode dan teknik yang bervariasi berbasis pendekatan 

andragogi untuk mengakomodir aspek gaya belajar, psikologis, perspektif dan 

minat peserta pelatihan,  (b) menggunakan pengalaman belajar yang berpusat 

pada peserta dan mengorganisasikannya secara kronologis, berkelanjutan, dan 

terintegrasi sesuai tahapan pelatihan dan rancangan kegiatan pelatihan yang 

meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup, dan (c) 
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mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas, alokasi waktu, dan evaluasi yang akurat 

agar mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, dalam keterampilan dalam 

melakukan supervisi akademik pengawas sekolah dan dapat meningkatkan 

kompetensi pengawas sekolah dalam memantau, membina, dan menilai serta 

membimbing guru dan kepala sekolah binaannya untuk meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang akan berdampak pada 

kualitas proses dan hasil pembelajaran peserta didik lebih meningkat.  

5. Proses evaluasi kurikulum pelatihan harus memenuhi prinsip relevansi dengan 

tujuan, materi, dan implementasi kurikulum pelatihan, memenuhi prinsip-prinsip 

penilaian yang sahih, handal, objektif, komprehensif, berkelanjutan, praktis, 

rasional, efektif, dan sistematis berkaitan dengan aspek-aspek pelatihan, 

menggunakan model evaluasi, metode dan aspek evaluasi yang bervariasi dapat 

mengukur dampak hasil individual maupun hasil keseluruhan secara 

komprehensif, terpadu dan berkelanjutan untuk mengetahui sejauh mana peserta 

pelatihan mencapai tujuan, dan untuk pengendali mutu, pemantauan proses, dan 

sebagai umpan balik atau tindak lanjut bagi penyelenggara dalam mengambil 

keputusan perbaikan dan pengembangan kurikulum pelatihan baik menyangkut 

komponen tujuan, materi, implementasi dan evaluasi kurikulum itu sendiri. 

 

C. Dalil Penelitian 

Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian yang dipaparkan di atas dapat 

dikemukakan dalil-dalil penelitian sebagai berikut: 

1. Kurikulum pelatihan pengawas sekolah akan memiliki tingkat keberhasilan, nilai 

manfaat dan dampak yang tinggi bagi peserta pelatihan jika tahapan proses 

pengembangan kurikulum tersebut dilakukan secara kronologis dan sinergis. 

Kronologis artinya proses pengembangan kurikulum pelatihan secara berurut 

harus diawali dengan proses TNA dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang 

mempengaruhinya. Setelah proses TNA dilanjutkan dengan proses perumusan 

tujuan yang dilakukan berlandaskan hasil-hasil proses TNA. Demikian juga 
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dengan proses-proses selanjutnya, seperti pengembangan materi, implementasi 

dan evaluasinya secara berurut dan hirarkis dilakukan sebagai kesuluruhan proses 

pengembangan kurikulum pelatihan. Bahkan hasil evaluasi juga bisa menjadi 

dasar penentuan tindak lanjut untuk melakukan perencanaan proses TNA kegiatan 

atau program pelatihan selanjutnya. Sedangkan tahapan sinergis artinya masing-

masing tahapan tersebut memiliki hubungan saling melengkapi, saling 

mempengaruhi dan saling menguatkan antara satu tahapan dengan tahapan 

lainnya baik dilihat dari keterkaitan proses maupun hubungan hasil. Ini berartinya 

bahwa proses dan hasil TNA memiliki pengaruh langsung terhadap proses dan 

hasil perumusan tujuan, proses dan hasil pengembangan materi, proses dan hasil 

implementasi, serta proses dan hasil evaluasinya. Demikian juga sebaliknya 

proses perumusan tujuan memiliki hubungan dengan proses dan hasil TNA dan 

proses-proses yang lainnya.  

2. Kurikulum pelatihan pengawas sekolah akan memiliki tingkat efektifitas tinggi 

dalam meningkatkan kompetensi supervisi akademik jika diawali dengan proses 

TNA yang akurat dan komprehensif. Proses TNA yang akurat artinya secara 

empirik mampu memenuhi aspek-aspek supervisi akademik yang benar-benar 

dibutuhkan oleh pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya dan 

secara komprehensif artinya relevan dengan aspek-aspek seperti filosofis, 

psikologis, perkembangan ilmu pengetahuan, tuntutan peraturan perundang-

undangan tentang standar kompetensi supervisi akademik dan tugas pokok 

pengawas sekolah.  

3. Kurikulum pelatihan pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi 

supervisi akademik akan memiliki tingkat implementasi dan dampak yang 

signifikan terhadap kinerja pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas 

pokoknya jika dihasilkan melalui tahapan pengembangan kurikulum yang 

sistematis  dengan (1) melakukan TNA yang akurat dan komprehensif, (2) 

merumuskan tujuan yang spesifik, terukur, mudah dicapai, realistik, dan jelas 

batasan waktunya, (3) mengembangkan materi esensial dan lembar kerja yang 
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operasional dan terorganisasi secara logis dan sistematis, (4) mengembangkan 

metode pelatihan yang bervariasi yang mempertimbangkan kondisi dan 

kebutuhan peserta, dan (5) menggunakan teknik dan bentuk evaluasi yang 

holistik dan otentik. 

    

D. Rekomendasi  

Berdasarkan lima simpulan, implikasi dan dalil-dalil tentang proses 

pengembangan kurikulum pelatihan penguatan pengawas sekolah untuk 

meningkatkan kompetensi supervisi akademik yang dipaparkan di atas dapat 

direkomendasikan hal-hal berikut:  

1. Bagi lembaga pemegang kebijakan pelatihan pengawas sekolah. 

   Lembaga dan instansi yang memiliki kewenangan dan kebijakan dalam 

penyelenggaraan pelatihan pengawas seperti Pusbangtendik, Dinas Pendidikan 

Provinsi, Kabupaten dan Kota, dalam mengembangkan kurikulum pelatihan 

pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik dan 

kompetensi lainnya perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:  

a. Meningkatkan proses TNA yang lebih akurat dan komprehensif dengan  

mempertimbangkan aspek teoritik, data empirik tentang tuntutan, kebutuhan, 

dan kondisi kompetensi supervisi akademik pengawas sekolah, tuntutan dan 

kebutuhan lembaga, aspek-aspek kebijakan dan peraturan tentang pengawas 

sekolah agar hasil TNA tersebut betul-betul merupakan kebutuhan nyata yang 

diperlukan pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya dan 

mampu memenuhi harapan lembaga dan kebijakan serta peraturan yang ada, 

sekaligus dapat dijadikan landasan tahapan perumusan tujuan dalam 

pengembangan kurikulum pelatihan pengawas sekolah dan landasan tahapan 

dalam pengembangan kurikulum selanjutnya.  

b. Meningkatkan konsistensi alur tahapan dan komponen proses pengembangan 

kurikulum pelatihan pengawas sekolah yang meliputi tahapan proses TNA, 

perumusan tujuan, pengembangan materi, implementasi dan evaluasi 
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kurikulum pelatihan pengawas sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

supervisi akademik secara kronologis dan sinergis, serta memperhatikan 

hubungan dan saling ketergantungan komponen masing-masing tahapan 

tersebut.  

c. Memperjelas rumusan tujuan pelatihan pengawas sekolah yang lebih spesifik, 

terukur, mudah dicapai, realistik, dan jelas batasan waktunya yang meliputi 

semua ranah kompetensi yang dibutuhkan pengawas sekolah dengan 

mempertimbangkan hasil TNA agar rumusan tersebut dapat menjadi landasan 

dan memudahkan pengembangan materi, implementasi dan evaluasi 

pencapaian keberhasilan pelatihan pengawas sekolah untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik bagi pengawas sekolah dilihat dari jenis dan 

jenjang pengawas sekolah. 

d. Memilih dan mengembangkan materi pelatihan pengawas sekolah yang lebih 

esensial dan substansial untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik 

berdasarkan referensi yang relevan dan memadai serta berbasis pengalaman 

lapangan pengawas sekolah yang disusun dalam organisasi materi yang logis, 

sistematis dalam bentuk modul atau bahan pelatihan aplikatif serta dilengkapi 

lembar kerja yang operasional untuk memudahkan implementasi dan 

pencapaian tujuan yang telah dirumuskan, serta memudahkan proses evaluasi 

hasil atau dampak pelatihan. 

e. Memilih metode pelatihan pengawas sekolah yang lebih bervariasi, berbasis 

andragogi, berpusat pada aktivitas peserta pelatihan yang meningkatkan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara simultan, aktivitas pemecahan 

kasus-kasus nyata yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kompetensi 

supervisi akademik yang dibutuhkan peserta pelatihan dalam melaksanakan 

tugas pokoknya. Khususnya ketika proses menentukan atau memilih aktivitas 

yang berkesinambungan pada kegiatan In Service Learning 1, On the Job 

Learning, dan In Service Learning 2.  
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f. Mengembangkan model, teknik dan bentuk evaluasi pelatihan pengawas 

sekolah yang lebih otentik, holistik dan bervariasi sesuai dengan tujuan dan 

tahapan aktivitas pelatihan agar mampu menilai proses dan produk yang 

dipraktekkan dan dihasilkan peserta pelatihan agar mudah menentukan dan 

menggambarkan tingkat pencapaian kompetensi supervisi akademik peserta 

pelatihan serta memudahkan tindaklanjut pengembangan dan penyempurnaan 

kurikulum pelatihan pengawas sekolah.  

g. Menyusun instrumen evaluasi dampak pelatihan yang lebih spesifik mengacu 

pada tujuan pelatihan yang telah ditetapkan yang mampu mengukur perubahan 

kompetensi supervisi akademik pengawas sekolah yang dimiliki peserta 

pelatihan untuk digunakan dalam monitoring dan evaluasi, serta hasilnya dapat 

dijadikan pertimbangan TNA pengembangan kurikulum pelatihan pengawas 

sekolah selanjutnya. 

h. Mereview dan melakukan sinkronisasi uraian standar kompetensi akademik 

pengawas sekolah yang ada untuk disesuaikan dengan tuntutan perubahan 

sistem atau kebijakan pendidikan.  

 

2. Bagi penyeleggara pelatihan (P4TK dan LPMP atau lembaga terkait lainnya)  

Meningkatkan efektifitas dan efesiensi implementasi kurikulum pelatihan 

pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik yang 

dibutuhkan pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya yang sesuai 

dengan hasil tahapan proses pengembangan kurikulum yang telah ditentukan oleh 

Pusbangtendik, ditunjang dengan komitmen yang kuat, konsisten pada tahapan 

yang telah ditentukan tanpa mengurangi kreativitas dan inovasi untuk 

meningkatkan kualitas proses pelatihan agar penyelenggaraan pelatihan lebih 

efektif dan memiliki kualitas yang sama, serta memiliki tingkat relevansi yang 

tinggi dengan tuntutan, situasi dan kondisi masing-masing, serta secara 

berkelanjutan melakukan review dan koordinasi untuk tindaklanjut 

penyempurnaan kurikulum pelatihan pengawas sekolah selanjutnya.  

 

3. Bagi pengawas sekolah dan organisasinya 
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Meningkatkan kompetensi pengawas sekolah, khususnya kompetensi 

supervisi akademik melalui pelatihan pengawas sekolah di forum Kelompok 

Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah 

(MKPS) menggunakan menggunakan kurikulum yang dihasilkan melalui proses 

pengembangan yang sistematis dan komprehensif pada semua komponen 

kurikulum pelatihan dan dijadikan acuan pelaksanaan pelatihan pengawas 

sekolah di lingkungan kerja masing-masing, khusunya yang dikembangkan oleh 

Pusbangtendik. Kegiatan pelatihan ini akan semakin efektif jika ditambah dengan 

kegiatan berbagi pengalaman, menemukan masalah dan solusi, refleksi dan 

evaluasi, serta tindak lanjut, sehingga kompetensi yang dihasilkan lebih 

kontekstual atau sesuai dengan kebutuhan nyata masing-masing. Selain itu setiap 

pengawas sekolah semestinya memahami proses pengembangan kurikulum 

pelatihan pengawas sekolah agar mampu memberi masukan untuk 

penyempurnaan kurikulum pelatihan pengawas sekolah.  

 

4. Bagi pengembangan penelitian 

Kaitan dengan aspek pengembangan penelitian, peneliti yang berminat 

melakukan tindak lanjut penelitian ini dapat meggunakan hasil penelitian ini 

untuk kegiatan penelitian relevan selanjutnya dengan metode yang lebih 

komprehensif seperti research and development (R&D) sehingga dapat 

menghasilkan model pengembangan kurikulum pelatihan pengawas sekolah yang 

lebih akurat dan teruji pada aspek perencanaan, implementasi dan evaluasinya. 

Hal ini penting dilakukan karena penelitian ini baru menggunakan desain mixed 

methods dengan model kombinasi concurrent embedded (campuran tidak 

berimbang) yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif secara 

bersamaan secara tidak berimbang untuk menjawab rumusan masalah yang sama. 

Dalam penelitian ini metode penelitian kualitatif lebih dominan daripada metode 

penelitian kuantitatif. Selain itu penelitian baru menekankan pada proses 

pengungkapan fenomena proses pengembangan kurikulum pelatihan pengawas 

sekolah untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik pada lembaga yang 
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memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam melakukan pelatihan pengawas 

sekolah dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen.  

 


