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ABSTRAK

Academic supervision series of activities to help teachers develop their abilities
in managing learning process for the achievement of learning objective goals.
This research aims to know how to plan, execute and obstacles academic
supervision by the principal in improving the professional competence of
teachers in SMA N 1 Blangjerango Kab. Gayo Lues. The way in which to
answer the problem was be done et research school through two treatment
cycles. As for the instrument used for collecting the required data comprise two
aspect of a lesson planning assessment which cousists of ten components and
implementation of learning which consists of three components. Data analysis
results show that average value of instructional administration increased also in
the implementation of learning to improve the ability of the teachers can be
proven from the result of cycle I and cycle II show the average value 69,5 and
77,5 as well as an increase cycle I an cycle II of 1`2 %. Then the ability of
teachers in implementing learning from cycle I and cycle II get the average value
66,3 and 75,9 as well as an increase of 14 %. Data above a proof to declave after
the guidance of teachers can improve understanding in solving and implementing
learning. Targets in the planning of academic supervision of principal are the
ability of teachers to manage learning, start from plan and axecute. The
implementation of academic supervision is done first communicate to the
teachers, done twice in one semester. Academic supervision techniques are used
are class visits and teacher meetings. Barries to academic supervision are the
existence of external activities that are suddens, so that the supervision schedule
that has been in the previos stacking is also distrupted, teachers who are unable
to attend the scheduled class visit. Supervised teachers were scared and awkward
while being supervised. There are still some teachers who do not master
information and communication technology.
Key words : academic supervision and competence of professional teachers.
PENDAHULUAN
Sekolah sebagai suatu organisasi pendidikan, senantiasa menginginkan
pegawai-pegawainya yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan, melaksanakan
tugas dengan efektif, memberikan segenap kemampuannya untuk kepentingan sekolah,
serta bekerja lebih baik dari hari ke hari. Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008
tentang guru, pasal 3 ayat 7 menyebutkan bahwa, Kompetensi profesional merupakan
kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi: (1)
Penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi
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program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang
akan diampu, dan (2) penguasaan konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau
seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program
satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan
diampu.
Karwati dan Priansa (2013: 15) mengatakan: “Supervisi akademik merupakan
serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk membantu guru dalam mengembangkan
dan meningkatkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran, demi tercapainya
tujuan pembelajaran”. Oleh karena itu supervisi akademik dapat dikatakan upaya
membantu guru-guru mengembangkan kemampuannya dalam mencapai tujuan
pembelajaran. Kepala sekolah turut bertanggung jawab dalam meningkatkan kompetensi
profesional guru. Kepala sekolah berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap
guru-guru yang berada di sekolah yang dipimpinnya (Muslim, 2013: 87).
Pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah terhadap guru sangat penting
dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan profesional guru dan meningkatkan
kualitas pembelajaran melalui proses pembelajaran yang baik. Dengan demikian esensi
supervisi akademik bukan menilai kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran,
melainkan membantu guru mengembangkan profesionalismenya.
Pada studi pendahuluan yang dilakukan, peneliti melihat supervisi akademik
oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di SMA Negeri
1 Blangjerango Kabupaten Gayo Lues belum optimal. Kepala sekolah tidak banyak
waktu untuk melakukan supervisi, karena beban tugasnya cukup banyak. Kepala
sekolah biasanya hanya memberikan pembimbingan terhadap hal-hal yang umum,
terkait permasalahan yang dihadapi guru dalam proses belajar mengajar. Kepala
sekolah kurang menjelaskan lebih lanjut, mengenai cara melaksanakan pembelajaran
dengan teknik mengajar yang baik, pemilihan strategi dan metode pembelajaran yang
tepat, serta penggunaan media dan teknologi informasi dalam pembelajaran. Beberapa
permasalahan terkait masih kurangnya kompetensi profesional guru, seperti belum
mampu mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, kurang
menggunakan metode mengajar yang tepat, kurang mengembangkan keprofesian secara
berkelanjutan seperti membuat penelitian tindakan kelas, kurang memanfaatkan teknologi
informasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.
Daryanto (2010: 181) mengemukakan: “Supervisi adalah mengawasi untuk
mengumpulkan berbagai data, dan kemudian data-data itu digunakan sebagai bahan
pengolahan untuk menemukan masalah-masalah, dan kesulitan-kesulitan yang dapat
dipakai sebagai dasar untuk mencari jalan ke arah perbaikan dan peningkatan”. Senada
dengan itu Priansa dan Somad (2014: 83) mengatakan: “Supervisi merupakan usaha
memberi pelayanan agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalani tugas melayani
peserta didiknya”. Selanjutnya Karwati dan Priansa (2013: 204) mengemukakan:
‘Supervisi ialah suatu aktifitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru
dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif”.
Mulyasa (2013: 249) mengatakan: “Supervisi akademik adalah bantuan
profesional kepada guru, melalui siklus perencanaan yang sistematis, pengamatan yang
cermat, dan umpan balik yang objektif dan segera”. Fathurrohman dan Suryana (2011: 6)
mengatakan: “Supervisi akademik adalah bantuan profesional kepada guru, melalui
siklus perencanaan yang sistematis, penagamatan yang cermat dan hati-hati, serta
umpan balik yang objektif dan segera”.
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Dari beberapa pendapat pakar di atas dapat disimpulkan, supervisi akademik
merupakan serangkaian kegiatan untuk membantu guru dalam melaksanakan proses
pembelajaran yang mendidik dan bermutu. Hal ini dilandasi asumsi secara efektif dan
bermutu sebagai kegiatan akademik dari suatu lembaga pendidikan. Upaya membantu
guru terutama untuk memberikan bantuan teknis agar dalam pelaksanaan pembelajaran
dapat mencapai hasil yang optimal. Di mana indikator hasil pembelajaran yang optimal
tersebut dapat dilihat dari tingkat penyerapan materi kurikulum oleh siswa sebagai peserta
didik.
METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan sekolah yang dilakukan dengan
cara memberikan penilaian terhadap kinerja guru dalam pembelajaran, hasil dari
penilaian satu siklus inilah yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan tindakan
selanjutnya.
Subjek Tindakan
Subjek penelitian adalah guru-guru SMA Negeri 1 Blangjerango Kabupaten
Gayo Lues seluruhnya berjumlah 14 Orang. Subjek penelitian dipilih bertujuan untuk
mendapatkan informasi yang maksimal.
Setting Penelitian
Siklus I
Adapun empat kegiatan yang dilalui dalam siklus I yaitu,
a. Perencanaan, meliputi, (1) menyusun rencana pembelajaran; (2) melaksanakan
pembelajaran dengan mengawali menyusun pedoman observasi pembelajaran; (3)
menyusun jadwal; (4) instrumen penilaian perencanaan dan pelaksanaan
pembelajaran.
b. Pelaksanaan. Pelaksanaan Supervisi Akademik diawali dengan: (1) Mendiskusikan
dengan guru-guru apa yang harus dilakukan guru dan membimbing bagaimana
melakukannya; (2) Perangkat pembelajaran yang telah disusun sesuai dengan
intrumen penilaian perencanaan pembelajaran; (3) RPP yang telah disusun oleh tiaptiap guru digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang
telah ditetapkan.
c. Observasi. Dari hasil observasi data yang diperoleh antara lain: (1) Penilaian
perangkat pembelajaran yang telah disusun guru sebelum dan sesudah mengikuti
kegiatan pelaksaaan supervisi akademik; (2) Observasi kegiatan pembelajaran semua
guru selama kegiatan berlangsung; (3) Observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas
serta respon siswa selama kegiatan pembelajaran.
d. Refleksi. Pada tahap ini akan dianalisis hasil pelaksanaan tindakan yang telah
dilakukan dan jika hasil pelaksanaannya belum mencapai target yang telah
ditentukan maka akan dilakukan tindakan selanjutnya dalam siklus II.
Siklus II
Proses pelaksanaan siklus II merupakan kelanjutan dari siklus I. Perbaikan pada
siklus II terletak pada aspek yang belum mencapai target seperti yang diharapkan oleh
peneliti.
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a. Perencanaan. Langkah-langkah proses perencanaan antara lain: (1) Mengadakan
perbaikan pembelajaran pada aspek yang belum tercapai yang telah ditetapkan.
b. Pelaksanaan. Tahap pelaksanaan yaitu tahap melakukan kegiatan antara lain: (1)
Semua guru menyusun prangkat pembelajaran sesuai dengan instrumen penilaian;
dan (2) RPP yang disusun digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
pembelajaran pada siklus II.
c. Observasi
Dalam proses observasi ini data diperoleh melalui beberapa cara antara lain: (1)
Penilaian terhadap RPP yang telah diperbaiki guru; (2) Obsevasi kegiatan
pembelajaran; dan (3) Penilaian kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas untuk
mengetahui kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran setelah di lakukan
selama dua siklus.
d. Refleksi
Setelah mendapatkan hasil pada tindakan siklus II dengan indikator pada rentang
nilai 75-90 dalam kategori Baik maka seluruh data akan dijelaskan dalam bentuk
diskripsi.
Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan adalah penilaian dilakukan dua kali yaitu siklus I dan
siklus II. Bentuk pilihannya adalah penilaian terhadap Administrasi pembelajaran dan
pelaksanaaan pembelajaran di kelas.
Instrumen Penelitian
Untuk mendapatkan data-data penelitian maka instrumen pengumpulan data
yang terdiri atas instrumen perencanaan pembelajaran, dan instrumen pelaksanaan
pembelajaran. Instrumen perencanaan pembelajaran meliputi program tahunan,
program semester, silabus, RPP, kalender pendidikan, jadwal tatap muka, agenda
harian, daftar nilai, KKM, dan absensi siswa. Instrumen pelaksanaan pembelajaran
meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti pembelajaran, dan penutup.
Teknik Analisis Data
Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Langkah perhitungan secara
kuantitatif: (1) Menghitung skor dari seluruh komponen yang diperoleh oleh setip guru;
(2) Menghitung nilai tiap guru dengan rumus jumlah skor yang diperoleh dibagi skor
maksimal dikalikan 100; (3) Menghitung nilai rata-rata; dan (4) Menghitung prosentase
nilai. Hasil perhitungan penilaian dari siklus I dan siklus II dibandingkan sehingga
diketahui peningkatan kemampuan merencanakan pembelajaran dan melaksanakan
pembelajaran melalui supervisi. Teknik kualitatif digunakan untuk membandingkan
analisis hasil pada siklus I dan siklus II. Dari hasil perbandingan tersebut akan
diketahui peningkatan dalam pelaksanaan pembelajaran bagi guru-guru SMA Negeri 1
Blangjerango
Hasil Penelitian
Hasil siklus I
Hasil pelaksanaan pada siklus I diungkapkan melalui data-data yaitu penilaian
perencanaan pembelajaran, penilaian pelaksanaan pembelajaran. Hasil penilaian
perencanaan pembelajaran ditunjukkan dalam table 1.
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Tabel 1. Hasil Penilaiaan Perencanaan Pembelajaran
No
1
2
3
4

Kategori
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Jumlah

Rentang Nilai
86 – 100
75 - 85
56 - 74
< 55

Jumlah
Individu
0
7
4
3

%
0
50
28.6
21.4

14

100

Tabel 1 menunjukkan bahwa setelah dilakukan bimbingan dan supervisi, baru 7
orang guru atau 50 persen sedangkan 50 persen lainnya masih dalam kategori cukup
dan kurang. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa perencanaan pembelajaran yang
dibuat guru belum maksimal sehingga perlu adanya perbaikan dan penekanan pada
siklus selanjutnya atau siklus II.
Hasil penilaian pelaksanaan pembelajaran siklus I ditunjukkan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Hasi Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I
No
Kategori
Rentang Nilai
Jumlah Individu
1
Sangat Baik
86 – 100
0
2
Baik
75 - 85
4
3
Cukup
56 - 74
8
4
Kurang
< 55
2
Jumlah
14

%
0
28.6
57.1
14.3
100

Hasil penilaian pelaksanaan pembelajaran pada siklus 1, hanya 4 orang guru
(28,6 persen) yang berkategori baik dalam pelaksanaan pembelajaran, sedangkan 8
orang guru (57,1 persen) berkategori cukup, dan 2 orang (14,3 persen) berkategori
kurang. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran yang
dibuat guru belum maksimal sehingga perlu adanya perbaikan dan penekanan pada
siklus selanjutnya atau siklus II.
Hasil siklus II
Hasil pelaksanaan pada siklus II diungkapkan melalui data-data yaitu penilaian
perencanaan pembelajaran, dan penilaian pelaksanaan pembelajaran. Hasil penilaian
perencanaan pembelajaran ditunjukkan dalam table 3.
Tabel 3 Hasil Penilaiaan Perencanaan Pembelajaran
No
Kategori
Rentang Nilai
Jumlah Individu
1 Sangat Baik
86 – 100
3
2 Baik
75 - 85
8
3 Cukup
56 - 74
3
4 Kurang
< 55
0
Jumlah

14

%
21.4
57.1
21.4
0
100
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Tabel 3 menunjukkan bahwa setelah dilakukan bimbingan dan supervisi pada
siklus II terjadi peningkatan kompetensi dalam menyusun perencanaan pembelajaran.
Sebanyak 3 orang (21,4 persen) telah masuk dalam kategori sangat baik, 8 orang (57,1
persen dengan kategori baik dan 3 orang (21,4 persen) dalam kategori cukup. Dari data
siklus II dapat disimpulkan bahwa tidak perlu lagi dilanjutkan ke siklus III.
Hasil penilaian pelaksanaan pembelajaran siklus II ditunjukkan dalam Tabel 4.
Tabel 10 Hasil Penilaiaan Pelaksanaan Pembelajaran
No
1
2
3
4

Kategori
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Jumlah

Rentang Nilai
86 – 100
75 - 85
56 - 74
< 55

Jumlah Individu
2
7
5
0

%
14.3
50.0
35.7
0

14

100

Hasil penilaian pelaksanaan pembelajaran pada siklus II, 2 orang guru (14,3
persen) sudah berkategori sangat baik dalam pelaksanaan pembelajaran, 7 orang guru
(50,0 persen) berkategori baik, 5 orang (35,7 persen) berkategori cukup, dan tidak
ditemukan lagi yang berkategori kurang. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa
pelaksanaan pembelajaran yang dibuat guru sudah maksimal sehingga tidak lagi perlu
dilanjutkan ke siklus III.
Pembahasan
Pembahasan hasil penelitian tersebut meliputi: Administrasi Pembelajaran
meliputi sepuluh aspek yaitu: (1) Program Tahunan; (2) Program Semester; (3) Silabus;
(4) RPP; (5) Kalender Pendidikan; (6) Jadwal Tatap Muka; (7) Agenda Harian; (8)
Daftar Nilai; (9) KKM; dan (10) Absensi Siswa. Serta Pelaksanan pembelajaran yang
meliputi: (1) Kegiatan pendahuluan, melakukan pretes, menuliskan SK/KD,
melanjutkan pada (2) Kegiatan inti, melakukan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi
serta (3) Kegiatan penutup mengakhiri dengan membuat kesimpulan, melakukan
penilaian serta mengimformasikan materi pertemuan berikut.
Hasil penilaian perencanaan pembelajaran Pra siklus dengan nilai rata-rata masih
berada pada kategori kurang karena memperoleh nilai rata-rata 54 karena dalam
rentang nilai < 55. Nilai tersebut diakumulasikan dari beberapa aspek penilaian, pada
aspek KKM sebesar 30 masih dalam kategori kurang. Hal ini karenakan guru belum
semuanya mampu menyusun KKM dengan benar. Pada Aspek Agenda Harian nilai
rata-rata sebesar. 25 juga masih dalam katagori kurang dalam hal ini guru belum
maksimal menyusun KKM dan menulis agenda harian dengan benar karena belum
mencapai kategori baik.
Pada siklus I mengalami peningkatan, Hasil penilaian perencanaan
pembelajaran Hasil penilaian perencanaan pembelajaran pada siklus I baru memperoleh
nilai rata-rata Agenda harian sebesar 46,4 masih dalam kategori kurang sedangkan
KKM sebesar 55,4, masih dalam kategori kurang dan pada siklus II sebesar 50 Agenda
harian dan 64,3 nilai KKM belum mencapai kategori baik, tetapi jika dilihat dari
kenaikannya dari siklus I ke siklus II, mengalami peningkatan rata-rata 5,5 % Agenda
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Harian dan 17,5% KKM dengan demikian pelaksanaan siklus III tidak perlu
dilanjutkan.
PENUTUP
Simpulan
Supervisi akademik yang dilakukan oleh Kepala sekolah dapat meningkatkan
performa profesionalitas guru. Peningkatan performa guru ini tercermin dari terjadinya
peningkatan guru dari siklus I ke siklus II baik dalam hal penyusunan perencanaan
pembelajaran maupun dalam pelaksanaan pembelajaran.
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