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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

UU No. 20 tahun 2003 dalam pasal 39 (1) dan (2) dinyatakan 

bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, 

pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis 

untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik 

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi. Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab di atas, seorang guru dituntut memiliki beberapa kemampuan 

dan ketrampilan tertentu. Kemampuan dan ketrampilan tersebut 

sebagai bagian dari kompetensi profesionalisme guru. Kompetensi 

merupakan suatu kemampuan yang mutlak dimiliki oleh guru agar 

tugasnya sebagai pendidik dapat terlaksana dengan baik. 

Tugas guru erat kaitannya dengan peningkatan sumber daya 

manusia melalui sektor pendidikan, oleh karena itu perlu upaya-upaya 

untuk meningkatkan mutu guru untuk menjadi tenaga profesional. Agar 

peningkatan mutu pendidikan dapat berhasil. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Tilaar (1999:104) peningkatan kualitas pendidikan 

tergantung banyak hal, terutama mutu gurunya. Untuk menjadikan guru 
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sebagai tenaga professional maka perlu diadakan pembinaan secara 

terus menerus dan berkesinambungan, dan menjadikan guru sebagai 

tenaga kerja perlu diperhatikan, dihargai dan diakui 

keprofesionalannya. Untuk membuat mereka menjadi profesional tidak 

semata-mata hanya meningkatkan kompetensinya baik melalui 

pemberian penataran, pelatihan maupun memperoleh kesempatan 

untuk belajar lagi namun perlu juga memperhatikan guru dari segi yang 

lain seperti peningkatan disiplin, pemberian motivasi, pemberian 

bimbingan melalui supervisi, pemberian insentif, gaji yang layak dengan 

keprofesionalnya sehingga memungkinkan guru menjadi puas dalam 

bekerja sebagai pendidik. Kinerja guru akan baik jika guru telah 

melakukan unsur-unsur yang terdiri dari kesetiaan dan komitmen yang 

tinggi pada tugas mengajar, menguasai dan mengembangkan bahan 

pelajaran, kedisiplinan dalam mengajar dan tugas lainnya, kreativitas 

dalam pelaksanaan pengajaran, kerjasama dengan semua warga 

sekolah, kepemimpinan yang menjadi panutan siswa, kepribadian yang 

baik, jujur dan objektif dalam membimbing siswa, serta tanggung jawab 

terhadap tugasnya. Oleh karena itu tugas kepala sekolah selaku 

manager adalah melakukan penilaian terhadap kinerja guru. Penilaian 

ini penting untuk dilakukan mengingat fungsinya sebagai alat motivasi 

bagi pimpinan kepada guru maupun bagi guru itu sendiri. Ada beberapa 

hal yang menyebabkan meningkatnya kinerja guru, namun penulis 

mencoba mengkaji masalah supervisi akademik yang diberikan oleh 
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kepala sekolah dan motivasi kerja guru. Supervisi dalam hal ini adalah 

mengenai tanggapan guru terhadap pelaksanaan pembinaan dan 

bimbingan yang diberikan oleh kepala sekolah yang nantinya 

berdampak kepada kinerja guru yaitu kualitas pengajaran. Supervisi 

pendidikan didefinisikan sebagai proses pemberian layanan bantuan 

profesional kepada guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam 

melaksanakan tugas-tugas pengelolaan proses pembelajaran secara 

efektif dan efisien (Bafadal, 2004:46). Dengan adanya pelaksanaan 

supervisi oleh kepala sekolah diharapkan memberi dampak terhadap 

terbentuknya sikap professional guru. Sikap professional guru 

merupakan hal yang amat penting dalam memelihara dan 

meningkatkan profesionalitas guru, karena selalu berpengaruh pada 

perilaku dan aktivitas keseharian guru. Perilaku profesional akan lebih 

diwujudkan dalam diri guru apabila institusi tempat ia bekerja memberi 

perhatian lebih banyak pada pembinan, pembentukan, dan 

pengembangan sikap profesional (Pidarta, 1996:380). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa 

guru di SMP Negeri 1 Ranah Batahan ditemukan bahwa masih banyak 

kendala yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang Aktif, 

Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM). Bertitik tolak 

dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

tindakan sekolah dengan judul “Peningkatan Kinerja Guru dalam 
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Proses Pembelajaran yang Efektif Melalui Supervisi Akademik Kepala 

Sekolah di SMP Negeri 1 Ranah Batahan”.  

 

B. Rumusan Masalah dan Pemecahannya 

1. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana upaya untuk meningkatkan kemampuan guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran yang efektif? 

b.  Apakah melalui pelaksanaan supervisi akademik dapat 

meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan proses 

pembelajaran yang efektif? 

2. Pemecahan Masalah 

a. Berdasarkan kajian awal diduga tindakan yang berupa supervise 

akademik dapat meningkatkan kemampuan guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran yang efektif. 

b.  Tindakan yang dilakukan melalui dua siklus: 

 - Siklus I terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi. 

 - Berdasarkan hasil refleksi siklus I disusun perencanaan untuk 

diteraapkan pada siklus II. 

C. Hipotesis Tindakan  

Dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan pemecahan 

masalah yang telah dipaparkan di atas, maka hipotesis tindakan dapat 

dirumuskan sebagai berikut: “Supervisi akademik dapat meningkatkan 
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kemampuan guru dalam meningkatkan proses pemebelajaran yang 

efektif”. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran 

yang efektif di SMP Negeri 1 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman 

Barat. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Melalui supervisi akademik kepala sekolah dapat menegetahui 

bagaimana proses pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh 

guru mata pelajaran, apakah telah memnuhi pembelajaran 

PAIKEM. 

b. Guru mampu melaksanakan pembelajaran PAIKEM. 

c. Menumbuhkan learning community bagi guru sehingga sekolah 

bukan hanya tempat belajar bagi siswa tetapi juga tempat 

belajar bagi guru. 



Anhar Lubis, S. Pd. SMP Negeri 1 Ranah Batahan Pasaman Barat| PTS 2010 6 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

 1. Supervisi Kepala Sekolah  

a. Pengertian Supervisi Kepala Sekolah  

Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang 

direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah 

lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif 

(Purwanto, 2003:32) Menurut Jones dalam Mulyasa (2003:155), 

supervisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh 

proses administrasi pendidikan yang ditujukan terutama untuk 

mengembangkan efektivitas kinerja personalia sekolah yang 

berhubungan tugas-tugas utama pendidikan. Menurut carter, 

supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam 

memimpin guru-guru dan petugas-petugas lainnya dalam 

memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi 

pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru serta merevisi 

tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode serta 

evaluasi pengajaran (Sahertian, 2000:17) Supervisi adalah aktivitas 

menentukan kondisi/syarat-syarat yang essensial yang akan 

menjamin tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Dari definisi tersebut 

maka tugas kepala sekolah sebagai supervisor berarti bahwa dia 
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hendaknya pandai meneliti, mencari, dan menentukan syarat-syarat 

mana sajakah yang diperlukan bagi kemajuan sekolahnya sehingga 

tujuan-tujuan pendidikan di sekolah itu semaksimal mungkin dapat 

tercapai.Jadi supervisi kepala sekolah merupakan upaya seorang 

kepala sekolah dalam pembinaan guru agar guru dapat 

meningkatkan kualitas mengajarnya dengan melalui langkah-langkah 

perencanaan, penampilan mengajar yang nyata serta mengadakan 

perubahan dengan cara yang rasional dalam usaha meningkatkan 

hasil belajar siswa.  

 

b. Karakteristik supervisi  

Menurut Mulyasa (2004:112) Salah satu supervisi akademik 

yang populer adalah supervisi klinis, yang memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 1. Supervisi diberikan berupa bantuan (bukan 

perintah), sehingga inisiatif tetap berada di tangan tenaga 

kependidikan. 2. Aspek yang disupervisi berdasarkan usul guru, 

yang dikaji bersama kepala sekolah sebagai supervisor untuk 

dijadikan kesepakatan. 3. Instrumen dan metode observasi 

dikembangkan bersama oleh guru dan kepala sekolah. 4. 

Mendiskusikan dan menafsirkan hasil pengamatan dengan 

mendahulukan interpretasi guru. 5. Supervisi dilakukan dalam 

suasana terbuka secara tatap muka, dan supervisor lebih banyak 

mendengarkan serta menjawab pertanyaan guru daripada memberi 
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saran dan pengarahan. 6. Supervisi klinis sedikitnya memiliki tiga 

tahap, yaitu pertemuan awal, pengamatan, dan umpan balik. 7. 

Adanya penguatan dan umpan balik dari kepala sekolah sebagai 

supervisor terhadap perubahan perilaku guru yang positif sebagai 

hasil pembinaan.8. Supervisi dilakukan secara berkelanjutan untuk 

meningkatkan suatu keadaan dan memecahkan suatu masalah.  

 

c. Faktor yang mempengarui berhasil tidaknya superv isi  

Menurut Purwanto (2004:118) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi berhasil tidaknya supervisi atau cepat-lambatnya 

hasil supervisi antara lain: 1. Lingkungan masyarakat tempat sekolah 

itu berada. Apakah sekolah itu di kota besar, di kota kecil, atau 

pelosok. Dilingkungan masyarakat orang-orang kaya atau 

dilingkungan orang-orang yang pada umumnya kurang mampu. 

Dilingkungan masyarakat intelek, pedagang, atau petani dan lain-

lain. 2. Besar-kecilnya sekolah yang menjadi tanggung jawab kepala 

sekolah. Apakah sekolah itu merupakan kompleks sekolah yang 

besar, banyak jumlah guru dan muridnya, memiliki halaman dan 

tanah yang luas, atau sebaliknya. 3. Tingkatan dan jenis sekolah. 

Apakah sekolah yang di pimpin itu SD atau sekolah lanjutan, SLTP, 

SMU atau SMK dan sebagainya semuanya memerlukan sikap dan 

sifat supervisi tertentu. 4. Keadaan guru-guru dan pegawai yang 

tersedia. Apakah guru-guru di sekolah itu pada umumnya sudah 
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berwenang, bagaimana kehidupan sosial-ekonomi, hasrat 

kemampuannya, dan sebagainya. 5. Kecakapan dan keahlian kepala 

sekolah itu sendiri. Di antara faktor-faktor yang lain, yang terakhir ini 

adalah yang terpenting. Bagaimanapun baiknya situasi dan kondisi 

yang tersedia, jika kepala sekolah itu sendiri tidak mempunyai 

kecakapan dan keahlian yang diperlukan, semuanya itu tidak akan 

ada artinya. Sebaliknya, adanya kecakapan dan keahlian yang 

dimiliki oleh kepala sekolah, segala kekurangan yang ada akan 

menjadi perangsang yang mendorongnya untuk selalu berusaha 

memperbaiki dan menyempurnakannya.  

d. Fungsi kepala sekolah sebagai supervisor pengaja ran  

Kegiatan atau usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh kepala 

sekolah sesuai dengan fungsinya sebagai supervisor antara lain: 1. 

Membangkitkan dan merangsang guru-guru dan pegawai sekolah di 

dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-

baiknya. 2. Berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat 

perlengkapan sekolah termasuk media instruksional yang diperlukan 

bagi kelancaran dan keberhasilan proses belajar-mengajar. 3. 

Bersama guru-guru berusaha mengembangkan, mencari, dan 

menggunakan metode-metode mengajar yang lebih sesuai dengan 

tuntutan kurikulum yang sedang berlaku. 4. Membina kerja sama 

yang baik dan harmonis di antara guru-guru dan pegawai sekolah 

lainnya. 5. Berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru 
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dan pegawai sekolah, antara lain dengan mengadakan diskusi-

diskusi kelompok, menyediakan perpustakaan sekolah, dan atau 

mengirim mereka untuk mengikuti penataran-penataran, seminar, 

sesuai dengan bidangnya masing-masing. 6. Membina hubungan 

kerja sama antara sekolah dengan BP3 atau komite sekolah dalam 

rangka peningkatan mutu pendidikan para siswa. 

e. Teknik-teknik supervisi  

Menurut Purwanto (2004:120-122), secara garis besar cara 

atau tehnik supervisi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tehnik 

perseorangan dan teknik kelompok. 1. Teknik perseorangan Yang 

dimaksud dengan teknik perseorangan ialah supervisi yang 

dilakukan secara perseorangan. Beberapa kegiatan yang dapat 

dilakukan antara lain : a. Mengadakan kunjungan kelas (classroom 

visition) Yang dimaksud dengan kunjungan kelas ialah kunjungan 

sewaktu-waktu yang dilakukan oleh seorang supervisor (kepala 

sekolah) untuk melihat atau mengamati seorang guru yang sedang 

mengajar. Tujuannya untuk mengobservasi bagaimana guru 

mengajar, apakah sudah memenuhi syarat-syarat didaktis atau 

metodik yang sesuai. Dengan kata lain, untuk melihat apa 

kekurangan atau kelemahan yang sekiranya masih perlu diperbaiki. 

b. Mengadakan kunjungan observasi (observation visits) Guru-guru 

dari suatu sekolah sengaja ditugaskan untuk melihat/mengamati 

seorang guru yang sedang mendemonstrasikan cara-cara mengajar 
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suatu mata pelajaran tertentu. Misalnya cara menggunakan alat atau 

media yang baru, seperti audio-visual aids, cara mengajar dengan 

metode tertentu, seperti misalnya sosiodrama, problem solving, 

diskusi panel, fish bowl, metode penemuan (discovery), dan 

sebagainya. c. Membimbing guru-guru tentang cara-cara 

mempelajari pribadi siswa dan atau mengatasi problema yang 

dialami siswa Banyak masalah yang dialami guru dalam mengatasi 

kesulitan-kesulitan belajar siswa. Misalnya siswa yang lamban dalam 

belajar, tidak dapat memusatkan perhatian, siswa yang nakal, siswa 

yang mengalami perasaan rendah diri dan kurang dapat bergaul 

dengan teman-temannya. Masalah-masalah yang sering timbul di 

dalam kelas yang disebabkan oleh siswa itu sendiri lebih baik 

dipecahkan atau diatasi oleh guru kelas itu sendiri daripada 

diserahkan kepada guru bimbingan atau konselor yang mungkin 

akan memakan waktu yang lebih lama untuk mengatasinya. d. 

Membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan 

pelaksanaan kurikulum sekolah. Antara lain : 1) Menyusun program 

catur wulan atau program semester 2) Menyusun atau membuat 

program ssatuan pelajaran 3) Mengorganisasikan kegiatan-kegiatan 

pengelolaan kelas 4) Melaksanakan teknik-teknik evaluasi 

pengajaran 5) Menggunakan media dan sumber dalam proses 

belajar-mengajar 6) Mengorganisasikan kegiatan-kegiatan siswa 

dalam bidang ekstrakurikuler, study tour, dan sebagainya. 2. Teknik 
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kelompok Ialah supervisi yang dilakukan secara kelompok. Beberapa 

kegiatan yang dapat dilakukan antara lain : a. Mengadakan 

pertemuan atau rapat (meetings) Seorang kepala sekolah yang baik 

umumnya menjalankan tugasnya berdasarkan rencana yang telah 

disusunnya. Termasuk didalam perencanaan itu antara lain 

mengadakan rapat-rapat secara periodik dengan guru-guru. b. 

Mengadakan diskusi kelompok (group discussions) Diskusi kelompok 

dapat diadakan dengan membentuk kelompok-kelompok guru bidang 

studi sejenis. Kelompok-kelompok yang telah terbentuk itu 

diprogramkan untuk mengadakan pertemuan/diskusi guna 

membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha 

pengembangan dan peranan proses belajar-mengajar. c. 

Mengadakan penataran-penataran (inservice-training) Teknik 

supervisi kelompok yang dilakukan melalui penataran-penataran 

sudah banyak dilakukan. Misalnya penataran untuk guru-guru bidang 

studi tertentu, penataran tentang metodologi pengajaran, dan 

penataran tentang administrasi pendidikan. Mengingat bahwa 

penataran-penataran tersebut pada umumnya diselenggarakan oleh 

pusat atau wilayah, maka tugas kepala sekolah terutama adalah 

mengelola dan membimbing pelaksanaan tindak lanjut (follow-up) 

dari hasil penataran, agar dapat dipraktekkan oleh guru-guru. 

Menurut Gwynn, dalam Bafadal (2004 :48-50), teknik supervisi 

digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu teknik perorangan dan 
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teknik kelompok. Teknik supervisi individual meliputi : 1) kunjungan 

kelas, 2) percakapan pribadi, 3) kunjungan antarkelas, 4) penilaian 

sendiri. Sedang teknik supervisi kelompok meliputi : 1) kepanitiaan, 

2) kursus, 3) laboratorium kelompok, 4) bacaan terpimpin, 5) 

demonstrasi pembelajaran, 6) perjalanan staf, 7) diskusi panel, 8) 

perpustakaan profesional, 9) organisasi profesional, 10) bulletin 

supervisi, 11) sertifikasi guru, 12) tugas belajar, 13) pertemuan guru. 

Dari beberapa pendapat dan uraian tersebut diatas dapat diambil 

kesimpulan, bahwa supervisi kepala sekolah adalah proses 

pembinaan kepala sekolah kepada guru dalam rangka memperbaiki 

proses belajar mengajar. Adapun teknik yang biasa digunakan 

adalah kunjungan kelas, pertemuan baik formal maupun informal 

serta melibatkan guru lain yang dianggap berhasil dalam proses 

belajar mengajar. Ada beberapa teknik yang biasa digunakan kepala 

sekolah dalam mensupervisi gurunya, namun dalam penelitian ini 

hanya indikator : kunjungan kelas, semangat kerja guru, pemahaman 

tentang kurikulum, pengembangan metode dan evaluasi, rapat-rapat 

pembinaan, dan kegiatan rutin diluar mengajar yang kami teliti 

sedangkan indikator lain tidak kami teliti karena kurang mengungkap 

masalah yang kami teliti.  

 2. Kinerja Guru 

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil 
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pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (UU No.20/2003 

tentang Sisdiknas).  

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah 

(UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen). 

Kinerja adalah performance atau unjuk kerja. Kinerja dapat 

pula diartikan prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau hasil unjuk 

kerja (LAN, 1992). Menurut August W. Smith, kinerja adalah 

performance is output derives from processes, human otherwise, 

artinya kinerja adalah hasil dari suatu proses yang dilakukan 

manusia. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

merupakan suatu wujud perilaku seseorang atau organisasi dengan 

orientasi prestasi. Kinerja seseorang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti: ability, capacity, held, incentive, environment dan 

validity (Noto Atmojo, 1992). 

Adapun ukuran kinerja menurut T.R. Mitchell (1989) dapat 

dilihat dari lima hal, yaitu: 

a. Quality of work - kualitas hasil kerja. 

b. Promptness - ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan.  
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c. Initiative - prakarsa dalam menyelesaikan pekerjaan. 

d. Capability - kemampuan menyelesaikan pekerjaan. 

e. Communication - kemampuan membina kerjasama dengan 

pihak lain. 

Standar kinerja perlu dirumuskan untuk dijadikan acuan dalam 

mengadakan penilaian, yaitu membandingkan apa yang dicapai 

dengan apa yang diharapkan. Standar kinerja dapat dijadikan 

patokan dalam mengadakan pertanggungjawaban terhadap apa 

yang telah dilaksanakan. 

Menurut lvancevich (1996), patokan tersebut meliputi: (1) 

hasil, mengacu pada ukuran output utama organisasi; (2) efisiensi, 

mengacu pada penggunaan sumber daya langka oleh organisasi; 

(3) kepuasan, mengacu pada keberhasilan organisasi dalam 

memenuhi kebutuhan karyawan atau anggotanya; dan (4) 

keadaptasian, mengacu pada ukuran tanggapan organisasi 

terhadap perubahan. 

Berkenaan dengan standar kinerja guru, Piet A. Sahertian 

dalam Kusmianto (1997: 49) bahwa, standar kinerja guru itu 

berhubungan dengan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya 

seperti: (1) bekerja dengan siswa secara individual, (2) persiapan 

dan perencanaan pembelajaran, (3) pendayagunaan media 

pembelajaran, (4) melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman 

belajar, dan (5) kepemimpinan yang aktif dari guru. 
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Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja guru 

dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi/kriteria kompetensi 

yang harus dimiliki oleh setiap guru. Berkaitan dengan kinerja guru, 

wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses 

pembelajaran yaitu bagaimana seorang guru merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai 

hasil belajar. 

Menurut Isjoni (2004) bahwa ukuran kinerja guru terlihat dari 

rasa tanggung jawabnya menjalankan amanah, profesi yang 

diembannya dan rasa tanggung jawab moral di pundaknya. Semua 

itu akan terlihat kepada kepatuhan dan loyalitasnya di dalam 

menjalankan tugas keguruannya di dalam kelas dan tugas 

kependidikannya di luar kelas. Sikap ini akan dibarengi pula dengan 

rasa tanggung jawabnya mempersiapkan segala perlengkapan 

pengajaran sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Selain 

itu, guru juga sudah mempertimbangkan metode yang akan 

digunakan, termasuk alat/media pembelajaran yang akan dipakai, 

serta alat penilaian apa yang digunakan di dalam pelaksanaan 

evaluasi. 

Lebih lanjut dinyatakan bahwa kinerja guru menjadi optimal, 

bilamana diintegrasikan dengan komponen persekolahan, apakah 

itu kepala sekolah, guru, karyawan maupun anak didik.  
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Sudarwan Danim (2002) mengungkapkan bahwa salah satu 

ciri krisis pendidikan di Indonesia adalah guru belum mampu 

menunjukkan kinerja (work performance) yang memadai. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja guru belum sepenuhnya ditopang oleh 

derajat penguasaan kompetensi yang memadai, karena itu perlu 

adanya upaya yang komprehensif guna meningkatkan kompetensi 

guru. 

Standar operasional prosedur guru SMP Negeri 1 Ranah 

Batahan dinyatakan sebelum melaksanakan PBM guru harus 

membuat perangkat: 1) Silabus, 2) Program tahunan, 3) Program 

Semester, 4) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 5) Menyusun 

Rencana Perbaikan dan Pengayaan, dan 6) Mempersiapkan alat 

peraga / sarana yang diperlukan selama PBM. Dalam pelaksanaan 

PBM, guru melakukan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

penutup.   

 

B. Kerangka Konseptual  

Secara skematis kerangka konseptual dalam penelitian tindakan 

sekolah ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka konseptual hubungan kedua variabel 

 

Supervisi Akademik Kepala 

Sekolah 

 

Kinerja Guru dalam Proses 

Pembelajaran yang Efektif 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian Tindakan  

Penelitian ini merupakan tindakan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan guru melaksanakan proses pemebelajaran 

yang efektif. Tindakan yang dilakukan adalah melaksanakan supervise 

akademik. Jenis penelitian yang dipilih adalah jenis emansipatori. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian   

Yang menjadi subjek penelitian adalah guru-guru SMP Negeri 1 

Ranah Batahan yang terdiri dari 27 guru tetap dan 5 guru tidak tetap. 

Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah kemampuan guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif melalui 

supervise akademik. 

 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Ranah Batahan 

Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) 

bulan yaitu dari bulan Oktober s.d. Nopember 2010. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) siklus. Masing-masing 

siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
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E. Metode Penelitian  

Dalam penelitian ini digunakan metode observasi yang bersifat 

deskriptif analitik.  

 

F. Teknik Pengolahan Data  

Untuk mengukur kinerja guru dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran yang efektif digunakan rumus : 

 

Pencapaian responden dokategorikan seperti tabel 1 berikut 

(Sudjana, 1982).  

No. % Ketercapaian Kategori 

1 

2 

3 

4 

5 

90 – 100 

80 – 89  

65 – 79  

55 – 64  

0 – 54  

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Tidak baik atau Gagal  
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BAB IV  

SIKLUS TINDAKAN 

Pelaksanaan tindakan dilakukan sebanyak 2 (dua) siklus/tahap. 

Berikut ini disajikan pelaksanaan tindakan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan/evaluasi, dan refleksi. 

A. Siklus 1 

1. Perencanaan 

Agar tujuan tindakan dapat tercapai yaitu ”peningkatan 

kinerja guru dalam proses pembelajaran yang efektif melalui 

supervisi akademik kepala sekolah” maka perlu dipersiapkan 

semua aspek yang berkaitan dengan hal tersebut terutama yang 

berkaitan dengan guru dan supervisor. 

Untuk mengukur kinerja guru perlu dipersiapkan angket. 

Angket diadopsi dari Lampiran Penilaian Kinerja Guru. Angket ini 

berisi 40 (empat puluh) deskriptor, yaitu deskriptor 1-8 berkaitan 

dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), deskriptor 9-

32 berkaitan dengan Pelaksanaan Pembelajaran, dan deskriptor 

33-40 berkaitan dengan Evaluasi Pembelajaran. 

Angket ini digunakan oleh kepala sekolah (supervisor) 

sebagai daftar penilaian terhadap kinerja guru. Skala nilai adalah 

1 – 5 dengan ketentuan sebagai berikut: Nilai 5 jika semua 

deskriptor tampak, nilai 4 jika sebagian besar deskriptor yang 
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tampak, nilai 3 jika hanya sebagian deskriptor yang tampak, nilai 2 

jika hanya sebagian kecil deskriptor yang tampak, dan nilai 1 jika 

tidak ada deskriptor yang tampak. 

Selain itu perlu dipersiapkan jadwal pelaksanaan supervisi. 

Agar pelaksanaan supervisi dapat dilaksanakan dalam waktu yang 

tidak lama maka jadwal yang sudah ada direvisi kembali sehingga 

pelaksanaannya hanya memakan waktu 2 (dua) minggu untuk 

semua guru (32 orang).  

Mengingat jadwal pelaksanaan supervisi yang begitu padat, 

maka kepala sekolah dibantu oleh seorang supervisor. Kepala 

sekolah melaksanakan supervisi akademik kepada guru yang 

memangku mata pelajaran MIPA, sedangkan mata pelajaran non-

MIPA disupervisi oleh supervisor yang ditunjuk.  

 

2. Pelaksanaan 

Supervisi dilaksanakan di dalam ruang kelas selama 2 x 40 

menit/ guru. Pelaksanaan tindakan dimulai minggu keempat 

Oktober 2010 dan berakhir minggu pertama Nopember 2010.  

Sebelum masuk ruang kelas, kepala sekolah sebagai 

supervisor menginformasikan kepada seluruh guru tentang jadwal 

pelaksanaan supervisi. Supervisor dan guru bersama-sama 

masuk ruang kelas. Guru melaksanakan pembelajaran di depan 

ruang kelas sedangkan supervisor duduk di deret paling belakang 
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tempat duduk siswa. Pada saat guru melaksanakan proses 

pembelajaran, supervisor mengamati proses pembelajaran dan 

sekaligus mengisi angket yang telah disediakan. Supervisor 

mengikuti semua kegiatan guru dan siswa, mulai dari pembukaan, 

pelaksanaan, sampai dengan penutup.  

 

3. Pengamatan dan Evaluasi 

Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung yang dilakukan oleh supervisor. Observer memantau 

secara langsung di dalam ruang belajar. Observer berpedoman 

kepada lembar observasi (angket) yang disediakan.  

Evaluasi dilakakukan setelah proses pembelajaran selesai 

dengan menjumlahkan skor perolehan masing-masing guru yang 

ada dalam lembar obsevasi yang terdiri dari 40 butir deskriptor, 

masing-masing deskriptor diberi skor/nilai 1 – 5.  

 

4. Refleksi  

Setelah memperhatikan seluruh rangkaian pelaksanaan 

tindakan pada siklus 1, terdapat beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian, antara lain: 

a. Tujuan pembelajaran yang tercantum dalam RPP tidak 

semuanya tercapai oleh guru. Guru perlu dibekali untuk 



Anhar Lubis, S. Pd. SMP Negeri 1 Ranah Batahan Pasaman Barat| PTS 2010 23 
 

menyusun RPP yang benar agar tujuan pembelajaran dapat 

dicapai dengan efektif dan efisien.  

b. Secara umum guru hanya menggunakan paket sebagai media 

pembelajaran. Gambar-gambar yang ada dalam buku paket 

pada umumnya dijadikan sebagai media. Media kreasi guru 

tidak ada ditemukan selama pelaksanaan tindakan siklus 1.  

c. Tidak semua guru menyediakan instrumen penilaian untuk 

materi pembelajaran yang diajarkannya. Sebaiknya guru 

mempersiapkannya sejalan dengan pembuatan RPP.  

 

B. Siklus 2 

1. Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi siklus 1, hal-hal yang perlu 

disempurnakan pada siklus 2 adalah sebagai berikut:  

a. Pembekalan diberikan kepada guru untuk menyusun RPP 

yang benar agar seluruh kegiatan tidak lari dari tujuan 

pembelajaran. Pembekalan dilakukan secara umum untuk 

seluruh guru.  

b. Mengingat pentingnya media pembelajaran maka supervisor 

menyarankan kepada guru agar memanfaatkan media 

pembelajaran yang tersedia di sekolah dan media buatan 

guru.  



Anhar Lubis, S. Pd. SMP Negeri 1 Ranah Batahan Pasaman Barat| PTS 2010 24 
 

c. Diingatkan kepada guru untuk menyusun instrumen penilaian 

(soal, kunci, pedoman penskoran) sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang tercantum dalam RPP.  

Supervisor mengumpulkan seluruh guru di kantor majelis 

guru untuk menindaklanjuti hasil refleksi siklus 1. Supervisor 

menjelaskan secara umum temuan-temuan yang diperoleh 

selama supervisi kelas dilaksanakan. 

Supervisor mempersiapkan alat/bahan yang dibutuhkan 

untuk menjelaskan hal-hal tersebut di atas, seperti Angket 

(Lembar Observasi), materi dalam bentuk power point, laptop, 

LCD (in focus), dan lain-lain.  

 

2. Pelaksanaan 

Sama halnya dengan pelaksanaan pada siklus 1, pada 

siklus 2 ini supervisor melaksanakan supervisi di dalam ruang 

kelas selama 2 x 40 menit/ guru. Pelaksanaan tindakan 

berlangsung selama satu minggu yaitu minggu kedua Nopember 

2010.  

Sebelum masuk ruang kelas, kepala sekolah sebagai 

supervisor menginformasikan kepada seluruh guru tentang jadwal 

pelaksanaan supervisi. Supervisor dan guru bersama-sama 

masuk ruang kelas. Guru melaksanakan pembelajaran di depan 

ruang kelas sedangkan supervisor duduk di deret paling belakang 
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tempat duduk siswa. Pada saat guru melaksanakan proses 

pembelajaran, supervisor mengamati proses pembelajaran dan 

sekaligus mengisi angket yang telah disediakan. Supervisor 

mengikuti semua kegiatan guru dan siswa, mulai dari pembukaan, 

pelaksanaan, sampai dengan penutup. 

3. Pengamatan dan Evaluasi 

Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung yang dilakukan oleh supervisor. Observer memantau 

secara langsung di dalam ruang belajar. Observer berpedoman 

kepada lembar observasi (angket) yang disediakan.  

Evaluasi dilakakukan setelah proses pembelajaran selesai 

dengan menjumlahkan skor perolehan masing-masing guru yang 

ada dalam lembar obsevasi yang terdiri dari 40 butir deskriptor, 

masing-masing deskriptor diberi skor/nilai 1 – 5. 

4. Refleksi  

Setelah memperhatikan seluruh rangkaian pelaksanaan 

tindakan pada siklus 2, hal-hal yang menjadi perhatian utama, 

yakni : 

a. Tujuan pembelajaran yang tercantum dalam RPP sudah 

tercapai oleh guru karena guru dapat menyusun RPP yang 

efektif dan efisien.  

b. Media kreasi guru sudah ada ditemukan selama pelaksanaan 

tindakan siklus 2.  
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c. Semua guru telah menyediakan instrumen penilaian untuk 

materi pembelajaran yang diajarkannya.  

 

C. Diskusi   

Secara umum skor perolehan guru pada siklus 2 lebih tinggi 

bila dibandingkan dengan perolehan pada siklus 1 seperti terlihat 

pada tabel 2 berikut.  

No. R Skor  Nilai Perolehan  Siklus 2 – 
Siklus 1 Siklus 1  Siklus 2  Siklus 1  Siklus 2  

1 170 173 85,00 86,50 1,50 
2 171 173 85,50 86,50 1,00 
3 170 175 85,00 87,50 2,50 
4 167 170 83,50 85,00 1,50 
5 169 175 84,50 87,50 3,00 
6 166 171 83,00 85,50 2,50 
7 165 170 82,50 85,00 2,50 
8 164 171 82,00 85,50 3,50 
9 170 172 85,00 86,00 1,00 
10 166 166 83,00 83,00 0,00 
11 167 172 83,50 86,00 2,50 
12 168 173 84,00 86,50 2,50 
13 170 176 85,00 88,00 3,00 
14 167 174 83,50 87,00 3,50 
15 168 175 84,00 87,50 3,50 
16 165 171 82,50 85,50 3,00 
17 170 176 85,00 88,00 3,00 
18 169 175 84,50 87,50 3,00 
19 172 178 86,00 89,00 3,00 
20 169 169 84,50 84,50 0,00 
21 170 175 85,00 87,50 2,50 
22 166 173 83,00 86,50 3,50 
23 171 172 85,50 86,00 0,50 
24 163 168 81,50 84,00 2,50 
25 169 177 84,50 88,50 4,00 
26 166 171 83,00 85,50 2,50 
27 163 170 81,50 85,00 3,50 
28 167 172 83,50 86,00 2,50 
29 164 174 82,00 87,00 5,00 
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30 162 167 81,00 83,50 2,50 
31 172 173 86,00 86,50 0,50 
32 165 169 82,50 84,50 2,00 

Rata-
rata 167,53 172,38 83,77 86,19 2,42 

Tabel 2 Rekapitusi skor guru 

Pada tabel di atas kelihatan bahwa rata-rata skor pada siklus 1 

adalah 167,53 dan nilai perolehan adalah 83,77 (Baik). Sedangkan 

rata-rata skor pada siklus 2 adalah 172,38 dan nilai perolehan 86,19 

(Baik). Terdapat selisih antara kedua siklus sebesar 4,84 yang berarti 

bahwa perolehan pada siklus 2 lebih tinggi dari siklus 1.  
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil tindakan yang dikemukakan pada BAB IV 

dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja guru dalam proses 

pembelajaran yang efektif dapat ditingkatkan melalui supervisi 

akademik kepala sekolah.  

 

B. SARAN  

Berdasarkan kesimpulan di atas dapt dikemukakan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah melakukan supervisi akademik kepada 

seluruh guru secara bekelanjutan. 

2. Sebelum dilaksanakan supervisi akademik kepala sekolah 

hendakanya diberikan pembekalan kepada guru tentang 

poin-poin yang diobservasi. 
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Lampiran 1 
FORMAT PENILAIAN KINERJA GURU 

(Skala Nilai 1 – 5) 
 

Nama Guru   : .............................................................. 
Mata Pelajaran : .............................................................. 
Pokok Materi   : .............................................................. 
Kelas/Semester  : .............................................................. 

 

NO K E G I A T A N S K O R 

A RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

1 
Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran (tidak menimbulkan 
penafsiran ganda dan mengandung perilaku hasil belajar)  

1 2 3 4 5 

2 
Pemilihan materi ajar (sesuai dengan tujuan dan karakteristik peserta 
didik) 

1 2 3 4 5 

3 
Pengorganisasian materi ajar (keruntutan, sistematika materi dan 
kesesuaian dengan alokasi waktu) 

1 2 3 4 5 

4 
Pemilihan sumber/media pembelajaran (sesuai dengan tujuan, materi, 
dan karakteristik peserta didik) 

1 2 3 4 5 

5 
Kejelasan skenario pembelajaran (langkah-langkah kegiatan 
pembelajaran : awal, inti, dan penutup) 

1 2 3 4 5 

6 
Kerincian skenario pembelajaran (setiap langkah tercermin 
strategi/metode dan alokasi waktu pada setiap tahap) 

1 2 3 4 5 

7 Kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajaran 1 2 3 4 5 

8 Kekengkapan instrumen (soal, kunci, pedoman penskoran) 1 2 3 4 5 

       

B PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

       

9 Memeriksa kesiapan siswa 1 2 3 4 5 

10 Melakukan kegiatan apersepsi 1 2 3 4 5 

11 Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran 1 2 3 4 5 

12 Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan 1 2 3 4 5 

13 Menyampaikan materi dengan jelas dan sesuai dengan hierarki belajar 1 2 3 4 5 

14 Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 1 2 3 4 5 

15 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) yang 
akan dicapai 

1 2 3 4 5 

16 Melaksanakan pembelajaran secara runtut  1 2 3 4 5 

17 Menguasai kelas  1 2 3 4 5 

18 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual 1 2 3 4 5 

19 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 
kebiasaan positif 

1 2 3 4 5 

20 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang 
direncanakan 

1 2 3 4 5 

21 Menggunakan media secara efektif dan efisien 1 2 3 4 5 

22 Menghasilkan pesan yang menarik  1 2 3 4 5 
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NO K E G I A T A N S K O R 

23 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media 1 2 3 4 5 

24 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran 1 2 3 4 5 

25 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa 1 2 3 4 5 

26 Menumbuhkan keceriaan dan antusisme siswa dalam belajar 1 2 3 4 5 

27 Memantau kemajuan belajar selama proses 1 2 3 4 5 

28 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan) 1 2 3 4 5 

29 Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, dan benar 1 2 3 4 5 

30 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai 1 2 3 4 5 

31 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa  1 2 3 4 5 

32 Melaksanakan tindak lanjut  dengan memberikan arahan, atau kegiatan, 
atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan 

1 2 3 4 5 

       

C EVALUASI PEMBELAJARAN  

33 Penilaian relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan 1 2 3 4 5 

34 Mencantumkan bentuk evaluasi 1 2 3 4 5 

35 Mencantumkan jenis evaluasi 1 2 3 4 5 

36 Disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia 1 2 3 4 5 

37 Evaluasi disesuaikan dengan kaidah evaluasi 1 2 3 4 5 

38 Penilaian yang diberikan sesuai dengan RPP 1 2 3 4 5 

39 Menggunakan rubrik penilaian yang tepat.  1 2 3 4 5 

40 Memberikan tugas (remedial / enrichment) kepada siswa baik 
secara individu maupun kelompok. 

1 2 3 4 5 

 Jumlah      

Total skor  

 
       

Silaping, _____________________ 2010 
      Supervisor,  
 
 
 
 
      _________________________________ 
      NIP.  

 


