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ABSTRAK 
 

Alfiani, Dewi. 2019. Implementasi Supervisi Akademik dalam 

Meningkatkan Kompetensi Pedagogik dan Profesional 

Guru ( Studi Kasus di SMK PGRI 2 Ponorogo). Skripsi. 

Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. M. Miftahul 

Ulum,M.Ag. 

Kata kunci : Supervisi Akademik, Kompetensi Pedagogik, 

Kompetensi Profesional. 

Supervisi akademik bertujuan untuk membimbing dan 

membina guru dalam meningkatkan kompetensinya. Dengan 

adanya guru yang berkompeten dibidangnya maka tujuan 

supervisi akademik yang lebih jauh, yaitu peningkatan hasil 

belajar siswa akan tercapai. SMK PGRI 2 Ponorogo merupakan 

salah satu sekolah menengha kejuruan swasta terbaik di 

Ponorogo. sekolah ini dijadikan penelitian karena peneliti tertarik 

untuk mengetahui bagaiamana pelaksanaan supervisi akademik 

dalam meningkatkan kompetensi guru disana khususnya 

kompetensi pedagogik dan profesional.  

Penelitian ini secara khusus untuk mengetahui bagaimana 

pendekatan, teknik dan langkah-langkah supervisi akademik 

dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru 

di SMK PGRI 2 Ponorogo, dampak implementasi supervisi 

akademik, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi 

supervisi akademik. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pengumpulan datanya dengan menggunakan metode  observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data 

menggunakan dua teknik yaitu ketekunan pengamatan dan teknik 

triangulasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan tiga alur 

kegiatan yaitu reduksi data, display data dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi.  

Berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: Pertama, pelaksanaan supervisi akademik di 

SMK PGRI 2 Ponorogo menggunakan pendekatan langsung, 

tidak langsung, dan pendekatan kolaboratif. Teknik 



 

 

pelaksanaannya menggunakan teknik supervisi individual dan 

teknik supervisi kelompok.Adapun langkah-langkah 

pelaksanaannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan 

tindak lanjut. Kedua, dampak positif implementasi supervisi 

akademik dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan 

profesional guru SMK PGRI 2 Ponorogo antara lain : (a) guru 

lebih paham dalam membuat perangkat pembelajaran (b) guru 

lebih mudah memahami perilaku dan karakteristik siswa, (c) guru 

lebih kreatif dan inovatif dalam menggunakan metode 

pembelajaran, (d) guru lebih mudah dalam menggunakan 

teknologi pembelajaran, (e) minat guru untuk melakukan 

perubahan sikap dan kinerja meningkat.Ketiga, faktor yang bisa 

menjadi pendukung dalam pelaksanaan supervisi akademik antara 

lain: (a) adanya perencanaan yang matang, (b) adanya koordinasi 

supervisor dengan kepala sekolah dan juga guru yang disupervisi, 

(c) adanya hubungan yang baik antara supervisor dengan guru 

yang disupervisi, (d) guru diberikan penjelasan tentang 

pentingnya supervisi, kriteria supervisi dan waktu pelaksanaan 

supervisi, (e) supervisor yang berkompeten, (f) kepala sekolah 

meluangkan waktu untuk melaksanakan supervisi sendiri, (h) 

sarana dan prasarana yang lengkap. Sedangkan faktor yang 

menghambat pelaksanaan supervisi akademik antara lain: (a) 

kurangnya kesiapan guru juga supervisor itu sendiri, (b) jumlah 

guru sehingga tidak semuanya bisa disupervisi, (c) kurangnya 

personil yang melaksanakan supervisi, (d) banyaknya kegiatan 

sekolah sehingga membuat jadwal supervisi tidak berjalan sesuai 

rencana.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan memiliki makna yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia. Makna penting 

pendidikan ini telah menjadi kesepakatan yang luas 

dari setiap elemen masyarakat. Melalui pendidikan, 

dapat diukur maju mundurnya suatu Negara. 

Sebuah Negara akan tumbuh pesat dan maju dalam 

segenap bidang kehidupan jika ditopang oleh 

pendidikan yang berkualitas. Sebaliknya, kondisi 

pendidikan yang buruk dan tidak berkembang akan 

berpengaruh juga terhadap kondisi Negara. Negara 

tersebut akan jauh tertinggal dari Negara lain serta 

 

1 



 

 

tidak akan mampu mengikuti perkembangan 

jaman.
1
 

SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) 

merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 

bertanggung jawab menciptakan sumber daya 

manusia yang memiliki kemampuan, keterampilan, 

dan keahlian sehingga lulusannya dapat 

mengembangkan kinerja apabila terjun dalam dunia 

kerja. Semua SMK mempunyai muara agar 

lulusannya memiliki kemampuan, keterampilan, 

serta ahli di dalam bidang ilmu tertentu dan 

terampil untuk diaplikasikan ke dunia kerja. Dua 

hal yang menjadi kelebihan dari pendidikan 

kejuruan adalah (a) lulusannya dapat mengisi 

peluang kerja di industri dan dunia usaha karena 

terkait dengan salah satu sertifikasi yang dimiliki 

                                                           
1
 As’rail Muhajir, Ilmu Pendidikan Prespektif 

Kontekstual (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), 17.  



 

 

oleh lulusannya melalui uji kemampuan 

kompetensi; (b) lulusan pendidikan kejuruan dapat 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi apabila lulusan itu memnuhi persyaratan.
2
 

Banyak persoalan yang dihadapi dalam 

proses pendidikan. Kepala sekolah, guru, murid, 

karyawan, dan stakeholder pendidikan lainnya 

hampir dapat dipastikan mempunyai persoalan atau 

masalah dalam kaitannya dengan pembelajaran. 

Guru sebagai salah satu stakeholder penting dalam 

pembelajaran juga tidak luput dari problem-

problem mengajar, karenanya dibutuhkan 

pengalaman, masukan, bantuan, dan pendapat dari 

orang lain guna memecahkan, memberikan 

alternatif solusi atas persoalan yang dihadapi oleh 

guru tersebut. 

                                                           
2
 Arif Firdausi dan Barnawi, Profil Guru SMK 

Profesional (Jogjakarta: Ar-Ruz Media,2012), 13-14. 



 

 

Guru merupakan unsur penting dalam 

keseluruhan sistem pendidikan. Oleh karena itu, 

peranan dan kedudukan guru dalam meningkatkan 

mutu dan kualitas peserta didik perlu diperhitungkan 

dengan sungguh-sungguh. Status guru tidak sebatas 

pegawai yang hanya semata-mata melaksanakan 

tugas tanpa ada rasa tanggung jawab terhadap 

disiplin ilmu yang diembannya.
3
 

Tugas dan peran guru dari hari ke hari 

semakin berat, seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Guru sebagai 

komponen utama dalam dunia pendidikan dituntut 

untuk mampu mengimbangi bahkan melampaui 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang berkembang dalam masyarakat. Melalui 

sentuhan guru di sekolah diharapkan mampu 

                                                           
3
 Nurochim,Administrasi Pendidikan (Bekasi: 

Gramata Publishing,2016), 189.  



 

 

menghasilkan peserta didik yang memiliki 

kompetensi tinggi dan siap menghadapi tantangan 

hidup dengan penuh keyakinan dan percaya diri 

yang tinggi.
4
 

Sampai saat ini, masalah yang berkaitan 

dengan kondisi guru masih belum berujung pada 

penyelesaian yang optimal. Masalah-masalah 

tersebut, antara lain adanya keberagaman 

kemampuan guru dalam proses pembelajaran dan 

penguasaan pengetahuan; guru tidak layak 

mengajar; guru belum lulus S-1; belum adanya alat 

ukur yang akurat untuk mengetahui kemampuan 

guru; pembinaan guru yang dilakukan belum 

mencerminkan keutuhan guru; kesejahteraan guru 

yang belum memadai; serta masih terbatasnya 

lembaga penjaminan mutu guru.  

                                                           
4
 Kunandar, Guru Profesional Implementasi 

Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP) dan Sukses 

dalam Sertifikasi (Jakarta: Rajawali Pers,2009), 37.  



 

 

Dikutip dari detiknews, berdasarkan data 

UNESCO dalam Global Education Monitoring 

(GEM) Report 2016, pendidikan di Indonesia 

menempati peringkat ke-10 dari 14 negara 

berkembang dan kualitas guru menempati ukuran 

ke-14 dari 14 negara berkembang.
5
 Menurut Badan 

Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2017 justru 

penyumbang terbesar angka pengangguran di 

Indonesia berasal dari lulusan SMK yakni sebanyak 

11,41 persen.
6
  

Dari kedua data tersebut jelaslah bahwa 

kompetensi guru di Indonesia ini masih sangat 

rendah. Salah satu efek dari rendahnya kompetensi 

guru yaitu kurang maksimalnya kegiatan belajar 

                                                           
5
 Syarifudin Yunus, Mengkritisi Kompetensi Guru 

(https://m.detik.com/news/kolom/d-3741162/mengkritisi-

kompetensi –guru, diakses 10 Desember 2018).  
6
Elise Dwi Ratnasari, BPS: Lulusan SMK Banyak 

yang Menganggur Sepanjang 2017 

(https://m.cnnindonesia.com/saya-hidup/20180223141505-

282-278333/bps-lulusan-smk-banyak-menganggur-

sepanjang-2017, diakses 10 Desember 2018). 

https://m.cnnindonesia.com/saya-hidup/20180223141505-282-278333/bps-lulusan-smk-banyak-menganggur-sepanjang-2017
https://m.cnnindonesia.com/saya-hidup/20180223141505-282-278333/bps-lulusan-smk-banyak-menganggur-sepanjang-2017
https://m.cnnindonesia.com/saya-hidup/20180223141505-282-278333/bps-lulusan-smk-banyak-menganggur-sepanjang-2017


 

 

mengajar sehingga kualitas lulusannyapun rendah. 

Jika kondisi tersebut tetap dibiarkan maka mutu 

pendidkan di Indonesia semakin hari akan semakin 

rendah. Maka dari itu perlu dilakukan berbagai 

upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut.  

Guru merupakan faktor dominan dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. 

Dengan demikian, kompetensi guru betul-betul 

sangat dibutuhkan dalam mengembangkan 

kemampuan peserta didik. Proses belajar dan hasil 

belajar para peserta didik bukan hanya ditentukan 

oleh sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulumnya, 

akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh 

kompetensi guru yang mengajar dan membimbing 

mereka. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 10 



 

 

ayat (1) dinyatakan bahwa seorang guru harus 

memiliki empat jenis kompetensi. Pertama, 

kompetensi profesional, yaitu kemampuan yang 

berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran 

bidang studi secara luas dan mendalam yang 

mencakup penguasaan substansi isi materi 

kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi 

keilmuan yang menaungi materi kurikulum 

tersebut, serta menambah wawasan sebagai guru. 

Kedua, kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan 

yang berkaitan dengan pemahaman siswa dan 

pengelola pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis. Ketiga, kompetensi kepribadian, yaitu 

kemampuan personal yang mencerminkan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, 

berwibawa, menjadi teladan bagi siswa, berakhlak 

mulia. Keempat, kompetensi sosial, yaitu 



 

 

kemampuan pendidik sebagai bagian dari 

masyrakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara 

efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orangtua/wali siswa, dan masyarakat 

sekitar.
7
 Berdasarkan hal tersebut, guru dituntut 

terus belajar dan meningkatkan kualitasnya sebagai 

seorang guru, sehingga dapat melaksanakan tugas 

dan tanggungjawabnya dengan baik. 

Apabila guru tidak memiliki kompetensi 

yang baik, peserta didik yang diajar juga akan 

memiliki kompetensi yang tidak baik pula. 

Kompetensi guru kejuruan pun selalu dituntut 

berhubungan dengan penguasaan keterampilan 

yang diajarkan. Namun, beberapa data 

menunjukkan kurangnya tenaga guru kejuruan yang 

ada, banyak guru yang masih mengajar beberapa 

                                                           
7
 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional; 

Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi Guru 

(Jogjakarta:Ar-Ruzz Media,2013), 19. 



 

 

mata pelajaran yang tidak pada bidangnya, bahkan 

lebih-lebih belum memenuhi kualifikasi pendidikan 

minimal.
8
 

Kegiatan utama lembaga pendidikan dalam 

rangka mewujudkan tujuannya adalah kegiatan 

pembelajaran, sehingga seluruh aktivitas sekolah 

haruslah bemuara pada efektifitas dan efisiensi 

pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu tugas 

kepala sekolah adalah melaksanakan supervisi 

akademik. Hal tersebut telah diamantakan dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(Permendiknas) Nomor 13 Tahun 2007 tentang 

Standar Kepala Sekolah. 

Dalam Carter Good’s Dictionary of 

Education, mengemukakan definisi supervisi 

adalah segala usaha pejabat sekolah dalam 

                                                           
8
 Mohamad Mustari, Manajemen Pendidikan 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2015),14. 



 

 

memimpin guru-guru dan tenaga kependidikan 

lainnya, untuk memperbaiki pengajaran; termasuk 

menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan dan 

perkembangan jabatan guru-guru, menyeleksi, dan 

merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan 

pengajaran dan metode-metode mengajar serta 

evalusi pengajaran.
9
 

       Sehubungan dengan penjelasan 

tersebut, Sahertian menyebutkan bahwa supervisi 

merupakan usaha mengawali, mengarahkan, 

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 sehingga dapat 

menstimulasi dan membimbing pertumbuhan tiap 

                                                           
9
 Sudarwan Danim dan Khairil, Profesi 

Kependidikan (Bandung: Alfabeta,2012), 152.  



 

 

murid secara kontinu sehingga dapat lebih cepat 

berpartisipasi dalam masyarakat demokratis 

modern.
10

 

Kegiatan pokok supervisi akademik adalah 

melakukan pembinaan kepada guru agar kualitas 

pembelajarannya meningkat. Sebagai dampak 

meningkatnya kualitas pembelajaran, tentu dapat 

meningkatkan pula prestasi siswa, dan itu berarti 

meningkatlah kualitas lulusan sekolah. Jika 

perhatian supervisi sudah tertuju pada keberhasilan 

peserta didik dalam memperoleh ilmu pengetahuan 

dan keterampilan di sekolah, berarti bahwa 

supervisi tersebut sudah sesuai dengan tujuannya. 

Oleh karena peserta didiklah yang menjadi pusat 

                                                           
10

 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2004), 80.   



 

 

perhatian dari segala upaya pendidikan, berarti 

bahwa supervisi sudah mengarah pada subjeknya.
11

 

SMK PGRI 2 Ponorogo merupakan salah 

satu Sekolah Menengah Kejuruan berbasis pondok 

pesantren yang ada di Ponorogo. Sekolah ini 

dijadikan penelitian karena peneliti tertarik untuk 

mengetahui bagaimana implementasi supervisi 

akademik dalam meningkatkan mutu kompetensi 

guru khususnya kompetensi pedagogik dan 

profesional karena kedua kompetensi inilah yang 

secara langsung berhubungan dengan kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan supervisi akademikdi SMK 

PGRI 2 Ponorogo dilaksanakan setiap tahunnya. 

Selain itu di SMK PGRI 2 Ponorogo juga sudah 

dibentuk tim pelaksana supervisi akademik oleh 

                                                           
11

 Suharsismi Arikunto, Dasar-Dasar Supervisi 

(Jakarta: PT Rineka Cipta,2006), 5.  



 

 

kepala sekolah sehingga mempermudah 

pelaksanaannya. 

Hasil wawancara dengan koordinator BK 

Ibu Endang Tri Astutik di SMK PGRI 2 Ponorogo, 

mengatakan bahwa pada tahun 2017 peserta didik 

di SMK PGRI 2 Ponorogo lulus 100%. Lulusannya 

pun sebagian besar sudah diterima di dunia kerja, 

baik melalui Bursa Kerja Khusus SMK PGRI 2 

Ponorogo maupun direkrut langsung oleh Dunia 

Usaha/Dunia Industri tempat dimana mereka 

melaksanakan Praktek Kerja Lapangan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator 

BKK Bapak Zainul Arifin  di SMK PGRI 2 

Ponorogo, mengatakan  bahwa pada tahun 2017 

sebanyak 93 persen lulusannya diterima kerja di 

Dunia Usaha maupun Dunia Industri. Hal itu cukup 

membuktikan bahwa kompetensi pedagogik 



 

 

maupun profesional guru di SMK PGRI 2 

Ponorogo sudah baik sehingga kegiatan 

pembelajarannya pun maksimal dan berimbas pada 

kualitas lulusan yang dihasilkan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

”Implementasi Supervisi Akademik dalam 

Meningkatkan Kompetensi Pedagogik dan 

Profesional Guru ( Studi Kasus di SMK PGRI 2 

Ponorogo)”.  

 

B. Fokus Penelitian  

Fokus dari penelitian yang akan dilakukan 

adalah implementasi supervisi akademik dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik dan 

profesional guru.  

 



 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pendekatan, teknik dan langkah-

langkah supervisi akademik dalam meningkatkan 

kompetensi pedagogik dan profesional guru di 

SMK PGRI 2 Ponorogo? 

2. Bagaimana dampak positif implementasi 

supervisi akademik dalam meningkatkan 

kompetensi pedagogik dan profesional guru di 

SMK PGRI 2 Ponorogo? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat 

implementasi supervisi akademik dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik dan 

profesional guru di SMK PGRI 2 Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

1.  Untuk menjelaskan dan menganalisis 

pendekatan, teknik dan langkah-langkah 

supervisi akademik dalam meningkatkan 



 

 

kompetensi pedagogik dan profesional guru di 

SMK PGRI 2 Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis dampak 

positif supervisi akademik dalam meningkatkan 

kompetensi pedagogik dan profesional guru di 

SMK PGRI 2 Ponorogo. 

3. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor 

pendukung dan penghambat implementasi 

supervisi akademik dalam meningkatkan 

kompetensi pedagogik dan profesional guru di 

SMK PGRI 2 Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan kontribusi pada pengembangan 

ilmu manajemen pendidikan 



 

 

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan kontribusi keilmuan untuk 

menjadi bahan acuan dan bahan 

pertimbangan bagi penelitian selanjutnya 

terutama pada peningkatan kompetensi 

pedagogik dan profesional guru. 

2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan masukan dan sumbangan untuk 

pengelola lembaga pendidikan yang ingin 

meningkatkan kompetensi pedagogik dan 

profesional guru melalui supervisi akademik. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan masukan dan sumbangan untuk 

pengelolan lembaga pendidikan yang masih 

mengalami kesulitan dalam pelaksanaan 



 

 

supervisi akademik sehingga dapat 

meningkatkan mutu pendidikannya. 

c. Bagi sekolah yang diteliti, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi analisis faktor 

kekuatan dan kelemahan sehingga dapat 

meningkatkan mutu pendidikannya.  

F. Sistematika Pembahasan  

Untuk memperoleh gambaran dan 

memudahkan pembahasan dalam skirpsi ini, maka 

akan disajikan sistematikan penelitian yang 

merupakan garis besar dari skripsi ini. Sistematika 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I berisi pendahuluan, yang memuat 

tentang latar belakang masalah sebagai pengantar 

untuk menjelaskan kelayakan, urgensi permasalahan, 

dan arah penelitian, fokus penelitian, rumusan 



 

 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II berisi telaah hasil penelitian terdahulu 

serta kajian teori yang diperlukan untuk menyoroti 

dan sekaligus sebagai bahan analisi atas kondisi 

lapangan, Dalam bab ini akan diuraikan beberapa 

teori yang dapat digunakan sebagai kerangka 

pemikiran atau landasan pemikiran hipotesis yang 

berkaitan dengan implementasi supervisi akademik 

dalam meningkatkan mutu kompetensi pedagogik 

dan profesional guru yang terdiri dari empat bagian 

yaitu yang pertama kajian teoritik tentang kepala 

sekolah sebagai supervisor yang meliputi pengertian 

kepala sekolah, standar kualifikasi kepala sekolah, 

dan peranan kepala sekolah sebagai supervisor. 

Bagian kedua tentang implementasi supervisi 

akademik yang meliputi pengertian supervisi, fungsi 



 

 

supervisi akademik, prinsip supervisi akademik, 

ruang lingkup supervisi akademik, pendekatan 

supervisi akademik, teknik supervisi akademik, 

langkah-langkah supervisi akademik, dan tindak 

lanjut hasil supervisi akademik. Bagian yang ketiga 

berisikan kajian teoritik kompetensi pedagogik guru 

serta bagian yang keempat tentang kompetensi 

profesional guru.  

Bab III berisi metode penelitian, yang 

meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan 

penelitian. 

Bab IV berisi temuan penelitian, meliputi 

deskripsi data umum dan deskripsi data khusus yang 



 

 

diperoleh baik dari hasil pengamatan, wawancara, 

perekaman, maupun pencatatan. 

Bab V berisi pembahasan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh penulis berdasarkan analisis 

atas data lapangan yang didasarkan pada teori yang 

ada, menguraikan tentang implementasi supervisi 

akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik dan 

profesional guru di SMK PGRI 2 Ponorogo.  

Bab VI berisi kesimpulan dari hasil 

penelitian yang dilakukan serta saran yang diberikan 

oleh penulis yang nantinya bisa dijadikan acuan atau 

pertimbangan dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogik dan profesional guru di SMK PGRI 2 

Ponorogo khususnya melalui kegiatan supervisi 

akademik. Pada bagian terakhir dari skripsi ini berisi 



 

 

daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang terkait 

dengan penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Beberapa hasil kajian penilitian terdahulu 

yang berkaitan dengan penilitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Skripsi yang berjudul Pengaruh Supervisi 

Akademik Terhadap Kinerja Guru dalam 

Pembelajaran di Sekolah Dasara Binaan 1 

Kecamatan Pengadegan Kabupaten 

Purbalingga.
12

 Penelitian tersebut dilakukan 

oleh Margi Purbasari dari Universitas Negeri 

Semarang pada tahun 2015. Hasil penelitian 
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 Margi Purbasari,” Pengaruh Supervisi 

Akademik Terhadap Kinerja Guru Dalam Pembelajaran di 

Sekolah Dasara Binaan 1 Kecamatan Pengadegan 

Kabupaten Purbalingga,”(Skripsi, Universitas Negeri 

Semarang, Semarang, 2015) 

 

24 



 

 

menunjukkan bahwa variabel supervisi 

akademik berpengaruh terhadap variabel kinerja 

guru dalam pembelajaran sebesar 23,2% dengan 

kriteria hubungan sedang. Persamaan antara 

penelitian Margi Pubasari dengan penelitian 

yang peneliti lakukan adalah obyeknya, yakni 

salah satu variabel yang digunakan yaitu 

supervisi akademik. Sedangkan perbedaannya 

yaitu pada pendekatan yang digunakan. 

Penelitian Margi Purbasari menggunakan 

pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian 

yang digunakan peneliti yaitu pendekatan 

kualitatif.  

2. Skripsi dengan judul Pelaksanaan Supervisi 

Akademik dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan di MTs NU 06 Sunan Abinawa 



 

 

Pegandon Kendal Jawa Tengah.
13

 Penelitian 

tersebut dilakukan oleh Silmi Kaffah dari 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada 

tahun 2014. Penelitian tersebut memfokuskan 

pada pelaksanaan supervisi akademik, faktor 

pendukung dan penghambat serta upaya yang 

dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan 

kualitatif. Adapun hasil penelitiannya yaitu: (1) 

tujuan pelaksanaan supervisi kepala sekolah 

antara lain agar guru lebih termotivasi dalam 

bekerja, guru selalu menerapkan peraturan, 

kualitas kegiatan pembelajaran menjadi lebih 

baik, perlengkapan adminisrasi, dan untuk 

                                                           
13

 Silmi Kaffah, “Pelaksanaan Supervisi 

Akademik dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs 

NU 06 Sunan Abinawa Pegandon Kendal Jawa Tengah,” 

(Skripsi, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

Yogyakarta, 2014) 



 

 

memajukan sekolah. (2) pelaksanaan supervisi 

meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. (3) hambatan dalam pelaksanaan 

supervisi meliputi banyaknya agenda kepala 

sekolah, banyaknya jumlah guru dan karyawan 

sehingga terkadang pelaksanaan tidak merata (4) 

dalam pelaksanakan pembelajaran guru 

menyusun RPP setiap 1 semester, guru 

menggunakan media pembelajaran yang 

disesuaikan dengan materi ajar dan kondisi 

siswa, guru menggunakan metode dan strategi 

disetiap pembelajaran yang disesuaikan dengan 

materi ajar dan karakteristik siswa. (5) 

pelaksanaan supervisi yang dijalankan oleh 

kepala sekolah dan dibantu oleh waka 

kurikulum sudah tergolong lancar serta kinerja 

guru mengalami peningkatan setelah 



 

 

dilaksanakannya supervisi. Persamaan penelitian 

Silmi Kaffah dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penliti yaitu sama-sama meneliti tentang 

pelaksanaan supervisi akademik. Namun, 

perbedaannya yaitu pada fokus penelitiannya. 

Penelitian Silmi Kaffah fokus pada pelaksanaan 

supervisi akademik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti fokus pada implementasi 

supervisi akademik dalam meningkatkan 

kompetensi pedagogik dan profesinal guru.  

3. Skripsi dengan judul Implementasi Supervisi 

Akademik sebagai Upaya Peningkatan Mutu 

Pembelajaran di SMK Muhammadiyah 1 

Purwokerto.
14

 Penelitian  tersebut dilakukan 

                                                           
14

 Ita Syarifah Mudrikah, “Implementasi Supervisi 

Akademik Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pembelajaran 

Di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto,” (Skripsi, Institut 

Agama Islam Negeri Purwkerto, Purwokerto, 2017) 



 

 

oleh Ita Syarifah Mudrikah dari Institut Agama 

Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2017. 

Penelitian tersebut berfokus pada implementasi 

supervisi akademik sebagai upaya peningkatan 

mutu pembelajaran. Peneitian tersebut 

menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil 

penelitan menunjukkan bahwa pelaksanaan 

supervisi akademik di SMK Muhammadiyah 1 

Purwokerto sudah berjalan cukup baik, hal ini 

terlihat pada bagian pelaksanaan teknik 

supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran. Supervisi akademik yang 

dilakukan di SMK Muhammadiyah 1 

Purwokerto oleh kepala sekolah berjalan sesuai 

jadwal yang telah dibuat diawal tahun akademik 

dan diakhir tahun akademik. Persamaan 



 

 

penelitian Ita Syarifah Mudrikah dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penliti yaitu 

sama-sama meneliti tentang pelaksanaan 

supervisi akademik. Namun, perbedaannya yaitu 

pada fokus penelitiannya. Penelitian Ita Syarifah 

Mudrikah fokus pada implementasi supervisi 

akademik sebagai upaya peningkatkan mutu 

pembelajaran, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti fokus pada implementasi 

supervisi akademik dalam meningkatkan 

kompetensi pedagogik dan profesinal guru. 

B. Kajian Teori 

1. Kepala Sekolah Sebagai Supervisor  

a. Pengertian Kepala Sekolah  

Kepala sekolah tersusun dari dua kata, 

yaitu kepala dan sekolah. Kepala diartikan 

sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu 



 

 

organisasi atau lembaga. Sekolah merupakan 

sebuah lembaga tempat bernaungnya peserta 

didik untuk memperoleh pendidikan formal. 

Secara sederhana, kepala sekolah dapat 

didefinisikan sebagai tenaga fungsional guru 

yang diberi tugas untuk memimpin sekolah 

tempat diselenggarakan proses belajar 

mengajar, atau tempat dimana terjadinya 

interaksi antara guru yang memberi pelajaran 

dan peserta didik yang menerima pelajaran.
15

 

Keberhasilan pendidikan di sekolah 

ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah 

dalam mengelola tenaga kependidikan yang 

tersedia di sekolah. Kepala sekolah merupakan 

salah satu komponen pendidikan yang 

berpengaruh dalam meningkatkan kinerja guru. 
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 Donni Juni Priansa dan Rismi Somad, 

Manajemen Supervisi & Kepemimpinan Kepala Sekolah 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 49. 



 

 

Kepala sekolah bertanggungjawab atas 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan, 

administrasi sekolah, pembinaan tenaga 

kependidikan lainnya, dan pendayagunaan 

serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
16

 

b. Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala 

Sekolah 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang 

standar kepala sekolah ketentuannya sebagai 

berikut:
17

 

1) Kualifikasi Umum : 

a) Memiliki kualifikasi akademik sarjana 

(S1) atau diploma IV kependidikan atau 

non-kependidikan pada perguruan 

tinggi yang terakreditasi.  
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 Ibid,50. 
17

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.  



 

 

b) Pada waktu diangkat sebagai kepala 

sekolah berusia setinggi-tingginya 56 

tahun. 

c) Memiliki pengalaman mengajar 

sekurang-kurangnya lima tahun 

menurut jenjang sekolah masing-

masing, kecuali di taman kanak-

kanak/raudhatul athfal (TK/RA) 

memiliki pengalaman mengajar 

sekurang-kurangnya tiga tahun di 

TK/RA. 

d) Memiliki pangkat serendah-rendahnya 

III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) 

dan bagi non-PNS disetarakan dengan 

kepangkatan yang dikeluarkan oleh 

yayasan atau lembaga yang berwenang.  

2) Kualifikasi Khusus  



 

 

a) Berstatus sebagai guru sesuai jenjang 

mana akan menjadi kepala 

sekolah/madrasah. 

b) Mempunyai sertifikat pendidik 

sebagai guru sesuai jenjangnya.  

c) Mempunyai sertifikat kepala 

sekolah/madrasah sesuai jenjangnya 

yang diterbitkan oleh lembaga yang 

ditetapkan Pemerintah.  

Sedangkan standar kompetensi yang 

harus dikuasai oleh kepala sekolah adalah 

kompetensi kepribadan, kompetensi 

manajerial, kompetensi kewirausahaan, 

kompetensi supervisi dan kompetensi sosial. 

Kelima standar tersebut dapat dlihat dalam 

tabel 1.2 berikut
18

  

Tabel 2.1 
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 Ibid,.  



 

 

Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah 

No  Dimensi 

Kompetensi  

Kompetensi  

1. Kepribadian  a. Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan 

tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak 

mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah. 

b. Memiliki integritas kepribadian sebagai 

pemimpin.  

c. Memiliki keinginan yang kuat dalam 

pengembangan diri sebagai kepala 

sekolah/madrasah  

d. Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi.  

e. Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah 

dalam pekerjaan sebagai kepala 

sekolah/madrasah. 

f. Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai 

pemimpin pendidikan.  

2. Manajerial  a. Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk 

berbagai tingkatan perencanaan. 

b. Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah 

sesuai dengan kebutuhan. 

c. Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka 

pendayagunaan sumber daya sekolah/madrasah 

secara optimal.  

d. Mengelola perubahan dan pengembangan 

sekolah/madrasah menuju organisasi 

pembelajaran peserta didik. 

e. Menciptakan budaya dan iklim 

sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif 

bagi pembelajaran peserta didik.  

f. Mengelola guru dan staf dalam rangka 

pendayagunaan sumber daya manusia secara 

optimal.  

g. Mengelola sarana dan prasarana 

sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan 

secara optimal. 

h. Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan 

masyarakat dalam rangka pencarian dukungan 

ide, sumber belajar, dan pembiayaan 

sekolah/madrasah. 



 

 

i. Mengelola peserta didik dalam rangka 

penerimaan peserta didik baru, dan penempatan 

dan pengembangan kapasitas peserta didik.  

j. Mengelola pengembangan kurikulum dan 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan 

tujuan pendidikan nasional.  

k. Pengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai 

dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, 

transparan dan efisien.  

l. Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah 

dalam mendukung pencapaian tujuan 

sekolah/madrasah.  

m. Mengelola unit layanan khusus 

sekolah/madrasah dalam mendukung kegiatan 

pembelajaran dan kegiatan peserta didik di 

sekolah/madrasah. 

n. Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah 

dalam mendukung penyusunan program dan 

pengambilan keputusan. 

o. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi 

bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen 

sekolah/madrasah.  

p. Melakaukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah 

dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan 

tindak lanjutnya.  

3. Kewirausaan  a. Menciptakan inovasi yang beguna bagi 

pengembangan sekolah/madrasah. 

b. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan 

sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar 

yang efektif.  

c. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

sebagai pemimpin sekolah/madrasah. 

d. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi 

terbaik dalam menghadapi kendala yang 

dihadapi sekolah/madrasah. 

e. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola 

kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai 

sumber belajar peserta didik.  

4. Supervisi  a. Merencanakan program supervisi akademik 



 

 

dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.  

b. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru 

dengan menggunakan pendekatan dan teknik 

supervisi yang tepat. 

c. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik 

terhadap guru dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru. 

5. Sosial  a. Bekerjasama dengan pihak lain untuk 

kepentingan sekolah/madrasah. 

b. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial 

kewirausahaan. 

c. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau 

kelompok lain.  

 

c. Peranan Kepala Sekolah Sebagai Supervisor  

Pembinaan profesionalisme guru oleh 

supervisor dimaksudkan agar terjadi 

peningkatan kualitas dan mutu pendidikan 

melalui kegiatan belajar mengajar. Dalam 

rangka hal itu supervisor seharusnya 

melakukan fungsi dan perannya, sebagai 

berikut:
19

 

1) Supervisor sebagai peneliti  
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 Imam Machali dan Ara Hidayat, The Handbook 

of Education Management: Teori dan Praktik Pengelolaan 

Sekolah/Madrasah di Indonesia (Jakarta: Prenamedian 

Group,2016), 129-130.  



 

 

Supervisor dituntut untuk 

mengenal dan memahami masalah-

masalah pengajaran. Karena itu, perlu 

mengidentifikasi masalah-masalah 

pengajaran dan mempelajari faktor-faktor 

atau sebab-sebab yang mempengaruhinya. 

Hal ini dapat diketahui dengan melakukan 

riset/penelitian terhadap persoalan-

persoalan pengajaran.  

2) Supervisor sebagai konsultan 

Supervisor hendaknya dapat 

membantu guru untuk melakukan cara-

cara yang lebih bak dalam mengelola 

proses pembelajaran. Oleh sebab itu, para 

pengawas hendaknya selalu mengikuti 

perkembangan masalah-masalah dan 

gagasan-gagasan pendidikan dan 



 

 

pengajaran mutakhir. Ia dituntut untuk 

banyak membaca dan menghadiri 

pertemuan-pertemuan profesional, dimana 

ia memiliki kesempatan untuk saling tukar 

informasi tentang masalah-masalah 

pendidikan dan pengajaran yang relevan, 

yaitu gagasan-gagasan baru mengenai 

teori dan praktik pengajaran.  

3) Supervisor sebagai fasilitator  

Supervisor harus mengusahakan 

agar sumber-sumber profesioanal guru 

seperti buku dan alat pembelajaran lainnya 

dapat dengan mudah didapatkan, sehingga 

dapat meningkatkan kualitas dan mutu 

pembelajaran, supervisor sebagai 

fasilitator dimaksudakan agar guru dapat 



 

 

dengan mudah melaksanakan tugas 

keprofesionalannya. 

4) Supervisor sebaga motivator  

Supervisor hendaknya 

membangkitkan semangat dan memotivasi 

guru untuk terus berprestasi. Guru-guru 

didorong untuk mempraktikkan gagasan-

gagasan inovatif yang meningkatkan mutu 

pembelajaran.  

5) Supervisor sebagai pelopor pembaharuan  

Supervisor hendaknya mempunyai 

inisiatif dan prakarsa perbaikan. 

Mendorong guru untuk selalu melakukan 

pembaharuan-pembaharuan pengetahuan 

dan metode pembelajaran. Sehingga dapat 

meningkatkan profesionalisme dan mutu 

guru. 



 

 

2. Supervisi Akademik 

a. Pengertian Supervisi Akademik 

Supervisi secara etimologi berasal dari 

kata “super” dan “visi” yang mengandung arti 

melihat dan meninjau dari atas atau menilik 

dan menilai dari atas yang dilakukan oleh 

pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan 

kinerja bawahan. Terdapat beberapa istilah 

yang hampir sama dengan supervisi, bahkan 

dalam pelaksanaannya istilah-istilah tersebut 

sering digunakan secara bergantian. Istilah-

istilah tersebut antara lain, pengawasan, 

pemeriksaan, dan inspeksi. Pengawasan 

mengandung arti suatu kegiatan untuk 

melakukan pengamatan agar pekerjaan 

dilakukan sesuai dengan ketentuan. 

Pemeriksaan dimaksudkan untuk melihat 



 

 

bagaimana kegiatan yang dilaksanakan telah 

mencapai tujuan. Inspeksi dimaksudkan untuk 

mengetahui kekurangan-kekurangan atau 

kesalahan yang perlu diperbaiki dalam suatu 

pekerjaan.
20

 

Dikutip dari bukunya H. E. Mulyasa, 

Sutisna mendeskripsikan supervisi sebagai 

bantuan dalam pengembangan situasi belajar 

mengajar yang lebih baik. Dengan perkataan 

lain, supervisi adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang disediakan untuk 

membantu para guru dalam menjalankan 

pekerjaannya agar lebih baik. Peran supervisor 

adalah mendukung, membantu, dan membagi, 

bukan menyuruh. Sejalan dengan itu, Wiles 

mengungkapkan bahwa supervisi yang baik 

                                                           
20

 H.E. Mulyasa, Manajemen  & Kepemimpinan 

Kepala Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara,2015), 239.  



 

 

hendaknya mengembangkan kepemimpinan di 

dalam kelompok, membangun program latihan 

dalam jabatan untuk meningkatkan 

keterampilan dan kemampuan guru dalam 

menilai hasil pekerjaannya.
21

 

Pada hakikatnya supervisi mengandung 

beberapa pengertian pokok, yaitu pembinaan 

yang kontinu, pengembangan kemampuan 

profesional personel, perbaikan situasi belajar 

mengajar, dengan sasaran akhir pencapaian 

tujuan pendidikan dan pertumbuhan pribadi 

peserta didik. Dengan kata lain, dalam 

supervisi ada proses pelayanan untuk 

membantu atau membina guru-guru, 

pembinaan ini menyebabkan perbaikan atau 

peningkatan kemampuan profesional guru. 

Perbaikan dan peningkatan kemampuan 
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 Ibid,. 



 

 

kemudian ditransfer ke dalam perilaku 

mengajar sehingga tercipta situasi belajar 

mengajar yang lebih baik, yang akhirnya juga 

meningkatkan pertumubuhan peserta didik.
22

 

Sedangkan supervisi akademik dapat 

diartikan sebagai serangkaian kegiatan 

membantu guru mengembangkan 

kemampuannya mengelola proses 

pembelajaran demi pencapaian tujuan 

pembelajaran. Esensi supervisi akademik pada 

dasarnya bukanlah menilai unjuk kinerja guru 

dalam mengelola proses pembelajaran, 

melainkan membantu guru mengembangkan 

kemampuan profesionalismenya.
23

 

b. Fungsi Supervisi Akademik 
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 Ibid, 241. 
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 Imam Machali, The Handbook of Education 

Management, 145.  



 

 

Fungsi utama supervisi pendidikan 

adalah menilai dan memperbaiki faktor-faktor 

yang mempengaruhi proses pembelajaran 

peserta didik. Sedangkan Brigs 

mengungkapkan bahwa fungsi utama supervisi 

bukan hanya perbaikan pembelajaran tapi 

mengkoordinasi, menstimulasi mendorong ke 

arah pertumbuhan guru. Ada analisis yang 

lebih luas yang dibahas oleh Swearingen dalam 

bukunya Supervision of Introduction-

Fundation and Dimension yang dikutip dari 

bukunya Luk-luk Nur Mufidah. Ia 

mengungkapkan 8 fungsi supervisi: 
24

 

1) Mengkoordinasi semua usaha sekolah. 

2) Memperlengkapi kepemimpinan kepala 

sekolah. 
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 Luk-luk Nur Mufidah, Supervisi Pendidikan 

(Yogyakarta: Teras,2009), 19-20.  



 

 

3) Memperluas pengalaman guru-guru. 

4) Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. 

5) Memberi fasilitas dan penilaian yang 

terus-menerus. 

6) Menganalisis situasi belajar-mengajar. 

7) Memberikan pengetahuan dan 

keterampilan kepada setiap anggota staf. 

8) Memberi wawasan yang lebih luas dan 

terintegrasi dalam merumuskan tujuan-

tujuan pendidikan dan meningkatkan 

kemampuan mengajar guru-guru. 

c. Prinsip Supervisi Akademik 

Supervisi akademik dilakukan dengan 

prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip 

supervisi menurut Soetopo yang dikutip dari 



 

 

bukunya Jasmani dan Syaiful Mustofa antara 

lain sebagai berikut:
25

 

1) Prinsip organisasional, artinya 

pengawasan dapat dilakukan dalam 

kerangka struktur organisasi yang 

melingkupinya.  

2) Prinsip perbaikan, artinya pengawasan 

berusaha mengetahui kelemahan atau 

kekurangan, kemudian dicarai jalan 

pemecahan agar manajemen dapat berjalan 

sesuai dengan standard dan organisasi 

dapat mencapai tujuan. 

3) Prinsip komunikasi, artinya pengawasan 

dilakukan untuk membina sistem kerja 

sama antara atasan dan bawahan, membina 

                                                           
25

 Jasmani dan Syaiful Mustofa, Supervisi 

Pendidikan: Terobosan Baru dalam Kinerja Peningkatan 

Kerja Pengawas Sekolah dan Guru (Jogjakarta: Ar-Ruz 

Media,2013), 44-45. 



 

 

hubungan baik antara atasan dan bawahan 

dalam proses pelaksanaan pengelolaan 

organisasi.  

4) Prinsip pencegahan, artinya pengawasan 

dilakukan untuk menghindari adanya 

kesalahan dalam mengelola komponen-

komponen organisasi.  

5) Prinsip pengendalian, artinya pengawasan 

dilakukan agar semua proses manajemen 

berada pada rel yang telah digariskan 

sebelumnya. Dalam hal ini, prinsip efisien 

dan efektif dalam manajemen menjadi 

ukuran.  

6) Prinsip objektif, artinya pengawasan 

dilakukan berdasarkan data nyata di 

lapangan tanpa menggunakan penilaian 

dan tafsiran subjektif pengawas. 



 

 

7) Prinsip kontinuitas, artinya pengawasan 

dilakukan secara terus-menerus, baik 

selama berlangsung proses pelaksanaan 

maupun setelah pelaksanaan kerja. 

d. Ruang Lingkup Supervisi Akademik 

Adapun ruang lingkup kegiatan 

supervisi akademik yang harus diketahui oleh 

para supervisor agar terarah dan tidak salah 

objek daam pengkajiannya antara lain 

meliputi:
26

 

1) Pelaksanaan kurikulum yang berlaku. 

2) Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

proses pembelajaran oleh guru.  
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3) Pencapaian standar kompetensi lulusan 

(SKL), standar proses, standar isi, dan 

peraturan pelaksanaannya.  

4) Peningkatan mutu pembelajaran melalui 

pengembangan model kegiatan 

pembelajaran, peran serta peserta didik 

dalam proses pembelajaran secara aktif, 

kreatif, demokratis, mendidk, memotivasi, 

mendorong kreatifitas dan dialogis. 

e. Pendekatan Supervisi  

Terdapat beberapa pendekatan dalam 

supervisi pendidikan, yaitu pendekatan 

langsung, tidak langsung dan kolaboratif. 

Penjelasan masing-masing pendekatan akan 

dipaparkan sebagai berikut:
27
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1) Pendekatan Langsung (Direct Approach) 

Pendekatan langsung adalah 

aktivitas supervisi yang dilakukan melalui 

tatap muka langsung dengan guru, baik 

pada saat guru mengajar di dalam kelas 

maupun pertemuan yang diatur di luar 

ruang kelas. Dalam pendekatan ini, peran 

supervisor lebih dominan. Pendekatan ini 

dalam konteks saat ini dipandang kurang 

efektif dan juga kurang humanis, sebab 

secara sepihak dan tidak banyak 

memberikan kesempatan kepada guru 

untuk mengeksplorasi ide dan 

kreativitasnya. Akan tetapi, dalam kasus-

kasus tertentu pendekatan ini masih 

dibutuhkan dan dapat dibenarkan. 

Supervisi direktif cocok untuk setting 



 

 

sekolah yang mana guru dituntut untuk 

memenuhi tugas-tugas pengajaran dan 

pada kondisi guru yang tidak dimotivasi 

untuk melakukan perubahan-perubahan 

positif, bekerja sendiri, atau bekerja sama 

dengan supervisor. 

2) Pendekatan Tidak Langsung (Indirect 

Approach) 

Pendekatan tidak langsung adalah 

pengawasan yang dilakukan melalui 

berbagai fasilitas media pengawasan, 

seperti rapat-rapat, media terbitan, 

penataran, dan pelatihan. Dalam 

pendekatan ini supervisor tidak secara 

langsung menunjukkan permasalahan, tapi 

ia terlebih dahulu mendengarkan secara 

aktif apa yang dikemukakan oleh pihak-



 

 

pihak yang disupervisi (supervised). 

Supervisor memberikan kesempatan 

seluas-luasnya kepada supervised untuk 

mengemukakan berbagai persoalan yang 

dihadapi.  

Supervise dengan pendekatan tidak 

langsung (indirect supervise approach) 

sangat menghargai potensi yang 

disupervisi. Oleh karena itu, dalam 

pendekatan ini seorang supervisor lebih 

banyak mendengarkan permasalahan yang 

dihadapi baik oleh guru maupun kepala 

sekolah. Indikator perilaku supervisor 

dalam pendekatan tidak langsung ini, 

diantaranya mendengarkan, memberi 

penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan 

memecahkan permasalahan.   



 

 

3) Pendekatan Kolaboratif (Collaborative 

Approach) 

Pendekatan kolaboratif adalah 

pendekatan supervisi dengan memadukan 

pendekatan langsung (direct) dan tidak 

langsung (indirect) yang kemudian 

diformulasikan menjadi pendekatan baru. 

Pada pendekatan ini, supervisor dan pihak-

pihak yang terlibat dalam kegiatan 

supervise secara bersama-sama 

merumuskan, membuat kesepakatan, 

menentukan proses, dan kriteria dalam 

memecahkan persoalan yang dihdapi. 

Pendekatan ini dapat juga disebut dengan 

pendekatan partisipatif (partisipatory 

approach) yang secara aktif melibatkan 

kedua belah pihak dengan komunikasi dua 



 

 

arah atau partisipatif yaitu dari atas ke 

bawah (top down) dan dari bawah ke atas 

(bottom up). Dalam hal ini, indikator 

perilaku supervisor, diantaranya 

mendengarkan, mengapresiasi, 

menyajikan, merumuskan, memecahkan 

masalah dan bernegosiasi. 

f. Teknik Supervisi Akademik  

Supervisi dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, dengan tujuan agar apa yang 

diharapkan bersama dapat menjadi kenyataan. 

Secara garis besar, cara atau teknik supervisi 

dapat digolongkan menjadi dua, antara lain:
28

 

1) Teknik Perseorangan  

Yang dimaksud dengan teknik 

perseorangan ialah supervisi yang 
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dilakukan secara perseorangan. Beberapa 

kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:  

a) Mengadakan kunjungan kelas 

(classroom visitation) 

Yang dimaksud dengan 

kunjungan kelas ialah kunjungan 

sewaktu-waktu yang dilakukan oleh 

kepala sekolah untuk melihat atau 

mengamati seorang guru yang sedang 

mengajar. Tujuannya untuk melihat 

apa kekurangan atau kelemahan yang 

sekiranya masih perlu diperbaiki.  

b) Mengadakan kunjungan observasi 

(observation visits) 

Kunjungan observasi dapat 

dilakukan di sekolah sendiri 

(intrashool visits) atau dengan 



 

 

mengadakan kunjungan ke sekolah 

lain (interschool visits). Sebagai 

demonstran dapat ditunjuk seorang 

guru dari sekolah sendiri atau sekolah 

lain, yang dianggap memiliki 

kecakapan atau keterampilan 

mengajar sesuai dengan tujuan 

kunjungan kelas yang diadakan, atau 

lebih baik lagi jika sebagai 

demonstran tersebut adalah 

supervisor sendiri, yaitu kepala 

sekolah. Sama halnya dengan 

kunjungan kelas, kunjungan observasi 

juga diikuti dengan mengadakan 

diskusi di antara guru-guru pengamat 

dengan demonstran, yang dilakukan 



 

 

segera setelah demonstran mengajar 

selesai dilakukan.  

c) Membimbing guru-guru tentang cara-

cara mempelajari pribadi peserta didik 

dan atau mengatasi problema yang 

dialami siswa 

Banyak masalah yang dialami 

guru dalam mengatasi kesulitan-

kesulitan belajar siswa. Meskipun 

dibeberapa sekolah mungkin telah 

dibentuk bagian bimbingan dan 

konseling, masalah-masalah yang 

sering timbul di dalam kelas yang 

disebabkan oleh peserta didik itu 

sendiri lebih baik dipecahkan atau di 

atasi oleh guru kelas itu sendiri 

daripada diserahkan kepada guru 



 

 

bimbingan atau konselor yang 

mungkin akan memakan waktu yang 

lebih lama untuk mengatasinya. Di 

samping itu, kita pun harus menyadari 

bahwa guru kelas atau wali kelas 

adalah pembimbing yang utama. Oleh 

karena itu, peranan supervisor, 

terutama kepala sekolah, dalam hal ini 

sangat diperlukan.  

d) Membimbing guru-guru dalam hal-hal 

yang berhubungan dengan 

pelaksanaan kurikulum sekolah, 

antara lain: 

(1) Menyusun program catur wulan 

atau program semester; 

(2) Menyusun atau membuat 

program satuan pelajaran; 



 

 

(3) Mengorganisasi kegiatan-

kegiatan pengelolaan kelas; 

(4) Melaksanakan teknik-teknik 

evaluasi pengajaran; 

(5) Menggunakan media dan sumber 

dalam proses belajar mengajar; 

(6) Mengorganisasi kegiatan-

kegiatan peserta didik dalam 

bidang ekstrakurikuler, study 

tour, dan sebagainya.  

2) Teknik Kelompok  

Ialah supervisi yang dilakukan 

secara kelompok. Beberapa kegiatan yang 

dapat dilakukan antara lain:
29

 

 

a) Mengadakan pertemuan atau 

rapat (meetings) 
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Dalam teknik ini, seorang 

supervisor dapat memberikan arahan-

arahan dalam sebuah pertemuan atau 

rapat kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. Berbagai hal dapat 

dijadkan bahan dalam rapat-rapat 

yang diadakan dalam rangka kegiatan 

supervisi seperti hal-hal yang 

berhubungan dengan pelaksanaan dan 

pengembangan kurikulum, 

pembinaan-pembinaan administrasi 

atau tata laksana sekolah.  

 

 

b) Mengadakan diskusi kelompok 

(group discussions) 



 

 

Diskusi kelompok dapat 

diadakan dengan membentuk 

kelompok-kelompok guru bidang 

studi sejenis. Kelompok yang telah 

terbentuk itu diprogramkan untuk 

mengadakan pertemuan/diskusi guna 

membicarakan hal-hal yang 

berhubungan dengan usaha 

pengembangan dan peranan proses 

belajar-mengajar. Di dalam setiap 

diskusi, supervisor atau kepala 

sekolah dapat memberikan 

pengarahan, bimbingan, nasihat-

nasihat ataupun saran-saran yang 

diperlukan.  

c) Mengadakan penataran-

penataran (inservice-training) 



 

 

Teknik supervisi kelompok 

yang dilakukan melalui penataran-

penataran sudah banyak dilakukan. 

Misalnya penataran untuk guru-guru 

bidang studi tertentu, penataran 

tentang metodologi pengajaran, dan 

panataran tentang administrasi 

pendidikan. Mengingat bahwa 

penataran-penataran tersebut pada 

umumnya diselenggarakan oleh pusat 

atau wilayah, maka tugas kepala 

sekolah terutama adalah mengelola 

dan membimibing pelaksanaan tindak 

lanjut dari hasil penataran, agar dapat 

dipraktekkan oleh guru-guru.  

 

 



 

 

g. Langkah-langkah Supervisi Akademik  

Langkah-langkah supervisi yang harus 

dilakukan oleh supervisor meliputi 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, 

menindaklanjuti, dan melaporkan
30

. 

1) Perencanaan  

Perencanaan program supervisi 

didasari oleh berbagai informasi yang 

diperoleh atas dasar identifikasi dan 

analisis hasil pengawasan pada tahun 

sebelumnya. Konsep perencanaan program 

supervisi akademik adalah penyusunan 

dokumen perencanaan pemantauan 

serangkaian kegiatan membantu guru 

mengembangkan kemampuannya 
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mengelola proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.  

Perencanaan merupakan langkah 

awal dalam melaksanakan supervisi. Hal-

hal yang harus dipersiapkan dalam 

perencanaan ini di antaranya adalah 

penentuan waktu supervisi, instrumen 

supervisi, materi-materi supervisi dan lain-

lain. Perencanaan berfungsi untuk 

menghasilkan kerangka keja dan sebagai 

pedoman penyelesaian, menentukan 

proses untuk mencapai tujuan, mengukur 

setiap langkah atau membandingkannya 

dengan hasil yang seharusnya dicapai, 

mencegah pemborosan, dan 

mempersempit kemungkinan timbulnya 

hambatan.  



 

 

2) Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah upaya 

merealisasikan apa yang telah 

direncanakan. Dalam pelaksanaan 

supervisi ini, seorang supervisor 

mempertimbangkan metode, pendekatan, 

dan teknik supervisi yang dilaksanakan. 

Selain itu prinsip-prinsip supervisi seperti 

objektif, demokratif, humanis, 

berkesinambungan dan lain-lain menjadi 

hal penting dalam menjalankan proses 

supervisi.  

3) Evaluasi  

Maksud evaluasi disini adalah 

serangkaian proses untuk menentukan 

kualitas dari sebuah aktivitas berdasarkan 

pertimbangan dan kriteria tertentu dalam 



 

 

rangka mengambil keputusan. Evaluasi 

dalam kegiatan supervisi pendidikan 

merupakan serangkaian langkah untuk 

menilai, menentukan sebuah kegiatan 

proses pembelajaran yang telah ditentukan 

untuk kemudian menjadi pertimbangan 

dan keputusan supervisi.  

4) Tindak Lanjut 

Hasil supervisi perlu 

ditindaklanjuti agar memberikan dampak 

yang nyata untuk meningkatkan 

profesionalisme guru. Tindak lanjut 

tersebut berupa: penguatan dan 

penghargaan diberikan kepada guru yang 

telah memenuhi standar, teguran yang 

bersifat mendidik diberikan kepada guru 

yang belum memenuhi standar dan guru 



 

 

diberikan kesempatan untuk mengikuti 

pelatihan/penataran lanjut. Tindak lanjut 

dari hasil analisis merupakan pemanfaatan 

hasil supervisi.  

5) Pelaporan  

Pelaporan adalah kegiatan yang 

dilaksanakan untuk menyampaikan data 

atau informasi kepada pihak-pihak yang 

berhak menerima laporan sesuai dengan 

garis organisasi tertentu. Dalam konteks 

supervisi pendidikan pelaporan disini 

dimaksudkan untuk memberikan 

informasi-informasi hasil dari kegiatan 

supervisi yang telah dilakukan baik secara 

lisan maupun tertulis, dalam bentuk 

narartif maupun grafik atau tabel untuk 

kemudian menjadi dokumen hasil 



 

 

supervisi. Laporan supervisi hendaknya 

singkat, padat, penuh data-data, mudah 

dibaca dan dianalisis, menampilkan 

berbagai segi positif dan negatif kegiatan 

untuk keperluan perbaikan dan 

pengembangan lebih lanjut. 

h. Tindak Lanjut Hasil Supervisi Akademik  

Hasil supervisi perlu ditindaklanjuti 

agar memberikan dampak yang nyata untuk 

meningkatkan profesionalisme guru. Tindak 

lanjut tersebut berupa penguatan dan 

penghargaan; teguran yang bersifat mendidik; 

dan kesempatan untuk mengikuti pelatihan 

atau penataran lebih lanjut. Pemanfaatan hasil 

umpan balik supervisi akademik menyangkut 

dua kegiatan penting, yaitu berkenaan dengan 



 

 

pembinaan dan pemantapan instrumen 

supervisi akademik.
31

  

1) Pembinaan  

Kegiatan pembinaan berupa 

pembinaan langsung maupun pembinaan 

tidak langsung.  

a) Pembinaan langsung. Pembinaan ini 

dilakukan terhadap hal-hal yang 

sifatnya khusus, yang perlu perbaikan 

dengan segera dari hasil analisis 

supervisi.  

b) Pembinaan tidak langsung. 

Pembinaan ini dilakukan tehadap hal-

hal yang sifatnya umum yang perlu 

perbaikan dan perhatian setelah 

memperoleh hasil analisis supervisi.  
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Beberapa cara yang dapat 

dilakukan kepala sekolah dalam membina 

guru untuk meningkatkan proses 

pembelajaran dalam:
32

  

a) Menggunakan secara efektif petunjuk 

bagi guru dan bahan pembantu guru 

lainnya;  

b) Menggunakan buku teks secara 

efektif; 

c) Menggunakan praktek pembelajaran 

yang efektif yang dapat mereka 

pelajari selama pelatihan 

profesional/inservice training; 

d) Mengembangkan teknik pembelajran 

yang telah mereka miliki; 

e) Menggunakan metodologi yang luwes 

(fleksibel); 
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f) Merespon kebutuhan dan kemampuan 

individual peserta didik; 

g) Menggunakan lingkungan sekitar 

sebagai alat bantu pembelajaran; 

h) Mengelompokkan peserta didik secara 

lebih efektif; 

i) Mengevaluasi peserta didik dengan 

lebih akurat/teliti/seksama; 

j) Berkooperasi dengan guru lain agar 

lebih berhasil; 

k) Mengikutsertakan masyarakat dalam 

mengelola kelas; 

l) Meraih moral dan motivasi mereka 

sendiri; 

m) Memperkenalkan teknik pembelajaran 

modern untuk inovasi dan kreativitas 

layanan pembelajaran; 



 

 

n) Membantu membuktikan peserta 

didik dalam menigkatkan 

keterampilan berpikir kritis, 

menyelesaikan masalah, dan 

pengambilan keputusan;  

o) Menciptakan suasana pembelajaran 

yang kondusif. 

2) Pemantapan Instrumen Supervisi 

Akademik  

Kegiatan untuk memantapkan 

instrumen supervisi akademik dapat 

dilakukan dengan cara diskusi kelompok 

oleh para supervisor tentang instrumen 

supervisi akademik maupun instrumen 

supervisi non akademik. Dalam 



 

 

memantapkan instrumen supervisi, 

dikelompokkan menjadi:
33

 

a) Persipan guru untuk mengajar 

terdiri dari: 

(1) Silabus; 

(2) RPP (Rencana Pelaksanaaan 

Pembelajaran); 

(3) Program Tahunan; 

(4) Program Semesteran; 

(5) Pelaksanaan proses pembelajaran; 

(6) Penilaian hasil pembelajaran; 

(7) Pengawasan hasil pembelajaran; 

b) Instrumen supervisi kegiatan 

belajar mengajar yang terdiri 

dari: 

(1) Lembar pengamatan; 
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(2) Suplemen observasi 

(keterampilan mengajar, 

karakteristik mata pelajaran, 

pendekatan klinis, dan 

sebagainya) 

c) Komponen dan kelengkapan 

instrumen, baik instrumen supervisi 

akademik maupun instrumen 

supervisi non akademik; 

d) Penggandaan instrumen dan 

informasi kepada guru bidang studi 

binaan atau kepada pegawai sekolah 

lainnya untuk instrumen non 

akademik. 

3. Kompetensi Pedagogik Guru 

Guru sebagai pendidik adalah tokoh yang 

paling banyak bergaul dan berinteraksi dengan 



 

 

para murid dibandingkan dengan personel lainnya 

di sekolah. Guru bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan bimbingan dan 

pelatihan, melalukan penelitian dan pengkajian, 

dan membuka komunikasi dengan masyarakat. 

Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Pasal 8 

menyatakan guru wajib memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

selanjutnya Pasal 10 ayat (1) menyatakan 

kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional yang diperoleh melalui 

pendidikan profesi.
34
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Kompetensi pedagogik merupakan 

kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman 

siswa dan pengelola pembelajaran yang mendidik 

dan dialogis. Dalam Standar Nasional Pendidikan 

No.19 Tahun 2005, penjelasan Pasal 28 ayat (3) 

butir a dikemukakan bahwa kompetensi 

pedagogik adalah kemampuan pemahaman 

terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya.
35

 

Lebih lanjut, dalam Permendiknas No. 16 

Tahun 2007 tentang Standar Pendidik dan 

Kependidikan dikemukakan bahwa kompetensi 

pedagogik merupakan kemampuan guru dalam 
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pengelolaan pembelajaran siswa yang sekurang-

kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
36

 

a. Pemahaman wawasan atau landasan 

kependidikan (kemampuan mengelola 

pembelajaran)  

Secara pedagogis, kompetensi guru-

guru dalam mengelola pembelajaran perlu 

mendapat perhatian yang serius. Hal ini 

penting karena guru merupakan seorang 

manajer dalam pembelajaran, yang 

bertanggung jawab terhadap perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau 

perbaikan program pembelajaran.  Untuk 

kepentingan tersebut, sedikitnya terdapat 

empat langkah yang harus dilakukan, yaitu 

menilai kesesuaian program yang ada dengan 
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tuntunan kebudayaan dan kebutuhan siswa, 

meningkatkan perencanaan program, memilih 

dan melaksanakan program, serta menilai 

perubahan program.  

b. Pemahaman terhadap siswa  

 Sedikitnya terdapat empat hal yang 

harus dipahami guru dari siswa, yaitu tingkat 

kecerdasan, kreativitas, cacat fisik, dan 

perkembangan kognitif. 

c. Perancangan pembelajaran  

 Perancangan pembelajaran 

merupakan salah satu kompetensi pedagogik 

yang akan bermuara pada pelaksanaan 

pembelajaran. Perancangan pembelajaran 

sedikitnya mencakup tiga kegiatan, yaitu 

identifikasi kebutuhan, perumusan 



 

 

kompetensi dasar, dan penyusunan program 

pembelajaran. 

d. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik 

dan dialogis 

Pembelajaran pada hakikatnya adalah 

proses interaksi antara  siswa dengan 

lingkungannya sehingga terjadi perubahan 

perilaku kearah yang lebih baik. Dalam 

pembelajaranm tugas guru yang paling utama 

adalah mengkondisikan lingkungan agar 

menunjang terjadinya perubahan perilaku 

kearah yang lebih baik dan pembentukan 

kompetensi siswa. Umumnya pelaksanaan 

pembelajaran mencakup 3 hal, yaitu pre-test, 

proses, dan post-test.  

e. Pemanfaatan teknologi pembelajaran  



 

 

Penggunaan teknologi dalam 

pendidikan dan pembelajaran dimaksudakn 

untuk memudahkan atau mengefektifkan 

kegiatan pembelajaran. Dalm hal ini, guru 

dituntut untuk memiliki kemampuan 

menggunakan dan mempersiapkan materi 

pembelajaran dalam suatu sistem jaringan 

komputer yang dapat diakses oleh siswa.  

f. Evaluasi hasil belajar 

Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk 

mengetahui perubahan perilaku dan 

pembentukan kompetensi siswa, yang dapat 

dilakukan dengan penilaian kelas, tes 

kemampuan dasar, penilaian akhir satuan 

pendidikan dan sertifikasi, brenchmarking, 

serta penilaian program.  

g. Pengembangan siswa  



 

 

Pengembangan siswa merupakan 

bagian dari kompetensi pedagogik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimiliki oleh setiap siswa. Pengembangan 

siswa dapat dilakukan oleh guru melalui 

berbagai cara, antara lain melalui kegiatan 

ekstrakurikuler, pengayaan dan remidal, serta 

bimibingan dan konseling.  

Jadi harapannya guru dapat memiliki 

kompetensi pedagogik yang baik sehingga dapat 

menyusun rancangan pembelajaran dan 

melaksanakannya. Guru diharapkan dapat 

memahami landasan pendidikan, mampu 

menerapkan teori belajar, dapat menentukan 

strategi pembelajaran berdasrkan karakteristik 



 

 

siswa, dan mampu menyusun rancangan 

pembelajaran berdasarkan strategi yang tepat.
37

  

Keharusan guru memiliki kemampuan 

pedagogik banyak disinggung dalam Al-Quran 

maupun Hadist Rasulullah Saw. salah satu firman 

Allah yang secara tidak langsung menyuruh setiap 

guru untuk memiliki kompetensi pedagogik 

adalah Surah An- Nahl (16) ayat 125.  

نَِة َو َجا ِد ْلهُْم بِا اُ ْدُع اِلَى َسبِْيِل َر بَِّك بِا ْالِحْكَمِة َو اْلَمْى ِعظَِة اْلَحسَ 

  لَّتِْي ِهَي اَ ْحَسن  

 

Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-

mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 

bantahlah mereka dengan cara yang baik (QS. 

An-Nahl:125)  

 

Rasulullah Saw. menyuruh guru dan orang 

tua untuk mengetahui dan memahami 

perkembangan anak didiknya, pengetahuan 

tersebut diperlukan agar guru dapat 

memperlakukan anak didik sesuai dengan tahap 

                                                           
37

 Ibid., 



 

 

perkembangannya. Berdasarkan paparan diatas 

dapat disimpulkan, bahwa kompetensi pedagogik 

adalah kompetensi yang mutlak yang harus 

dimiliki guru. Guru juga berkewajiban untuk 

mengembangkan kompetensi pedagogik yang 

dimilikinya. Pengembangan mutlak diperlukan 

agar guru dapat melakukan perubahan atau 

perbaikan dalam setiap kegiatan 

pembelajarannya.
38

  

4. Kompetensi Profesional Guru 

Guru merupakan suatu profesi, yang 

berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian 

khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan 

oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. 

Walaupun pada kenyataannya masih terdapat hal-

hal tersebut di luar bidang kependidikan. 

Profesionalisme seorang guru merupakan suatu 
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 Ibid, 105-106.  



 

 

keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis 

pengetahuan, yaitu pemahaman tentang 

pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan 

manusia termasuk gaya belajar.
39

 

Istilah profesional berasal dari kata 

profession (pekerjaan) yang berarti sangat mampu 

melakukan pekerjaan. Sebagai kata benda, 

profesional berarti orang yang melaksanakan 

sebuah profesi dengan menggunakan profesiensi 

(kemampuan tinggi) sebagai mata pencaharian. 

Jadi, kompetensi profesional guru diartikan 

sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam 

menjalankan profesi keguruannya. Dalam Standar 

Nasional Pendidikan No.19 Tahun 2005, 

penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan 

bahwa yang dimaksud kompetensi profesional 
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 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan Problema 

Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia (Jakarta; 

Bumi Aksara,2016), 16-18. 



 

 

adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkan membimbing siswa memenuhi 

standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar 

nasional pendidikan.
40

 

Secara lebih spesifik menurut 

Permendiknas No.16 tahun 2007, standar 

kompetensi ini dijabarkan ke dalam lima 

kompetensi inti, yaitu: 

a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

b. Menguasai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang 

pengembangan yang diampu. 
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 Jamil, Guru Profesional; Pedoman Kinerja, 
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c. Mengembangkan materi pembelajaran yang 

diampu secara kreatif. 

d. Mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan melakukan tindakan 

reflektif. 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan diri. 

Sementara itu menurut Soedijarto, 

kemampuan profesional guru meliputi:  

a. Merancang dan merencanakan program 

pembelajaran. 

b. Mengembangkan program pembelajaran. 

c. Mengelola pelaksanaan program 

pembelajaran. 

d. Menilai proses dan hasil pembelajaran. 



 

 

e. Mendiagnosis faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan proses 

pembelajaran.
41

 

Kompetensi profesional menuntut setiap 

guru untuk menguasai materi yang diajarkan, 

termasuk langkah-langkah yang perlu diambil 

guru dalam memperdalam penguasaan bidang 

studi yang diampunya. Guru harus ahli dalam 

bidangnya. Apabila guru tidak ahli dalam 

bidangnya, guru akan menghadapi kesulitan 

dalam melaksanakan tugasnya. Pentingnya 

keahlian dalam suatu pekerjaan dinyatakan 

Rasulullah Saw. melalui sabdanya:  

ا َعةَ   اِ َذ ا اُ ْسنَِد ا ْْلَ ْمُر اِ لَى َغْيِر اَ ْهلِِه فَا ْنتَِظُر ا لسَّ

 

Artinya: “Apabila suatu pekerjaan diserahkan 

kepada orang yang bukan ahlinya, maka 

tunggulah kehancurannya. (HR. Bukhari) 
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 Kunandar, Guru Profesional Implementasi 
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Keahlian merupakan salah satu syarat 

mutlak bagi peningkatan kualitas pendidikan, oleh 

karena itu, guru harus berusaha meningkatkan 

kemampuan ilmunya agar betul-betul menguasai 

ilmu yang diajarkan. Dengan keahliannya, guru 

tidak akan mengalami kesulitan dalam 

melaksanakan tugasnya sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan lancar dan 

menyenangkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan yang digunakan yaitu studi 

kasus. Penelitian studi kasus adalah pendekatan 

kualitatif yang penelitinya mengeksplorasi 

kehidupan-nyata, sistem terbatas kontemporer 

(kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai 

kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan 

mendalam yang melibatkan beragam sumber 

informasi atau sumber informasi majemuk 

(mislanya, pengamatan, wawancara, bahan 

audiovisual, dokumen dan berbagai laporan), dan 

melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.
42
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Jenis penelitian ini termasuk penelitian 

kualitatif, yaitu penelitian yang betujuan untuk 

mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang 

masalah-masalah manusia dan sosial. Penelitian 

dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah 

(natiuralistic) bukan hasil perlakuan (treatment) atau 

manipulasi variabel yang dilibatkan.
43

 

B. Kehadiran Peneliti    

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif 

yaitu sebagai instrument. Menurut Nasution yang 

dikutip dari bukunya Andi Prastowo, peniliti adalah 

key instrument atau alat penelitian utama.
44

 Untuk itu 

dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai 

instrument kunci, partisipan penuh sekaligus 

pengumpul data.  
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C. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah di SMK PGRI 2 

Ponorogo. peneliti memilih di SMK PGRI 2 

Ponorogo karena topik yang dibahas dalam 

penelitian ini mengenai implementasi supervisi 

akademik  

SMK PGRI 2 Ponorogo merupakan sekolah 

kejuruan berbasis pondok pesantren. Kegiatan 

supervisi akademik di SMK PGRI 2 Ponorogo sudah 

dilaksanakan setiap tahunnya oleh tim supervisi 

akademik yang dibentuk kepala sekolah. Selain itu 

Guru di SMK PGRI 2 Ponorogo juga sudah 

memiliki kompetensi yang sudah baik, terutama 

kompetensi pedagogik dan juga profesional. Hal itu 

dibuktikan dari kualitas pembelajaran dan output 

atau lulusan yang dihasilkan dimana lulusannya bisa 



 

 

diterima di dunia usaha maupun industri. Dengan 

mempertimbangkan dari segala hal, maka penulis 

memilih lokasi penelitian di SMK PGRI 2 Ponorogo 

yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta, 

Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, 

Kabupaten Ponorogo. 

 

D. Data dan Sumber Data  

Sumber data  utama  dalam 

penelitian  kualitatif  ialah  kata-

kata,  dan  tindakan,  selebihnya  adalah  data 

tambahan  seperti  dokumen  dan  lain-

lain.  Yang  dimaksud  kata-kata  dan  tindakan 

disini  yaitu  kata-

kata  dan  tindakan  orang  yang  diamati  atau  diwa

wancarai 

merupakan  sumber  data  utama  (primer).  Sedangk



 

 

an  sumber  data  lainnya  bisa berupa sumber tertulis 

(sekunder), dan dokumentasi seperti foto.  

1. Data primer  

Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh

 dari sumber pertama bak dari indvidu maupun 

kelompok, seperti hasil wawancara atau pengisian 

kuesioner.
45

  Peneliti  akan 

wawancara  dengan  informan  untuk  menggali  i

nformasi mengenai  supervisi akademik yang 

dilakukan oleh kepala sekolah untuk 

meningkatkan mutu kompetensi guru dan yang 

menjadi sumber data utama yaitu kepala sekolah, 

guru, serta peserta didik SMK PGRI 2 Ponorogo. 

2. Data sekunder  

Data  sekunder  merupakan  data  tambaha

n  berupa  informasi  yang  akan 
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melengkapi  data  primer.  Data  tambahan  yang  

dimaksud  meliputi  dokumen  atau arsip 

didapatkan dari berbagai sumber,  foto pendukung 

yang sudah ada, maupun foto yang dihasilkan 

sendiri.  

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian, karena 

tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data dan keberhasilan penelitian sebagian besar 

tergantung pada teknik-teknik pengumpulan data 

yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penilitian ini antara lain : 

1. Wawancara  

Wawancara adalah bentuk perbincangan, 

seni bertanya, dan mendengar. Wawancara 

bukanlah sebuah perangkat netral dalam 



 

 

memproduksi realitas. Dalam konteks ini, 

berbagai jawaban diutarakan. Jadi, wawancara 

merupakan perangkat untuk memproduksi 

pemahaman situasional (situated understanding) 

yang bersumber dari episode-episode 

interaksional khusus.
46

 

Metode ini digunakan untuk memperoleh 

data tentang implementasi supervisi akademik 

dalam meningkatkan mutu kompetensi guru. 

Adapun yang akan peneliti wawancarai 

diantaranya adalah kepala sekolah selaku 

pelaksana supervisi akademik, guru selaku 

obyek yang disupervisi serta peserta didik yang 

secara langsung merasakan dampak dari adanya 

supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala 

sekolah. 
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Peneliti memilih wawancara terstruktur 

juga wawancara tidak terstruktur. Mengapa 

dengan wawancara terstruktur? Karena dengan 

merancang terlebih dahulu pertanyaan serta 

alternatif jawaban yang mungkin akan 

diutarakan oleh narasumber, sebuah wawancara 

akan menghasilkan data yang diharapkan secara 

maksimal dan runtut. Dan dalam penelitian ini 

juga menggunakan wawancara tidak terstruktur, 

untuk menambah keakraban antara peneliti 

dengan narasumber. Pertanyaan yang 

dilontarkan juga tidak terlalu berpatokan pada 

sebuah rencana yang tertulis, namun masih tetap 

bertanya seputar implementasi supervisi 

akademik dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogik dan profesional guru.  

2. Observasi  



 

 

Observasi ialah metode atau cara-cara 

menganalisis dan mengadakan pencatatatan 

secara sistematis mengenai tingkah laku dengan 

melihat atau mengamati individu atau kelompok 

secara langsung. Metode ini digunakan untuk 

melihat dan mengamati secara langsung keadaan 

di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran 

yang lebih luas tentang permasalahan yang 

diteliti.
47

 

Observasi yang digunakan adalah 

observasi partispatif, yaitu proses pengamatan 

yang dilakukan dengan ikut mengambil bagian 

dalam kehidupan orang-orang yang akan 

diobservasi. Dalam penelitian ini, observasi 

dilakukan pada aktivitas yang berhubungan 

dengan implementasi supervisi akademik dalam 
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meningkatkan kompetensi pedagogik dan 

profesional guru di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat 

dalam Catatan Lapangan (CL), sebab catatan 

lapangan merupakan alat yang sangat penting 

dalam penelitian kualitatif.  

3. Studi Dokumentasi    

Teknik pengumpulan data dengan studi 

dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk 

memperoleh data dan informasi berupa catatan 

tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Dokumen merupakan 

fakta dan data tesimpan dalam berbagai bahan 

yang berbentuk dokumentasi.
48
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Pentingnya studi dokumentasi antara lain 

membantu memahami fenomena, intepretasi, 

menyusun teori, dan validasi data. Dengan 

demikian, studi dokumentasi bukan semata 

mengumpulkan data kemudian disalin bagian 

tertentu yang dianggap penting, dan kemudian 

dimunculkan dalam laporan, namun juga 

sebagai upaya peneliti untuk memahami 

perosalan yang diteliti secara komperhensif. 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penlitian ini 

berupa dokumen tertulis, bahan audiovisual, dan 

data elektronis.
49

 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk 

memperoleh data-data berupa berdirinya SMK 

PGRI 2 Ponorogo, letak geografis, keadaan guru 

dan peserta didik dan data pendukung lainnya. 

Selain itu, metode dokumentasi ini juga bisa 
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peneliti gunakan untuk mendokumentasikan 

kegiatan yang sedang belangsung.  

F. Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan bagian sangat 

penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan 

diperoleh temuan, baik temuan substsansif maupun 

formal. Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah 

kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan 

mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu 

temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin 

dijawab.
50

 Dalam penelitian ini peneliti menganalisis 

data dengan analisis data model Miles and 
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Hubermen selama berada di lapangan. Aktivitas 

analisis data meliputi
51

 :  

1. Reduksi Data  

Data yang diperoleh dari lapangan 

jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama 

peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan 

makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu 

perlu segera dilakukan analisis data melalui 

reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian 

data yang direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 
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untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Data Display (Penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart, dan 

sebagainya. Dalam hal ini Miles and Huberman 

menyatakan “the most frequent form of display 

data for qualitative research data in the past has 

been narrative tex”, yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif.  

3. Conclusion Drawing / Verifikasi  



 

 

Langkah ke tiga dalam analisis data 

kualittaif menurut Miles and Huberman adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. 

G. Pengecekan keabsahan temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting 

yang diperbaharui dari konsep kesehatan (validitas) 

dan keadaan (reliabilitas). Derajat pengecekan 



 

 

dilakukan dengan teknik pengamatan yang tekun dan 

triangulasi. Pertama, ketekunan pengamatan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari 

dan kemudian menemukan diri pada hal-hal tersebut 

secara rinci. Ketekunan pengamatan ini dilakukan 

peneliti dengan cara:
52

 

1. Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci 

secara berkesinambungan terhadap 

implementasi supervisi akademik dalam 

meningkatkan mutu kompetensi guru.  

2. Menelaah secara rinci sampai pada suatu titik 

sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak 

salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah 

sudah dipahami dengan cara yang biasa.  
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Kedua, teknik triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu.
53

 Pemeriksaan yang dilakukan peneliti antara 

lain dengan cara:  

1. Triangulasi Data  

Triangulasi data merupakan cara 

membandingkan data hasil pengamatan dengan 

hasil wawancara, data hasil wawancara dengan 

dokumentasi. Hasil perbandingan ini diharapkan 

dapat menyatukan persepsi atas data yang 

diperoleh. Data hasil wawancara dengan kepala 

sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo dicross cek 

dengan data hasil wawancara dengan guru.  

2. Triangulasi Metode 
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Triangulasi metode adalah cara mencari 

data lain tentang sebuah fenomena yang 

diperoleh dengan menggunakan metode yang 

berbeda yaitu wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Kemudian hasil yang diperoleh 

dengan metode ini dibandingkan dan 

disimpulkan sehingga memperoleh data yang 

bisa dipercaya. Fenomena yang ada dan 

berkembang di SMK PGRI 2 Ponorogo 

dianalisis, didiskripsikan, dan disimpulkan 

sehingga mendapatkan data yang akurat dan 

dapat dipertanggung jawabkan.  

3. Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber yaitu cara 

membandingkan kebenaransuatu frnomena 

berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, 

baik dilihat dari dimensi waktu maupun sumber 



 

 

lain. Data dari narasumber yang terpercaya 

dibandingkan antara sumber dari kepala sekolah 

maupun guru SMK PGRI 2 Ponorogo.  

H. Tahapan-Tahapan Penelitian  

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian 

ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahapan 

terakhir yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahapan-tahapan tersebut adalah:
54

 

1. Tahap Pra-Lapangan 

Meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih 

lokasi penelitian, mengurus perizinan penelitian, 

menjajaki dan menilai lokasi penelitian, memilih 

dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian, dan menyangkut 

persoalan etika penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 
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Meliputi memahami latar penelitian dan persiapan 

diri, pengenalan hubungan peneliti di lapangan, 

dan berperan serta mengumpulkan data. 

3. Tahap Analisis 

Meliputi analisis selama pengumpulan data. 

4. Tahap Penulisan Hasil Laporan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum  

1. Sejarah Berdirinya SMK PGRI 2 Ponorogo  

SMK PGRI 2 Ponorogo berdiri pada tahun 

1984 dengan nama STM PGRI Ponorogo yang 

beralamatkan di SD Keniten I dan II dengan 

membuka jurusan mesin, listrik dan bangunan. 

Dalam praktikum bekerjasama dengan ST Negeri 

Ponorogo yang sekarang menjadi SMP 5 Ponorogo. 

Pada tahun 1987/1988 melakukan akreditasi dengan 

jenjeng diakui. Tahun 1989/1990 pindah ke ST 

Negeri. Tahun 1990/1991 STM PGRI Ponorogo 

telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jl. 

Soekarno Hatta Ponorogo dan melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar pada pagi dan siang hari, 

112 

 



 

 

sedang praktikum tetap dilaksanakan di ST Negeri 

Ponorogo.  

Tahun pelajaran 1991/1992 STM PGRI 

Ponorogo menambah jurusan Otomotif yang 

menerima 5 kelas dan dalam kegiatan praktik 

bekerjasama dengan KLK (sekarang BLK-UKM 

Ponorogo) di Karanglo Lor. Tahun 1992 STM PGRI 

Ponorogo mendapat kepercayaan dari pemerintah 

untuk mendapatkan hibah dari IPTN (Industri 

Pesawat Terbang Nurtanu) berupa mesin Bor Radial, 

Mesing Hening, dan Mesin Bor Kolom. 

Tahun pelajaran 1994/1995 STM PGRI 

Ponorogo berganti nama menjadi SMK PGRI 2 

Ponorogo dan tahun pelajaran 1998/1999 telah 

memiliki 26 ruang teori, 1 bengkel otomotif, 1 

bengkel pemesinan, 1 bengkel kerja bangku/kerja 

plat dan las, serta 3 bengkel listrik. Pada tahun ini 



 

 

pula SMK PGRI 2 Ponorogo mendapatkan 

kepercayaan untuk memperoleh bantuan imbal 

swadaya berupa bangunan bengkel mesin.  

Tahun 2000/2001 SMK PGRI 2 Ponorogo 

telah terakreditasi dengan status DISAMAKAN. 

Tahun 2002/2003 mendapat bantuan peralatan 

praktek dari Austria senilai 2,4 milyar. Tahun 

2005/2006 mendapat bantuan satu orang 

sukarelawan dari Korea. Tahun 2006/2007 talah 

terakreditasi A. Tahun 2011 telah mendapat 

sertifikat ISO 9001:2008 dari TUV Nort, dan pada 

tahun 2015 SMK PGRI 2 Ponorogo menjadi sekolah 

rujukan.
55

 

2. Letak Geografis SMK PGRI 2 Ponorogo  

SMK PGRI 2 Ponorogo terletak di Jalan 

Soekarno Hatta Ponorogo, memiliki lokasi yang 
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strategis, tidak jauh dari perkotaan sehingga sangat 

mudah dijangkau dari semua jurusan.SMK PGRI 2 

Ponorogo, terletak di jalur utama dari Madiun, 

Pacitan, Magetan, Trenggalek, Purwantoro. 

Sehingga banyak sekali siswa SMK PGRI 2 

Ponorogo yang berasal dari beberapa daerah 

tersebut. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  

Letak Geografis SMK PGRI 2 Ponorogo 

 



 

 

3. Visi dan Misi  

Visi Sekolah 

“Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, cerdas, terampil, kompeten, professional, 

berkarakter unggul dan berbudaya lingkungan. 

Misi Sekolah:   

Menyiapkan lulusan yang: 

1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

2) Mampu mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi masa sekarang dan 

masa yang akan datang. 

3) Mampu menguasai kompetensi sesuai paket 

keahlian. 

4) Bersertifikat kompetensi dan bersertifikat 

profesi. 



 

 

5) Sehat jasmani dan rohani, berdisiplin tinggi dan 

berakhlak mulia. 

6) Siap berkompetensi dan memilih karir untuk 

mengembangkan diri. 

7) Mampu mengisi kebutuhan dunia usaha/ dunia 

industri dimasa sekarang maupun mendatang. 

8) Mempunyai daya dukung untuk melestarikan 

alam melalui tindakan pelestarian dan 

pencegahan kerusakan lingkungan 

4. Keadaan Guru dan Siswa SMK PGRI 2 

Ponorogo 

Seiring dengan kemajuan yang telah dicapai 

oleh SMK PGRI 2 Ponorogo, untuk melakukan 

peningkatan dan perbaikan pendidikan dalam segala 

bidang terutama dalam meningkatkan kompetensi 

guru dalam proses belajar mengajar, sebagian besar 

dari guru yang ada di SMK PGRI 2 Ponorogo 



 

 

merupakan guru yang sesuai dengan bidang 

pelajaran yang dikuasai. Dan sebagian besar guru 

SMK PGRI 2 Ponorogo berasal tidak hanya dari 

Ponorogo saja tetapi banyak juga yang dari luar 

Ponorogo dengan pendidikan yang sudah tidak 

diragukan lagi. Seluruh tenaga pengajar di SMK 

PGRI 2 Ponorogo adalah berijasah S1 dan beberapa 

sudah ada yang S2 dan memiliki sertifikat keahlian 

untuk pengajar teknik. Berikut ini data guru SMK 

PGRI 2 Ponorogo: 

Tabel 4.1 

Data Guru SMK PGRI 2 Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

No Bidang Pengajaran Jumlah Guru 

1 Kelompok A 23 

2 Kelompok B 31 

3 Kelompok C 9 

4 Teknik Pemesinan 9 

5 Teknik Kendaraan Ringan 7 

6 Teknik Sepeda Motor 8 

7 Teknik Alat Berat 5 

8 Teknik Informatika 7 



 

 

Siswa merupakan komponen terpenting 

dalam pendidikan. Tanpa adanya siswa maka tidak 

akan terjadi proses pendidikan dan pengajaran. SMK 

PGRI 2 Ponorogo dengan berbagai sarana dan 

prasarana yang memadai setiap tahunnya telah 

menghasilkan lulusan yang sangat baik, yaitu dengan 

banyaknya lulusan yang diterima di dunia kerja dan 

isdutri, sehingga hal ini sangat menarik perhatian 

masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di 

SMK PGRI 2 Ponorogo.  

SMK PGRI Ponorogo membuka 8 jurusan 

yaitu Teknik Pemesinan, Teknik Kendaraan Ringan, 

Teknik Sepeda Motor, Teknik Alat Berat, Teknik 

Perbaikan Bodi Otomotif, Teknik Komputer dan 

Jaringan, Rekayasa Perangkat Lunak, serta 

Multimedia. dengan banyaknya jurusan yang dibuka 

maka tidak heran jika jumlah siswa di SMK PGRI 2 



 

 

Ponorogo dari tahun ke tahun terus meningkat. 

Siswa SMK PGRI 2 Ponorogo tidak hanya berasala 

dari Ponorogo saja, banyak juga yang berasal dari 

luar kota, seperti Madiun, Ngawi, maupun 

Magetan.
56

 

Tabel 4.2 

Data Jumlah Siswa SMK PGRI 2 Ponorogo 

 

No 

 

Program 

Keahlian 

 

Jumlah Siswa 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1 
Teknik 

Pemesinan 
569 558 578 498 

2 

Teknik 

Kendaraan 

Ringan 

694 723 747 695 

3 
Teknik Sepeda 

Motor 
470 375 296 201 

4 
Teknik Alat 

Berat 
390 443 459 437 

5 

Teknik 

Perbaikan 

Bodi Otomotif 

- - 32 61 

6 

Teknik 

Komputer & 

Jaringan 

305 242 204 186 
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7 

Rekayasa 

Perangkat 

Lunak 

93 108 123 104 

8 Multimedia - 21 20 19 

JUMLAH 2521 2470 2459 2201 

 

 

Tabel 4.3 

Data Penyaluran Kerja Melalui BKK 2 Tahun Terakhir 

 

No 
Tahun 

Kelulusan 

Jumlah Siswa 

Peminat Bkk 

Jumlah Anak Yang 

Disalurkan Melalui 

Bkk 

% 

1 2014/2015 619 393 63,5% 

2 2015/2016 631 465 74,3% 

3 2016/2017 702 699 99,6% 

 

5. Sarana dan Prasarana SMK PGRI 2 Ponorogo  

Sarana dan prasarana merupakan komponen 

yang dapat menentukan keberhasilan dari proses 

pendidikan dan pengajaran. Dengan adanya sarana 

dan prasarana yang memadai akan meningkatkan 

kualitas pendidikan. Seperti halnya gedung sekolah 

yang memadai akan menciptakan suasana belajar 



 

 

yang kondusif.  Begitupula dengan peralatan sekolah 

yang lengkap akan memudahkan guru untuk 

melakukan variasi dalam menyampaikan materi 

pembelajaran kepada siswa.  

 SMK PGRI 2 Ponorogo memiliki fasilitas 

sebagai penunjang sarana pembelajaran antara lain 

gedung teori, praktek dan laboratorium serta 

penunjang lainnya seperti perpustakaan dan tempat 

ibadah. Status tanah yang dimiliki adalah Hak Milik. 

Luas tanah kurang lebih 21.605 m
2
. Dengan 

perincian luas tanah yang sudah dibangun 13.505 m
2 

dan luas tanah yang masih kosong/ siap 

dikembangkan yaitu 8100 m
2 

.Untuk lebih jelasnya 

mengani sarana prasarana yang ada di SMK PGRI 2 

Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut ini
57

:  
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Tabel 4.4 

Data Sarana dan Prasarana SMK PGRI 2 

Ponorogo 

 

No Nama Fasilitas Jumlah 

1 Ruang Belajar 36 standar, 2 tidak standar 

2 Bengkel Pemesinan 4 standar, 3 tidak standar 

3 
Bengkel Teknik 

Kendaraan Ringan 
7 standar, 1 ruang teori 

4 
Bengkel Teknik Sepeda 

Motor 
4 standar, 1 ruang teori 

5 
Bengkel Teknik Alat 

Berat 
4 standar 

6 
Laboratorium Teknik 

Komputer dan Jaringan 
2 standar 

7 
Laboratorium Rekayasa 

Perangkat Lunak 
1 standar, 1 tidak standar 

8 
Laboratorium 

Multimedia 
1 standar 

9 Perpustakaan 1 standar 

10 Ruang Guru 1 standar 

11 Ruang Kepala Sekolah 1 standar 

12 Ruang LSP 1 standar 

13 Kantor Tata Usaha 1 standar 

14 Tempat Ibadah 1 standar 

15 Kantin 6 standar 

16 Ruang Kesiswaan 1 standar 



 

 

17 Ruang Kurikulum 1 standar 

  

Lanjutan tabel 

18 Ruang BP 1 standar 

19 Ruang OSIS 1 standar 

20 Ruang Pramuka 1 standar 

 

B. Deskripsi Data Khusus  

1. Data tentang Pendekatan, Teknik, dan Langkah-

Langkah Supervisi Akademik dalam 

Meningkatkan Kompetensi Pedagogik dan 

Profesional Guru di SMK PGRI 2 Ponorogo 

Supervisi akademik merupakan hal yang 

memang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan 

karena supervisi akademik erat kaitannya dengan 

peningkatan kegiatan pembelajaran di sekolah. 

Melalui supervisi akademik dapat dilihat sejauh 

mana kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar. Berikut penjelasan langsung 



 

 

mengenai pentingnya supervisi akademik oleh 

kepala sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo: 

Jadi kan begini, salah satu tugas kepala sekolah ya 

sebagai supervisor. Supervisi itu semacam kegiatan 

mengontrol seluruh aktivitas disekolah ini. Kalau 

supervsi akademik lebih difokuskan pada pengontrolan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Jadi 

tujuan dilaksanakannya supervisi akademik itu untuk 

menilai pelaksanaan pembelajaran, sehingga kegiatan 

belajar mengajar bisa berjalan teraraah, terencana dan 

tertib dengan adanya indikator-indikator yang ada dalam 

penilaian supervisi akademik. Melalui supervisi kita bisa 

melihat apakah kinerja guru untuk mengelola KBM 

sudah optimal atau belum.
58

 

 

Kepala sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo 

selalu memantau setiap aktivitas sekolah. 

Berdasarkan pengamatan peneliti kepala sekolah 

SMK PGRI 2 Ponorogo selalu datang pagi sebelum 

jam pelajaran dimulai sehingga bisa mengamati para 

guru maupun siswa yang berdatangan. Kepala 

sekolah juga tak segan memberikan sanksi kepada 

para siswa yang datang terlambat misalnya meminta 

mereka menghafalkan beberapa surat pendek. 
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Kepala sekolah juga mengawasi jalannya 

pembelajaran di SMK PGRI 2 Ponorogo dengan cara 

berkeliling di lingkungan sekolah.
59

 

Untuk melaksanakan supervisi akademik 

secara efektif dan efisian diperlukan metode yang 

efektif dan efisien pula, baik dari pendekatan, teknik 

maupun langkah-langkah yang harus ditempuh. 

Pelaksanaan supervisi akademik oleh supervisor 

SMK PGRI 2 Ponorogo dalam meningkatkan 

kompetensi pedagogik dan profesional guru 

menggunakan pendekatan langsung, pendekatan 

tidak langsung, dan pendekatan kolaboratif. menurut 

Ibu Yeni adakalanya supervisor secara langsung 

berhadapan dengan guru yang disupervisi misalnya 

dalam kegiatan supervisi kelas. Namun kadang kala 

supervisor tidak secara langsung berhadapan dengan 
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guru ketika mensupervisi misalnya melalui kegiatan 

rapat dan juga workshop. Sedangkan dalam 

pendekatan kolaboratif supervisor menggabungkan 

antara pendekatan secara langsung maupun tidak 

langsung.
60

  

Hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh 

wakil penjaminan mutu SMK PGRI 2 Ponorogo 

Bapak Wakhid bahwa :   

Pendekatan yang kita gunakan yaitu pendekatan 

langsung, pendekatan tidak langsung dan pendekatan 

kolaboratif. Kalau secara langsung ya tim supervisi itu 

bertatap muka secara langsung dengan guru yang 

disupervisi baik di dalam kelas maupun saat di luar 

kelas. Kalau secara tidak langsung ya melalui rapat-

rapat yang rutin dilaksanakan di sini, kemudian juga 

ada workshop. Selain itu guru di sini juga di ikutkan 

dalam tim MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) 

baik ditingkat kabupaten ataupun provinsi. Jadi untuk 

guru yang mengampu mata pelajaran kejuruan itu 

mereka rata-rata tergabung dalam MGMP porvinsi, 

karena jumlah guru yang mengajar mata pelajaran 

tersebut juga tidak banyak. Sedangkan yang 

kolaboratif itu ya kita sama-sama berjuang untuk 

kemajuan pendidikan di sini. Salah satu langkah yang 

ditempuh kepala sekolah ya membentuk semacam 

kelompok kerja guru. Jadi setiap mata pelajaran itu ada 

kelompok kerja nya. Hal tersbut akan memudahkan 
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koordinasi dan juga diskusi-diskusi temen-temen 

terkait mata pelajaran yang diampu.
61

 

 

Pelaksanaan supervisi akademik juga 

menggunakan teknik-teknik supervisi. Dalam 

pelaksanaan supervisi akademik di SMK PGRI 2 

Ponorogo menggunakan teknik supervisi individu 

dan teknik supervisi kelompok. Sebagaiamana 

diungkapkan oleh Bapak Hadi Wibowo bahwa 

teknik supervisi individu dilakukan melalui 

kunjungan kelas secara langsung sesuai jadwal yang 

telah ditetapkan. Dalam supervisi kelas, supervisor 

memberikanan penilaian sesuai instrument supervisi 

akademik yang telah dibuat.
62

 

Adapun bentuk dari teknik supervisi 

kelompok yaitu berupa diksusi kelompok, rapat, dan 

juga workshop. Diskusi kelompok biasanya 
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dilaksanakan bersama guru bidang studi sejenis. 

Untuk kegiatan rapat secara keseluruhan 

dilaksanakan pada akhir semester maupun awal 

semester dengan kepala sekolah. Sedangkan kegiatan 

workshop dilaksanakan minimal satu tahun sekali 

guna peningkatan kompetensi guru di SMK PGRI 2 

Ponorogo. Hal tersebut seperti yang dikemukakan 

oleh Ibu Yeni, bahwa:  

Kalau tekniknya itu macam-macam, ada kunjungan 

kelas, pertemuan atau rapat, kemudian ada diskusi 

kelompok. Untuk diskusi kelompok sendiri biasanya 

ya melalui MGMP. Kalau untuk kegiatan diklat yang 

lebih sering dilakukan ya untuk guru-guru mata 

pelajaran produktif. Karena kita kan sudah ada 

kerjasama dengan perusahan-perusahaan, nah biasanya 

dari perusahan itu yang mengadakan diklat dan itu 

sifatnya rutin, misal sebulan sekali. Mengingat 

teknologi saat ini semakin berkembang, sehingga 

memang perlu dilakukan diklat-diklat seperti itu. 

Sedangkan untuk guru-guru mata pelajaran non 

produktif itu diklatnya lebih sering melalui MGMP. 

Jadi memang perlu ada kesadaran sendiri dari tiap guru 

untuk terus mengupgrade ilmunya.
63
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Kegiatan diskusi kelompok guru mata 

pelajaran sering dilakukan di SMK PGRI 2 

Ponoroogo untuk membahas berbagai hal. Para guru 

biasa mendiskusikan materi pelajaran maupun 

perkembangan peserta didik di SMK PGRI 2 

Ponorogo. Kegiatan diskusi biasanya dilaksanakan di 

kantor guru. Sedangkan untuk kegiatan wokshop 

yang dilaksanakan oleh pihak sekolah sendiri 

biasanya dilakukan di aula SMK PGRI 2 

Ponorogo.
64

 

Pelaksanaan supervisi akademik di SMK 

PGRI 2 Ponorogo melalui beberapa langkah. 

Langkah pertama yang dilakukan yaitu perencanaan. 

Perencanaan supervisi akademik tersebut diawali 

dengan pendelegasian tugas supervisi dari kepala 

sekolah kepada wakil kepala bidang kurikulum 
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beserta pokjanya. Setelah pendelegasian tugas, maka 

waka kurikulum beserta pokjanya segera membuat 

instrumen supervisi akademik dan juga  jadwal 

pelaksanaan.
65

 Berdasarkan dokumen yang peneliti 

temukan di lapangan dalam instrument supervisi 

akademik ada beberapa aspek yang diamati oleh 

supervisor nantinya, seperti kelengkapan perangkat 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran serta materi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru.
66

 

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh 

Bapak Wakhid, berikut penjelasannya:  

Untuk langkah-langkahnya ya tentunya ada 

perencanaan terlebih dahulu seperti penentuan waktu 

supervisi maupun instrument yang digunakan. Apalagi 

disini itu dilaksanakan analisis kompetensi terlebih 

dahulu.setelah direncanakan maka akan dilaksanakan 

kegiatan supervisinya. Nah untuk tahun depan ada 

format baru terkait instrument supervisi akademik 

yang meliputi instrument supervisi RPP, pelaksanaan 

pembelajaran, administrasi pembelajaran, dan 

administrasi khusus guru Bimbingan Konseling. 
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Setelah dilaksanakan akan ada evaluasi dari tim 

supervisi akademik itu sendiri.
67

 

 

Sebelum dilaksanakan supervisi akademik 

juga ada pemberitahuan terlebih dahulu  dari pihak 

supervisor kepada guru yang akan disupervisi. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Yeni, 

bahwasanya sebelum pelaksanaan supervisi 

akademik para guru akan diberitahu untuk segera 

menyiapkan perangkat pembelajaran seperti Silabus, 

RPP, Prota, Promes dan lain sebagainya untuk 

kemudian dicek secara langsung oleh supervisor. 

Selain itu guru juga diberitahu mengenai hal-hal apa 

saja yang akan dinilai dalam pelaksanaan supervisi 

akademik dengan harapan guru bisa mempersiapkan 

diri terlebih dahulu secara maksimal.
68
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Langkah kedua yaitu pelaksanaan supervisi 

akademik. Supervisi akademik di SMK PGRI 2 

Ponorogo dilaksanakan satu kali dalam satu 

semester. Melalui kegiatan supervisilah kompetensi 

guru dapat ditingkatkan sehingga berdampak pada 

kualitas pembelajarannya. Karena beberapa faktor 

yang mempengaruhi seperti banyaknya kegiatan di 

SMK PGRI 2 Ponorogo dan terbatasnya jumlah 

supervisor sehingga membuat pelaksanaan supervisi 

akademik di SMK PGRI 2 Ponorogo terkadang 

mundur dari perencanaan yang telah dibuat.
69

 

Pada tahap pelaksanaan supervisi akademik 

maka tim supervisor akan masuk ke kelas guru yang 

akan disupervisi kemudian duduk di belakang kelas 

untuk mengamati sekaligus mencatat aktivitas 

pembelajaran dengan menyesuaikan instrumen 
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supervisi yang telah dibuat. Cara mengajar guru, 

media yang digunakan serta penguasaan kelas 

menjadi fokus dari pelaksanaan supervisi. Selain itu 

tim supervisor juga akan memeriksa seluruh 

administrasi pembelajaran yang telah dibuat oleh 

guru seperti RPP, Silabus, Prota maupun promes.
70

 

Langkah ketiga yaitu evaluasi. Pada tahap ini 

supervisor memanggil guru yang sudah disupervisi. 

Supervisor memperlihatkan hasil penilaian pada 

instrumen supervisi sekaligus catatan-catatan hasil 

pengamatan pembelajaran selama pelaksanaan 

supervisi akademik. Selain itu supervisor juga 

menyampaikan kekurangan apa saja yang perlu 

diperbaiki dan juga memberikan saran untuk 

perbaikan kedepannya. Hal tersbut seperti yang 

dijelaskan oleh Bapak Andy sebagai berikut: 
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Evalusinya kita laksanakan bersama-sama. Jadi antara 

supervisor dengan guru yang disupervisi bertemu 

langsung kemudian membahas hasil supervisi.  Hal 

apa saja yang kurang nanti disampaikan dan diberikan 

saran. Harapannya guru mampu meningkatkan 

kinerjanya. Ya walaupun belum semua guru yang kita 

evaluasi secara langsung tapi kita berusaha untuk terus 

meningkatkan kegiatan supervisi, karena memang 

jadwal di sekolah ini sangat padat.
71

 

 

Langkah keempat yaitu tindak lanjut. Tindak 

lanjut yang diberikan disesuaikan dengan hasil 

pengamatan pada saat pelaksanaan supervisi 

akademiki. Misalnya, ketika guru mengalami 

kesulitan dalam membuat perangkat pembelajaran 

seperti RPP maka tindak lanjut yang diberikan juga 

berkaitan dengan upaya peningkatan kemampuan 

guru dalam membuat RPP. Sama halnya ketika guru 

mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi 

pelajaran, maka tindak lanjut yang diberikanpun 

berkaiatan dengan upaya peningkatan kemampuan 
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guru dalam menyamapaikan materi pelajaran. Di 

dalam kegiatan tindak lanjut ini diharapkan terjadi 

perubahan yang positif terhadapa guru yang 

disupervisi.
72

  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak 

Andy dapat disimpulkan bahwasanya terkait 

pelaporan pelaksanaan supervisi akademik di SMK 

PGRI 2 Ponorogo secara tertulis belum bisa 

dilaksanakan secara maksimal, hal itu disebebakan 

karena beberapa faktor yang kurang mendukung, 

sehingga wakil kepala sekolah bidang kurikulum 

selaku pelaksana supervisi akademik hanya 

menyampaikan terkait pelaksanaan supervisi 

akademik secara verbal kepada kepala sekolah.
73
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Berkaitan dengan tindak lanjut supervisi 

akademik, kepala sekolah mengatakan ; “Untuk 

tindak lanjutnya ya kita lakukan pembinaan. Bisa 

melalui pertemuan langsung dengan guru, melalui 

MGMP sekolah, megadakan workshop maupun  

mengikutsertakan mereka dalam workshop-

workshop baik di tingkat kanupaten atau provinsi 

ataupun yang diselenggarakan oleh perusahaan yang 

telah bekerjasama dengan sekolah”.
74

 

Dari uraian di atas tentang pendekatan, 

teknik dan langkah-langkah supervisi akademik 

dalam meningktakan kompetensi guru di SMK PGRI 

2 Ponorogo dapat diketahui bahwa supervisi 

akademik di SMK PGRI 2 Ponorogo dilaksanakan 

satu semester sekali oleh wakil kepala sekolah 

bidang kurikulum dan beberapa pokjanya. Walaupun 
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supervisi akademik itu kewajiban dari kepala 

sekolah, namun karena banyaknya tugas dari kepala 

sekolah maka kemudian dilimpahkan kepada wakil 

kepala bidang kurikulum.  

Pendekatan yang digunakan dalam 

pelaksanaan supervisi akademik di SMK PGRI 2 

Ponorogo untuk meningkatkan kompetensi 

pedagogik dan profesional guru yaitu pendekatan 

langsung, pendekatan tidak langsung, serta 

pendekatan kolaboratif.  Pendekatan secara 

lamgsung melalui kegiatan supervisi kelas. Jadi 

supervisor secara langsung bertatap muka dengan 

guru yang akan disupervisi. Pendekatan tidak 

langsung biasanya melalui kegiatan rapat maupun 

penataran-penataran. Sedangkan pendekatan 

kolaboratif melalui kelompok kerja guru sehingga 

akan memudahkan koordinasi maupun diskusi-



 

 

diskusi terkait mata pelajaran yang diampu dengan 

harapan akan lebih memajukan pendidikan di SMK 

PGRI 2 Ponorogo. semua pendekatan yang 

digunakan disesuaikan dengan kondisi guru yang 

akan disupervisi. Teknik yang digunakan itu secara 

individu maupun kelompok. Kalau secara individu 

melalui kunjungan ke kelas. Sedangkan teknik 

kelompok yang digunakan yaitu melalui rapat, 

diskusi kelompok guru mata pelajaran,organisasi 

profesi guru seperti MGMP, kemudian juga melalui 

workshop-workshop baik yang diadakan oleh 

sekolah maupun pihak luar sekolah.  

Adapun langkah-langkah supervisi akademik 

di SMK PGRI 2 Ponorogo yang pertama yaitu 

perencanaan, yang meliputi pembuatan instrument 

dan pemberitahuan kepada guru yang akan 

disupervisi. Langkah kedua yaitu pelaksanaan. 



 

 

Langkah ketiga yaitu evaluasi yang dilakukan antara 

supervisor dan guru yang disupervisi. Langkah 

selanjutnya yaitu tindak lanjut dari hasil supervisi. 

Tindak lanjutnya berupa pemberian saran atau 

masukan dan juga memberikan kesempatan kepada 

guru untuk mengikuti workshop agar kompetensinya 

meningkat.  

2. Data tentang Dampak Positif Implementasi 

Supervisi Akademik dalam Meningkatkan 

Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru di 

SMK PGRI 2 Ponorogo 

Inti dari pelaksanaan supervisi akademik 

adalah untuk memperbaiki hasil belajar siswa. 

Sedangkan tujuan dari supervisi akademik adalah 

untuk membantu guru dalam meningkatkan 

kompetensinya. Seorang guru diharuskan memiliki 

empat kompetensi, diantaranya yaitu kompetensi 



 

 

pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi 

kepribadian, serta kompetensi sosial. Kegiatan 

supervisi akademik di SMK PGRI 2 Ponorogo 

difokuskan pada peningkatan kompetensi pedagogik 

dan profesional, hal tersebut terlihat dari instrument 

supervisi yang ada.  

Berdasarkan hasil  wawancara langsung 

dengan kepala sekolah, waka kurikulum, wakil 

penjaminan mutu, dan beberapa guru yang mengajar 

di SMK PGRI 2 Ponorogo dan juga menurut 

pengamatan peneliti melalui observasi langsung 

serta dokumen yang didapat dapat diketahui bahwa 

guru di SMK PGRI 2 Ponorgo sudah memenuhi 

standart pendidikan yaitu jenjang sarjana/Strata Satu 

(S1) dan bersertifikasi sebagai pendidiik. Mereka 

semuanya dapat diandalkan dalam mengajar dan 

juga mendidik para siswa sesuai dengan bidang 



 

 

pendidikannya masing-masing serta mengacu pada 

kurikulum yang berlaku yaitu kurikulum 2013. Para 

guru juga mempersiapakan perangkat 

pembelajarannya terlebih dahulu sebelum mengajar. 

Seperti membuat dan menentukan pekan efektif 

berdasarkan kalender pendidikan, program tahunan, 

program semester, silabus, dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Sebagaiamana dijelaskan oleh 

Bapak Arifin sebagai berikut:  

Semua guru disini rata-rata latar belakang jenjang 

pendidikannya sudah S1, bahkan ada beberapa yang 

S2 sesuai degan fak nya masing-masing. Maka dari itu 

kompetensinya ya sudah bisa dikatakan kompeten. 

Apalagi sudah bersertifikat sebagai pendidik, otomatis 

juga suda di diklat untuk menjadi guru yang 

profesional. Kalau kompetensi pedagogik kan 

kaitanyya dengan pengelolaan pembelajaran, maka 

bisa dikatakan pengelolaan pembelajaran guru disini 

sudah baik. Guru selalu membuat perangkat 

pembelajaran sesuai materi yang akan diajarkan. 

Begitu juga dengan pemanfaatan teknologi 

pembelajarannya pun sudah baik.
75
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Hal tersebut senada dengan yang Bapak 

Wakhid jelaskan, bahwa:  

Menurut saya guru di SMK PGRI 2 Ponrogo ini dalam 

hal keluasan ilmunya sudah cukup memadai. 

Mengingat semuanya adalah lulusan S1 dan rata-rata 

sudah bersertifikat sebagai pendidik. Tolak ukur 

kehadiran guru disini juga sudah baik, jadi guru tidak 

diperbolehkan membiarkan kelas itu kosong. 

Kemudian pada saat mengajar guru selalu membuat 

RPP dan cara mengajarnya tidak hanya menggunakan 

satu metode tetapi selalu berganti sesuai materi yang 

diajarkan. Tujuannya agar anak-anak itu tidak bosan 

dan lebih mudah memahaminya.
76

 

 

Setiap ruangan kelas di SMK PGRI 2 

Ponorogo sudah dilengkapi dengan Proyektor 

sehingga hal itu akan mempermudah para guru untuk 

menyampaikan materi pembelajaran. Selain itu 

peralatan untuk praktikpun sudah sangat lengkap dan 

mencukupi kebutuhan siswa. Sehingga para siswa 

bisa langsung praktik bersama-sama tanpa harus 

bergantian.
77
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Sebagai guru yang profesional sudah 

seharusya mampu mentransfer ilmu pengetahuan 

kepada siswanya dalam kegiatan pembelajaran yang 

meliputi tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotorik, sehingga seorang guru harus membuat 

dan menyiapkan bahan ajar sebelum melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku di sekolah. Selain itu guru juga harus 

mampu menguasai materi pembelajaran yang akan 

disampaikan secara runtut dan sistematis. Seperti 

yang dijelaskan oleh Bapak Andy, selaku waka 

kurikulum, yaitu :  

Di SMK PGRI 2 Ponorogo ini sudah menerapkan 

kurikulum 2013 dimana dalam pembelajaranyya 

menggunakan pendekatan konstektual. Maka sudah 

seharusnya sebelum melakukan kegiatan belajar 

mengajar guru membuat bahan ajar terlebih dahulu, 

seperti RPP, silabus, prota maupun promes. Guru juga 

harus mampu menyampaikan materi pembelajaran 

dengan baik dan runtut serta mudah dipahami oleh 

para siswa walaupun karakteristik setiap siswa 

berbeda. Hal itu akan menjadi tantangan setiap guru. 



 

 

Dan saya rasa kompetensi profesional guru disini 

sudah cukup bagus.
78

 

 

Hal ini juga dapat diketahui berdasarkan hasil 

observasi yang telah peneliti lakukan bahwa guru 

menggunakan media pembelajaran LCD dan 

Proyektor. Guru juga menyampaikan materi 

pelajaran dengan menggunakan power point. Bapak 

Hadi selaku guru di SMK PGRI 2 Ponorogo selalu 

membawa perangkat pembelajaran seperti RPP dan 

juga perlengkapan administrasinya. Beliau juga 

membuat jurnal ketika telah selesai mengajar. Bapak 

Hadi berusaha untuk mengaitkan materi 

pembelajaran sekarang dengan pengalaman pribadi 

siswa sehingga siswa lebih mudah menerima materi 

yang disampaikan. Ketika para siswa mulai ramai 

atau kurang memperhatikan maka Bapak Hadi akan 
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memancing siswanya untuk bertanya atau sebaliknya 

Bapak Hadi melontarkan beberapa pertanyaan 

kepada mereka.
79

 

Berdasarkan implementasi supervisi 

akademik yang telah dilaksanakan, terdapat sejumlah 

peningkatan kompetensi pedagogik yang dirasakan 

oleh guru di SMK PGRI 2 Ponorogo, sebagaimana 

dijelaskan oleh Bapak Hadi sebagai berikut:  

Melalui pelakasanaan supervisi akademik, saya 

menjadi lebih paham dalam pembuatan perangkat 

pembelajaran yang baik seperti pembuatan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran atau lebih dikenal dengan 

RPP, kemudian prota maupun promes sehingga secara 

administrasi tersusun lebih rapi dan kegiatan 

pembelajaran menjadi lebih terarah. Saya juga lebih 

tahu bagaimana cara memahami siswa. Kan kita tau 

bahwa setiap siswa itu memiliki kemampuan dan 

motivasi belajar yang berbeda-beda.
80

 

 

Berdasarkan penjelasan Bapak Hadi dapat 

dipahami bahwa pelaksanaan supervisi akademik 

yang dilaksanakan oleh tim supervisor dari 
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kurikulum berhasil meningkatkan pengetahuan guru 

terutama dalam menyusun perangkat pembelajaran 

seperti RPP, Prota dan juga Promes. Selain itu guru 

juga lebih mengerti bagaimana cara memahami 

siswa, mengingat setiap siswa memiliki kemampuan 

dan motivasi belajar yang berbeda-beda. Hasil 

pelaksanaan supervisi akademik dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru terutama 

ketika kunjungan kelas juga dirasakan oleh Bapak 

Fery, yaitu: 

Melalui kunjungan kelas yang dilakukan supervisor 

dapat meningkatkan pengetahuan saya dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dan mengelola 

kelas. Kemudian tentu secara administrasi semuanya 

lebih tertata, karena kita diwajibkan untuk membuat 

perangkat pembelajaran. Dan ketika perangkat 

pembelajaran yang kita buat itu masih ada kekurangan 

tentu kita akan mendapat saran dari supervisor, 

sehingga akan membuat perangkat pembelajaran kita 

kedepannya lebih baik dan benar.
81
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Berdasarkan penjelasan Bapak Fery dapat 

diketahui bahwa melalui supervisi akademik 

administrasi pembelajaran guru lebih tertata dan 

terencana. Hal tersebut juga terbukti dari dokumen 

yang peneliti temukan di lapangan.
82

 Selain 

peningkatan kompetensi pedagogik, supervisi 

akademik juga berdampak pada peningkatkan 

kompetensi profesional guru di SMK PGRI 2 

Ponorogo. seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hadi, 

yaitu:  

Kompetensi profesional kan lebih mengarah pada 

penguasaan materi pembelajaran, jadi menurut saya 

pun supervisi akademik itu juga mampu meningkatkan 

kompetensi profesional saya. Melalui supervisi 

akademik saya lebih mengerti dan memahami metode-

metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

dan kemampuan siswa, termasuk juga penggunakan 

teknologi informasi dalam pembelajarannya.
83
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Dampak supervisi akademik dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru juga 

dirasakan oleh Bapak Andik. Menurut beliau dengan 

adanya supervisi akademik perlengkapan 

administrasi guru lebih tertata. Guru lebih teliti lagi 

dalam membuat perangkat pembelajaran dan juga 

lebih disiplin dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya. Kemudian dari pelaksanaan 

workshop baik yang diadakan oleh pihak sekolah 

sendiri maupun pihak luar terbukti mampu 

meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar.
84

 

Dari kedua penjelasan tersebut diketahui 

bahwa melalui supervisi akademik mampu 

meningkatkan kompetensi profesional guru seperti 

lebih memahami metode-metode pembelajaran, 

penguasaan materi pembelajaran serta penggunaan 
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teknologi pembelajaran. Bapak Andy juga 

menjelaskan mengenai dampak supervisi akademik 

dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan 

profesional guru, sebagai berikut:  

Dengan adanya kegiatan supervisi akademik tentu 

kompetensi guru akan meningkat apalagi pedagogik 

dan profesioanl. Mengingat kedua kompetensi itu 

sangat penting kaitannya dengan pembelajaran di 

kelas. Karena setelah supervisi akademik itu kana da 

penilaian terkait administrasi pembelajaran yang sudah 

kita buat. Setelah di evaluasi kita akan mengetahui 

kekurangan kita apa saja dan akan berusaha 

memperbaiki kekurangan itu. Jadi yang awalnya 

mungkin kita malas dan asal-asalan membuat 

perangkat pembelajaran akan jadi lebih rajin dan 

terencana nantinya.
85

 

 

Hal tersebut menunjukkan bahwa guru juga 

mengalami perubahan sikap dan standar. Terbukti 

melalui upaya yang dilakukan guru untuk merubah 

hal-hal apa saja yang kurang dari dirinya untuk 

menjadi guru yang lebih baik, sehingga ada upaya 

yang kreatif untuk melengkapi perangkat 

pembelajaran yang masih kurang dan berusaha 
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melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan 

baik.  

Dari beberapa penjelasan dari informan 

maupun hasil observasi yang telah peneliti lakukan, 

dapat disimpulkan bahwa dampak implementasi 

supervisi akademik dalam meningkatan kompetensi 

pedagogik dan profesional guru yaitu : (a) guru lebih 

paham dalam membuat perangkat pembelajaran 

seperti RPP, Silabus, Prota, dan juga Promes, (b) 

guru lebih mudah memahami perilaku dan 

karakteristik siswa, (c) guru lebih kreatif dan inovatif 

dalam menggunakan metode-metode pembelajaran, 

(d) guru lebih mudah dalam menggunakan teknologi 

pembelajaran, (e) minat guru untuk melakukan 

perubahan sikap dan kinerja meningkat lebih baik. 

 



 

 

3. Data tentang Faktor Pendukung dan 

Penghambat Implementasi Supervisi Akademik 

dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik 

dan Profesional Guru di SMK PGRI 2 Ponorogo 

Supervisi akademik di SMK PGRI 2 

Ponorogo sudah dilaksanakan namun belum 

maksimal. Setiap kegiatan pastinya selalu ada faktor-

faktor yang mempengaruhi, begitu juga dengan 

pelaksanaan supervisi akademik ini. Adapaun faktor 

yang mempengaruhi pelaksanaa supervisi akademik 

dibedakan menjadi dua, yaitu faktor yang 

mendukung dan faktor yang menghambat.  

Faktor pendukung yang dimaksud 

merupakan faktor yang memberikan motivasi dalam 

pelaksanaan supervisi akademik. Faktor pendukung 

ini diawali dari keinginan-keinginan guru selaku 

obyek utama dalam kegiatan supervisi akademik. 



 

 

Menurut Bapak Hadi Wibowo salah satu faktor yang 

mendukung pelaksanaan supervisi akademik yaitu 

dari supervisor itu sendiri. Jadi supervisor harus 

benar-benar memahami mengenai pelaksanaan 

supervisi akademik. Kemudian adanya koordinasi 

yang baik antara kepala sekolah dengan supervisor 

serta guru yang disupervisi. Kepala sekolah juga 

harus terus memantau pelaksanaan supervisi 

akademik secara maksimal meskipun tidak secara 

langsung melaksanakan supervisi akademik.86 

Faktor lain yang bisa mendukung 

pelaksanaan supervisi akademik yaitu adanya 

perencanaan yang matang. Menurut Bu Yeni melalui 

perencanaan yang baik maka pelaksanaan supervisi 

akademik juga akan berjalan dengan baik. 

Pemberitahuan mengenai pentingnya supervisi, 
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kriteria penilaian supervisi serta waktu pelaksanaan 

supervisi kepada para guru yang akan disupervisi itu 

juga akan mendukung jalannya supervisi 

akademik.
87

 

Selain itu faktor kesiapan dari guru yang 

disupervisi juga bisa mendukung lancar tidaknya 

kegiatan supervisi akademik. Karena jika guru yang 

disupervisi tidak siap baik dalam menyiapkan 

perangkat pembelajaran maupun adminitrasi yang 

nantinya akan dinilai sewaktu pelaksanaan supervisi, 

maka pelaksanaan supervisi juga tidak akan berjalan 

dengan baik.
88

 

Sarana dan prasarana yang ada di SMK PGRI 

2 Ponorogo juga sudah sangat memadai. Setiap kelas 

sudah terpasang LCD dan juga proyektor,sehingga 
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para guru bisa lebih mudah menyampaikan materi 

pelajaran dan para siswa lebih mudah menerima 

materi yang disampaikan oleh guru. Selain itu 

ruangan untuk praktikpun juga sudah lengkap 

dengan peralatan yang menunjang dan mampu 

mencukupi kebutuhan siswa. Dengan adanya sarana 

dan prasarana yang lengkap dan memadai hal itu 

juga bisa mendukung pelaksanaan supervisi 

akademik.
89

 

Berkaitan dengan faktor yang mendukung 

pelaksanaan supervisi akademik ini, wakil kepala 

sekolah bidang kurikulum mengatakan:  

Faktor yang mendukung pelaksanaan supervisi 

akademik yaitu adanya koordinasi dan kontrol dari 

kepala sekolah, jadi peran kepala sekolah dalam 

pelaksanaan supervisi akademik itu penting sekali, 

mengingat supervisi menjadi tugas kepala sekolah, 

sehingga memang kepala sekolah lah yang paling 

mengerti tentang hal ini. Kemudian dari perencanaan 

yang matang, mulai dari instrumennya maupun jadwal 

pelaksanaannya. Selain itu memang dibutuhkan 
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supervisor yang berkompeten di bidangnya. Jadi 

rencana saya kedepannya akan melibatkan koordinator 

guru mata pelajaran, paling tidak mereka lebih 

memahami guru yang akan disupervisi. Dan yang 

terakhir faktor dari kesiapan setiap guru yang akan 

disupervisi.
90

 

 

Bapak Syahmhudi Arifin selaku kepala 

sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo telah menetapkan 

kebijakan untuk melaksanakan supervisi akademik. 

Namun, kegiatan supervisi akademik diserahkan 

kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan 

stafnya. Meskipun sudah ada perencanaan ternyata 

dalam pelaksanaannya belum bisa berjalan dengan 

baik. Seperti yang diungkapkan sebagai berikut :  

Pelaksanaan supervisi akademik disini saya rasa masih 

belum maksimal, mengingat banyak sekali kegiatan 

sekolah dan kesibukan setiap guru maupun staf yang 

berbeda-beda. Jadi apa yang kita rencanakan itu belum 

bisa berjalan sebagaiamana yang kita harapkan.  Tapi 

saya berusaha memastikan bahwa supervisi disini tetap 

dilaksanakan karena memang supervisi akademik itu 

banyak sekali manfaatnya, terutama untuk 
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meningkatkan kinerja guru yang akan berimbas pada 

kegiatan pembelajaran sekolah.
91

 

 

Menurut Bapak Fery yang bisa menghambat 

pelaksanaan supervisi akademik yaitu kurangnya 

kesiapan dari pihak supervisor dan juga guru yang 

disupervisi, salah satunya yaitu kesiapan 

administrasinya. Hal seperti inilah yang membuat 

pelaksanaan supervisi mundur dari jadwal yang telah 

ditentukan, karena jika tetap dilaksanakan justru 

hasilnya juga kurang maskimal.
92

 

Selain itu jumlah tim supervisor di SMK 

PGRI 2 Ponorogo juga masih sangat kurang. Yaitu 

hanya terdiri wakil kepala kurikulum beserta 4 

pokjanya, sedangkan jumlah guru di sana sangatlah 
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banyak. Minimnya jumlah supervisor juga bisa 

menghambat pelaksanaan supervisi akademik.
93

 

Hal itu senada dengan yang diungkapkan 

oleh Bapak Andy terkait faktor yang menghambat 

pelaksanaan supervisi akademik, yaitu:  

Untuk faktor penghambatnya ya kurangnya personal 

yang melaksanakan supervisi. Kami dari pihak 

kurikulum juga hanya mempunyai pokja 4 orang. 

Karena itulah kedepannya nanti saya ingin melibatkan 

koordinator guru mata pelajaran. Kemudian juga 

keterbatasan waktu, karena memang di SMK ini 

banyak sekali kegiatannya. Terakhir juga dari kesiapan 

guru yang masih kurang, sehingga kegiatan supervisi 

akademiknya pun kurang berjalan dengan lancar.
94

  

 

Berkaitan dengan faktor yang menghambat 

pelaksanaan supervisi akademik juga diungkapkan 

oleh Bapak wakhid bahwa:  

Kalau untuk penghambatnya ya jumlah guru disini itu 

sangat banyak sehingga kesulitan dalam melakukan 

kegiatan supervisi akademik secara menyeluruh. 

Kemudian guru disini juga tidak mau mempelajari 

regulasi pendidikan sepreti peraturan-peraturan 

pemerintah. Misalnya tentang cara membuat RPP, 

padahal disana itu sudah jelas namun karena mereka 
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tidak mau membaca ya mereka akhirnya bingung 

sendiri hasilnya pun tidak maksimal. Intinya, di SMK 

ini supervisi akademik sudah dilaksanakan namun 

belum bisa maksimal.
95

 

 

Setiap penghambat tentu ada solusi yang 

diberikan. Sebagai seorang supervisor sudah 

seharusya memikirkan solusi atas hambatan-

hambatan yang terjadi. Bapak Andy selaku waka 

kurikulum yang secara langsung mendapat tugas dari 

kepala sekolah untuk melaksanakan supervisi 

akademik menjelaskan bahwa beliau akan terus 

berusaha untuk tetap melaksanakan supervisi 

akademik di tengah-tengah kesibukan kegiatan 

sekolah. Beliau juga berencana untuk menjalin 

kerjasama dengan koordinator guru mata pelajaran 

untuk melaksanakan supervisi, karena koordinator 

guru mata pelajaranlah yang lebih memahami 

karakteristik masing-masing guru mata pelajaran, 
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sehingga hal itu akan mempermudah pelaksanaan 

supervisi akademik kedepannya.
96

 

Mengenai solusi terhadap penghambat 

pelaksanaan supervisi akademik, Bapak Wakhid 

selaku wakil penjaminan mutu SMK PGRI 2 

Ponorogo juga menjelaskan sebagai berikut:  

Ya kita berusaha untuk selalu memberikan motivasi 

atau pengertian kepada guru-guru tentang pentingnya 

kegiatan supervisi akademik baik pada saat rapat 

maupun secara langsung kepada individunya. Selain 

itu tetap dilakukan koordinasi yang intens antara 

supervisor dengan guru yang akan disupervisi. 

Harapannya akan terjalin komunikasi yang lebih baik 

dan akan berimbas pada lancarnya kegiatan supervisi 

akademik disini.dan yang terakhir kita disiplinkan lagi 

tat tertib guru yang sudah ada.
97

 

 

Setiap sekolah tentunnya memiliki harapan 

untuk menjadi sekolah yang lebih baik kedepannya, 

termasuk untuk pelaksanaan supervisi akademik. 

Kepala sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo berharap 

agar pelaksanaan supervisi akademik dapat berjalan 
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sesuai dengan perencanaan yang ada. Beliau akan 

terus berusaha untuk memantau pelaksanaan 

supervisi akademik dan memberikan sosialisasi 

mengenai pentingnya uspervisi kepada para guru.
98

 

Bebrapa harapan mengenai pelaksanaan 

supervisi akademik juga diungkapkan beberapa guru 

di SMK PGRI 2 Ponorogo. Bapak Andik Susilo 

berharap agar supervisi akademik mampu 

menjangkau seluruh guru di SMK PGRI 2 Ponorogo, 

sehingga dampak dari supervisi bisa dirasakan oleh 

semua guru. Ibu Yeni juga berharap agar supervisi 

akademik rutin dilaksanakan, minimal satu semester 

sekali, bahkan kalau bisa setiap tiga bulan sekali.  

Hal itu senada dengan yang diungkapkan 

oleh Bapak Fery Febrian, bahwa:  

Ya tentunya kegiatan supervisi akademik yang efektif 

dan sesuai peraturan yang ada. Dan yang harus lebih 
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diperhatikan bukan hanya kualitas gurunya namun 

juga materi pembelajaran yang disampaikan. Karena 

inti dari kegiatan di sekolah ya kegiatan pembelajaran 

itu sendiri. Selain itu supervisi yang dilaksanakan juga 

harus obyektif, jadi penilaian yang dilakukan harus 

sesuai data yang ada di lapangan.
99

 

 

Terkait harapan tentang pelaksanaan 

supervisi akademik di SMK PGRI 2 Ponorogo, 

Bapak Andy juga berharap agar kegiatan supervisi 

bisa berjalan lebih efektif dan efisien lagi serta bisa 

menjangkau seluruh guru yang ada di sekolah ini, 

sehingga akan berdampak baik pada kualitas 

pembelajarannya. Selain itu Bapak Andy juga 

berharap agar pelaksanaan supervisi itu membuat 

guru nyaman tanpa merasa ada tekanan, sehingga 

antara supervisor dan juga guru yang disupervisi 

tidak ada rasa canggung atau merasa bersalah.
100
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Dari beberapa pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa faktor yang bisa mendukung 

pelaksanaan supervisi akademik di SMK PGRI 2 

Ponorogo antara lain : (a) adanya perencanaan yang 

matang, (b) adanya koordinasi supervisor dengan 

kepala sekolah dan juga guru yang disupervisi, (c) 

adanya hubungan yang baik antara supervisor 

dengan guru yang disupervisi, (d) guru diberikan 

penjelasan tentang pentingnya supervisi, kriteria 

supervisi dan waktu pelaksanaan supervisi, (e) 

supervisor yang berkompeten, (f) kepala sekolah 

meluangkan waktu untuk melaksanakan supervisi 

sendiri, (h) sarana dan prasarana yang lengkap.  

Adapun faktor yang menghambat 

pelaksanaan supervisi akademik di SMK PGRI 2 

Ponorogo antara lain adalah : (a) kurangnya kesiapan 

guru juga supervisor itu sendiri, (b) jumlah guru 



 

 

sehingga tidak semuanya bisa disupervisi, (c) 

kurangnya personil yang melaksanakan supervisi, (d) 

banyaknya kegiatan sekolah sehingga membuat 

jadwal supervisi tidak berjalan sesuai rencana.  

Solusi yang bisa dilakukan untuk 

menghadapi hambatan yang terjadi antara lain: (a) 

pemberian motivasi kepada guru akan pentingnya 

supervisi akademik, (b) dilakukan koordinasi secara 

intens antara supervisor dengan guru yang 

disupervisi, (c) menjalin kerjasama dengan 

koordinator mata pelajaran, (d) menerapkan disiplin 

terhadap tata tertib guru.  

Adapun supervisi akademik yang diharapkan 

terkait pelaksanaan supervisi akademik kedepannya 

antara lain: (a) supervisi akademik yang lebih efektif 

dan efisien, (b) supervisi yang obyektif, sesuai data 

dilapangan, (c) supervisi yang bisa mencakup semua 



 

 

guru, (d) supervisi yang tidak terlalu formal namun 

tetap bisa meningkatkan kinerja guru, (e) supervisi 

yang bisa meningkatkan kompetensi guru, (d) 

adanya pertemuan individual dengan kepala sekolah 

maupun tim supervisor, (e) supervisi yang membuat 

guru tidak tertekan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Pendekatan, Teknik, dan Langkah-Langkah 

Supervisi Akademik dalam Meningkatkan 

Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru di 

SMK PGRI 2 Ponorogo 

1. Pendekatan Supervisi Akademik dalam 

Meningkatkan Kompetensi Pedagogik dan 

Profesional Guru di SMK PGRI 2 Ponorogo 

Dalam pelaksanaan supervisi akademik, 

karakteristik guru yang dihadapi oleh supervisor 

pasti berbeda-beda. Perbedaaan tersebut dapat 

dilihat dari sisi usia dan kematangan, 

pengalaman kerja, motivasi maupun kemampuan 

guru. Karena itu supervisor harus menerapkan 

pendekatan yang sesuai dengan karakteristik 

guru yang dihadapinya. Apabila pendekatan yang 

168 

 



 

 

digunakan tidak sesuai, maka kegiatan suprvisi 

kemungkinan tidak akan berjalan dengan 

efektif
101

. Sama halnya dengan tim supervisi 

akademik SMK PGRI 2 Ponorogo yang 

merupakan wakil kepala sekolah bidang 

kurikulum beserta pokjanya yang mendapat 

tugas langsung dari kepala sekolah utnuk 

melakukan supervisi akademik terlebih dahulu 

mengenali karakter maupun kompetensi guru 

yang akan disupervisi agar pendekatan yang akan 

digunakan nantinya sesuai dengan apa yang para 

guru butuhkan.  

Pendekatan yang digunakan dalam 

pelaksanaan supervisi akademik untuk 

meningkatkan kompetensi pedagogik dan 

                                                           
101

 Sudarwan Danim & H. Khairil, Profesi 

kependidikan ,170-171.  



 

 

profesional guru di SMK PGRI 2 Ponorogo 

antara lain:  

a. Pendekatan Langsung 

Menurut Glickmen pendekatan 

langsung merupakan pendekatan terhadap 

permasalahan yang bersifat langsung. 

Supervisor memberikan arahan secara 

langsung kepada guru yang disupervisi 

sehingga perilau supervisor lebih dominan. 

Perilaku supervisor dalam pendekatan ini 

yaitu menjelaskan, menyajikan, 

mengarahkan, memberi contoh, menerapkan 

tolak ukur, dan memberi penguatan.
102

 Teori 

tersebut sesuai dengan deskripsi data 

sebelumnya yang menjelaskan bahwa 

supervisi akademik di SMK PGRI 2 
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Ponorogo menggunakan pendekatan 

langsung dengan cara supervisor mengnjungi 

kelas dimana guru yang akan disupervisi 

mengajar. Jadi supervisor secara langsung 

melihat sekaligus menilai cara guru 

mengajar.  

b. Pendekatan Tidak Langsung 

Pendekatan tidak langsung 

merupakan pendekatan terhadap 

permasalahan yang sifatnya tidak langsung. 

Supervisor tidak secara langsung 

menunjukkan permasalahan terlebih dahulu 

mendengarkan secara aktif apa yang 

dikemukakan guru yang 

dialami/dipermasalahkan, supervisor 

mencoba memahami apa yang dialami oleh 

guru. Perilaku supervisor dalam pendekatan 



 

 

ini yaitu mendengarkan, memberikan 

penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan 

memecahkan masalah, dan hal ini akan 

dilakukan secara berkesinambungan.
103

 

Supervisor di SMK PGRI 2 Ponorogo 

menggunakan pendekatan tidak langsung 

melalui kegiatan rapat maupun workshop. 

Jadi supervisor tidak secara langsung terlibat 

dengan guru yang disupervisi. Melalui 

kegiatan sperti inilah kompetensi guru dapat 

ditingkatkan sehingga akan berdampak pada 

kualitas pembelajaran yang diberikan.   

c. Pendekatan Kolaboratif 

Pendekatan kolaboratif merupakan 

pendekatan yang memadukan antara 

pendekatan langsung dan pendekatan tidak 

langsung. Perilaku supervisor dalam 

                                                           
103

 Ibid, 45.  



 

 

pendekatan ini yaitu menyajikan, 

menjelaskan, mendengarkan, memecahkan 

permasalahan, dan negosiasi.
104

 Sesuai 

dengan deskripsi data sebelumnya supervisor 

di SMK PGRI 2 Ponorogo menggunakan 

pendekatan kolaboratif dengan cara 

membentuk semacam kelompok kerja guru 

mata pelajaran. Melalui wadah seperti ini 

koordinasi antar guru mata pelajaran lebih 

mudah. Selain itu para guru juga bisa 

melakukan diskusi mengenai mata pelajaran 

yang diampu dengan guru yang sesuai 

dibidangnya. 

  

2. Teknik Supervisi Akademik dalam 

Meningkatkan Kompetensi Pedagogik dan 

Profesional Guru di SMK PGRI 2 Ponorogo 
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Supervisor dalam melaksanakan supervisi 

akademik memerlukan teknik-teknik yang efektif 

agar kegiatan supervisi mampu mencapai tujuan 

yang diharapkan. Sebelum menentukan teknik 

supervisi yang akan digunakan, tentu saja 

supervisor terlebih dahulu melakukan diagnosa 

atau menelusuri apa sebenarnya permasalahan 

mendasar yang dihadapi guru. Setelah ditemukan 

permasalahannya, kemudian supervisor 

menentukan teknik-teknik supervisi yang 

digunakan. Teknik supervisi yang digunakan 

akan selalu memperhatikan dan terkait dengan 

problem mengajar yang dilakukan guru, 

banyaknya guru dan variasi mata pelajaran yang 

menjadi tanggung jawab yang dibimbing.  

Teknik supervisi akademik yang 

digunakan di SMK PGRI 2 Ponorogo dalam 



 

 

meningkatkan kompetensi pedagogik dan 

profesional guru antara lain:  

a. Teknik Individu  

Teknik individu dalam pelaksanaan 

supervisi akademik di SMK PGRI 2 

Ponorogo dilakukan melalui kunjungan 

kelas. Berdasarkan kajian teori sebelumnya 

yang menegaskan bahwa salah satu teknik 

supervisi yang sangat urgen, dalam 

pengembangan kompetensi guru adalah 

teknik kunjungan kelas. Dengan kunjungan 

kelas pengawas/kepala sekolah dapat 

mengetahui apakah guru-guru menjalankan 

proses pembelajaran sesusai dengan RPP 

yang telah disusun, serta melihat secara 

langsung kemampuan guru mengajar di 



 

 

kelas.
105

 Teori tersebut sesuai dengan 

deskripsi data yang menegaskan, bahwa 

supervisor SMK PGRI 2 Ponorogo 

mengunjungi guru yang akan disupervisi 

ketika proses pembelajaran dengan 

membawa instrument penilaian supervisi 

akademik. Guru yang disupervisi terlebih 

dahulu harus menyiapkan beberapa 

perlengkapan administrasi mengajar seperti 

RPP, Prota maupun Promes. Melalui 

kunjungan kelas seperti ini supervisor akan 

mengetahui sejauh mana kemampuan guru 

dalam mengajar, dan melalui penilaian yang 

dilakukan akan diketahui juga aspek-aspek 

apa saja yang masih kurang, sehingga 

nantianya akan diberikan tindak lanjut yang 
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dapat meningkatkan kompetensi guru dalam 

mengajar. 

b. Teknik Kelompok  

Teknik supervisi akademik kelompok 

yang digunakan di SMK PGRI 2 Ponorogo 

yaitu melalui rapat, diskusi kelompok guru 

mata pelajaran, organisasi profesi guru 

seperti MGMP, kemudian juga melalui 

workshop-workshop baik yang diadakan oleh 

sekolah maupun pihak luar sekolah. Melalui 

kegiatan-kegiatan tersebut maka kemampuan 

guru di SMK PGRI 2 Ponorogo juga akan 

meningkat. Hal tersebut sesuai dengan teori 

yang menjelaskan bahwa melalui rapat guru 

yang dipimpin oleh supervisor akan 

menghasilkan guru yang baik, jika 

direncanakan dengan baik, dilaksanakan 



 

 

sesuai perencanaan, dan ditindaklanjuti 

sesuai dengan kesepakatan yang dicapai 

dalam rapat. Melalui diskusi kelompok guru 

mata pelajaran yang terbangun dalam sistem 

pendidikan akan menciptakan pula komunitas 

belajar yang demokratik dan adil secara 

sosial. Dan melalui kegiatan workshop dapat 

meningkatkan kapasitas profesional guru, 

menambah wawasan, dan menambah 

keterampilan khususnya yang berkaitan 

dengan layanan belajar baik yang dilakukan 

oleh guru maupun lembaga (sekolah).
106

 

 

3. Langkah-langkah Supervisi Akademik dalam 

Meningkatkan Kompetensi Pedagogik dan 

Profesional Guru di SMK PGRI 2 Ponorogo 
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Langkah-langkah supervisi yang harus 

dilakukan oleh supervisor meliputi 

merencanakan, melaksanakan mengevaluasi, 

menindaklanjuti, dan melaporkan. Konsep 

perencanaan program supervisi akademik adalah 

penyusunan dokumen perencanaan pemantauan 

serangkaian kegiatan membantu guru 

mengembangkan kemampuannya mengelola 

proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Langkah kedua setelah 

perencanaan yaitu pelaksanaaan, berupa realisasi 

dari apa yang telah direncanakan. Langkah 

ketiga yaitu evaluasi, yaitu serangkaian langkah 

untuk menilai, menentukan sebuah kegiatan 

proses pembelajaran yang telah ditentukan untuk 

kemudian menjadi pertimbang dan keputusan 

supervisi. Langkah selanjutnya yaitu tindak 



 

 

lanjut, berupa penguatan dan penghargaan 

kepada guru yang telah disupervisi. Langkah 

terakhir yaitu pelaporan yang dilaksanakan untuk 

menyampaikan data atau informasi kepada 

pihak-pihak yang berhak menerima laporan 

sesuai garis organisasi tertentu.
107

 

Teori tersebut sesuai dengan hasil 

deskripsi data yang menegaskan bahwa langkah-

langkah supervisi akademik di SMK PGRI 2 

Ponorogo meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, tindak lanjut. Namun, dalam pelaporan 

secara tertulis di SMK PGRI 2 Ponorogo belum 

dilaksanakan secara maksimal karena ada 

beberapa faktor yang kurang mendukung. Dalam 

pelaksanakan supervisi kelas di SMK PGRI 2 
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Ponorogo dapat digambarkan seperti alur dan 

skema berikut ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 

Langkah-langkah Supervisi Akademik 

 

Berdasarkan skema pada gambar di atas 

dapat disimpulkan bahwa wewenang kepala sekolah 

SMK PGRI 2 Ponorogo sebagai supervisor peran 

Evaluasi supervisi  

Pelaksanaan Superviis 

Tindak Lanjut 

Supervisi 

kepala sekolah sebagai 

supervisor  

Tim Supervisi 

Perencanaan Supervisi 



 

 

dan tugasnya didelegasikan kepada tim supervisor 

yang merupakan wakil kepala sekolah bidang 

kurikulum beserta pokjanya. Tim supervisor 

membuat program kerja supervisi kelas, yang 

selanjutnya membuat indikator atau instrument 

penilaian supervisi kelas. Kemudian tim supervisor 

memberi tahu kepada guru yang akan disupervisi 

terkait pelaksanaan supervisi kelas. Mengacu dari 

instrument yang telah dibuat tersebut, kemudian 

dilaksanakan supervisi oleh tim supervisor, sehingga 

akan diperoleh hasil penilaian supervisi kelas 

terhadap kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran. 

Setelah diperoleh hasil penilaian supervisi akademik 

maka tim supervisor bersama guru yang disupervisi 

melakukan evaluasi. Begitu juga dengan kepala 

sekolah. Setelah dievaluasi maka langkah 

selanjutnya yaitu mengambil tindak lanjut dari 



 

 

kegiatan supervisi akademik seperti pembenahan 

perlengkapan administrasi yang belum lengkap atau 

masih kurang, kemudian dilakukan pembinaan 

melalui kegiatan workshop baik yang diadakan oleh 

pihak sekolah maupun pihak luar sekolah. Setelah 

semua kegiatan supervisi akademik dilaksanakan 

maka tahap terakhir yaitu membuat pelaporan. 

Pelaporan menjadi hal sangat penting terhadap 

pelaksanaan supervisi akademik karena bisa 

digunakan untuk bahan masukan yang positif bagi 

kepala sekolah maupun pengawas. Selain itu laporan 

tersebut juga bisa digunakan untuk memonitoring 

kinerja guru maupun mutu pembelajaran di sekolah. 

Namun untuk pelaporan hasil supervisi akademik di 

SMK PGRI 2 Ponorogo secara tertulis belum 

dilaksankan. Salah satu penyebabnya karena 

kurangnya tenaga supervisor, sehingga untuk urusan 



 

 

administrasi supervisi akademik belum tertata 

dengan rapi. 

Jadi, dari hasil analisi data diatas dapat 

disimpulkan bahwa supervisi akademik di SMK 

PGRI 2 Ponorogo dilakukan dengan menggunakan 

tiga pendekatan, yaitu pendekatan langsung, 

pendekatan tidak langsung serta pendekatan 

kolaboratif. Teknik pelalaksanaannya dilakukan 

dengan teknik individual dan juga teknik kelompok. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam 

pelaksanaan supervisi akademik di SMK PGRI 2 

Ponorogo meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi dan tindak lanjut. 

 

B. Dampak Positif Implementasi Supervisi 

Akademik dalam Meningkatkan Kompetensi 

Pedagogik dan Profesional Guru di SMK PGRI 2 

Ponorogo 



 

 

Menurut Mohammad Amin, kompetensi guru 

pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari konsep 

hakikat tugas guru. Kompetensi guru mencerminkan 

tugas dan kewajiban guru yang harus dilakukan 

sehubungan dengan arti jabatan yang menuntut suatu 

kompetensi tertentu. Status kompetensi yang 

profesional tidak diberikan oleh siapapun, tetapi 

harus dicapai dalam kelompok profesi bersangkutan. 

Awalnya, tentu harus dibina melalui penguatan 

landasan profesi, misalnya pembinaan tenaga 

kependidikan yang sesuai, pengembangan 

infrastruktur, pelatihan jabatan yang memadai, 

efisiensi dalam sistem perencanaan, serta pembinaan 

administrasi dan pembinaan kepegawaian.
108

 

Salah satu tugas kepala sekolah yaitu sebagai 

supervisor. Inti dari kegiaatan supervisi yaitu 
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memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap 

guru agar kompetensinya meningkat sehingga akan 

berdampak pada kegiatan belajar mengajar. 

Berdasarkan kajian teori sebelumnya, yang 

menegaskan bahwa setiap guru wajib memiliki 

empat kompetensi, diantaranya kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional.  

Salah satu dampak positif pelaksanaan 

supervisi akademik yaitu adanya peningkatan 

kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogik 

dan profesional, karena kedua kompetensi 

tersebutlah yang secara langsung berkaitan dengan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

Terkait kompetensi pedagogik terdiri atas lima 

subkompetensi, yaitu: memahami peserta didik 

secara mendalam; merancang pembelajaran; 



 

 

termasuk memahami landasan pendidikan untuk 

kepentingan pembelajaran; dan mengembangkan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

kompetensinya.
109

 

Kompetensi profesional terdiri dari dua ranah 

subkompetensi. Pertama, subkompetensi menguasai 

keilmuan yang terkait dengan bidang studi memiliki 

indikator esensial; memahami materi ajar yang ada 

dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, 

konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau 

koheren dengan materi ajar; memahami hubungan 

konsep antar mata pelajaran terkait; dan menerapkan 

konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-

hari. Kedua, subkompetensi menguasai struktur dan 

metode kilmuan memiliki indikator esensial 

menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian 
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kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi 

bidang studi.
110

 

Teori tersebut sesuai dengan deskripsi data 

yang menegaskan, bahwa dampak positif 

implementasi supervisi akademik di SMK PGRI 2 

Ponorogo mampu meningkatkan kompetensi 

pedagogik dan juga profesional guru di sekolah, 

diantaranya: 

 

 

1. Guru lebih paham dalam membuat perangkat 

pembelajaran  

Meningkatnya kompetensi guru di SMK 

PGRI 2 Ponorogo dalam mengembangkan 

kurikulum yang sesuai dengan mata pelajaran yang 

diampu dibuktikan dengan membuat perangkat 

pembelajaran seperti RPP, Silabus, Prota maupun 
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Promes sebelum mengajar. Dengan meningkatkan 

kompetensi pedagogik dan profesional guru melalui 

supervisi akademik, guru yang sebelumnya belum 

bisa membuat perangkat pembelajaran akan lebih 

mampu dalam membuat perangkat pembelajaran. 

Hal ini berdampak pula pada kualitas pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru tersebut. Dengan 

meningkatnya kualitas pembelajaran diharapkan juga 

mampu meningkatkan hasil pembelajaran.  

2. Guru lebih mudah memahami perilaku dan 

karakteristik siswa 

Melalui pelaksanaan supervisi akademik guru 

di SMK PGRI 2 Ponorogo juga lebih mudah 

memahami perilaku dan karakteristik siswa. 

Mengingat setiap siswa memiliki karakteristik dan 

juga kemampuan yang berbeda-beda, maka perlu 

penanganan yang berbeda pula. Pemahaman perilaku 



 

 

dan karakteristik siswa ini diwujudkan dalam 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, 

dimana para guru sekreatif dan seinovatif mungkin 

dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada 

siswa.  

3. Guru lebih kreatif dan inovatif dalam menggunakan 

metode-metode pembelajaran 

Melalui pelaksanaan supervisi akademik, 

guru di SMK PGRI 2 Ponorogo lebih kreatfi dan 

inovatif dalam menggunakan metode-metode 

pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan 

untuk menciptakan suasana kelas yang aktif, dan itu 

menjadi tugas utama guru. Kurikulum 2013 sendiri 

telah mengamanatkan agar pembelajaran lebih 

mengedepankan pendekatan saintifik. Penerapan 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan 

keterampilan proses seperti mengamati, 



 

 

mengklarifikasi, menjelaskan serta menyimpulkan. 

Guru di SMK PGRI 2 Ponorogo berusaha untuk 

menerapkan pendekatan saintifik dalam kegiatan 

pembelajaran, hal ini terbukti dari hasil observasi 

yang peneliti lakukan di kelas Bapak Hadi sewaktu 

mengajar.  

 

 

4. Guru lebih mudah dalam menggunakan teknologi 

pembelajaran 

Melalui pelaksanaan supervisi akademik para 

guru di SMK PGRI 2 Ponorogo juga lebih 

memahami tentang memiliki pemanfaatan teknologi 

dan informasi dalam kegiatan pembelajaran. Hal 

tersebut terbukti dalam proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh para guru,  yaitu dengan 

memanfaatkan proyektor serta penggunaan power 



 

 

point. Hal tersebut sesuai dengan tuntutan era 

globalisasi yang mengharuskan para guru mampu 

menggunakan serta memanfaatkan teknologi dalam 

pembelajaran sehingga guru lebih mudah 

menyampaikan materi pembelajaran dan siswa juga 

lebih semangat dan jelas dalam menerima 

pengetahuan yang disampaikan oleh guru. 

5. Minat guru untuk melakukan perubahan sikap dan 

kinerja meningkat lebih baik. 

Melalui supervisi akademik minat guru untuk 

melakukan perubahan sikap dan kinerja juga 

meningkat menjadi lebih baik. Pembentukan sikap 

yang baik tentu tidak muncul begitu saja, namun 

harus dibinda sejak calon guru memulai 

pendidikannya. Tugas kepala sekolah dalam hal ini 

yaitu memberikan binaan kepada para guru di 

sekolahnya. Salah satunya melalui kegiatan supervisi 



 

 

akademik. Sikap dan juga kinerja guru di SMK 

PGRI 2 Ponorogo sudah cukup baik, hal itu terbukti 

dari kedisiplinan guru yang datang tepat waktu dan 

tidak membiarkan kelas dalam kondisi kosong. Para 

guru juga tergabung dalam tim MGMP sehingga 

lebih mempermudah untuk mengembangkan 

kompetensinya terutama dalam peningkatan kualitas 

pembelajaran.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan supervisi akademik di SMK PGRI 2 

Ponorogo berhasil dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogik dan profesional guru diantaranya guru 

lebih mudah membuat perangkat pembelajaran, 

memahami peserta didik, mengembangkan metode 

pembelajaran, menggunakan teknologi 

pembelajaran, serta kinerja guru semakin meningkat. 

 



 

 

C. Faktor pendukung Dan Penghambat 

Implementasi Supervisi Akademik dalam 

Meningkatkan Kompetensi Pedagogik dan 

Profesional Guru di SMK PGRI 2 Ponorogo 

Setiap kegiatan tentu diharapkan 

mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu juga 

untuk kegiatan supervisi akademik di SMK PGRI 2 

Ponorogo. Tujuan dari kegiatan supervisi akademik 

adalah memberikan pembinaan sekaligus bimbingan 

terhadap guru dalam melaksanakan tugasnya yaitu 

mengajar. Harapan yang lebih jauh lagi yaitu untuk 

meningkatkan hasil belajar dan prestasi siswa. 

Ketika kegiatan supervisi akademik sudah berfokus 

pada keberhasilan siswa dalam memperoleh ilmu 

pengetahuan dan juga keterampilan, berarti kegiatan 

supervisi akademik tersebut sudah sesuai dengan 

tujuannya.  



 

 

Keberhasilan supervisi dan pengawasan yang 

dilakukan baik oleh kepala sekolah maupun 

pengawas pendidikan tidak terlepas dari faktor yang 

berhubungan dengan supervisi dan pengawasan 

pendidikan, keteramilan supervisor yang efektif serta 

faktor yang menghambat efektivitas tersebut, dan hal 

ini akan dianggap efektif jika supervisi dan 

pengawasan pendidikan mampu mebantu 

meningkatkan kinerja guru, membawa ke  arah 

perubahan yang lebih baik, memberikan fokus 

perhatiaan pada perbaikan pembelajaran serta 

melakukan focus group discussion dalam 

peningkatan profesionalisme guru.
111

 Dalam 

pelaksanaan supervisi akademik di SMK PGRI 2 

Ponorogo tidak terlepas dari faktor pendukung 

maupun faktor penghambatnya. 
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1. Faktor Pendukung  

Faktor yang bisa mendukung 

pelaksanaan supervisi akademik di SMK PGRI 

2 Ponorogo berdasarkan hasil analisis data 

sebelumnya anatara lain sebagai berikut:  

 

a. Adanya perencanaan yang matang 

Perencanaan merupakan langkah awal 

dalam setiap kegiatan, termasuk dalam 

pelaksanaan supervisi akademik. Hal-hal 

yang harus dipersiapkan dalam perencanaan 

ini diantaranya penentuan waktu supervisi 

akademik, instrument supervisi akademik, 

materi-materi supervisi akademik dan lain 

sebagainya. Perencanaan berfungsi untuk 

menghasilkan kerangka kerja dan sebagai 

penyelesaian, menentukan proses untuk 



 

 

mencapai tujuan mengukur setiap langkah, 

atau membandingkannya dengan hasil yang 

seharusnya dicapai, mencegah pemborosan, 

dan mempersempit kemungkinan timbulnya 

hambatan. Para guru di SMK PGRI 2 

Ponorogo memiliki harapan agar setiap 

kegiatan supervisi akademik yang akan 

dilaksanakan direncanakan semaksimal 

mungkin, sehingga tujuan dari kegiatan 

supervisi akademik juga dapat tercapai.  

b. Adanya koordinasi supervisor dengan kepala 

sekolah dan juga guru yang disupervisi 

Koordinasi sangat diperlukan dalam 

setiap kegiatan pendidikan terutama untuk 

menyatukan kesamaan sudut pandang antara 

berbagai pihak yang berkepentingan dengan 

kegiatan dan tujuan pendidikan. Tanpa 



 

 

adanya koordinasi, spesialisasi dan 

pembagian kerja yang dilakukan pada setiap 

kegiatan akan sia-sia karena setiap bagian 

cenderung hanya memikirkan pekerjaan atau 

tugas masing-masing dan melupakan tujuan 

lembaga secara keseluruhan. Pentingnya 

koordinasi juga berlaku antara tim supervisor 

dengan kepala sekolah. Selama ini koordinasi 

antara kepala sekolah dengan tim supervisi 

SMK PGRI 2 Ponorogo sudah cukup baik, 

hal itu terbukti melalui adanya pemantauan, 

evaluasi dan juga saran-saran yang diberikan 

oleh kepala sekolah dalam setiap kegiatan 

sekolah termasuk supervisi akademik.  

c. Adanya hubungan yang baik antara 

supervisor dengan guru yang disupervisi 



 

 

Hubungan yang baik antara 

supervisor dengan guru yang disupervisi itu 

penting sekali. Ketika hubungan baik itu 

sudah tercipta maka pelaksanaan supervisi 

pun akan berjalan dengan baik. Guru tidak 

akan merasa takut ataupun canggung dalam 

kegiatan supervisi akademik. Guru juga akan 

lebih terbuka dalam menyampaikan 

permasalahan yang dihadapi sehingga 

pemberian solusinya pun akan lebih mudah 

diterima.  

d. Guru diberikan penjelasan tentang 

pentingnya supervisi, kriteria supervisi dan 

waktu pelaksanaan supervisi 

Pemahaman tentang supervisi 

akademik sangat penting bagi guru. Ketika 

guru telah memahami pentingnya supervisi 



 

 

akademik maka guru tersebut akan lebih siap 

dalam menerima supervisi dari supervisor. 

Penyampaian terkait waktu pelaksanaan dan 

juga kriteria penilaian supervisi juga sangat 

penting, karena guru akan lebih mudah dalam 

mempersiapkan perangkat administrasi.  

 

e. Supervisor yang berkompeten 

Untuk dapat melaksanakan fungsinya 

secara efektif dan efisien, seorang supervisor 

perlu memiliki beberapa keterampilan terkait 

pelaksanaan supervisi akademik, baik dari 

teknik atau metode yang digunakan maupun 

langkah-langkah pelaksanannya. Ketika 

seorang supervisor memiliki kompetensi 

dibidangnya maka pelaksanaan supervisi 



 

 

akan berjalan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan.  

f. Kepala sekolah meluangkan waktu untuk 

melaksanakan supervisi sendiri 

Salah satu tugas dari kepala sekolah 

adalah melaksanakan kegiatan supervisi 

akademik. Karena beban kerja yang cukup 

banyak maka beberapa kepala sekolah 

membentuk tim supervisi akademik dengan 

tujuan kegiatan supervisi tetap dapat berjalan 

dengan baik, termasuk kepala sekolah SMK 

PGRI 2 Ponorogo. Namun, beberapa guru 

berharap agar kepala sekolah tetap bisa 

meluangkan waktunya untuk turut serta 

dalam pelaksanaan supervisi akademik, agar 

terjalin kedekatan secara langsung antara 

kepala sekolah dengan guru yang disupervisi.  



 

 

g. Sarana dan prasarana yang lengkap 

Salah satu faktor keberhasilan dalam 

melaksanakan kegiatan pendidikan adalah 

faktor sarana dan prasarana. Kegiatan belajar 

mengajar bukan sekedar memahami teori saja 

namun memerlukan praktik, terlebih untuk 

sekolah kejuruan seperti SMK PGRI 2 

Ponorogo. Oleh karena itu, sarana dan 

prasarana untuk kegiatan tersebut semestinya 

harus ada di setiap sekolah sehingga setiap 

kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan 

dengan lancar. Di SMK PGRI 2 Ponorogo 

sarana dan prasarananya sudah cukup 

lengkap, mulai dari ruang kelas, 

perpusatakaan, laboratorium, dan juga ruang 

praktik. Peralatan praktiknyapun sudah 

mencukupi kebutuhan siswa. Ketika sarana 



 

 

dan prasarananya sudah lengkap maka 

kegiatan supervisi akademik pun dapat 

berjalan dengan baik terutama yang 

berkenaan dengan berhasilnya kegiatan guru 

dalam menyampaikan ilmu pengetahuan 

kepada siswa, karena siswa tidak hanya 

diberikan teori saja namun juga dipraktikkan.  

 

2. Faktor Penghambat  

Faktor yang menghambat pelaksanaan 

supervisi akademik di SMK PGRI 2 Ponorogo 

menurut beberapa sinforman yang peneliti 

wawancarai antara lain sebagai berikut: 

a. Kurangnya kesiapan guru juga supervisor itu 

sendiri 

Ada beberapa penyebab yang 

membuat kurangnya kesiapan guru maupun 



 

 

supervisor dalam kegiatan supervisi 

akademik di SMK PGRI 2 Ponorogo seperti 

guru tidak mau memperlajari regulasi 

pendidikan, sehingga ada beberapa guru yang 

masih merasa kesulitan dalam membuat 

perangkat pembelajaran seperti RPP, Prota 

dan juga Promes. Padahal di dalam regulasi 

tersebut sudah dijelaskan secara rinci. 

Kemudian jam mengajar guru juga sudah 

cukup padat, sehingga ada beberap guru yang 

memilih untuk membuat RPP yang sama dari 

tahun ke tahun. Sedangkan kurangnya 

kesiapan dari supervisor itu diakibatkan 

karena padatnya jadwal dari supervisor itu 

sendiri, karena sebenarnya supervisor yang 

terdiri dari waka kurikulum dan pokjanya 

juga bertugas untuk mengajar di samping 



 

 

mengurusi administrasi terkait bidang 

kurikulum.  

b. Jumlah guru yang banyak sehingga tidak 

semuanya bisa disupervisi 

Jumlah guru di SMK PGRI 2 

Ponorogo cukup banyak, yaitu sekitar 99 

orang, dan jumlah tim supervisor nya hanya 

sekitar 4 orang. Tentu hal tersebut akan 

menghambat pelaksanaan supervisi 

akademik, karena jumlah guru yang 

disupervisi dengan jumlah supervisor tidak 

seimbang sehingga supervisor tidak bisa 

mensupervisi semua guru.  

c. Kurangnya personil yang melaksanakan 

supervisi 

Meskipun pelaksanaan supervisi 

akademik sudah dilimpahkan dari kepala 



 

 

sekolah kepada wakil kepala sekolah bidang 

kurikulum beserta pokjanya namun hal 

tersebut ternyata masih belum cukup untuk 

mensupervisi semua guru, selain jumlah guru 

di SMK PGRI 2 Ponorogo sangat banyak 

juga karena wakil kepala bidang kurikulum 

beserta pokjanya memiliki banyak sekali 

tugas dan tanggung jawab, seperti megajar 

dan juga mengurusi berbagai kegiatan dan 

administrasi terkait bidang kurikulum.  

d. Banyaknya kegiatan sekolah sehingga 

membuat jadwal supervisi tidak berjalan 

sesuai rencana 

Kegiatan di SMK PGRI 2 Ponorogo 

sangatlah banyak, mulai dari kegiatan siswa, 

guru, kepala sekolah, serta stakeholder 

lainnya sehingga hal tersebut menghambat 



 

 

jalannya kegiatan supervisi akademik. 

Karena kesibukan masing-masing individu 

berbeda dan kurangnya kerja sama yang baik 

maka kegiatan supervisi kurang ditangani 

dengan baik.  

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa ada beberapa faktor yang menghambat 

pelaksanaan supervisi akademik di SMK PGRI 

2 Ponorogo, seperti kurangnya kesiapan guru 

maupun supervisor, minimnya jumlah 

supervisor serta banyaknya kegiatan sekolah 

yang membuat kegiatan supervisi akademik 

tidak berjalan sesuai perencanaan yang telah 

dibuat. Namun, dari beberapa faktor 

penghambat tersebut semuanya dapat 

diminimalisir jika kegiatan supervisi akademik 

direncanakan dengan lebih baik lagi, dan 



 

 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang 

sudah dibuat. Tentu hal ini memerlukan 

kerjasama yang baik  dengan seluruh komponen 

sekolah yang berkepentingan, seperti kepala 

sekolah, tim supervisor dan juga guru yang akan 

disupervisi. Untuk faktor pendukung tentunya 

berhubungan erat dengan faktor penghambat. 

Jika semua faktor penghambat sudah diperbaiki 

dan dipenuhi kekurangan-kekurangannya, secara 

otomatis itu akan menjadi faktor pendukung 

seperti yang sudah disebutkan di atas.  

 

 

 

 

 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pendekatan supervisi akademik dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik dan 

profesional guru di SMK PGRI 2 Ponorogo yaitu 

pendekatan langsung, pendekatan tidak langsug 

serta pendekatan kolaboratif. Hal tersebut 

disesuaikan dengan kondisi guru yang akan 

disupervisi, mengingat setiap guru memiliki 

karakteristik dan juga kompetensi yang berbeda-

beda. Teknik supervisi akademik dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik dan 

profesional guru di SMK PGRI 2 Ponorogo yaitu 

teknik individu dan teknik kelompok. Teknik 

secara individu dilakukan melalui kunjungan 

kelas oleh supervisor terhadap guru yang akan 
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disupervisi. Sedangkan teknik kelompok melalui 

kegiatan rapat, diskusi kelompok guru mata 

pelajaran,organisasi profesi guru seperti MGMP, 

dan juga melalui workshop-workshop baik yang 

diadakan oleh sekolah maupun pihak luar 

sekolah. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan 

dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi 

guru, terutama kompetensi pedagogik dan 

profesional. Adapun langkah-langkah supervisi 

akademik dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogik dan rofesional guru di SMK PGRI 2 

Ponorogo meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi dan tindak lanjut. 

2. Dampak positif supervisi akademik dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik dan 

profesional guru di SMK PGRI 2 Ponorogo 

antara lain: (a) guru lebih paham dalam membuat 



 

 

perangkat pembelajaran (b) guru lebih mudah 

memahami perilaku dan karakteristik siswa, (c) 

guru lebih kreatif dan inovatif dalam 

menggunakan metode-metode pembelajaran, (d) 

guru lebih mudah dalam menggunakan teknologi 

pembelajaran, (e) minat guru untuk melakukan 

perubahan sikap dan kinerja meningkat lebih 

baik. 

3. Faktor pendukung implementasi supervisi 

akademik dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogik dan profesional guru di SMK PGRI 2 

Ponorogo antara lain: (a) adanya perencanaan 

yang matang, (b) adanya koordinasi supervisor 

dengan kepala sekolah dan juga guru yang 

disupervisi, (c) adanya hubungan yang baik 

antara supervisor dengan guru yang disupervisi, 

(d) guru diberikan penjelasan tentang pentingnya 



 

 

supervisi, kriteria supervisi dan waktu 

pelaksanaan supervisi, (e) supervisor yang 

berkompeten, (f) kepala sekolah meluangkan 

waktu untuk melaksanakan supervisi sendiri, (h) 

sarana dan prasarana yang lengkap. Sedangkan 

faktor yang menghambat implementasi supervisi 

akademik dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogik dan profesional guru di SMK PGRI 2 

Ponorogo antara lain: (a) kurangnya kesiapan 

guru juga supervisor itu sendiri, (b) jumlah guru 

sehingga tidak semuanya bisa disupervisi, (c) 

kurangnya personil yang melaksanakan 

supervisi, (d) banyaknya kegiatan sekolah 

sehingga membuat jadwal supervisi tidak 

berjalan sesuai rencana.  

 

 



 

 

B. Saran  

Diakhir setiap kegiatan secara langsung 

amupun tidak langsung tentunya ada penilaian. Dari 

penilaian tersebut akan teridentifikasi kelebihan 

maupun kekurangannya. Kekurangan-kekurangan 

inilah yang perlu diperbaiki, oleh karena itu perlu 

adanya saran-saran dari berbagai pihak. Sesuai 

dengan apa yang diharapkan dari penelitian ini yaitu 

bisa memberikan manfaat bagi kepala sekolah 

(khususnya kepala sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo), 

guru, tim supervisor dan juga smeua komponen yang 

terlibat dalam kelangsungan pendidikan di sekolah, 

maka saran-saran yang diberikan adalah sebagai 

berikut:  

1. Tim pelaksana supervisi sebaiknya ditambah, 

mengingat jumlah guru sangatlah banyak. 

Sehingga semua guru nantinya bisa disupervisi 

dan merasakan manfaat dari pelaksanaan 



 

 

supervisi akademik. Hal tersebut bisa dilakukan 

dengan memanfaatkan koordinator mata 

pelajaran, karena mereka lebih mengetahui dan 

memahami karakteristik maupun kompetensi 

guru mata pelajaran yang serumpun. 

2. Program supervisi sebaiknya disusun secara 

baik, jelas dan juga terarah sehingga dalam 

pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan 

mudah dan tujuan dari kegiatan supervisi 

akademik dapat tercapai.  

3. Meskipun sudah dibuat kriteria atau instrument 

penilaian sebaiknya dilakukan juga identifikasi 

kelebihan maupun kelemahan dari setiap guru 

yang disupervisi sehingga supervisor akan 

mendapatkan gambaran mengenai guru mana 

yang harus mendapatkan bantuan, bantuan dan 

pelayanan seperti apa yang harus diberikan serta 



 

 

bagaimana cara untuk memberikan bantuan 

tersebut.  

4. Sudah waktunya kegiatan supervisi akademik 

untuk ditangani dengan lebih baik dan juga 

kontinu. Karena supervisi akademik merupakan 

strategi yang sangat baik untuk meningkatkan 

kompetensi guru terutama kompetensi 

pedagogik dan juga profesional. Disinilah peran 

kepala sekolah sangat dibutuhkan. Ketika 

kegiatan supervisi akademik dapat berjalan 

dengan baik, maka kemampuan guru pun akan 

meningkat sehingga akan berdampak pada 

kualias siswa yang dihasilkan.  
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