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 Memiliki guru yang profesional merupakan hal yang penting bagi lembaga 

pendidikan untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Jika suatu lembaga 

memiliki guru yang profesional maka lembaga tersebut akan lebih cepat 

berkembang. Selain itu dengan adanya guru yang profesional juga akan 

meningkatkan kualitas output lembaga. 

Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan supervisi akademik yang 

mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atau instrumen penilaian kinerja 

guru IPKG 1, IPKG 2, IPKG 3 dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru 

di MTs Kalikuning, Pacitan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Keabsahan data diukur dengan meningkatkan ketekunan, triangulasi 

sumber, triangulasi teknik, dan pengecekan. Analisis data meliputi reduksi data, 

penyajian data, verifikasi dan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan IPKG 1 

kepala sekolah telah melakukan sesuai dengan prosedur yakni dengan pengecekan 

perangkat pembelajaran, mulai dari prota, promes, silabus dan RPP, namun dalam 

hal ini kepala sekolah tidak mendokumentasikan menggunakan perangkat IPKG 

(instrument penilaian kinerja guru). Selanjutnya dalam pelaksanaan supervisi atau 

IPKG 2 kepala sekolah telah melaksanakannya dengan tiga tahapan yaitu 

observasi kelas, kunjungan kelas, dan pertemuan individu. Selain itu kepala 

sekolah menggunakan model tradisional dengan tetap menggunakan supervisi 

yang bersifat kemanusiaan dan kekeluargaan. Sedangkan teknik yang digunakan 

ialah teknik langsung dan tidak langsung. Dalam pelaksanaan evaluasi supervisi 

atau IPKG 3 kepala sekolah melaksanakannya dengan dua cara, yakni pada saat 

melakukan kunjungan kelas dan pada akhir semester. Selain itu kepala sekolah 

juga membimbing para guru dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Dari 

analisis data ditemukan bahwa pelaksanaan IPKG berdampak pada kualitas 

pembelajaran guru. Guru mulai terbiasa untuk menyusun perangkat pembelajaran 

sebelum mengajar dan menggunakan media yang sesuai pada kegiatan 

pembelajaran. Selain itu para guru juga sudah menggunakan metode yang 

bervariasi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. 
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 Having a professional teacher is important for educational institutionsto 

createquality learning. If an institution has a professional teacher then these 

institutions will grow faster. In addition to the professional teachers will also 

improve the quality of the output of the institution. 

This study aims to describe the implementation of the academic 

supervision that includes planning, implementation and evaluation or teacher 

performance assessment instruments IPKG 1, IPKG 2, IPKG 3 in an effort to 

improve the professionalism of teachers in MTs Kalikuning, Pacitan. Data were 

collected through observation, interviews and documentation. The validity of the 

data measured with increasing persistence, triangulation, triangulation techniques, 

and checking. Data analysis included data reduction, data presentation, 

verification and conclusion. 

The results of this study showed that in planning IPKG 1 principals have 

done according to the procedure by checking the learning device, ranging from 

prota, promissory notes, syllabi and lesson plans, but in this case the principal is 

not documented using IPKG device (teacher performance assessment instrument). 

Furthermore, in the implementation of the supervision or IPKG two principals 

have been doing it with three stages namely classroom observations, classroom 

visits and individual meetings. Besides the principal using the traditional model of 

preserving the supervision humanitarian and family. While the technique is a 

technique used directly and indirectly. In the evaluation of supervision or IPKG 

three principals do so in two ways, namely during classroom visits and at the end 

of the semester. Besides the school principal also guide teachers in making 

learning device. From the data analysis it was found that the implementation of 

IPKG impact on the quality of teaching teachers. Teacher getting used to develop 

teaching and learning devices before using the appropriate media on learning 

activities. In addition, the teachers also use a variety of methods to carry out 

learning in the classroom. 

 



 
 

  



 
 

 

  



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 



 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan 

perkembangan dan kemajuan suatu bangsa.Pada konteks ini, guru merupakan 

salah satu komponen penentu keberhasilan pendidikan.Dalam kegiatan 

pendidikan ada dua komponen penting,yaitu guru dan peserta didik.Hubungan 

keduanya merupakan hubungan keterlibatan antar manusia. Hubungan itu akan 

serasi jika masing-masing pihak secara profesional diposisikan sesuai 

fungsinya masing-masing, yaitu fungsi sebagai subjek dan objek dalam 

pendidikan.  

Guru merupakan orang yang pekerjaan atau mata pencahariannya 

mengajar atau mendidik.1 Guru merupakan orang yang membimbing dan 

memikul tanggung jawab untuk membimbing di lembaga formal 

(sekolah).2Guru dalam sistem pendidikan bertugas mengantarkan peserta didik 

pada tujuan yang telah ditentukan (tujuan pendidikan, baik sekolah maupun 

Nasional).3Kataprofesional  adalah  kata  sifat  dari  kata  profesi  yang  berarti  

sangat  mampumelakukan  pekerjaan.4Atau dapat diartikan bidang  pekerjaan  

yang  dilandasi  pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) 

                                                           
1Akhyak, Profil Pendidik Sukses: Sebuah Formasi Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (Surabaya: Elkaf,2005) 

2 Ramayulis, Didaktik Metodik, (Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol,1982), 42. 

3 Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik (Yogyakarta: Pustaka PelajarOffset, 2014),172. 

4 Muhibban Syah, Psikologi  Pendidikan  Dengan  Pendekatan  Baru (Bandung:  PT.  Remaja 

Rosdakarya, 2002), 230. 



 
 

tertentu.5Profesi juga memiliki pengertian pekerjaan tertentu yang 

mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari 

pendidikan akademis yang insentif.6Profesi berarti melakukan sesuatu sebagai 

pekerjaan pokok sebagai profesi bukan sebagai pengisi waktu luang atau 

sebagai hobi belaka. Seorang profesional mempunyai kebermaknaan ahli 

(expert) dengan pengetahuan yang dimiliki dalam melayani pekerjaannya.7Jadi 

profesi ialah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu, 

Artinya, suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak bisa dipegang 

oleh sembarang orang. 

Bedasarkan data dari kementrian pendidikan ditemukan bahwa masih 

banyak guru yang disinyalir kurang profesional dalam mengajar. Kebijakan 

sertifikasi belum mampu untuk benar-benar meningkatkan profesionalisme 

guru. Guru masih banyak yang kurang cakap dalam penggunaan media 

pembelajaran, penentuan strategi pembelajaran dan penggunaan teknik 

pembelajaran. Banyak faktor yang melatarbelakangi hal ini, salah satunya 

adalah kurangnya dukungan dari seorang supervisor dalam kegiatan supervisi. 

Supervisi adalah upaya yang dilakukan dalamrangka membina guru untuk 

meningkatkan mutu proses pembelajaran. Oleh sebab itu sasaran kegiatan 

supervisi ialah gurudalam proses pembelajaran, yang terdiri materi pokok dan 

                                                           
5Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesa  Edisi 

Ketiga(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 897. 

6 Kunandar, Guru professional., 45  

7 Saiful Sagala, Kemempuan Professional Guru Dan Tenaga Kependidikan(Bandung: Alfabeta, 

2011), 1. 



 
 

proses pembelajaran.8 Supervisi merupakan segala bantuan dari kepala sekolah, 

yang tertuju pada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personil 

sekolah lainya di dalam mencapai tujuan pendidikan yang berupa dorongan, 

bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-

guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan dalam 

pendidikan dan pengajaran, memilih alat-alat pembelajaran dan metode  

gapengajaran yang baik, cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh 

proses pengajaran, dan sebagainya.9Untuk itulah peran supervisi ini sangat 

penting dalam meningkatkan guru yang profesional karena supervisi berfungsi 

membantu, memberi, dan mengajak.Selain itu supervisor juga dapat berperan 

sebagai koordinator, konsultan, pemimpin kelompok, evaluator.10 

Dari permasalahan masih banyaknya guru yang kurang profesional dalam 

mengajar dan penggunaan perangkat pembelajaran maka perlu untuk diteliti 

dalam sebuah kajian penelitian.Dengan memperhatikan masalah tersebut ada 

dampak yang signifikan terhadap hasil belajar dan kualitas output. Oleh karena 

itu harus diperbaiki untuk menunjang hasil belajar dan kualitas output yang 

maksimal. Untuk menyelesaikan masalah tersebut perlu dilakukan supervisi 

terhadap para guru dengan mendapatkan pembinaan dan bimbingan untuk 

kelangsungan kinerja yang baik sehingga keprofesionalan guru semakin baik 

dan meningkat sehinga memberi hasil pada proses pembelajaran yang 

maksimal. 

                                                           
8 Latip Diat Prasojo, Supervisi Pendidikan (Yogyakarta: gava media, 2015), 83. 

9M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan supervisi pendidikan, (Bandung : PT. Remaja 

rosdakarya),76. 

10 Piet A Sahertian,Konsep Dasar Suprevisi Pendidikan(Jakarta: PT. Renika Cipta,2010),  25. 



 
 

Dari hasil penjajakan awal di lapangan ditemukan bahwa MTs Ma’arif 

adalah sekolah baru yang merupakan cabang dari MTs Ma’arif Tulakan yang 

mana kepala sekolah belum menerapkan supervisi secara maksimal.Kepala 

sekolah MTs Ma’arif ini melaksanakan supervisi dengan mengadakan rapat 

setiap bulan untuk evaluasi program-program yang belum maksimal.Selain itu 

kepala sekolah juga melaksanakan kunjungan kelas, observasi kelas untuk 

melihat dan mengecek kelengkapan alat serta bagaimana kecakapan guru pada 

saat mengajar.Kegiatan tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih 

dahuludan kepala sekolah hanya melaksanakannyasebagai formalitas tanpa 

adanya dokumentasi dan tanpa instrumen penilaian kinerja guru.11 

Adapun cara yang dilakukan kepala sekolah agar bisa meningkatkan 

profesionalisme guru ialah dengan mengadakan supervisi secara rutin dan tidak 

hanya formalitas saja harus ada timbal balik dari kegiatan supervisi tersebut. 

Sehingga dapat dirumuskan supervisi tidak lain dari usaha memberi layanan 

kepada guru-guru baik secara individual maupun secara kelompok dalam usaha 

memperbaiki pengajaran. Kata kunci dari supervisi ialah memberi layanan dan 

bantuan.12 

Berangkat dari permasalahan di atas maka dalam penelitian ini penulis 

tertarik untuk mengkajipeningkatan profesionalisme guru melalui teknik 

supervisi akademik,dengan judul tesis “Pelaksanaan Supervisi Akademik 

Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru” (Studi Kasus Di MTs 

Ma’arif 017 Kalikuning) 

                                                           
11 Suyanto, wawancara, kalikuning, 28 Desember 2018 

12Piet  A .Sahertian,  Konsep Dasar Supervisi Pendidikan (Jakarta: PT. Renika Cipta), 19. 



 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas maka 

rumusanmasalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanapelaksanaan IPKG I (perencanaan) dalam meningkatkan 

profesionalisme guru di MTs ma`arif ? 

2. Bagaimanapelaksanaan IPKG II (pelaksanaan) dalam meningkatkan 

profesionalisme guru di MTs ma`arif ? 

3. Bagaimanapelaksanaan IPKG III (evaluasi) dalam meningkatkan 

profesionalisme guru di MTs ma’arif .? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan IPKG I (perencanan) dalam upaya 

meningkatkan profesionalisme guru di MTs Ma`arif. 

2. Untuk menjelaskan pelaksanaan IPKG II(pelaksanaan) dalam upaya 

meningkatkan profesionalisme guru di MTs Ma’arif  

3. Untuk menjelaskan pelaksanaan IPKG III (evaluasi)dalam upaya 

meningkatkan profesionalisme guru di    MTs Ma’arif 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini secara teoritis akan menemukan pendekatan, teknik supervisi 

yang diterapkan  oleh kepala sekolah  dalam upaya meningkatkan 

profesionalisme guru di MTs Ma’arif. 

2.  Manfaat Praktis 



 
 

a. Bagi Sekolah  

Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan yang strategis dalam upaya 

meningkatkan profesionalisme guru. 

b. Bagi Guru  

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman untuk meningkatkan 

kualitas diri agar profesionalisme guru semakin baik. 

c. Bagi Umum 

Dapat memberikan informasi bagi pihak terkait (Dinas Pendidikan) 

terkait dengan profesionalisme guru. 

 

E. Kajian Terdahulu  

Sebagai pendukung untuk penelitian tentang supervisi ini, peneliti 

melakukan penelusuran pustaka dan literatur terkait yang mempunyai relevansi 

dengan topik kajian penelitian ini.Berikut beberapa penelitian yang dapat 

digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini.Pertama,penelitianyang 

dilakukan oleh Moh. Adib yang berjudul “Supervisi Akademik Dalam 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran.”Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengungkap: 1) pimpinan madrasah dalam melakukan analisis kebutuhan 

pembelajaran, 2) kememimpinan madrasah dalam melakukan supervisi 

terhadap perangkat pembelajaran,3) pelaksanaan supervisi akademik yang 

dilakukan oleh pimpinan madrasah,4) dan tindak lanjut setelah supervisi 

akademik di MI Al Huda pacitan.  

Berdasarkan analisis dan proses pengumpulan data penelitian ini 

menghasilkan empat temuan, yakni: a) MI Al-Huda melakukan analisis 



 
 

kebutuhan pembelajaran denganmenganalisis harapan para pemangku 

kepentingan, menganalisis karakter peserta didik,menganalisis media 

pembelajaran;b) supervisi perangkat pembelajaran dilakukan dengan 

menyampaikan patokan/standar perangkat pembelajaran dari kemendikbud, 

memberi contoh pembuatan perangkat pembelajaran, danpemeriksaan 

perangkat pembelajaran sebelum pelaksanaan pembelajaran dan pada saat 

pelaksanaan observasi kelas supervisi akademik; c) pelaksanaan supervisi 

akademik dilaksanakan dengan melakukan kunjungan kelas, observasi kelas, 

dan rapat guru; tindak lanjut supervisi akademik yang diterapkan adalah 

pembinan langsung dan tidak langsung berupa pelatihan internal (in house 

training), pemantapan berupa penguasaan penelitian (PTK).  

Kedua, penelitian yang yang di lakukan oleh Muhtarom dengan judul 

“Peran Supervisi  Kepala  Sekolah  dalam  MeningkatkanProfesionalisme Guru 

(StudiKasus di MI Ma’arif  Mayak  TonatanPonorogo).” Berdasarkan proses 

pengumpulan dan analisis data, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal. 

Pertama, pelaksanaan supervisi kepala sekolah di MI Ma’arif Mayak Tonatan 

Ponorogo melalui tiga tahap yaitu pada perencanaan supervisi, pelaksanaan 

supervisi dan evaluasi supervisi.Adapun pendekatan supervisi yang digunakan 

adalah pendekatan langsung dan tidak langsung, namun pendekatannya lebih 

dekat dengan pendekatan supervisi manusiawi.Sedangkan teknik yang 

digunakan adalah dua teknik yaitu teknik individual dan tekni kelompok. Tekni 

indiviudal meliputi kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan pribadi dan 

menilai sendiri, dan belum menerapkan kunjungan guru antar kelas, sedangkan 

teknik kelompok meliputi rapat guru, diskusi, seminar, workshop dan 



 
 

organisasi jabatan.dan belum menerapkan tukar menukar pengalaman antar 

guru, diskusi panel, perpustakaan jabatan, dan simposium.  Penelitian ini 

menghasilkan temuan bahwa supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah MI 

Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo adalah mampu meningkatkan 

profesionalisme guru pada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional dan kompetensi sosial. 

Dari kedua hasil penelitian tersebut, dapat penulis simpulkan perbedaan 

antara penelitian sebelumnya dengan penenlitian yang dilakukan penulis adalah 

darri fokus yang dipilih. Dalam penelitian ini fokus penelitian pada  

pelaksanaan supervisi akademik dalam meningkatkan profesionalisme guru di 

MTs Ma`arif, yakni pelaksanaan  supervisi dalam meningkatkan guru yang 

profesional dengan mengunakan instrumen penilaian kinerja guru agar hasil 

belajarnya bisa lebih maksimal sehingga bisa meningkatkan kualitas output. 

F. Metode Penelitian  

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian  

 

a. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian 

secara holistik, dalam hal ini adalah pelaksanaan supervisi akademik 

mengunakan instrumen penilaian kinerja guru (IPKG) dalam 

meningkatkan profesionalisme guru di MTs Ma’arif, dengan cara 



 
 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.13 

b. Jenis Penelitian 

Ada 6 jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif 

yaitu: etnografis14, fenomenologi, studi kasus, grouded theory, deskriptif, 

biografi.15 Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah 

studi kasus, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara 

intensif mengenai unit sosial seperti institusi  dalam hal ini adalah MTs 

Ma’arif. 16 Jenis penelitian studi kasus, yaitu uraian dan penjelasan 

komprehensif mengenai berbagai aspek individu, kelompok atau 

organisasi (komunitas), suatu program atau situasi sosial. Studi kasus 

berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang 

diteliti.17 Data yang akan diteliti nantinya yaitu pelaksanaan supervisi 

akademik mengunakan instrumen penilaian kinerja guru (IPKG) dalam 

meningkatkan profesionalisme guru, serta hasil supervisi yang dilakukan 

oleh kepala sekolah MTs Ma’arif. 

                                                           
13 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2007), 6. 

14 Penelitian etnografis biasanya digunakan untuk bidang antropologi dan sosiologi; 

fenomenologi yang digunakan di bidang psikologi dan filsafat; studi kasus digunakan untuk 

ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan serta ilmu terapan;  grounded theory  digunakan dibidang 

sosiologi; studi kritikal digumakan untuk berbagai bidang ilmu. Lihat M. Djunaidi Ghony dan 

Fauzan Almnshur, Metodologi Penelitian kualitatif, (Jogjakarta: ar-Ruzz Media,2012), 51 

15 Juliansyah Noor,Metodologi Penelitian:Sekripsi,Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah  (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group,2013), 34-37. 

16 Yatim Riyanto, Metodologi penelitian Pendidikan(Surabaya: SIE, 2001), 24-25. 

17Deddy  Mulyana,Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2004), 201. 



 
 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

peneliti, sebab perekaman pengamatan peneliti memainkan peran penting 

dalam  keberhasilan dan kegagalan penelitian.18 Untuk itu dalam penelitian 

ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (key instrument), yaitu 

peneliti sebagai pengumpul data melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, dari data-data tersebut kemudian peneliti mereduksi atau 

memilih hal-hal yang sesuai dengan fokus masalah setelah itu didisplay  

yaitu disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, dan langkah 

terakhir yaitu verifikasi data atau penarikan kesimpulan. 

Beberapa keuntungan peneliti sebagai instrumen kunci, yaitu: peneliti 

mempunyai sifat yang  responsif, peneliti akan dapat menekankan pada 

keutuhan, dapat mengembangkan dasar pengetahuan, kesegaran memproses, 

mempunyai kesempatan untuk mengklarifikasi dan meringkas, dapat 

menyelidiki respon yang ganjil atau khas dan tidak dapat digantikan oleh 

alat lain. 

3. Lokasi Penelitian  

Proses aplikasi kajian ini diawali dengan menentukan serta 

menetapkan lokasi penelitian. Menurut Nasution bahwa ada tiga unsur yang 

harus diperhatikan dalam penelitian yakni tempat penelitian yang akan 

dilakukan, pelaku dan aktivitas kegiatan.19Lokasi penelitian ini berada di 

MTs Ma`arif 017 tepatnya dusun Kepek, desa Kalikuning, kecamatan 

                                                           
18 Emzir, Analisis Data: Metodologi PenelitianKualitatif(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2012), 46. 

19 Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif(Cet.I. Bandung: Tarsito,1996), 43. 



 
 

Tulakan.Alasan peneliti memilih lokasi tersebutkarena masih terdapat 

masalah yang harus diperbaiki di sekolah tersebutyakni upaya sekolah 

dalam menjadikan guru yang profesional. Agar nanti bisa meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas output dari madrasah 

tersebut. 

4. Sumber Data  

a. Data  

Jenis data dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan 

sekunder.Data primer di MTs ma’arif adalah berupa ucapandan 

perilakukepala sekolah selaku pelaksana supervisi dan juga guru-guru 

selaku yang disupervisi oleh kepala sekolah.Data sekunder yang 

berkaitan dengan penelitian ini diambil dari dokumen atau data yang 

berkaitan dengan penelitian.Semisal dokumen lokasi sekolah, jumlah 

peserta didik, dan data yang berkaitan profil sekolah, dokumentasi. 

b. Sumber Data 

Sumber data ada dua, yaitu manusiadan bukan manusia.Sumber data 

manusia berfungsi sebagai informan kunci.Sedang sumber data bukan 

manusia berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.Sumber 

data manusia disini meliputi kepala sekolah, dan para guru di MTs 

tersebut. Sedangkan sumber data bukan manusia terbagi menjadi  

peristiwa atau aktivitas dan dokumen. Sumber data yang berupa peristiwa 

atau aktivitas misalnya jalannya kegiatan supervisi kepala sekolah. 

Dalam hal ini peneliti melihat secara langsung bagaimana jalannya 

kegiatan sekolah yang termasuk dalam kegiatan supervisi kepala 



 
 

sekolah.Sumber data berupa dokumen atau arsip-arsip foto, catatan, 

gambar, atau tulisan-tulisan yang relevan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan supervisi kepala sekolah di MTs Ma’arif.Pemilihan dan 

penentuan sumber data tidak hanya didasarkan pada banyaknya 

informan, tetapi lebih dipentingkan pada pemenuhan data, sehingga 

sumber data dilapangan dapat berubah sesui dengan kebutuhan peneliti. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

 

a. Wawancara Mendalam 

Wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan. Ciri utama dari wawancara 

ini adalah dengan kontaklangsung atau tatap muka antara peneliti dengan 

objek.20 Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan dengan 

menggunakan dua metode, yaitu  purposive sampling dan  snowballing 

sampling.21Dalam memilih informan, peneliti memilih informan yang 

mempunyai pengetahuan khusus dan dekat dengan fokus penelitian. Di 

antara informan yang akan diwawancarai oleh peneliti antara lain yaitu: 

                                                           
20 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Semarang: Rieneka Cipta, 1996), 161. 

21 Tohirin, metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: 

Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkip Hasil 

Wawancara serta Model Penyajian Data (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 68-69. Dalam penelitian 

kualitatif juga dikenal yang namanya  Key person.  Key person  biasanya digunakan bagi peneliti 

yang sudah memahami informasi awal tentang obyek penelitian maupun informan penelitian. 

Sehingga  ia dapat langsung menentukan siapa yang akan diwawancarai. Sedangkan  

snowballing samplingdigunakan apabila peneliti tidak mengetahui siapa yang mempunyai 

informasi berkaitan dengan penelitian yang ia lakukan. Lihat M. Burhan Bungin,  Penelitian 

Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 

2008), 77. 



 
 

1) Kepala sekolah sebagai informan kunci yang diasumsikan memiliki 

informasi banyak tentang implementasi supervisi yang dilakukan. 

2) Beberapa guru yang diasumsikan memiliki informasi banyak tentang 

implementasi supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru ini 

selaku yang disupervisi. 

Setelah wawancara dengan kepala sekolah dirasa cukup, maka peneliti 

meminta untuk ditunjukkan informan selanjutnya yang dirasa memiliki 

informasi yang dibutuhkan. Dari informan yang ditunjuk tersebut 

dilakukan wawancara secukupnya, serta pada akhir wawancara peneliti 

meminta untuk ditunjukkan informan lain yang memiliki informasi yang 

dibutuhkan, begitu seterusnya sehingga dengan wawancara mendalam ini, 

data-data bisa terkumpul semaksimal mungkin. 

b. Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara 

partisipatifataupun non partisipatif.Dalam  penelitian ini, peneliti 

menempatkan diri sebagai obsevasi non partisipatif. Jadi peneliti berlaku 

sebagai pengamat saja, dengan melakukan pengamatan terhadap proses 

kegiatan supervisi kepala sekolah yang sedang berlangsung. Dalam 

kegiatan pengamatan ini peneliti mencatat peristiwa-peristiwa yang 

terjadi.22Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data tentang 

bagaimana pelaksanaan supervisi melalui instrumen penilaian kinerja guru 
                                                           

22 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 156. 



 
 

(IPKG) yang ada di MTs Ma’arif. Fokus observasi ini kepada pelaksanaan 

IPKG mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang mana 

nantinya akan dijadikan bahan untuk menganalisis data bedasarkan teori. 

Sedangkan proses observasi yang pertama dilakukan ialah pengamatan 

terhadap peristiwa yang terjadi terkait pelaksanaan supervisi akademik 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi selanjutnya pencatatan 

hal-hal penting yang berkaitan dengan pelaksanaan supervisi akademik di 

MTs ma’arif dan yang terakir ialah menganalisis data yang sudah 

didapatkan. 

c. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data.Dokumentasi 

merupakan pembuatan dan penyimpanan bukti-bukti (gambar, tulisan, 

suara, dan lain-lain) terhadap segala hal, baik objek atau juga peristiwa 

yang terjadi.23Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan data profil 

sekolah, rekaman dan dokumentasi foto-foto yang berkaitan dengan 

kegiatan supervisi akademik, buku-buku yang berkaitan atau relevan 

dengan masalah penelitian.Teknik yang digunakan dalam studi 

dokumentasi ini ialah dengan menganalisis data yang diperoleh untuk 

dijadikan bahan pendukung dalam pelelitian ini. 

6. Analisis Data  

 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam  unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

                                                           
23 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 82. 



 
 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan konsep Miles dan 

Huberman yang mengemukakan bahwa terdapat 3 tahapan yaitu reduksi 

data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion).24 

Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan 

selama data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka 

konseptual penelitian, permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data 

yang dipilih peneliti. 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, memudahkan peneliti 

melakukan pengumpulan selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.25 

Dalam praktiknya, data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan 

dokumentasi nantinya akan dipilih sesuai dengan masalah penelitian yang 

diangkat. Seperti pendekatan supervisi yang dilakukan kepala sekolah juga 

teknik supervisi yang diterapkan oleh kepala sekolah dan juga hasil 

supervisi kepala sekolah terhadap peningkatan profesionalisme guru. 

Adapun ketika data yang dikumpulkan terdapat data yang tidak 

berhubungan dengan fokus pembahasan, maka akan dibuang atau 

direduksi. 

                                                           
24 Ariesto Hadi Sutopo dan Andrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO 

(Jakarta: Kencana, 2010), 7-14. 

25 Ibid.,7-14. 



 
 

b. Penyajian Data 

Penyajian (display data) data  bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Melalui penyajian 

data, maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola yang saling 

hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Data nantinya akan disusun 

dan ditulis secara naratif. Seperti yang diungkapkan oleh Miles dan 

Huberman menyatakan, bahwa yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif.26 

c. Penarikan Kesimpulan 

Conclution/verification yaitu penarikan kesimpulan dan 

verifikasi.Kesimpulan dalam penelitian mengungkap temuan berupa hasil 

deskripsi yang sebelumnya masih kurang jelas kemudian diteliti menjadi 

lebih jelas dan diambil kesimpulan.27 Penarikan kesimpulan yaitu 

dimaksudkan sebagai  penentuan data akhir dari semua proses tahapan 

analisis, sehingga keseluruhan permasalahan bisa dijawab sesuai dengan 

data aslinya dan sesuai dengan permasalahannya dengan objektif. Menurut 

Miles dan Huberman, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.28 

  

                                                           
26 Sugiyono, Memahami PenelitianKualitatif ,341. 

27 Mattew B. Milles and A. Michael Huberman,  Analisis Data Kualitatif.  Terj. Tjetjep Rohendi 

Rohidi,  (Jakarta : UI Press, 1992), 16. 

28 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif ,345. 



 
 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Kriteria keabsahan data dalam penelitian kualitatif memiliki fungsi yakni, 

pertama, sebagai alat untuk mencapai derajat kepercayaan penelitian dengan 

cara melakukan inkuiri. Kedua, menunjukkan derajat kepercayaan hasil 

penelitian dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang sedang 

teliti.29Dengan kata lain kredibilitas berarti bahwa sebuah penelitian memang 

benar-benar dapat dipercaya karena telah dilakukan dengan prosedur, metode, 

dan cara yang tepat. 

Beberapa cara yang dilakukan dalam penelitian ini untuk memenuhi 

standar keabsahan data, yaitu:30 

a. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

teliti dan berkesinambungan. Melalui cara ini maka kepastian data dan 

urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.31 Dalam 

penelitian ini, peneliti akan mengadakan penelitian secara teliti, yakni 

selalu mengamati hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

b. Triangulasi  

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada empat 

teknik triangulasi sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, sebagai berikut. 

1) Triangulasi Sumber 

                                                           
29 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 173. 

30 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, 122-129. 

31 Ibid., 124 



 
 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti 

melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh 

melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang 

ada.Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan 

wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen 

yang ada. 

2) Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data 

yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan 

dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data 

tersebut,menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti 

melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan 

atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau 

mungkin semuanya benar karena sudut pandangannya berbeda-beda. 

3) Triangulasi Metode 

Triangulasi metode adalah pengunaan beberapa metode 

pengumpulan data dalam suatu penelitian triangulasi metode diperlukan 

karena setiap metode pengumpulan data memiliki kelamahan dan 

kekuatannya sendiri. Dengan memadukan sedikitnya tiga metode 

misalnya pengamatan berperan serta, wawancara mendalam, dan 

penelusuran dokumen, maka satu dan lain metode akan saling menutup 



 
 

kelemahan sehinga tangkapan atas realitas sosial menjadi lebih 

terpercaya. 

 

4) Ttriangulasi teori  

Triangulasi teori adalah pengunaan sejumlah prespektif atau teori 

dalam menafsirkan seperangkat data. Triangulasi ini sebenarnya jarang 

sekali tercapai dalam penelitian sosial, soalnya berbagai teori memiliki 

asumsi-asumsi dasar yang berbeda, akan menerangkan seperangkat data 

yang sama secara berbeda pula, karena itu untuk menghindari 

kerumitan akibat ketidaksingkonan antar teori, peneliti kualitatif lebih 

membiarkan data itu sendiri yang berbicara32 

Teknik triangulasi yang digunakan peneliti dalampenelitian ini adalah 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik/metode.Triangulasi sumber 

dilakukan dengan mengecek data tentang pelaksanaan pendekatan 

supervisi kepala sekolah, teknik supervisi kepala sekolah serta hasil 

supervisi kepala sekolah terhadap profesionalisme guru kepada beberapa 

sumber seperti kepala sekolah selaku pelaksana supervisi, guru selaku 

yang disupervisi. Hal ini sesuai dengan teori triangulasi sumber yaitu 

berguna untuk menguji keabsahan data dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber data (informan).33 

                                                           
32 Sugiono Dalam Tesis Hamzah ,Pelaksanaan Manajemen Kesiswaan Di SDN No. 52 Lerekang 

Kec. Polongbankeng Utara Kab.Takalar (MAKASAR, 2017), 56. 

33 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , 

(Bandung: Alfabeta, 2006), 273-274. 



 
 

Triangulasi teknik dilakukan peneliti dengan cara melakukan teknik 

observasi non-partisipan pada proses pelaksanaan supervisi dan melakukan 

teknik wawancara kepada kepala sekolah tentang bagaimana pelaksanaan 

pendekatan supervisi, teknik supervisi serta hasil supervisi dalam 

meningkatkan profesionalisme guru. Selanjutnya, peneliti ingin 

mengetahui tentang kontribusi  supervisi kepala sekolah terhadap 

profesionalisme guru dengan melakukan teknik wawancara terhadap 

kepala sekolah dan mengecek pada data dokumentasi terkait hasil 

supervisi kepala sekolah terhadap profesionalisme guru di MTs Ma’arif. 

G. Sistematika Pembahasan  

Dalam pembahasannya, laporan penelitian ini terdiri dari 6 bab, yaitu:   

Bab 1 merupakan bab pendahuluan, berisikan gambaran umum arah 

penelitian yang dilakukan, dimana peneliti akan mengurai latar belakang, 

rumusan  masalah, tujuan penelitian,  manfaat penelitian, kajian terdahulu, 

metode penelitiandan sistematika pembahasan. 

Bab II kajian teori. Bab ini memuat kajian teori. Kajian teori akan 

membahas tentang perang kepala sekolah sebagai supervisor, pendekatan 

supervisi, teknik supervisi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Bab ini 

menjadi dasar menganalisis tema penelitian ini. 

Bab III  paparan data madrasah yang diteliti berupa gambaran umum 

madrasah, sejarah berdiri, letak geografis, visi misi,sarana dan prasarana, profi 

madrasah. 



 
 

Bab IV paparan data dan temuan penelitian.Pada bagian ini penjelasan 

paparan data disajikan secara urut berdasarkan urutan rumusan masalah 

penelitian.Paparan data tersebut didapat dari pengamatan, wawancara dan 

deskripsi dokumentasi. 

Bab V pembahasan, pada bab ini diuraikan gagasan peneliti, keterkaitan 

antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi. Selain itu peneliti 

juga perlu menjelaskan posisi temuan dengan teori-teori dan temuan 

sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan/teori yang 

diungkapkan dari lapangan. 

Bab VI  Penutup, yang mana berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran. 

 

 

 

  



 
 

BAB II 

SUPERVISI AKADEMIK DALAM MENINGKATKAN 

PROFESIONALISME GURU MELALUI INSTRUMEN 

PENILAIAN KINERJA GURU (IPKG) 

 

A. Supervisi Akademik  

1. Pengertian Supervisi Akademik 

Pengawasan dan supervisi merupakan dua istilah yang merupakan 

terjemaan dari salah satu fungsi manajemen yaitu fungsi 

“controlling.Terdapat dua pandangan yang berbeda terhadap istilah tersebut. 

Di satu sisi ada yang berpendapat bahwa kedua istilah tersebut sama makna 

dan pendekatanya. Sedangkan di sisi lain ada yang mengatakan istilah 

pengawasan lebih bersifat otoriter atau direktif, sedangkan istilah supervisi 

lebih bersifat demokratis.1Sehinga rumusan supervisi dijelaskan 

sebagaisuatu usaha menstimulasikan, mengkoordinasi dan membimbing 

secara kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara individual 

maupun secara kolektif,agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam 

mewujudkan seluruh fungsi pengajaran dengan demikian mereka dapat 

menstimulasi dan membimbing pertumbuhan tiap murid secara kontinyu 

serta mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi 

modern.2 

                                                           
1 Kadim Masaong,Supervisi Pembelajaran Dan Pengembangan Kapasitas Guru(Bandung: 

Alfabeta,2013), 1. 

2 Piet A Sahertian, Konsep Dasar Dan Tehnik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: PTRenika Cipta, 2010), 17. 



 
 

Dalam Dictionary of Education Good Carter(1959) memberi 

pengertian bahwa supervisi adalah usaha dri petugas-petugas sekolah dalam 

memimpin guru-guru dan petugas-petugas lainya dalam memperbaiki 

pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleleksi pertumbuhan jabatan dan 

perkembangan guru-guru serta merevisi tujuan-tujuan pendidikanbahan 

pengajaran, metode serta evaluasi pengajaran. Ada yang melihat supervisi 

pendidikan dari pandangan yang demokratis, sehinga rumusan supervisi di 

jelaskan sebagai berikut: supervisi adalah suatu usaha menstimulasi, 

mengkoordinasi dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di 

sekolah baik secara individual maupun secara kolektif, agar lebih mengerti 

dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran dengan 

demikian mereka dapat menstimulasi dan membimbing pertumbuhan tiap 

murid secara kontinu serta mampu lebih cakap berpartisipasi dalam 

masyarakat demokrasi modern.3 

2. Tujuan Supervisi Akademik 

Supervisi akademik bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

profesional guru dalam proses dan hasil pembelajaran melalui pemberian 

layanan profesional kepada guru. Wiles mengatakan secara umum supervisi 

bertujuan untuk memberikan bantuan dalam mengembangkan situasi belajar 

mengajar yang lebih baik.4Dengan demikian jelas bahwa tujuan supervisi 

adalah memberikan layanan atau bantuan untuk meningkatkan kualitas 

mengajar guru menjadi lebih baik di kelas yang pada gilirannya untuk 

                                                           
3  Piet A. Sahertian,Konsep Dasar Dan Tehnik Supervisi Pendidikan.,17. 

4 Kadim Masaong,  Supervisi Pembelajaran Dan Pengembangan Kapasitas Guru(Bandung: 

Alfabeta, 2013), 5. 



 
 

meningkatkan kualitas belajar sisiwa.Bukan saja memperbaiki kemampuan 

mengajar tetapi juga untuk mengembangkan potensi kualitas guru. Pendapat 

ini sesuai dengan apa yang di ungkapkan Olive bahwa sasaran (domain) 

supervisi pendidikan ialah: 

a. Mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. 

b. Mengingatkan proses belajar-mengajar di sekolah. 

c. Mengembangkan seluruh staf di sekolah.5 

3. Prinsip Supervisi Akademik 

Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan supervisi di lingkungan 

pendidikan ialah bagaimana cara mengubah pola pikir yang bersifat otokrat 

dan korektif menjadi sikap yang konstroktif  dan kreatif. Suatu sikap yang 

menciptakan situasi  dan relasi dimana guru-guru merasa amandan merasa 

diterima sebagai subyek yang dapat berkembang sendiri.6Pengawas dalam 

melaksanakan supervisi hendaknya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip 

supervisi sebagai berikut: 

a. Prinsip ilmiah (scientific) dengan unsur-unsur: 

1) Sistematis berarti dilaksanakan secara teratur, berencana dan terus 

menerus. 

2) Obyektif artinya data yang didapat bedasarkan pada observasi nyata, 

bukan tafsiran pribadi. 

                                                           
5 Piet A Sahertian, Konsep Dasar Dan Tehnik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT. Renika Cipta,2010), 19. 

6 Piet A Sahertian, Konsep Dasar Dan Tehnik Supervisi Pendidikan., 21. 



 
 

3) Mengunakan alat (instrumen) yangdapat memberikan informasi 

sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses 

pembelajaran. 

b. Demokratis, menjunjung tinggi atas musyawarah. 

c. Koperatif/kemitraan, seluruh staf dapat bekerja bersama mengembangkan 

usaha dalam“ menciptakan”situasi pembelajaran dan suasana belajar 

yang lebih baik. 

d. Konstrutif dan kreatif, membina inisiatif staf / guru serta mendorong 

untuk aktif menciptakan suasana agar setiap orang merasa aman dan 

dapat mengembangkan potensi – potensinya.7 

4. Fungsi Supervisi Akademik 

Supervisi akademik adalah pelayanan atau bantuan kepada guru untuk 

mengembangkan situasi belajar mengajar.Konsep supervisi diarahkan pada 

pembinaan, artinya kepala sekolah, guru dan para personil lainya di sekolah 

diberi fasilitas untuk meningkatkan kemampuanya dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya. Menurut Gwyn, sepuluh fungsi utama 

supervisor yaitu: 

a. Membantu guru mengerti dan memahami para peserta didik. 

b. Membantu mengembangkan dan memeperbaiki kinerja guru baik secara 

individual maupun secara bersama-sama. 

c. Membantu seluruh staf sekolah agar melaksanakan tugas secara lebih 

efektif baik berkaitan dengan proses belajar mengajar bantuan teknisi 

lainnya. 

                                                           
7 Kadim Masaong, Konsep Dasar Supervisi Pembelajaran(Bandung: Alfabeta 2013), 9. 



 
 

d. Membantu guru meningkatkan kemampuan guru mengunakan berbagai 

metode pembelajaran  

e. Membantu guru secara individual dalam meningkatkan kemampuan 

mengatasi berbagai permasalahan mengajar. 

f. Membantu guru agar dapat menilai peserta didik mengunakan metode 

penilaian yang standar agar kualitas belajar anak lebih baik. 

g. Menstimulir guru agar dapat menilai diri dan pekerjaanya (instropreksi). 

h. Membantu guru agar merasa bergairah dalam melaksanakan pekerjaanya 

dengan penuh rasa aman. 

i. Membantu guru dalam menganalisis dan melaksanakan kurikulum di 

sekolah. 

j. Membantu guru agar dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya 

kepada masyarakat tentang kemajuan sekolahnya.8 

Karena itu adalah keliru jika memahami fungsi pengawasan atau 

supervisor diartikan sebagai pemberian sanksi kepada setiap pegawai yang 

tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya.Supervisor pendidikan perlu 

memahami fungsi supervisi yang merupakan tugas pokok sebagai 

supervisor pendidikan.Fungsi-fungsi supervisi itu harus dijalankan agar 

tujuan dapat tercapai secara oktimal. Supervisi pendidikan yang professional 

menurut Anwar dan Sagala mempunyai fungsi-fungsi utama ialah: 

a. Menetapkan masalah yang betul-betul mendesak untuk di perbaiki yang 

sebelumnya mengumpulkan informasi tentang masalah tersebut, dengan 

                                                           
8  Saiful Sagala, Kemampuan Professional Guru Dan Tenaga Kependidikan (Bandung:Alfabeta, 

2011), 206. 



 
 

mengunakan instrumen tertentu seperti observasi, wawancara, kusioner, 

dan sebagainya. Kemudian mengolah dan menganalisis data yang 

dikumpulkan dan data tersebut disimpulkan keadaan sebenarnya. 

b. Menyelengarakan inspeksi, yaitu sebelum memberikan pelayanan kepada 

guru, supervisor lebih dulu perlu mengadakan inspeksi sebagai usaha 

mensurvei seluruh system pendidikan yang ada. Survei ini berguna untuk 

menghimpun data yang aktual, bukan informasi yang kaduluarsa,sehinga 

ditemukan maslah – masalah, kekurangan-kekurangan baik pada guru 

maupun murid,perlengkapan, kurikulum, tujuan pendidikan, metode 

pengajaran, dan perangkat lainya. Hasil survei dan inspeksi itu dijadikan 

dasar oleh supervisor untuk memberikan bantuan profesional. 

c. Pemilihan data dan informasi hasil inspeksi yang telah dihimpun tersebut 

diolah sesuai prinsip-prinsip yang berlaku dalam penelitian. Dengan cara 

inidapat ditemukan teknik dan prosedur yang efektif dalam memberi 

pertimbangan bantuan mengajar, sampai pada taraf supervisi dipandang 

telah memberi solusi problematika pembelajaran. 

d. Penilaian yaitu usaha mengetahui segala fakta yang mempengaruhi 

kelangsungan persiapan, perencanaan dan program, penyelengaraan, dan 

evaluasi hasil pembelajaran. 

e. Latihan yaitu bedasarkan hasil penelitian dan penilaian mungkin 

ditemukan hal-hal yang dirasa kurang dilihat dari kemampuan guru 

terhadap beberapa aspek yang berkaitan dengan pembelajaran. 

f. Pembinaan atau pengembangan, yaitu lanjutan dan kegiatan 

memperkenalkan cara-cara baru. Kegiatan ini dimaksutkan 



 
 

untukmenstimulasi, mengarahkan, memberi semangat agar guru-guru 

mau menerapkan cara-cara baru yang diperkenalkan sebagai hasil dari 

penemuan penelitian.9 

5. Model Supervisi Akademik  

Secara umum kegiatan supervisi dapat dibedakan dalam dua macam yaitu 

supervisi umum dan supervisi akademik supervisi umum di gunakan untuk 

seluruh kegiatan teknis administrasi sekolah, sedangkan supervisi akademik 

lebih diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran adapun beberapa 

penjelasan tentang model-model supervisi akademik.10 

a. Model SupervisiTradisional  

Di dalam supervisi tradisional ini dibagi menjadi dua cara yaitu 

observasi langsung dan supervisi dengan cara tidak langsung adapun 

penjelasanya sebagai berikut: 

1) Observasi langsung  

Supervisi model ini dapat dilakukan dengan observasi langsung 

kepada guru yang sedang mengajar melalui prosedur pra-observasi, 

observasi, dan post-observasi. 

a) Pra- Observasi 

Sebelum observasi kelas, supervisor seharusnya melakukan 

wawancara serta diskusi dengan guru yang akan diamati isi diskusi 

dan wawancara tersebut mencangkup kurikulum, pendekatan,metode 

dan strategi,media pengajaran, evaluasi,dan analisis. 

                                                           
9 Anwar, Q dan Sagala, H.S, Profesi Jabatan Kependidikan Dan Guru Sebagai Upaya Menjamin 

Kualitas Pembelajaran(Jakarta: Uhamka press, 2004), 15. 

10 Latip Diat Prasojo,  Supervisi Pendidikan(Yogyakarta :Gava Media), 88 



 
 

b) Observasi 

Setelah wawancara dan diskusi mengenai apa yang akan 

dilaksanakan guru dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian 

supervisor mengadakan observasi kelas. Observasi kelas meliputi 

pendahuluan (apesepsi), pengembangan, penerapan, dan penutup. 

c) Post – Observasi 

Setelah observasikelas selesai, sebaiknya supervisor 

mengadakan wawancara dan diskusi tentang kesan guru terhadap 

penampilanya, identifikasi keberhasilan dan kelemahan guru, 

identifikasi keterampilan-keterampilan mengajar yang perlu 

ditingkatkan, gagasan-gagasan baru yang dilakukan, dan lain 

sebagainya. 

2) Supervisi Akademik Dengan Cara Tidak Langsung  

a) Tes Mendadak 

Sebaiknya soal yang digunakan pada saat diadakan sudah 

diketahui validitas, releabitas, daya beda, dan tingkat kesukaranya. 

Soal yang diberikan sesuaidengan yang sudah dipelajari waku itu. 

b) Diskusi Kasus  

Diskusi kasus brawal dari kasus-kasus yang ditemukan pada 

observasi proses pembelajaran (PBM)laporan-laporan, atau hasil 

study dokumentasi. Supervisor dengan guru mendiskusikan kasus 

demi kasus, mencari akar permasalahan, dan mencari berbagai 

alternatif jalan keluarnya. 

 



 
 

c) Metode Angket 

Angket ini berisi pokok-pokok pemikiran yang berkaitan erat dan 

mencerminkan penampilan, kinerja guru, kualifikasi hububgan 

gurudengan peserta didiknya dan sebagainya.11 

b. Model Supervisi Bersifat Ilmiah 

Model supervisi yang bersifat ilmian memiliki ciri sebagai berikut: 

1) Dilaksanakan secara berencana dan kontinyu. 

2) Sistematis dan mengunakan prosedur serta tekniktertentu. 

3) Mengunakan instrumen pengumpulan data. 

4) Ada data yang objektif yang diperoleh dari keadaan yang real. 

Dengan mengunakan meritranting, skala penilaian atau checklist lalu 

para siswa menilai proses belajar mengajar guru di kelas hasil penelitian 

diberikan kepada guru sebagai balikan terhadap penampilan mengajar guru 

pada semester yang lalu. Data ini tidak berbicara kepada guru dan guru 

yang mengadakan penilaian.Pengunaan alat perekam data ini berhubungan 

erat dengan penelitian walaupun demikian hasil penelitian secara ilmiah 

belum merupakan jaminan untuk melaksanakan supervisi yang lebih 

manusiawi.12 

c. Supervisi Klinis  

Supervisi klinis adalah pembinaan preformasi guru mengelola proses 

pembelajaran, menurut Sergiovani ada dua tujuan supervisi klinis, yaitu 

                                                           
11 Latip Diat Prasojo, Supervisi Pendidikan(Yogyakarta: Gava Media,2015), 90. 

12 Piet A Sahertian, Konsep Dasar Dan Tehnik Supervisi Pendidikan(Jakarta: Renika Cipta), 36. 



 
 

pengembangan professional dan motivasi guru.13Ungkapan supervisi klinis 

sebenarnya digunakan oleh Morries Cogan, Robber Galghammer dan 

rekan-rekanya di Havard School of Education.Tekanan dalam pendekatan 

yang diterapkan bersifat khusus melalui tatap muka dengan guru 

pengajar.Inti bantuan terpusat pada perbaikan penampilan dan perilaku 

mengajar guru.14 

6. Teknik SupervisiAkademik 

Melaksanakan supervisi akademik dalam rangka perbaikan 

pembelajaran menjadi salah satu tugas supervisor (pengawasdan kepala 

madrasah).Untuk melaksanakan supervisi akademik secara efektif 

diperlukan keterampilan konseptual, interpersonal, dan teknikal.Oleh sebab 

itu, setiap kepala sekolah/madrasah harus memiliki keterampilan dan 

teknikal berupa kemampuan menerapkan teknik-teknik supervisi yang tepat 

dalam melaksanakan supervisi akademik.Teknik supervisi akademik 

meliputi dua macam yaitu individual dan kelompok.Pemahaman dan 

penguasaan teknik tersebut menjadi suatu keharusan jika ingin pelaksanaan 

supervisi akademik berjalan dengan baik sehinga dapat meningkatkan mutu 

pembelajaran.Kedua teknik supervisi akademik tersebut ialah teknik 

individual dan kelompok adapun penjelasanya adalah sebagai berikut: 

a. Teknik Supervisi Individual  

Teknik supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi 

perseorangan  terhadap guru. Supervisor disini hanya berhadapan dengan 

                                                           
13 Latip Diat Prasojo dan Sudiono, Supervisi Pendidikan(Yogyakarta: Gava Media), 113. 

14 Piet A. Sahertian, Konsep Dasar Dan Tehnik Supervisi Pendidikan(Jakarta: Renika Cipta), 37. 



 
 

seorang guru, sehingga hasil supervisi ini akan diketahui kualitas 

pembelajaranya. Teknik individual ada lima macam kunjungan 

kelas,observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan antar kelas dan 

menilai diri sendiri. 

1) Kunjungan Kelas  

Adalah teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah untuk 

mengamati proses pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah untuk 

menolong guru dalam mengatasi masalah didalam kelas.15Tujuannya 

adalah untuk memperoleh data mengenai keadaan sebenarnya selama 

guru mengajar.Dengan data tersebut supervisor dapat berbincang-

bincang dengan guru tentang kesulitan yang dihadapi guru. Sedangkan 

teknik ini mempunyai fungsi sebagai alat untuk mendorong guru agar 

meningkatkan cara mengajar guru dan cara belajar siswa 

perkunjungan ini dapat memberikan kesempatan guru-guru untuk 

mengungkapkan pengalamannya sekaligus sebagai usaha untuk 

memberikan rasa mampu pada guru .16 

2) Observasi kelas 

Ialah mengamati proses  pembelajaran secara teliti di kelas. 

Tujuannya ialah untuk memperoleh data objektif aspek-aspek situasi 

pembelajaran, dan kesulitan-kesulitan guru dalamusaha memperbaiki 

proses pembelajaran17. Hal-hal yang perlu di observasi antara lain : 

                                                           
15 Latip Diat Prasojo, Supervisi Pendidikan  (Yogyakarta : Gava Media 2015), 102. 

16 Piet A. Sahertian, Konsep Dasar Dan Tenik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka 

Pengembangan Sumber Daya Manusia(Jakarta : Renika Cipta, 2010), 53. 

17 Latip Diat Prasojo, Supervisi Pendidikan(Yogyakarta : Gava Media 2015), 104. 



 
 

a) Usaha serta kegiatan guru dengan murid. 

b) Usaha dan kegiatan antar guru dan murid dalam hubungan dengan 

pengunaan bahan dan alat pengajaran. 

c) Usaha dan kegiatan guru dan murid dalam memperoleh 

pengalaman belajar 

d) Lingkungan sosial, fisik, sekolah,baik didalam maupun diluar kelas 

dan faktor-faktor penunjang lainya18 

3) Pertemuan Individual  

Pertemuan individual ialah suatu pertemuan, percakapan, dialog, 

dan tukar pikiran antara supervisor dan guru.Tujuannya ialah 

memberikan kemungkinan pertumbuhan jabatan guru melalui 

pemecahan kesulitan yang dihadapi, mengembangkan hal mengajar 

dengan baik,memperbaiki segala kekurangan dan kelemahan pada diri 

guru, menghilangkan atau menghindari segala prasangka.19 

4) Kunjungan Antar Kelas   

Yaitu dimana guru yang satu berkunjung ke kelas lain di sekolah 

itu sendiri dengan tujuan untuk berbagi pengalaman dalam proses 

pembelajaran.20 Dengan adanya kunjungan antar kelas ini diharapkan 

para guru: 

a) Memberikan kesempatan kepada guru untuk mengamati rekan lain 

yang sedang memberi  pelajaran. 

                                                           
18 Piet A. Sahertian,  Konsep Dasar Supervisi Pendidikan( Jakarta : Renika Cipta, 2010), 56-57. 

19 Latip Diat Prasojo, Supervisi Pendidikan(Yogyakarta: Gava Media 2015), 105. 

20 Ibid.,106 



 
 

b) Membantu guru-guru yang ingin mempreoleh pengalaman atau 

keterampilan tentang teknik dan metode mengajar serta berguna 

bagi guru-guru yang menghadapi kesulitan tertentu dalam 

mengajar. 

c) Memeberi motivasi yang terarah terhadap aktifitas mengajar. 

Rekan guru mudah mengajar dari temanya sendiri karena 

keakraban perhubungan atas dasar saling mengenal.21 

d) Menilai Diri Sendiri 

Merupakan penilaian yang di lakukan oleh diri sendiri secara 

objektif.Dan untuk melakukan itu diperlukan kejujuran diri sendiri 

tetapi hal ini jarang dilakukan karena masih adanya kebohongan 

saat melakukan penilaian diri sendiri dan dirasa kurang efektif jika 

diterapkan.22 

b. Teknik Supervisi Kelompok  

Teknik supervisi kelompok ialah suatu cara melaksanakan program 

supervisi yang ditunjukan kepada dua orang atau lebih. Guru-guru yang 

diduga sesuai dengan analisis kebutuhan memiliki masalah atau 

kelemahan yang sama di kelompokan jadi satu kemudian kepada mereka 

diberikan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang 

mereka hadapi.23 

 

 

                                                           
21 Piet A.Sahertian, Konsep Dasar Supervisi Pendidikan( Jakarta : Renika Cipta, 2010),79. 

22 Latip Diat Prasojo, Supervisi Pendidikan(Yogyakarta : Gava Media 2015), 107. 

23 Latip Diat Prasojo Supervisi Pendidikan., 107 



 
 

7. Penilaian Kinerja Guru  

Penilaian kepada guru yang dimaksut adalah penilaian yang dilaksanakan 

oleh pengawas yang berkaitan dengan kemampuan guru dalam menyusun 

merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran.Penilaian 

pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara 

keseluruhan yang mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran.Penilaian 

proses pembelajaran diselenggarakan dengan caraMembandingkan proses 

pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar dan mengidentifikasi 

kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi 

guru.Penilaian proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja 

guru dalam proses pembelajaran. 

a. Tahap Perencanaan Proses Pembelajaran( IPKG I ) 

Penilaian perencanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

pengawas sekolah terhadap guru adalah menilai kualitas silabus dan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata 

pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator 

pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, 

metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan 

sumber belajar. Sebagai indikator RPP yang bagus maka harus dapat 

menjawab pertanyaan berikut ini: 

1) RPP dijabarkan dari silabus dan nantinya kegiatan belajar peserta didik 

terarah untuk  mencapai KD? 



 
 

2) RPP disusun secara lengkap dan sistematik agar pembelajaran nantinya 

berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberi ruang 

bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai bakat, minat & 

perkembangan peserta didik? 

3) RPP disusun dengan (1) memperhatikan perbedaan individu peserta 

didik, (2) mendorong partisipasi aktif peserta didik, (3) 

mengembangkan budaya membaca & menulis, (4) memberikan umpan 

balik & tindak lanjut. 

b. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran(IPKG II) 

Sebelum menilai pelaksanaan pembelajaran, pengawas sekolah 

terlebih dahulu memperhatikan persyaratan pelaksanaan proses 

pembelajaran (rombongan belajar, beban kerja minimal guru, buku teks 

pelajaran, dan pengelolaan kelas).Menilai pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan oleh pengawas sekolah terhadap guru adalah menilai kualitas 

proses pembelajaran secara keseluruhan yang terdiri atas kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan 

pendahuluan, Apakah guru: 

1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran. 

2) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 



 
 

3) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai, dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai silabus. 

Pada kegiatan inti, untuk mencapai KD Apakah: 

1) Guru melakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, dan memotivasi peserta didik, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik? 

2) Guru menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi? 

Dalam hal Eksplorasi, apakah guru:  

1) Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam 

tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan 

prinsip dalam belajar dari aneka sumber. 

2) Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar lain, memfasilitasi terjadinya 

interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, 

lingkungan, dan sumber belajar lainnya. 

3) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. 

4) Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 

studio, atau lapangan.  



 
 

Dalam hal Elaborasi, apakah guru: 

1) Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 

melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna. 

2) Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-

lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun 

tertulis. 

3) Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. 

4) Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif. 

5) Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar 

6) Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 

dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 

kelompok. 

7) Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 

maupun kelompok.  

Dalam hal Konfirmasi, apakah guru: 

1) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. 

2) Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

peserta didik melalui berbagai sumber. 



 
 

3) Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan. 

4) Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar, misalnya:  

a) Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar. 

b) Membantu menyelesaikan masalah. 

c) Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan 

hasil eksploras. 

d) Memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh. 

e) Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 

Kelima kegiatan/langkah pembelajaran menggunakan Pendekatan 

Saintifik diimplementasikan pada saat memasuki kegiatan inti pembelajaran. 

Penjelasan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran 

menggunakan Pendekatan Saintifik adalah sebagai berikut. 

a. Mengamati 

Pengamatan atau observasi adalah menggunakan panca indera untuk 

memperoleh informasi.34 Menurut Hosnan mengamati adalah kegiatan studi 

yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala 

psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Peneliti mengartikan 
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(Jakarta: PT. Bumi Aksara2014), 54 



 
 

mengamati sebagai kegiatan mencari informasi tentang fenomena sosial dan 

gejala-gelaja psikis menggunakan panca indera dengan cara pengamatan dan 

pencatatan. Kegiatan mengamati mengutamakan proses pembelajaran yang 

bermakna35.  Menurut Daryanto metode mengamati sangat bermanfaat bagi 

pemenuhan rasa ingin tahu siswa, sehingga proses pembelajaran memiliki 

kebermaknaan yang tinggi. Metode ini memiliki keunggulan tertentu, 

diantaranya: menyajikan media atau objek secara nyata, menantang/menarik 

rasa ingin tahu siswa, serta pelaksanaannya yang mudah. Metode ini sangat 

tepat untuk memenuhi rasa ingin tahusiswa, sehingga menimbulkan proses 

pembelajaran yang bermakna.36 Guru memfasilitasi peserta didik untuk 

memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu 

benda/objek. Siswa mengamati objek/media yang akan dipelajari atau 

digunakan saat pembelajaran Kompetensi yang ingin dikembangkan dari 

kegiatan ini adalah melatih ketelitian, kesungguhan, dan mencari informasi. 

Observasi bertujuan untuk mendiskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-

aktivitas yan berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan 

makna kejadian dilihat dari perspektif mereka terlibat dalam kejadian yang 

yang diamati tersebut.37 Langkah-langkah dalam melakukan kegiatan 

mengamati adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui/memperoleh pengetahuan yang akan diobservasi. 

                                                           
35 Hosnan, M, Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21 Kunci 

Sukses Implementasi Kurikulum 2013. (Jakarta: Ghalia Indonesia 2014),39 

36 Daryanto.Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013.(Yogyakarta: Gava 
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2. Membuat pedoman observasi atau sesuai dengan lingkup objekyang 

akan diobservasi. 

3. Menentukan data yang perlu diobservasi. 

4. Menentukan tempat objek yang akan diobservasi. 

5. Menentukan bagaimana observasi akan dilakukan. 

6. Menentukan cara melakukan pencatatan atas hasil observasi.38 

Siswa melakukan pengamatan terhadap benda untuk mengetahui 

karakteristiknya, misal: warna, volume, bau, bentuk, tekstur, berat, dan 

suaranya. Benda memiliki karakteristik yang berbeda jika terkena pengaruh 

lingkungan. Perilaku manusia juga bisa diamati oleh siswa. Pengamatan 

terhadap perilaku manusia dilakukan untuk mengetahui kebiasaan, sifat, 

respon, pendapat, dan karakteristik lainnya. Pengamatan dapat dilakukan 

secara kualitatif maupun kuantitatif. 

b. Menanya 

Langkah kedua dalam Pendekatan Saintifik adalah menanya. 

Kegiatan menanya adalah membuat dan mengajukan pertanyaan tentang 

informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Model 

pembelajaran menanya sebenarnya merupakan pengembangan dari metode 

tanya jawab. Sudirman mengartikan bahwa “metode tanya jawab adalah cara 

penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab terutama 

guru kepada siswa, tetapi dapat pula siswa kepada guru”. Metode tanya 
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jawab juga dijadikan sebagai pendorong dan pembuka jalan bagi siswa 

untuk mengadakan penelusuran lebih lanjut (dalam rangka belajar) dengan 

berbagai sumber belajar, seperti buku, majalah, surat kabar, kamus 

ensiklopedia, laboratorium, video, masyarakat, alam, dan sebagainya.39 

Berdasarkan pembahasan di atas,dapat disimpulkan bahwa menanya adalah 

metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan 

untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati untuk 

memahami materi pembelajaran. Peran guru adalah memfasilitasi siswa 

untuk melakukan proses menanya. Siswa dilatih mengembangkan 

kemampuan bertanya mulai dari siswa masih menggunakan pertanyaan dari 

guru, masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan, 

sampai ke tingkat dimanasiswa mampu mengajukan pertanyaan secara 

mandiri. Kegiatan bertanya ini sangat penting untuk mengembangkanrasa 

ingin tahu (curiousity) siswa. Fungsi bertanya menurut Rusman adalah 

menggali informasi, mengecek pemahaman siswa, dan memfokuskan 

perhatian siswa Fungsi bertanya lainnya menurut Hosnan adalah mendorong 

dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar, serta membangkitkan 

keterampilan peserta didik dalam berbicara, mengajukan pertanyaan, dan 

memberikan jawaban secara logis, sistematis, dan menggunakan bahasa 

yang baik dan benar.40 
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c. Mengumpulkan Informasi/Mencoba 

Kegiatan mengumpulkan informasi merupakan tindak lanjut dari 

kegiatan bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Sani 

menyebutkan bahwa belajar dengan menggunakan pendekatan saiintifik akan 

melibatkan siswa dalam melakukan aktivitas meyelidiki fenomena dalam 

upaya menjawab suatu permasalahan. Jadi, kegiatan mengumpulkan 

informasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi 

dari berbagai sumber yang dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: 

melalui eksperimen,membaca sumber lain selain buku teks, mengamati 

objek/kejadian/aktivitas wawancara dengan nara sumber dan sebagainya 

sebagai upaya untuk menjawab suatu permasalahan.Kegiatan yang dilakukan 

dalam mengumpulkan informasi adalah eksperimen.41  Hosnan 

mendefinisikan eksperimen/ mencoba sebagai cara penyajian pelajaran 

dimana siswa melakukan percobaan dengan mengalami danmembuktikan 

sendiri sesuatu yang dipelajari. 42 

d. Menalar/Mengasosiasi 

Menurut Daryanto  menalar adalah proses berpikir yang logis dan 

sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi/diamati untuk 

memperoleh simpulan berupa pengetahuan.Aktivitas menalar dalam konteks 

pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak 
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merujuk pada teori belajar asosiasi.43 Istilah asosiasi dalam pembelajaran 

merujuk pada kemampuan mengelompokkan berbagai ide dan 

mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukkannya 

menjadi penggalan memori.44 Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, 

maka peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan mengasosiasi/ mengolah 

informasi/menalar dalam kegiatan pembelajaran adalah kegiatan 

mengolahinformasi yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh 

simpulan.Kegiatan mengasosiasi/ menalar dilakukan untuk menemukan 

keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari 

keterkaitan informasi tersebut. Kegiatan menyimpulkan dalam pembelajaran 

menggunakan Pendekatan Saintifik merupakan kelanjutan dari kegiatan 

mengolah data atau informasi. Setelah menemukan keterkaitan satu informasi 

dengan informasi lainnya dan menemukan pola dari keterkaitan informasi 

tersebut, selanjutnya siswa secara bersama-sama dalam satu kelompok atau 

secara individual membuat kesimpulan. 

e. Mengkomunikasikan 

Pendekatan Saintifik pada Kurikulum 2013 memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang sudah dipelajari. Siswa 

diharapkan dapat mengkomunikasikan hasil pekerjaan yang sudah disusun 

baik secara bersama-sama dalam kelompok maupun secara individu dari hasil 

kesimpulan yang telah dibuat. Kegiatan mengkomunikasikan dalam kegiatan 
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pembelajaran adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Siswa 

diharapkan dapat menyampaikan hasil temuannya dengan lancar dan baik di 

depan teman-teman satu kelas. Hal ini bertujuan untuk melatih dan 

mengembangkan rasa percaya diri siswa. Sedangkan, siswa yang lain dapat 

memberikan komentar atau masukan mengenai apa yang disampaikan oleh 

temannya. Peran guru adalah memfasilitasi siswa untuk melakukan proses 

mengkomunikasikan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, kegiatan 

pembelajaran menggunakan Pendekatan Saintifik dapat dilakukan dalam 

berbagai aktivitas pembelajaran, selain itu guru memiliki peran dalam setiap 

aktivitas. Pada penelitian ini, kegiatan pembelajaran dan peran guru  

b. Tahap EvaluasiPembelajaran (IPKG III) 

Menilai pada tahap kegiatan menutup pembelajaran yang dilakukan 

oleh pengawas sekolah terhadap guru adalah menilai kualitas proses 

menutup pembelajaran.  

Dalam hal ini, apakah guru: 

1) Bersama-sama dengan peserta didik atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran. 

2) Melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 

3) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

4) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remedi, program pengayaan, layanan konseling atau memberikan tugas, 



 
 

baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar 

peserta didik. 

5) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 

 

 

  



 
 

BAB III 

PAPARAN DATA UMUM DI MTs MA’ARIF 017  

KALIKUNING 

 

A. Sekilas Tentang Mts Ma`Arif 017 Kalikuning   

1. Sejarah Berdirinya Mts Ma`Arif 017 Kalikuning 

Dusun Kepek adalah daerah pedesaan yang berpenduduk lebih dari 

2000 jiwa merupakan salah satu dusun terbesar di desa Kalikuning, yang 

terdiri dari 16 RT dan 5 RW dan  terletak kurang lebih 4 km sebelah barat 

dari pusat desa Kalikuning dan berjarak kurang lebih 9 km jarak dari pusat 

kecamatan Tulakan. 

Berawal dari keprihatian masyarakat dusun Kepek akan banyaknya 

anak-anak lulusan SD yang tidak lagi mampu mengenyam jenjang 

pendidikan SLTP karena jangkauan sekolah SLTB yang cukup jauh dan 

biyaa yang cukup besar untuk transportasi, maka masyarakat dusunKepek 

memiliki keinginan untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan tingkat 

SLTB atau yang sederajat, agar generasiyang akan datang tidak tertinggal 

oleh kemajuan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. 

Berawal dari pemikiran tersebut beberapa tokoh masyarakat, tokoh 

agama dan pemuda mencoba memusyawarahkan hal tersebut di rumah 

bapak Isni, dengan hasil awal mendirikan sekolah filial dari SMP Hasim 

As’yari. Akan tetapi karena menurut peraturan yang telah ada bahwa dalam 

satu desa tidak diperbolehkan ada dua lembaga yang sama maka keinginan 



 
 

itu tertunda karena yang diharapkan masyarakat ialah sebuah lembaga 

pendidikan yang nantinya dapat berdiri sendiri. 

Singkat sejarah pada tanggal 29 Juni 2010 atau tepatnya Selasa Pon 

tanggal 17 Rajab 1431 H berdirilah sebuah lembaga pendidikan MTs 

Ma’arif 017 Kalikuning di dusun Kepek yang diremiskan oleh Drs.Moh. 

Nurul Huda, M.Pd. selaku wakil dari LP Ma’arif NU Pacitan sekalikus tim 

pembimbing mahasiswa STITNU PA KKN. 

Pada awal berdirinya MTs Ma’arif 017 Kalikuning mendapatkan 

siswa berjumplah 17 anak sebagai pengukir sejarah awal yang dibina dan 

dibimbing oleh bapak ibu guru menjadi pelopor penentu masa depan MTs, 

Ma’arif 017 Kalikuning selanjutnya. 

Setelah beroprasi selama dua tahun MTs Ma’arif 017 Kalikuning, 

tepat pada tanggal 19 November 2012 sudah mendapatkan izin oprasional 

pendirian madrasah dari kantor kementrian agama kabupaten Pacitan 

dengan nomor SK. KD.13.01/4/PP.00/2078/2012 Dan Nomor  

StastitikMadrasah/sekolah (NSM/NSS) 121235010047.1 

2. Letak Geografis Mts Ma`Arif 017 Kalikuning 

Desa Kalikuning ini merupakan desa terluas di wilayah kecamatan 

Tulakan yaitu 2.051.640 Ha.Sedangkan kehidupan masyarakatnya sebagian 

besar petani dan buruh tani dengan wilayah yang terpencil.MTs Ma’arif 017 

Kalikuning berlokasi dekat jalan poros desa yang menghubungkan desa 

Kalikuning – desa Borang kecamatan Arjosari yang beralamat di RT 02 RW 

21 dusun Kepek desa Kalikuning. 
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Potensi daerah yang mengelilingi sekolah yaitu di sebelah timur SDN 

2 Kalikuning, masjid Nurul Huda dan polindes dusun Kepek desa 

Kalikuning. Dan sebelah selatan perbatasan dengan dusun Wonojoyo desa 

Ketro kecamatan Kebonagung, sebelah barat SDN 5 Kalikuning yang 

berbatasan dengan dusun Ngasem desa Gembong kecamatan Arjosari 

sebelah utara SDN 3 Kalikuning yang berada di dusun Mloko desa 

Kalikuning.2 

3. Visi Misi Tujuan Mts Ma`Arif 017 Kalikuning 

a. Visi  

Visi dari MTs Ma’arif 017 kalikuning adalah “MULIA” yang 

merupakan kepanjangan dari: 

M :Mentalis  

U :Ukhuwah islamiyah 

L :Leadersip 

I  :Intelektual 

A :Ashlusunnah wal jama’ah.3 

b. Misi  

1) Membentuk siswa yang bermental islami,berbudaya kreatif, beriman, 

terampil dan berahklakul kharimah dengan menjunjung tinggi nilai 

Ukhuwah islamiyah. 

2) Mengembangkan jiwa pemimpin jiwa pemimpin yang 

intelektual,berpendidikan dan berilmu pengetahuan dengan 

berhaluan Ashlusunnah wal jama’ah.4 
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c. Tujuan  

1) Jangka pendek  

a) Terlaksanannya proses belajar mengajar baik intra maupun ekstra 

secara efisien  

b) Diperolehnya nilai UN di atas standar minimal yang ditentukan 

oleh pemerintah  

c) Segera memacu ketertingalan madrasah dibanding sekolah atau 

madrasah lainya. 

d) Pembenahan serta tertatanya suasana dan saranabelajar yang 

kondusif yakni praktis, bersih asri dan nyaman  

e) Melaksanakan soaialisasi dan pendekatan program kepada 

masyarakat.5 

2) Jangka panjang  

a) Terciptanya pembiasaan disiplin, tertib, tanggung jawab dari 

seluruh civitas madrasah dalam KBM. 

b) Tersedianya seluruh sarana dan prasarana madrasah seperti 

ruangbahasa,MIPA ruang perpustakaan, ruang belajar, lapangan 

olahraga dan sebagainya.6 

4. Sarana Dan Prasarana Mts Ma`Arif 017 Kalikuning 

a. Prasarana di MTs Ma’arif 017 Kalikuning 

1) Luas tanah seluruhnya  : 2500 M2 

2) Ruang belajar   : 6 ruang 
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3) Ruang kepala sekolah  : 1 ruang  

4) Ruang guru   : 1 ruang  

5) Ruang perpustakaan  : 1 ruang  

6) Ruang UKS   : 1 ruang  

7) Ruang TU    : 1 ruang  

8) Ruang ibadah   : 1 ruang  

9) Ruang lab computer  : 1 ruang  

b. Sarana di MTs Ma’arif 017 Kalikuning 

1) Meja guru  : 5 buah  

2) Kursi guru  :  10 buah  

3) Meja siswa  : 54 buah  

4) Kursi siswa  :  54 buah  

5) Komputer  : 12 set  

6) Printer   : 2 buah  

7) Brangkas  : 2 buah  

8) Lemari   : 2 buah  

9) Meja TU  : 3 buah  

10) Kursi TU : 3 buah.7 

5. Profil Mts Ma`Arif 017 Kalikuning 

a. Identitas Sekolah 

1) Nama Sekolah :  MTs Ma’arif  017 

Kalikuning 

2) Tahun Berdiri :  2010 
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3) Tahun Beroperasi :  2010 

4) Nomor Statistik Sekolah (NSS) :  121235010047 

5) Nomer Pokok Sekolah Nasional :  60727518 

6) Nomer Urut Sekolah :  544 

7) SK Terakhir Sekolah  

8) Nomor :  

Kd.13.01/4/PP.00/2078/2012 

9) Tanggal :  19 November 2012 

10) NPWP :  74.101.521.8-647.000 

11) Status Sekolah :  Swasta 

12) Akreditas :  C 

13) Luas Tanah :  2500 M 

14) Luas Bangunan :  500     M 

15) Kepemilikan Tanah :  Milik Sendiri 

16) Status Bangunan :  Milik Sendiri 

b. Alamat sekolah 

1) Provinsi :  Jawa Timur 

2) Kabupaten / Kota :  Pacitan 

3) Kecamatan :  Tulakan 

4) Desa :  Kalikuning 

5) Jalan :  Jl.dusun Kepek desa  

  Kalikuning 

6) Kode Pos :  63571 

7) Telepon / Fax :  - 



 
 

8) Website / E-mail :  

mtsmaarifkalikuning017@gmail.com 

6. Identitas Kepala Sekolah  

a) Nama  :  SUYANTO,S.Pd 

b) Nomor Induk Pegawai :  - 

c) Tempat / Tanggal Lahir :  Pacitan, 23-01-1985 

d) Pendidikan Terakhir :  S1 

e) Jurusan  :  Matematika 

f) Pangkat / Golongan :  - 

g) Nomor / Tanggal SK Kepala :  86/SK/PC/LP.MF/VIII/2011 

h) Alamat Rumah :  RT.02/21 dusun Kepek desa 

 Kalikuning 

i) Telepon / HP :  08180846069 

7. Rekening Bank 

a) Nama  :  MTs.Ma’arif 017 Tulakan 

b) Bank  :  BPD Jatim Pacitan 

c) Nomor Rekening :  0212336360 

d) Alamat :  dusun Kepek, desaKalikuning, 

kec.Tulakan 

e) Cabang / Unit :  PACITAN. 8 

 

8. Keadaan Kepala Sekolah Dan Guru Di Mts Ma`Arif 017 Kalikuning 

Bedasarkan data terakhir tahun 2018/2019 ada 12 tenaga guru di MTs 

Ma’arif ini dengan rincian 1 orang kepala sekolah 2 orang tenaga 

administrasi dan 9 orang  tenaga guru lama mengajar bervariasi guru senior 
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telah mengajar delapan tahun sedangkan yang junior kurang lebih 3 tahun 

rata-rata mereka ditunjang dengan pendidikan yang memadai sesuai dengan 

bidangnya.459Untuk data tenaga kependidikan yaitu sebagai ktu dan 

administrasi ada dua masin- masing memegang jabatanya sendiri.10 

9. Keadaan Murid Di MTs Ma`Arif 017 Kalikuning 

a. Rata-rata nilai ujian nasional/ujian akhir sekolah dari siswa baru tingkat I 

yang diterima: 7.00.11 

b. Rencana penerimaan dan daftar siswa baru  berjumplah 25 dengan 

rincian 9 laki-laki dan 16 perempuan12 

c. Keadaan murid empat tahun terahkir di MTs ma’arif 017 Kalikuning13 

Tabel 3.1Keadaan murid empat tahun terahkir di MTs Ma’arif017 Kalikuning 

 

No  Tahun 

Pelajaran  

Laki- laki  Perempua

n  

Jumpla

h  

Keterangan  

1 2015/2016 5 11 16  

2 2016/2017 12 20 32  

3 2017/2018 25 33 58  

4 2018/2029 26 27 53  

Total   68 91 159  
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BAB IV 

DATA KHUSUS SUPERVISI AKADEMIK DALAM 

PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU DI MTs MA’ARIF 

017 KALIKUNING 

 

A. Supervisi Akademik Mts Ma`Arif 017 Kalikuning Dalam Meningkatkan 

Profesionalisme Guru 

1. Pelaksanaan Instrumen Penilaian Kinerja Guru  IPKG di MTs Ma’arif 

017 Kalikuning. 

Penilaian kinerja guru merupakan penilaian yang dilaksanakan oleh 

pengawas yang berkaitan dengan kemampuan guru dalam menyusun 

melaksanakan dan menilai hasil pembelajaran.Di MTs Ma’arif 017 

Kalikuning sendiri sudah melaksanakan penilaian kinerja guru tetapi tidak 

menggunakan instrumen dan hanya melaksanakannya sebagai formalitas 

karena kepala sekolah hanya mengunakan RPP sebagai alat untuk 

mengevaluasi para gurunya seperti yang di ungkapkan oleh kepala sekolah: 

“Untuk pelaksanaanya sudah pernah mas tetapi tanpa mengunakan 

instrumen biasanya hanya pengecekan sesuai dengan prosedur dan 

selanjutnya di evaluasi”1 

 

Ibu Via Ramadani juga menambahkan banwa dalam melaksanakan 

supervisi kepala sekolah tidak mengunakan instrumen berikut hasil 

wawancaranya: 

“Sudah melaksanakan mas tetapi hanya pengecekan tanpa mengunakan 

instrumenn seperti IPKG”2 
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Sedangkan proses pelaksanaanya di MTs Ma’arif diawalipengecekan 

perangkat pembelajaran diawal semester seperti yang diungkapkan oleh 

kepala sekolah: 

“Prosesnya biasanya di awal semester mas dengan pembuatan perangkat 

pembelajaran selanjutnya pada saat pelaksanaan KBM akan di cek 

kembali kesesuaianya setelah semua selesai barulah di laksanakan 

evaluasi dan perbaikan.3 

Senada dengan apa yang disampaikan oleh bu Via Ramadani bahwa 

setiap awal semester diadakan pengecekan perangkat pembelajaran berikut 

hasil pemaparanya: 

“Biasanya di awal semester mas para guru harus sudah membuat RPP itu 

minimal kemudian pada saat pelaksanaan akan di cek dengan kunjungan 

kelas apakah antara RPP dengan proses pembelajaran sesuai atau belum 

untuk selanjutnya di evaluasi dan di ahkir semester juga diadakan 

evaluasi menyeluruh.4 

  

 Dari hasil observasi di temukan bahwa dalam kegiatan supervisi ini 

kepala sekolah melaksanakan dengan tiga tahapan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan,dan evaluasi dalam perencanaan kepala sekolah mengecek 

semua perangkat pembelajaran, kemudian dalam pelaksanaan kepala sekolah 

melaksanakan kunjungan kelas mencocokan antara perangkat yang sudah di 

buat dengan penerapanya di kelas kemudian dalam kegiatan evaluasi kepala 

sekolah melaksanakan dengan dua cara yaitu saat bi kelas dan juga saat di 

ahkir semester.5 
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2. Tahap-tahap Pelaksanaan Instrumen Penilaian Kinerja Guru IPKG di 

MTs Ma’arif 017 Kalikuning 

Kepala sekolah MTs Ma`arif 017 Kalikuning dalam melaksanakan 

supervisi akademik melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Dari hasil wawancara dengan bapak Suyanto 

selaku kepala sekolah menjelaskan:  

“Setiap kegiatan yang baik itu haruas ada perencanaan, pelaksanan,dan 

evaluasi. Jika sudah di rencanakan dan di laksanakan tetapi tidak di 

evaluasi maka tidak akan ada peningkatan. Jadi supervisi merupakan 

salah satu upaya meningkatkan program yang sudah ada menjadi lebih 

baik.”5 

Bedasarkan hasil observasi bahwa kegiatan supervisi ini di 

laksanakan di awal semester setelah libur semester biasanya para guru 

sudah menyiapkan jadi saat masuk ajaran baru tinggal dilihat oleh kepala 

sekolah.6 

a. Pelaksanaan IPKG I (Perencanaan) di Mts Ma`Arif 017 Kalikuning 

Dalam tahap perencanaan ini kepala sekolah mengecek perangkat 

pembelajaran sebelum masuk. Apakah sudah sesuai atau masih ada 

perbaikan seperti hasil wawancara dengan kepala   sekolah: 

“Perencanaan ini biasanya dilakukan di awal semester sebelum 

memasuki semester baru para guru harus mengumpulkan perangkat 

pembelajaran minimal RPP biasanya semua perangkat pembelajaran 

saya cek dan lihat apakah sudah sesuai atau belum dengan prosedur 

dan sudah sesuai dengan keadaan sekolah kita atau belum, soalnya 

ada pengunaan media pembelajaran mengunakan LCD sedangkan 
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kami belum memilikinya untuk itu saya suruh untuk memperbaiki 

dan itu tidak saya jangka waktu karena saya tau keadaan para guru di 

sini jadi saya tidak terlalu menekan yang penting pada saat mengajar 

sudah ada dan sudah sesuai dengan prosedur yang ada soalnya skolah 

swasta yang berada di desa jika di samakan dengan sekolah di kota 

tidak akan mampu”7 

Hal tersebut senada dengan yang di ungkapkan oleh ibu Via 

Ramadani terkait dengan pelaksanaan IPKG I atau perencanaansebagai 

berikut: 

“Ada tiga tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,dan evaluasi 

perencanaanya di awal semester mulai dari pembuatan perangkat 

pembelajaran minimal RPP tapi jika memungkinkan semua dari 

prota, promes, silabus setelah semua di buat kemudian disetorkan ke 

kepala sekolah untuk di cek kembali sudah sesuai atau belum dengan 

kondisi sekolah Jika belum sesuai maka diadakan perbaikan”8 

Bedasarkan hasil observasi di temukan bahwa kegiatan ini 

dilaksanakan di awal semester yang mana kepala sekolah 

mengumpulkan semua guru untuk mengengumpulkan perangkat 

pembelajaran yang nantinya akan di cek oleh kepala sekolah dalam 

pengecekan ini yang paling di lihat ialah pengunaan metode dan media 

pembelajaran.9 

b. Pelaksanaan IPKG II (pelaksanaan) di Mts Ma`Arif 017 Kalikuning 

Dalam pelaksanaan supervisi kepala sekolah biasanya mengunjungi 

kelas dan juga rapat guru kadang-kadang juga pada saat jam istirahat di 

kantor melaksanakan diskusi seperti yang di ungkapkan oleh kepala 

sekolah: 
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“Dalam pelaksanananya saya melakukan kunjungan kelas dengan 

membawa RPP yang sudah direvisi sebelumnya yang nantinya akan 

saya cocokan dengan saat mengajar di kelas, pengunaan media 

pembelajaran dan keaktifan guru dan siswa melibatkan siswa dalam 

pencarian informasi tentang materi pembelajaran dan juga kesiapan 

guru dalam mengajar dengan kondisi apapun karena di dalam 

pelaksanaan ini saya tidak memberitau dahulu karena jika saya 

memberitau dulu para guru akan mempersiapkan dengan matang jadi 

saya melaksanakanya tanpa pemberitauan di maksutkan untuk 

mendapatkan supervisi yang alami dan natural agar saya juga lebih tau 

kekurangan para guru yang di supervisi”10 

Hal tersebut sesuaidengan wawancara dengan ibu Via Rahmadani 

sebagai berikut: 

“Di dalam pelaksanaanya kepala sekolah biasanya melakukan 

kunjungan kelas dengan membawa RPP Yang sudah di revisi nah di 

sinilah kepala sekolah mengetahui apakah guru menerapkan RPP yang 

sudah di buatnya atau belum biasanya kepala sekolah melaksanakanya 

tanpa pemberitauan dulu  jadi kami kebanyakan belum siap tapi kami  

harus professional  dihadapan kepala sekolah.”11 

 

Dalam pelaksanaan supervisi (IPKG) kepala sekolah mengunakan 

satu model dari beberapa model  serta mengunakan dua teknik yaitu 

teknik kelompok dan individu. Berikut hasil wawancara dengan kepala 

sekolah serta beberapa guru terkait model supervisi yang di gunakan 

dalam pelaksanaan IPKG II. 

Dalam pelaksanaan supervisi akademik di MTs Ma’arif 017 

Kalikuning ini kepala sekolah mengunakan satu model dari beberapa 

model yang ada karena kepala sekolah merasa hanya satu yang sesuai 

dengan keadaan sekolah tersebut. 

Seperti hasil wawancara dengan kepala sekolah sebagai berikut: 
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“Di dalam kegiatan supervisi ada beberapa model mas ada tradisional 

ilmiah dan supervisi klinis akan tetapi pelaksanaanya di MTs Ma’arif 

ini mengunakan model tradisional saja karena menurut saya hanya itu 

yang cocok di terapkan di sekolah kami”11 

Hal tersebut diperkuat dengan wawancara denganIbu Siti Marfuah 

selaku  guru di MTs ma’arif ini: 

“Pelaksanaan supervisi ini lebih ke tradisional mas karena sekolah 

kami bertempat di desa dan itu yang cocok untuk di terapkan di 

sekolah kami dengan semua keterbatasanya”12 

Pelaksanaan supervisi tradisional di MTs Ma’arif sendiri 

mengunakan dua cara ada observasi langsung dan tidak langsung seperti 

yang di ungkapkan oleh bapak kepala sekolah: 

“Pelaksanaanya ada dua cara mas observasi langsung dan tidak 

langsung”13 

Ibu Siti Marfuah menambahkan: 

“Dalam pelaksanaanya ada observasi langsung dan tidak langsung “14 

Di dalam pelaksanaan observasi langsung ini juga harus sesuai dengan 

prosedur yang ada observasi ini dapat dilakukan langsung kepada guru-

guru yang sedang mengajar melalui tiga tahapan pra-observasi, observasi 

dan post-observasi seperti hasil wawancara dengan bapaka kepala 

sekolah sebagai berikut: 

“Jadi dalam observasi langsung ini dilakukan kepada guru yang 

sedang mengajar melalui prosedur pra-observasi, observasi, dan post-

observasi yang di maksut pra-observasi ialah sebelum observasi saya 
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melakukan wawancara dan diskusi dengan guru yang akan saya amati 

dalam pembicaraan tersebut memuat perangkat pembelajaran, RPP, 

metode yang di gunakan pendekatanya seperti apa dan lainya setelah 

selesai wawancara selanjutnya saya melakukan observasi di dalam 

observasi ini yang saya lihat penyampaian materi, metode, perangkat 

pembelajaran, media yang di gunakan, serta RPP apakah sudah sesuai 

dengan yang di buat atau belum untuk bahan evaluasi setelah 

semuanya selesai selanjutnya saya mengadakan diskusi dan 

wawancara dengan guru tersebut tentang penampilan dan 

penyampaian materi, keberhasilan dan kelemahan guru kesesuaian 

antara RPP dan pengimplementasianya di kelas dan yang lainya”.15 

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Siti 

Marfuah selaku guru di MTs ma’arif 017 kalikuning dan pernah 

mendapatkan supervisi kepala sekolah berikut hasil wawancaranya: 

“Di dalam observasi langsung kepala sekolah biasanya lebih dulu 

melakukan diskusi dan wawancara dengan guru yang akan diobservasi 

biasanya pengecekan perangkat pembelajaran mulai dari RPP, metode, 

serta media setelah selesai kepala sekolah melanjutkan observasi kelas 

di sini pengecekan kembali apakah penjabaran dari RPP yang sudah di 

buat sesuai dengan pelaksanaanya apa belum biasanya itu yang 

menjadi bahan evaluasi setelah selesai observasi guru di ajak untuk 

berdiskusi kembali membahas terkait pelaksanaan observasi yang 

sudah di jalankan dan kepala sekolah juga memberikan catatan kepada 

kami sebagai bahan untuk kedepanya agar ada peningkatan biasanya 

catatanya seputar kekurangan dan kelebihan dari proses pembelajaran 

dan kesesuaian antara Perangkat pembelajaran dengan 

implementasianya di kelas.16 

Bedasarkan hasil observasi kepala sekolah melaksanakan 

wawancara dengan guru yang akan di supervisi dalam kegiatan 
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wawancara tersebut memuat tentang perangkat pembelajaran, 

pengunaan metode serta perangkat pembelajaran.17 

Sedangkan pelaksanaan observasi tidak langsung ini jarang sekali 

di laksanakan di MTs Ma’arif ini karena tidak begitu banyak 

permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran seperti yang di 

ungkapkan oleh kepala sekolah sebagai berikut: 

“Untuk observasi tidak langsung MTs Ma’arif ini hanya melakukan 

diskusi biasa pada saat jam istirahat di kantor biasanya guru 

mengungkapkan kasus-kasus yang terjadi saat proses pembelajaran 

untuk di sampaikan ke saya dan di cari akar permasalahanya untuk 

kemudian di dapatkan alternatif jalan keluarnya dan itu juga sangat 

jarang terjadi di MTs kami.18 

 Lanjut wawancara dengan Ibu Siti Marfuah : 

“Observasi tidak langsung ini jarang terjadi biasanya pada saat jam 

istirahat ada guru yang mengungkapkan keluhan pada proses 

pembelajaranterkait dengan siswa yang kurang dalam menerima 

pembelajaran guru, untuk di sampaikan kepada kepala sekolah dan di 

cari solusinya bersama-sama.19 

Teknik supervisi dalam pelaksanaan IPKG II(Pelaksanaan) 

Teknik-teknik supervisi akademik yang seharusnya dipahami dan 

di kuasai seseorang supervisor ada dua macam. Kedua macam teknik 

tersebut terdiri dari beberapa strategi atau cara. Seorang supervisor 

diharapkan memahami dan menguasai berbagai strategi tersebut. Hal 

dperlukan, sebab untuk melakukan antisipasi apabila ada permasalahan 
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yang terkait dengan supervisi akademik yang tidak bisa diselesaikan 

dengan suatu cara tertentu, maka supervisor mengunakan strategi yang 

lain. Adapun pelaksanaan teknik supervisi di MTs Ma’arif 017 

Kalikuning ini melaksanakan dua teknik tersebut. Seperti hasil 

wawancara dengan bapak kepala sekolah: 

“Dalam pelaksanaan supervisi di MTs Ma’arif 017 Kalikuning ini 

kami mengunakan dua teknik. Ada teknik individual dan teknik 

kelompok di dalam teknik individual ini meliputiobservasi kelas, 

kunjungan kelas, dan pertemuan individu, sedangkan teknik kelompok 

sangat jarang kami lakukan bisanya di lakukan saat ada permasalahan 

yang serius seperti dulu pernah terjadi saat kami melaksanakan ujian 

berbasis computer tetapi kami masih kekurangan computer maka dari 

itu kita adakan diskusi kelompok semua guru dan staf kita kumpulkan 

untuk mencari solusi bersama -sama karena ini bukan hanya tanggung 

jawab kepala sekolah tetapi tanggung jawab kita semua angota 

sekolah”.19 

Ibu ViaRamadani menambahkan: 

“Untuk tekniknya seperti apa saya sendiri kurang tahu mas yang saya 

tahu kepala sekolah melaksanakan observasi kelas, kunjungan kelas, 

terkadang juga melaksanakan pertemuan individual”.20 

Teknik supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi perseorangan 

terhadap guru. Supervisor di sini hanya berhadapan dengan seorang guru 

sehinga hasil ini akan dapat di ketahui kualitas pembelajaranya dari lima 

teknik yang ada MTs Ma’arif ini melaksanakan tiga teknik seperti yang 

diungkapkan oleh kepala sekolah: 

“Ada tiga yang kami terapkan di MTs kami yaitu observasi kelas, 

kunjungan kelas dan pertemuan individu. Yang pertama observasi 

kelas pelaksanaanya hanya mengamati proses pembelajaran secara 
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teliti bagaimana cara guru mengajar ada kesulitan dalam 

menyampaikan materi atau tidak pengunaan media pembelelajaranya 

sudah sesuai dengan RPP atau belum jadi observasi ini hanya 

mengamati proses belajar mengajar di kelas dengan teliti. Yang kedua 

kunjungan kelas jika observasi tadi hanya mengamati saja dalam 

kunjungan kelas ini saya masuk ke dalam pembelajaranya ikut serta 

dalam proses pembelajaran melihat langsung proses pembelajarannya 

jika ada guru yang salah dalam penyampaian materi atau pengunaan 

media secara spontan saya akan mengingatkan dan menegur langsung 

selain itu kunjungan kelas ini dapat berfungsi untuk meningkatkan 

cara mengajar guru yang biasanya tidak tertip menjadi tertip dan 

kunjungan kelas ini dapat memberikan kesempatan guru untuk 

memberikan rasa mampu dalam mengajar peserta didik pasti malu jika 

saya kunjungi terus mengajarnya tidak maksimal walaupun masih ada 

yang grogi saat saya datangi. Untuk yang terahkir pertemuan individu 

sebenarnya hal ini jarang di lakukan mas bisanya jika hanya ada guru 

yang melakukan kesalahan yang tidak ingin orang lain tau jadi saya 

mengajak ke ruangan saya saya ajak diskusi untuk memecahkan 

masalah yang di hadapi agar kedepanya masalah tersebut tidak 

melebar dan menghindari segala prasangka buruk dari orang lain.21I  

Dari hasil observasi kepala sekolah mengadakan kunjungan 

kelas melihat secara langsung proses pembelajaran serta kesesuaian 

antara perangkat yang sudah di buat dengan pengimplementasianya di 

kelas yang mana nantinya akan dijadikan bahan evaluasi.22  

c. Evaluasi IPKG di MTs Ma`Arif 017 Kalikuning  

Dalam kegiatan evaluasi ini biasanya kepala sekolah memberikan 

penjelasan kepada guru jika masih ada yang kurang sesuai dengan 

perangkat pembelajaran yang disetorkan dengan yang diajarkan di kelas  

                                                           
21 Suyanto , wawancara, 13 Februari 2019 

22  observasi, 09 April 2019 



 
 

untuk diberi masukan.22 Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala 

sekolah bapak Suyanto: 

“Dalam kegiatan evaluasi ini saya menerapkan dua cara ada yang pada 

saat kunjungan kelas yang terkait dengan proses pembelajaran misal 

adakesalahan dalam penyampaian materi saya secara spontan 

membenarkan dan meluruskan kemudian di ahkir pembelajaran saya 

memberikan catatan agar bisa meningkatkan lagi agar lebih 

professional dan carayang kedua ialah dengan mengadakan rapat di 

ahkir semester saya kumpulkan semua guru kemudian saya ungkapkan 

semua kendala-kendala yang di hadapi guru saat proses pembelajaran 

untuk selnjutnya saya bimbing dan arahkan. Dan di sini kami semua 

diskusi saling memberi pendapat karena dari semua kegiatan supervisi 

ini yang paling penting dan utama bedasarkan kemanusiaan dan 

keluarga dan kegiatan supervisi ini tidak untuk mengkritik dan 

mencari kesalahan guru tetapi lebih kepada memperbaiki proses 

pembelajaran dan meningkatkan profesionalisme guru itu yang saya 

harapkan dan semua juga memahaminya”.23 

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Via 

Rahmadani: 

“Selain melaksanakan evaluasi pada saat kunjungan kelas kepala 

sekolah juga melaksanakan evaluasi di ahkir semester hal ini 

dilakukan untuk mengevaluasi semua kegiatan yang telah di 

laksanakan dan mempersiapkan untuk semester berikutnya kepala 

sekolah sering mengingatkankepada  kami bahwa kegiatan supervisi 

ini semata-mata untuk meningkatkan professional kami dan kualitas 

pembelajaran kami buka untuk mencari kesalahan dan menhakimi 

kami. Pada saat kunjungan kelas biasanya kepala sekolah memberikan 

catatan kepada kami untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

kami.24 

Bedasarkan observasi yang di lakukan di temukan bahwa kepala 

sekolah juga sering mengadakan kunjungan kelas kemudian diskusi 
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dengan sesama guru untuk memperbaiki perangkat pembelajaran  selain 

itu kepala sekolah juga mengajak para guru yang belum begitu pandai 

dalam pembuatan perangkat pembelajaran untuk memanfaatkan fasilitas 

sekolah seperti mengajak guru untuk mencari informasi bagaimana cara 

membuat perangkat pembeajaran serta bagaimana cara mengajar dengan 

baik di internet hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan bapak 

kepala sekolah sebagai berikut: 

“Jadi pada saat jam kososng atau pada saat tidak begitu sibuk para 

guru saya ajak untuk ke ruang computer saya ajak untuk mencari 

informasi atau contoh bagaimana membuat perangkat pembelajaran 

serta bagaimana cara mengajar sesuai dengan RPP bagaimana 

mengalokasikan waktu agar bisa memaksimalkan waktu mengajar jadi 

dengan adanya fasilitas internet ini juga sangat membantu akantetapi 

tetep dalam bimbingan saya dan di sesuaikan dengan keadaan sekolah 

kami tidak di jadikan acuan hanya sebagai contoh saja.25 

Begitupun wawancara dengan ibu Siti Marfuah sebagai 

berikut:  

“Biasanya beliao memanfatkan fasilitas sekolah mas biasanya pada 

saat jam istirahat atau saat tidak begitu sibuk kepala sekolah mengajak 

kami untuk mencari informasi di internet tentang pembuatan 

perangkat pembelajaran serta bagaimana caranya mengajar dengan 

benar sesuai dengan perangkat yang sudah di buat.26 

Darihasil observasi di temukan bahwa kepala sekolah pada saat jam 

istirahat mengajak para guru yang tidak sibuk untuk ke ruangan computer 

di situ kepala sekolah mengajarkan bagaimana membuat perangkat 

pembelajaran serta bagaimana cara mengajar dengan baik sesuai dengan 

perangkat yang sudah dibuat. 
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BAB V 

ANALISIS INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA GURU  DALAM 

MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU 

A. Pelaksanan  Istrumen Penilaian Kinerja Guru dalam meningkatkan 

profesionalisme guru di MTs Ma’arif 017 Kalikuning 

 

Pelaksanaan penilaian kinerja guru dimaksutkan untuk menentukan 

kualitas pembelajaran secara keseluruhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan 

dan penilaian pelaksanaan proses pembelajaran. Penilaian kinerja guru 

dilakukan dengan cara membandingkan antara proses pembelajaran dengan 

standar proses, dan mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran 

sesuai dengan kompetensi guru.       

Di MTs Ma’arif dalam melaksanakan penilaian kinerja guru melalui tiga 

tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Namun dalam 

pelaksanaanya, kepala sekolah belum menggunakan instrumen seperti dalam 

pelaksanaan IPKG yang sesuai dengan standar. Hal ini diketahui dari hasil 

wawancara dengan kepala sekolah yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan 

penilaian kinerja guru, sekolah sudah melakukannya, namun masih belum 

mengunakan instrumen dikarenakan letak sekolah yang berada di desa, 

sehingga tidak ada tuntutan yang spesifik untuk melakukan penilaian kinerja 

guru. Namun demikian sebagai kepala sekolah harus selalu meng-update 

perkembangan guru-guru agar lebih profesional dalam mengajar.  

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa MTs ini 

sudah melakukan penilaian kinerja guru akan tetapi dalam pelaksanaanya tidak 

mengunakan instrumen. Selanjutnya dari hasil dokumentasi tidak ditemukan 

dokumen IPKG yang sudah dibuat, hanya berdasarkan penjelasan para guru 



 
 

bahwa kepala sekolah sudah melakukan supervisi akademik mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi walaupun dalam 

pengimplementasianya belum maksimal dan masih perlu diadakan evaluasi. 

Lebih lanjut agar lebih teratur dan terjadwal berdasarkan hasil observasi di 

lapangan pelaksanaanya hanya formalitas dan tidak teratur artinya dalam 

pelaksanaan supervisi akademik belum di laksanakan secara maksimal dan 

tidak ada umpan balik dari para guru untuk itu perlu adanya pembenahan dan 

dokumentasi disetiap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi agar nantinya kegiatan supervisi ini dapat berjalan terarah serta 

terjadwal. 

1. Analisis  Instrumen Penilaian Kinerja Guru IPKG I (Perencanaan) 

Dalam perencanaan IPKG yang dilaksanakan di MTs ini kepala 

sekolah melaksanakanya di awal semester baru. Di awal semester baru 

semua guru harus mempersiapkan perangkat pembelajaran yang paling 

utama ialah pembuatan RPP. Setelah RPP di buat kemudian diserahkan  

kepala sekolah untuk dinilai apakah sudah sesuai atau belum, jika belum 

maka wajib diperbaiki, jika sudah sesuai bisa dilanjutkan untuk digunakan 

dalam proses pembelajaran. Di sini kepla sekolah hanya menilai dan belum 

membimbing bagaimana membuat perangkat pembelajaran yang benar 

sesuai dengan kondisi di madrasah tersebut. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan kepala sekolah yang diperkuat dengan penjelasan dari para guru. 

Bedasarkan wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa 

dalam perencanaan IPKG kepala sekolah mengecek perangkat pembelajaran 

apakah sudah sesuai dengan prosedur atau belum. Dalam kegiatam ini 



 
 

kepala sekolah belum melakukan pengarahan bagaimana membuat 

perangkat pembelajaran. Kepala sekolah hanya menilai sesuai dengan 

prosedur saja hal ini dimaksutkan agar para guru bisa mandiri dan tidak 

selalu mengandalkan kepala sekolah. Dan dari hasil observasi dalam 

perencanaan supervisi ini kepala sekolah tidak melakukan ke semua guru 

hanya ke beberapa guru terutama yang masih muda dengan alasan yang 

muda harus lebih baik dari pada yang tua. 

2. Analisis Instrumen Penilaian Kinerja Guru IPKG II (pelaksanaan) 

Setelah perangkat pembelajaran dinilai dan diperbaiki selanjutnya 

melaksanakan IPKG yang kedua yaitu pelaksanaan di kelas. Dalam kegiatan 

ini kepala sekolah hanya membawa RPP yang sudah direvisi untuk 

dicocokan dengan saat mengajar apakah sesuai dengan RPP yang sudah di 

buat atau belum. Seperti wawancara dengan kepala sekolah dalam 

pelaksanaanya melakukan kunjungan kelas dengan membawa RPP untuk 

nantinya dicocokan dengan guru pada saat mengajar di kelas. Diamati  

penggunaan media pembelajaranya, keaktifan guru dan siswa dan yang 

paling penting ialah kesiapan guru dalam mengajar dalam kondisi apapun, 

karena dalam pelaksanaanya saya tidak memberitahu dahulu kepada guru 

yang akan disupervisi. Hal yang ditakutkan jika kepala sekolah memberi 

informasi kepada guru, maka akan dipersiapkan terlebih dahulu dan 

nantinya kegiatan supervisi ini tidak berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini 

agar mendapatkan hasil supervisi yang alami dan natural agar saya juga 

lebih tahu kelemahan serta kekurangan guru yang di supervisi untuk 

nantinya dibimbing. 



 
 

Dari pemaparan data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

pelaksanaan IPKG II kepala sekolah melaksanakan kunjungan kelas tanpa 

pemberitahuan dan kepala sekolah membawa RPP yang sudah direvisi tanpa 

menggunakan instrument ataupun dokumen hanya saja kepala sekolah akan 

memberi catatan di ahkir pembelajaran dan memberikan masukan dan 

apabila dalam penyampaian materi kurang jelas maka kepala sekolah 

menegurnya secara langsung. Penggunaan instrumen menurut kepala 

sekolah terlalu ribet sehingga lebih efisien seperti itu apalagi MTs ini berada 

di desa jadi tidak terlalu ketat yang penting sudah di laksanakan dan para 

guru ada peningkatan dalam hal keprofesionalan guru.  

Di dalam pelaksanaan IPKG II (pelaksanaan) ini kepala sekolah 

mengunakan metode tradisional tetapi lebih kepada manusiawi hal tersebut 

dibuktikan dengan hasil wawancara kepala sekolah bahwa dalam kegiatan 

supervisi ada beberapa model ada tradisional, model ilmiah dan model klinis 

akan tetapi dalam pelaksanaanya di MTs ini mengunakan model tradisional 

saja karena itu yang di rasa paling cocok di terpkan di MTs ini tetapi di sini 

lebih kepada kemanusiaan. Wawancara tersebut di perkuat dengan 

pengakuan beberapa guru bahwa pengunaan model lebih kepada tradisional 

dengan pendekatan kemanusiaan artinya lebih kepada kekeluargaan.Dari 

pemaparan data di atas dapat penulis simpukan bahwa MTs ini mengunahan 

model tradisional karena ini yang dirasa cocok tetapi dalam bukunya piet A 

sahertian dikatakan bahwa model tradisional ini tidak lain dari kondisi 

masyarakat pada suatu saat. Pemimpin cenderiung untuk mencari-cari 

kesalahan dan menemukan kesalahan kadang-kadang juga bersifat memata-



 
 

matai, untuk itu kepala sekolah menegaskan bahwa pengunaan model 

tradisional tetapi di barengi dengan kemanusiaaan atau kekeluargaan yang 

mana dari yang mencari kesalahan dan memata-matai di rubah menjadi 

membimbing dan mengevaluasi kesalahan agar nantinya para guru tersebut 

lebih professional dalam mengajar. 

Dalam pelaksanaan model tradisional kepala sekolah mengunakan dua 

cara ada observasi langsung dan tidak langsung seperti yang di ungkapkan 

oleh kepala sekolah dan beberapa guru bahwa pelaksanaanya ada dua cara 

observasi langsung dan tidak langsung. Dalam pelaksanaan observasi 

langsung ini juga harus sesuai dengan prosedur yang ada observasi ini 

dilaksanakan langsung kepada guru yang sedang mengajar melalui tiga 

tahapan yaitu pra-observasi, observasi, dan post-observasi seperti yang di 

ungkapkan oleh kepala sekolah jadi dalam pelaksanaan observasi langsung 

ini di lakukan kepada guru yang sedang mengajar melalui tiga tahapan pra-

observasi, observasi, post-observasi yang di maksut pra-observasi di sini 

ialah sebelum observasi melakukan wawancara denga guru yang akan di 

amati dalam pembicaraan tersebut memuat perangakat pembelajaran RPP, 

metode yang digunakan, pendekatanya seperti apa dan lainya setelah sesesai 

selanjutnya di lakukan observasi yang diamati ialah penyampaian materi, 

metode , perangkat pembelajaran, media yang digunakan serta RPP apakah 

sudah sesuai dengan yang di buat atau belum itu yang nantinya akan di 

jadikan bahan evaluasi. Setelah semuanya selesai seanjutnya diadakan 

diskusi dan wawancara dengan guru yang diobservasi tadi tentang 

penampilan dan penyampaian materi, keberhasilan, dan kekurangan serta 



 
 

kesesuaian RPP dengan pengimplementasianya di kelas. Hal tersebut senada 

dengan wawancara dengan beberapa guru yang diobservasi bahwa kepala 

sekolah melakukan diskusi sebelum melaksanakan observasi dan pada saat 

observasi kepala sekolah mencocokan apakah sudah sesuai dengan yang di 

buat atau belum kemudian di ahkir kepala sekolah mengadakan diskusi 

kembali untuk membahas terkait dengan kekurangan dan kelebihan dalam 

mengajar dengan perangkat pembelajaran yang sudah di buatnya. Hal 

tersebut diperkuat dengan pendapat latip diat prasojo yang mengatakan 

model ini dapat di lakukan dengan observasi langsung melalui prosedur pra-

observasi, observasi, dan post-observasi 

a. Pra-observasi  

Sebelum observasi kelas, supervisor seharusnya melakukan 

wawancara serta diskusi dengan guru yang diamati.Isi diskusi dan 

wawancara tersebut mencangkup kurikulum, pendekatan, metode dan 

strategi,media pengajaran, evaluasi dan analisis. 

b. Observasi 

Setelah wawancara dan diskusi mengenai apa yang akan di 

laksanakan guru dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian supervisor 

mengadakan observasi kelas, observasi kelas meliputi pendahuluan, 

pengembangan, penerapan, dan penutup. 

c. Post-observasi 

Setelah observasi kelas selesai, sebaiknya supervisor mengadakan 

wawancara kembali tentang kesan guru terhadap penampilanya 

identifikasi keberhasilan dan kelemahan guru, identifikasi keterampilan-



 
 

keterampilan mengajar yang perlu di tingkatkan, gagasan-gagasan baru 

yang akan di lakukan, dan lain sebagainya.  

Bedasarkan data yang diperoleh dan juga teori yang 

memperkuatkanya maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam pelaksanaan 

observasi langsung ini kepala sekolah sudah menerapkanya sesuai dengan 

teori dari bukunya Latip Diat Prasojo dan dalam pelaksanaanya juga sudah 

baik dan sesuai dengan yang di harapkan oleh kepala sekolah dan dari 

pengamata penulis di dapatkan dalam pelaksanaanya kepala sekolah dan 

para guru sangat terbuka dan tidak ada yang rasa cangung dalam 

melaksanakan observasi langsung ini. 

Kemudian yang kedua ialah observasi tidak langsung dalam observasi 

tidak langsung ini sangat jarang di laksanakan di MTs Ma’arif ini karena 

jarang ada permasalahan yang muncul, seperti yang di katakana oleh kepala 

sekolah bahwa untuk observasi langsung ini jarang muncul paling-paling 

hanya melakukan diskusi biasa pada saat jam istirahat biasanya membahas 

kasus yang terjadi saat proses pembelajaran seperti ada siswa yang bandel 

kurang paham dengan pembelajaran, kemudian di sampaiakn untuk di cari 

solusinya bersama-sama. 

Untuk yang selanjutnya teknik yang digunakan dalam pelaksanaan 

IPKG II.Teknik-teknik supervisi  yang seharusnya dipahami dan dikuasai 

oleh seorang supervisor ada dua macam. Kedua macam teknik tersebut 

terdiri dari beberapa cara atau strategi. Sebagai seorang supervisor 

diharapkan memahami kedua teknik tersebut hal ini sangat di perlukan 

sebab untuk melakukan antisipasi jika ada permasalahan yang terkait 



 
 

dengan supervisi yang tidak sesuai dengan satu cara maka supervisor bisa 

mengunakan metode lainya. Hal tersebut sesuai dengan yang di gunakan di 

MTs Ma’arif 017 Kalikuning bahwa dalam pelaksanaanya ma’arif 017 

kalikuning mengunakan dua teknik dan beberapa cara seperti hasil 

wawancara dengan bapak kepala sekolah selaku supervisor mengatakan 

dalam pelaksanaan supervisi di MTs Ma”arif 017 Kalikuning ini kami 

mengunakan dua teknik ada teknik individual dan ada teknik kelompok 

dalam teknik individual ini meliputi observasi kelas, kunjungan kelas, dan 

pertemuan individu, sedangkan teknik kelompok sebenarnya sangat jarang 

kami lakukan biasanya kami lakukan jika ada permasalahan yang serius 

seperti dahulu pernah terjadi saat kami melaksanakn ujian berbasis 

komputer tetapi kami masih kekurangan komputer maka dari itu kita adakan 

diskusi kelompok dan semua staf guru yang ada kita kumpulkan untuk 

mencari solusi bersama-sama karena ini bukan hanya tanggung jawab 

kepala sekolah tetapi kita semua. 

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa di MTs 

Ma’arif ini sudah melaksanakan semua teknik yang ada mulai dari individu 

dan kelompok. Serta pelaksanaanya juga sudah baik. Akan tetapi dalam 

pelaksanaan teknik kelompok di Mts ini sangat jarang di lakukan. 

Di dalam pelaksanaan teknik individual ada beberapa cara mulai dari 

observasi kelas, kunjungan kelas, dan pertemuan individual, seperti yang di 

sampaikan oleh kepala sekolah bapak suyanto dalam pelaksanaan observasi 

kelas, dalam pelaksanaanya hanya mengamati proses pembelajaran secara 

teliti bagaimana cara guru mengajar ada kesulitan dalam penyampaian 



 
 

materi atau tidak  pengunaan media pembelajaranya sudah sesuai dengan 

RPP atau belum jadi dalam observasi ini hanya mengamati proses 

pembelajaran secara teliti saja. 

Hal tersebut sesuai dengan yang di ungkapkan oleh latip diat prasojo 

bahwa observasi kelas adalah mengamati proses pembelajaran secara teliti. 

Tujuanya adalah memperoleh data objektif aspek-aspek situasi 

pembelajaran, dan kesulitan-kesulitan guru dalam usaha memperbaiki 

proses pembelajaran  secara umum aspek-aspek yang  akan di observasi 

adalah : 

a. Usaha dan aktifitas guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

b. Cara mengunakan media pembelajaran. 

c. Variasi metode. 

d. Ketepatan pengunaan media dengan materi. 

e. Ketepatan pengunaan metode dengan materi reaksi mental para peserta 

didik dalam proses mengajar. 

Sedangkan yang kedua ialah kunjungan kelas. Dalam kunjungan kelas 

ini kepala sekolah masuk dan ikut serta dalam proses pembelajaran seperti 

yang disampaikan oleh kepala sekolah sebagai berikut jika observasi tadi 

hanya mengamati saja dalam kunjungan kelas ini saya masuk ke kelas ikut 

serta dalam proses pembelajaran melihat secara langsung proses belajar 

mengajar dan jika ada guru yang salah dapat langsung menegurnya dan 

mengatasi masalah di dalam kelas selain itu kunjungan kelas inidapat 

berfungsi untuk meningkatkan cara mengajar guru yang biasanya tidak 

tertip menjadi tertip dan kunjungan kelas ini dapat memberikan kesempatan 



 
 

kepada guru rasa mampu kepada guru dalam mengajar peserta didik kan ya 

malu jika saat saya melakukan kunjungan kelas kemudian cara mengajarnya 

kurang maksimal. 

Hal tersebut sangat sesuai dengan teori yang di ungkapkan oleh latip 

diat prasojo kunjungan kelas ialah teknik pembinaan guru oleh kepala 

sekolah untuk mengamati proses pembelajaran di kelas tujuanya ialah untuk 

menolong guru dalam mengatasi masalah di dalam kelas sedangkan menurut 

Piet mengatakan bahwa fungsi kunjungan kelas ini ialah sebagai alat untuk 

mendorong guru agar meningkatkan cara mengajarnya dan cara belajar 

siswa. Perkunjungan ini dapat memberi kesempatan kepada guru untuk 

mengungkap pengalamanya sekaligus sebagi usaha untuk memberikan rasa 

mampu pada guru-guru. Karena guru dapat belajar dan memperoleh 

pengertian secara moral bagi pertumbuhan karirnya. 

3. Analisis Instrumen Penilaian Kinerja Guru IPKG III (evaluasi) 

Setelah semuanya selesai pelaksanaanya selanjutnya dilaksanakan 

evaluasi dalam evaluasi kepala sekolah melaksanakanya dengan dua cara 

seperti hasil wawancaradengan kepala sekolah ditegaskan bahwa dalam 

ppelaksanaan evaluasi  mengunakan dua cara  saat di kelas dan di ahkir 

smester. Di sini semua guru saling memberi pendapat karena dalam kegiatan 

supervisi ini yang paling utama ialah bedasarkan kemanusiaan dan 

kekeluargaan jadi kegiatan supervisi ini tidak untuk mengkritik dan mencari 

kesalahan guru tetapi lebih membenahi dan meningkatkan kinerja guru yang 

nantinya juga akan  menjadikan guru yang professional.  



 
 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan 

evaluasi kepala sekolah melaksanakanya dengan dua cara yaitu pada saat 

kunjungan kelas jika ada guru yang melakukan kesalahan kepala sekolah 

akan mengarahkan dan menegurnya selain itu kepala sekolah juga 

melaksanakan rapat di ahkir semester selain membahas kinerja selama satu 

semester juga mengevaluasi kegiatan yang sudah di lakukan untuk di 

laksanakan bimbingan agar nantinya guru lebih professional dalam 

mengajar.  

4. Hasil Setelah Dilakukanya Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG) 

Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di MTs Ma’arif 017 

Kalikunin 

Dari hasil wawancara dan pemaparan dari beberapa guru sebelum 

dilaksanakan supervisi oleh kepala sekolah dalam mempersiapkan perangkat 

pembelajaran RPP, masih kurang tepat dan banyak yang hanya copas saja 

bahkan dalam pengimplementasianya tidak sesuai dengan RPP yang sudah 

dibuat. Namun setelah diadakan supervisi oleh kepala sekolah guru menjadi 

lebih baik pelahan-lahan mulai diperbaiki dari perencanaan, pelaksanaan, 

serta evaluasi disamakan dengan keadaan sekolah agar nanti 

pengimplementasianya di kelas juga baik seperti  hasil wawancara dengan 

kepala sekolah di tegskan bahwa sebelum di laksanakan supervisi banyak 

kekeliruan dalam pembuatan perangkat pembelajaran daan setelah di 

laksanakan supervisi ada peningkatan dalam pembuatan perangkat 

pembelajaran. Jadi kegiatan supervisi ini dalam upaya meningkatkan 

professionaal juga meningkatkan mutu pendidikan yang nantinya akan 



 
 

berdampak pada kualitas output madrasah jika kualitas output nya bagus 

maka akan semakin maju madrasah tersebut. 

Bedasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa 

sebelum diadakanya supervisi para guru masih bingung dan banyak yang 

mengajar tanpa acuan RPP atau perangkat pembelajaran tetapi setelah di 

lakukan supervisi mulai ada perubahan dalam pembuatan perangkat 

pembelajaran. 

Dalam wawancaranya kepala sekolah menegaskan bahwa sebelum 

dilakuan supervisi kendala yang sering muncul ialah pengunaan metode dan 

media pembelajaran banyak yang hanya mengunakan metode ceramah saja 

hal tersebut akan membuat para siswa cepat bosan.  

Dari hasil wawancara dengan beberapa guru juga mengungkapkan 

bahwa dulu dalam penyampaian materi hanya mengunakan metode ceramah 

saja dan saat ini harus bisa mengembangkan agar lebih menarik untuk 

siswa. Dari pemaparan tersebut dapat di simpulkan bahwa ada kemajuan 

yang signifikan dari sebelum di lakukan supervisi dan sesudah dilakukan 

supervisi mulai dari perancanaan yang matang serta pengunaan media 

pembelajaran yang menarik siswa. Bahkan dalam penyampaian materi guru 

lebih percaya diri dan tidak ada kendala karena sebelum melakukan proses 

pembelajaran para guru mempelajarinya dulu di kantor atau saat jam 

istirahat. 

Hasil supervisi dalam bidang kepribadian, kedisiplinan, tanggung 

jawab, hubungan antar guru dan siswa  juga sudah membaik seperti hasil 

wawancara dengan kepala sekolah menegaskaan bahwa perkembangan guru 



 
 

semakin baik guru yang dulunya sering tidak masuk sekarang sudah tertib 

masuk walaupun dengan perjuangan. Dari hasil observasi di MTs Ma’arif 

017 Kalikuning ditemukan bahwa guru datang sesuai dengan jadwal 

mengajarnya bahkan sering datang dari pagi kemudian mulai 

mempersiapkan media yang akan digunakan untuk mengajar jadi saat bel 

masuk para guru ini sudah siap untuk mengajar. Dari hasil wawancara dan 

dokumentasi di atas dapat di simpulkan bahwa di MTs ma’arif ini sudah ada 

perubahan yang siknifikan dalam hal kedisiplinan tanggung jawab dan 

keprofesionalian guru dan diharapkan perubahan ini dapat di pertahankan 

dan ditingkatkan lagi kedepanya dan kegiatan supervisi ini bisa 

dilaksanakan setiap bulan tidak hanya setiap semester agar nantinya guru 

semakin professional yang akan berdampak pada kualitas output siswanya. 

Semakin berkualitas madrasah tersebut sehinga keinginan masyarakat untuk 

mendirikan pendidikan yang berkualitas dapat tercapai. 

 

 

  



 
 

 

BABV 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

1. Perencanaan Instrumen Penilaian Kinerja Guru IPKG I (Perencanaan) 

Dari penjelasan kepala sekolah serta hasil analisis yang sudah dibuat di 

atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam perencanaan instrumen penilaian 

kinerja guru (supervisi akademik) ini sudah di laksanakan dengan baik dan 

sesuai dengan prosedur yang ada akan tetapi di MTs ini kepala sekolah 

menerapkanya tanpa mengunakan instrumen artinya di sini tidak 

mendokumentasikan kegiatan perencanaan ini hanya melaksanakan saja 

sesuai dengan prosedur. 

2. Pelaksanaan Instrumen Penilaian Kinerja Guru IPKG II (Pelaksanaan) 

Di dalam pelaksanaanya kepala sekolah melaksanakan supervisi 

akademik melaksanakan supervisi akademik mengunakan beberapa teknik 

dan model dan sudah sesuai dengan teori yang ada. Di dalam pelaksanaanya 

kepala sekolah melakukan kunjungan kelas melihat secara langsung proses 

pembelajran dan jika ada kesalahan kepala sekolah secara langsung 

menegurnya di sini kepala sekolah juga mengunakan beberapa teknik seperti 

kunjungan kelas pertemuan individu dan kadang-kadang pertemuan 

kelompok tetapi dalam pelaksanaanya kepala sekolah hanya mengunakan 

RPP yang sudah di revisi di awal perencanaanya dan belum mengunakan 

instrumen penilaian kinerja guru atau IPKG. 



 
 

  

3. Evaluasi Instrumen Penilaian Kinerja Guru IPKG III (Evaluasi) 

Kegiatan evaluasi di MTs ma’arif ini dilaksanakan dengan dua cara 

yang pertama dilaksanakan pada saat melakukan kunjungan kelas biasanya 

kepala sekolah mengikuti proses pembelajaran menilai dari apersepsi 

sampai penilaian setelah pembelajaran selesai kepala sekolah memberikan 

catatan kepada guru tentang penampilanya kesan serta kelebihan dan 

kekurangan guru dalam mengajar yang mana ini akan di jadikan masukan 

dan evaluasi kedepanya apakah ada peningkatan atau malah menurun. 

Selain itu kepala sekolah juga melaksanakan evaluasi di ahkir semester 

evaluasi ini membahas semua kegiatan yang sudah di laksanakan selama 

satu semester selain itu untuk mengevaluasi kegiatan supervisi yang sudah 

di jalankan apakah ada peningkatan atau belum. 

B. Saran  

Dalam pelaksanaan IPKG di MTs Ma’arif 017 Kalikuning ini penulis 

memberikan saran sebagai motivasi dalam upaya peningkatan profesionalisme 

guru dan juga peningkatan kualitas guru.: 

1. Bagi kepala madrasah  

a. Dalam perencanaan IPKG sebaiknya kepala sekolah  melakukanya 

dengan mengunakan instrumen penilaian kinerja guru atau IPKG agar 

kedepanya ada dokumen yang tertulis untuk membuktikan bahwa kepala 

sekolah sudah melaksanakan supervisi akademik. 

b. Dalam melaksanakan supervisi kepala sekolah sebaiknya tidak hanya 

membawa RPP saja tapi juga membuat instrumen penilaian kinerja guru 



 
 

agar nantinya saat di laksanakan evaluasi dapat dihitung kinerja guru dan 

dapat di perlihatkan hasilnya kepada guru-guru yang di supervisi agar 

nantinya ada umpan balik dari para guru terkait kegiatan supervisi 

tersebut. 

c. Dalam pembinaan dan pengarahan sebaiknya di lakukan juga saat 

perencanaan pembelajaran yang mana dalam pembuatan perangkat 

pembelajaran dimaksutkan agar para guru tidak melakukan kesalahan 

yang banyak atau di berikan acuan untuk pembuatan perangkat 

pembeajaran. 

2. Bagi guru  

a. Guru hendaknya selalu memiliki motivasi dan dorongan kuat untuk 

selalu meningkatkan kualitas pembelajaran dan guru hendaknya memiliki 

kesiapan dan inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. 

b. Guru hendaknya menyadari arti penting supervisi dan tidak memandang 

supervisi sebagai kegiatan yang sekadar mencari kesalahan guru. Kondisi 

tersebut akan membuat guru dapat mendukung kegiatan supervisi secara 

penuh sehingga tujuan akhir supervisi dapat tercapai. 
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