Jurnal Pendidikan BINANIAGA Vol. 01, No. 01, Januari 2020
ISSN: 2655 - 7908

Penelitian / Research.

PENERAPAN SUPERVISI KELAS
UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI
KEPALA SEKOLAH DALAM MELAKSANAKAN
SUPERVISI PEMBELAJARAN
(Penelitian Tindakan Sekolah terhadap Kepala Sekolah
di SMK Kota Bogor Semester 2 Tahun 2016/2017)
UZI FAUZIAH
Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan Wilayah II Provinsi Jawa Barat

Diterima: 20 Agustus 2019; Disetujui: 15 Desember 2019; Dipublikasikan: 31 Januari 2020.
Keperluan mengutip tulisan ilmiah ini: Uzi Fauziah. (2020). Penerapan Supervisi Kelas untuk Meningkatkan
Kompetensi Kepala Sekolah dalam Melaksanakan Supervisi Pembelajaran (Penelitian Tindakan Sekolah
terhadap Kepala Sekolah di SMK Kota Bogor Semester 2 Tahun 2016 /2017, Jurnal Pendidikan BINANIAGA,
Vol. 01, No. 01, Januari 2020, Halaman: 65 - 84. DOI:

Abstraksi. Untuk menjaga mutu proses pendidikan, diperlukan adanya quality
controll yang mengawasi jalannya proses dan segala komponen pendukungnya.
Para kepala sekolah masih ada yang belum optimal dalam melaksanakan supervisi
pembelajaran. Beberapa temuan diantaranya beberapa kepala sekolah jarang
melaksanakan supervisi kelas, dan jarang menindaklanjuti temuan dari supervisi
kelas, hal ini diyakini penyebab kurang optimalnya layanan pembelajaran. Bertolak
dari permasalahan tersebut di atas, maka pengawas perlu memberikan
pendampingan untuk melakukan perbaikan pembinaan melalui PTS. Metode
penelitaian yang dipilih adalah metode penelitian tindakan dalam hal ini adalah
penelitian tindakan sekolah. Penelitian Tindakan Sekolah ini dilaksanakan pada
guru-guru SMK yang menjadi binaan peneliti di Kota Bogor. Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui proses peningkatan kompetensi kepala
sekolah dalam penerapan teknik supervisi kelas sebagai upaya pelaksanaan
supervisi pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kemampuan
kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi pembelajaran melalui teknik supervisi
kelas mengalami peningkatan dari tiap siklusnya. Untuk nilai rata-rata naik dari 73,33
pada siklus 1 menjadi 91,67 pada siklus 2. Dan nilai tertinggi dan terndah berturutturut naik yakni pada siklus 1, 80 dan 70 naik pada siklus 2 menjadi 95 dan 85.
Berdasarkan hasil tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penerapan teknik supervisi
kelas memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kompetensi kepala
sekolah.

Kata Kunci: Supervisi Kelas, Kompetensi Kepala Sekolah, Supervisi Pembelajaran
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pendidikan yang berkualitas merupakan acuan utama untuk menjamin
terlaksananya layanan pendidikan sesuai yang dicita-citakan. Target akhir
penyelenggaraan pendidikan dipengaruhi oleh proses pelaksanaan program-program
yang telah direncanakan. Oleh karena itu untuk menjaga mutu proses pendidikan,
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diperlukan adanya quality controll yang mengawasi jalannya proses dan segala
komponen pendukungnya. Meski demikian pengawasan mutu dalam dunia pendidikan
tentu berbeda dengan perusahaan yang memproduksi barang/jasa. Sekolah adalah
sebuah people changing institution, yang dalam proses kerjanya selalu berhadapan
dengan uncertainty and interdependence (McPherson, Crowson and Pitner, 1986: 3340).
Dalam situasi demikian, maka pengawasan terhadap sekolah pasti berbeda
model dan pendekatannya. Peran seorang pengawas pendidikan pun tentu berbeda
dengan pengawas pada perusahaan produksi. Oliva (1984: 19-20) menjelaskan ada
empat macam peran seorang pengawas atau supervisor pendidikan, yaitu sebagai:
coordinator, consultant, group leader dan evaluator. Supervisor harus mampu
mengkoordinasikan programs, goups, materials, and reports yang berkaitan dengan
sekolah dan para guru. Supervisor juga harus mampu berperan sebagai konsultan
dalam manajemen sekolah, pengembangan kurikulum, teknologi pembelajaran, dan
pengembangan staf. Ia harus melayani kepala sekolah dan guru, baik secara
kelompok maupun individual. Ada kalanya supervisor harus berperan sebagai pemimpin
kelompok dalam
pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan pengembangan
kurikulum, pembelajaran atau manajemen sekolah secara umum. Terakhir, supervisor
juga harus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan sekolah dan pembelajaran pada
sekolah-sekolah yang menjadi lingkup tugasnya.
Ada enam dimensi kompetensi yang harus dikuasai pengawas sekolah yakni: (a)
kompetensi kepribadian, (b) kompetensi supervisi manajerial, (c) kompetensi supervisi
akademik, (d) kompetensi evaluasi pendidikan, (e) kompetensi penelitian dan
pengembangan, dan (f) kompetensi sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas
berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam rangka melakukan pengawasan terhadap
pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Berdasarkan pengamatan di lapangan
khususnya di SMK Kota Bogor yang menjadi wilayah binaan peneliti masih banyak
ditemukan berbagai kondisi yang jauh dari kata ideal. Para kepala sekolah belum
optimal dalam melaksanakan supervisi pembelajaran. Beberapa temuan diantaranya
beberapa kepala sekolah jarang melaksanakan supervisi, selain itu beberapa yang lain
jarang menindaklanjuti temuan dari supervisi, hal ini diyakini penyebab kurang
optimalnya layanan pembelajaran.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
tindakan sekolah dengan judul “Penerapan Supervisi Kelas untuk Meningkatakan
Kompetensi Kepala Sekolah dalam Melaksanakan Supervisi Pembelajaran”.
Rumusan Masalah
Berdasarkan alasan pemilihan judul yang telah diuraikan di atas, pokok
permasalahan yang ada antara lain:
1. Apakah penerapan supervisi kelas dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah
dalam melaksanakan supervisi pembelajaran?
2. Bagaimana proses peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam melaksanakan
supervisi pembelajaran sebelum dan sesudah diterapkannya supervisi kelas?
3. Seberapa besar peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam melaksanakan
supervisi pembelajaran sesudah diterapkannya supervisi kelas?
Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian lni adalah untuk
mengetahui:
1. Untuk mendriskipsikan kemampuan kepala sekolah dalam penerapan teknik
supervisi kelas sebagai upaya pelaksanaan supervisi pembelajaran.
2. Untuk mengetahui proses peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam penerapan
teknik supervisi kelas sebagai upaya pelaksanaan supervisi pembelajaran.
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3. Untuk mengukur seberapa besar peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam
penerapan teknik supervisi kelas.
Manfaat Penelitian
1. Bagi Siswa
a. Untuk meningkatan motivasi belajar siswa.
b. Untuk meningkatkan proses pembelajaran di SMK.
2. Bagi Guru
a. Untuk meningkatan keterampilan guru dalam menyusun
pembelajaran.
b. Meningkatkan kemampuan guru dalam proses pembelajaran.

administrasi

3. Bagi Kepala Sekolah
a. Untuk memberikan sumbangan yang positif bagi peningkatan kompetensi kepala
sekolah.
b. Untuk meningkatkan kemandirian manajerial sekolah.
c. Untuk memberikan sumbangsih bagi administrasi sekolah yang tenjibel dan
akuntabel.
4. Bagi Dinas Pendidikan
a. Meningkatkan prestasi sekolah khususnya di kota Bogor.
b. Meningkatkan professionalisme kepala sekolah dan guru khususnya di kota
Bogor.
c. Meningkatkan sumber daya manusia khususnya di kota Bogor.
KAJIAN PUSTAKA
Konsep Supervisi Akademik
1. Pengertian Supervisi
Istilah supervisi berasal dari dua kata, yaitu “super” dan “vision”. Dalam
Webster’s New World Dictionary istilah super berarti “higher in rank or position
than, superior to (superintendent), a greater or better than others” (1991:1343)
sedangkan kata vision berarti “the ability to perceive something not actually visible,
as through mental acuteness or keen foresight (1991:1492).
Supervisor adalah seorang yang profesional. Dalam menjalankan tugasnya, ia
bertindak atas dasar kaidah-kaidah ilmiah untuk meningkat- kan mutu pendidikan.
Untuk melakukan supervise diperlukan kelebihan yang dapat melihat dengan tajam
terhadap permasalahan peningkatan mutu pendidikan, menggunakan kepekaan
untuk memahaminya dan tidak hanya sekedar menggunakan penglihatan mata
biasa. Ia membina pening- katan mutu akademik melalui penciptaan situasi
belajar yang lebih baik, baik dalam hal fisik maupun lingkungan non fisik.
Dalam konteks pengawasan mutu pendidikan, maka supervisi oleh pengawas
satuan pendidikan antara lain kegiatannya berupa pengamatan secara intensif
terhadap proses pembelajaran pada lembaga pendidikan, kemudian ditindak lanjuti
dengan pemberian feed back. (Razik, 1995: 559). Rifa’i (1992: 20) merumuskan
istilah supervisi merupakan pengawasan profesional, sebab hal ini di samping
bersifat lebih spesifik juga melakukan pengamatan terhadap kegiatan akademik yang
mendasarkan pada kemampuan ilmiah, dan pendekatannya pun bukan lagi
pengawasan manajemen biasa, tetapi lebih bersifat menuntut kemampuan
profesional yang demokratis dan humanistik oleh para pengawas pendidikan.
Supervisi pada dasarnya diarahkan pada dua aspek, yakni: supervisi akademis, dan
supervisi manajerial. Supervisi akademis menitikberatkan pada pengamatan
supervisor terhadap kegiatan akademis, berupa pembelajaran baik di dalam
maupun di luar kelas. Supervisi manajerial menitik beratkan pada pengamatan pada
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aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai
pendukung (supporting) terlaksananya pembelajaran.
Fungsi pelatihan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan
keterampilan guru / kepala sekolah dalam suatu bidang. Dalam pelatihan
diperkenalkan kepada guru cara-cara
baru yang lebih sesuai dalam
melaksanakan suatu proses pembelajaran, dan jenis pelatihan yang dapat
dipergunakan antara lan melalui demonstrasi mengajar, workshop, seminar,
observasi, individual dan group conference, serta kunjungan supervisi.
Fungsi bimbingan sendiri diartikan sebagai usaha untuk mendorong guru baik
secara perorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai
perbaikan dalam menjalankan tugasnya. Kegiatan bimbingan dilakukan dengan cara
membangkitkan kemauan, memberi semangat, mengarahkan dan merangsang untuk
melakukan percobaan, serta membantu menerapkan sebuah prosedur mengajar
yang baru.
Fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan,
seberapa besar telah dicapai dan penilaian ini dilakukan dengan beragai cara seperti
test, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan
hasil penilaian sekolah serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu
pendidikan.
2. Pengertian Supervisi pembelajaran
Secara luas, Nawawi (1981:3) berpendapat bahwa supervisi pembelajaran
diartikan sebagai pelayanan yang disediakan oleh pemimpin untuk membantu
guru-guru agar menjadi guru atau personal yang semakin cakap sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pendidikan khususnya,
agar mampu meningkatkan efektifitas proses belajar mengajar disekolah.
Soetopo (1982:3) mendevinisikan supervisi pembelajaran sebagai usaha
menstimulasi, mengoordinasi, dan membimbing pertumbuhan
guru-guru
disekolah, baik secara individual maupun kelompok, dengan tenggang rasa dan
tindakan-tindakan pedagogis yang efektif sehingga mereka lebih mampu
menstimulasi dan membimbing pertumbuhan masing-masing siswa agar lebih
mampu berpartisifasi di dalam masyarakat yang demokratis.
a. Tujuan Supervisi Pembelajaran
Tujuan umum Supervisi pembelajaran adalah memberikan bantuan teknis
dan bimbingan kepada guru dan staf agar personil
tersebut mampu
meningkatkan kwalitas kinerjanya, dalam melaksanakan tugas dan
melaksanakan proses belajar mengajar. Pembahasan secara rinci tentang
tujuan supervisi pembelajaran dikemukakan oleh Rivai (1987:6) sebagai berikut.
1) Membantu guru / staf agar lebih mengerti/menyadari tujuan-tujuan pendidi
kan disekolah dan fungsi sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan itu.
2) Untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratis
dalam
rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan profesional di sekolah
dan hubungan antar staf yang kooperatif untuk bersama-sama meningkatkan
kemampuan.
3) Menemukan kemampuan dan kelebihan setiap guru /staf dan
memanfaatkan serta mengembangkan kemampuan itu dengan memberikan
tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya.
4) Membantu guru meningkatkan kemampuan penampilannya didepan kelas.
5) Membantu guru dalam masa orientasinya supaya cepat dapat
menyesuaikan diri dengan tugasnya dan dapat mendayagunakan
kemampuannya secara maksimal.
6) Membantu guru menemukan kesulitan belajar murid-muridnya dan
merencanakan tindakan-tindakan perbaikannya.
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7) Menghindari tuntutan-tuntutan terhadap guru / staf yang diluar batas atau
tidak wajar, baik tuntutan itu datangnya dari dalam sekolah maupun dari luar
(masyarakat).
b. Prinsip-Prinsip Supervisi Pembelajaran
Menurut Kadim Masaong (2010:16-17) Prisip-prinsip supervisi tersebut
adalah sebagai berikut: a) Prinsip ilmiah (scientific) dengan unsur-unsur yang
terkandung didalamnya. b) Sistematis, berarti dilaksanakan secara teratur,
berencana, dan kontinu. c) Objektif, artinya data yang didapat berdasarkan
pada observasi nyata, bukan tafsiran pribadi.d) Menggunakan alat (instrumen)
yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan
penilaian terhadap proses belajar mengajar. e) Demokratis, menjunjung
tinggi
atas musyawarah. Memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat
serta
sanggup menerima pendapat orang lain. f) Kooperatif /kemitraan, seluruh staf
dapat
bekerja
bersama, mengembangkan usaha “menciptakan” situasi
pembelajaran suasana kerja yang lebih kondusif. g) Konstruktif dan kreatif,
membina insiatif staf / guru serta mendorong untuk aktif menciptakan
suasana agar setiap orang merasa aman dan dapat mengembangkan potensipotensinya.
c. Fungsi Supervisi pembelajaran
Supervisi pembelajaran berfungsi untuk memperbaiki situasi pembelajaran
melalui pembinaan kemampuan guru. Briggs (dalam sahertian, 1986:16)
menyebutkan fungsi supervisi sebagai upaya mengkoordinasi, menstimulasi, dan
mengarahkan pertumbuhan guru-guru. Adapun Swearingen mengemukakan
delapan fungsi utama supervisi pendidikan, sebagai berikut: (1) Mengkoordinasi
semua usaha sekolah, (2) Melengkapi kepemimpinan sekolah, (3) Memperluas
pengalaman guru-guru/staf, (4) Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, (5)
Memberikan fasilitas dan penilaian yang kontinu, (6) Menganalisis situasi belajar
mengajar, (7) Memberikan pengetahuan dan skill kepada setiap anggota staf, (8)
Mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan
staf dan kemampuan mengajar guru.
d.

Teknik Supervisi pembelajaran
Sahertian dan Mataheru (1981:173) menyebutkan teknik supervisi
pembelajara terdiri atas: (1) teknik kelompok diterapkan jika banyak guru
mengalami masalah yang sama pada mata pelajaran yang sama atau
berbeda. Teknik yang dapat diterapkan antara lain: a) rapat para guru; b)
workshop; c)seminar; d) kepemimpinan; e) konseling kelompok; f) bulletin board;
g) melaksanakan karya wisata; h) questionaire; dan
i) penataran atau
penyegaran. (2) teknik perorangan atau individual dipergunakan apabila masalah
khusus yang dihadapi seorang guru meminta bimbingan tersendiri dari
supervisor. Teknik yang dapat digunakanantara lain: a) orientasi guru baru; b)
kunjungan kelas; c) individual conference atau pertemuan pribadi antara
supervisor dengan guru bersangkutan; d) kunjungan rumah; e) intervisitation
atau saling mengunjungi.

e. Teknik Supervisi Kunjungan Kelas
Kunjungan kelas adalah teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah,
pengawas, dan Pembina lainnya dalam rangka mengamati pelaksanaan
proses belajar mengajar, sehingga memperoleh data yang diperlukan dalam
rangka pembinaan guru.
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f.

Observasi Kelas
Dalam pelaksanaan observasi kelas dilakukan beberapa tahap, yaitu: (1)
Persiapan observasi kelas. (2) Pelaksanaan observasi kelas. (3) Penutupan
pelaksanaan observasi kelas. (4) Penilaian hasil observasi. (5) Tindak lanjut.
KAJIAN PUSTAKA

Konsep Supervisi Akademik
1. Pengertian Supervisi
Istilah supervisi berasal dari dua kata, yaitu “super” dan “vision”. Dalam
Webster’s New World Dictionary istilah super berarti “higher in rank or position
than, superior to (superintendent), a greater or better than others” (1991:1343)
sedangkan kata vision berarti “the ability to perceive something not actually visible,
as through mental acuteness or keen foresight (1991:1492).
Supervisor adalah seorang yang profesional. Dalam menjalankan tugasnya, ia
bertindak atas dasar kaidah-kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Untuk melakukan supervise diperlukan kelebihan yang dapat melihat dengan tajam
terhadap permasalahan peningkatan mutu pendidikan, menggunakan kepekaan
untuk memahaminya dan tidak hanya sekedar menggunakan penglihatan mata
biasa. Ia membina peningkatan mutu akademik melalui penciptaan situasi
belajar yang lebih baik, baik dalam hal fisik maupun lingkungan non fisik.
Supervisi yang lakukan oleh pengawas satuan pendidikan, tentu memiliki misi
yang berbeda dengan supervisi oleh kepala sekolah. Dalam hal ini supervisi lebih
ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada kepala sekolah dalam
melakukan
pengelolaan
kelembagaan
secara
efektif
dan efisien serta
mengembangkan mutu kelembagaan pendidikan.
Dalam konteks pengawasan mutu pendidikan, maka supervisi oleh pengawas
satuan pendidikan antara lain kegiatannya berupa pengamatan secara intensif
terhadap proses pembelajaran pada lembaga pendidikan, kemudian ditindak lanjuti
dengan pemberian feed back. (Razik, 1995: 559). Rifa’i (1992: 20) merumuskan
istilah supervisi merupakan pengawasan profesional, sebab hal ini di samping
bersifat lebih spesifik juga melakukan pengamatan terhadap kegiatan akademik yang
mendasarkan pada kemampuan ilmiah, dan pendekatannya pun bukan lagi
pengawasan manajemen biasa, tetapi lebih bersifat menuntut kemampuan
profesional yang demokratis dan humanistik oleh para pengawas pendidikan.
Supervisi pada dasarnya diarahkan pada dua aspek, yakni: supervisi akademis, dan
supervisi manajerial. Supervisi akademis menitikberatkan pada pengamatan
supervisor terhadap kegiatan akademis, berupa pembelajaran baik di dalam
maupun di luar kelas. Supervisi manajerial menitik beratkan pada pengamatan pada
aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai
pendukung (supporting) terlaksananya pembelajaran.
2. Pengertian Supervisi Pembelajaran
Pengawasan dan supervisi merupakan dua istilah yang merupakan terjemahan
dari salah satu fungsi manajemen, yaitu fungsi controlling. Terdapat dua pandangan
yang berbeda terhadap makna dua istilah ini. Di satu sisi ada yang
berpendapat bahwa kedua istilah ini sama makna dan pendekatannya. Di sisi lain
ada yang mengatakan istilah pengawasan lebih bersifat otoriter atau direktif,
sedangkan supervisi lebih bersifat demokratis.
Sekalipun berbagai istilah yang digunakan dalam menjalankan fungsi
controlling, tetapi yang perlu dipahami adalah fungsi controlling (pengawasan) itu
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sendiri dan cara pendekatannya serta keterkaitannya dengan fungsi-fungsi
manajemen lainnya. Untuk itu, perlu dikemukakan secara ringkas tentang
pengawasan yang memungkinkan prinsip-prinsip demokrasi berjalan didalamnya.
Sergiovanni (1988:4) mengartikan supervisi pembelajaran sebagai usaha
mendorong, mengoordinasi, dan menstimulasi serta menuntun pertumbuhan guruguru secara berkesinambungan di suatu sekolah baik secara individual maupun
kelompok agar lebih efektif melaksanakan fungsi pembelajaran.
Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan
beberapa aspek penting supervisi, sebagai berikut: 1) Supervisi pembelajaran
bersifat bantuan dan pelayanan kepada staf / guru, 2) Untuk pengembangan kualitas
diri guru, 3) Untuk pengembangan professional guru, 4) Untuk memotifasi guru, 5)
Untuk menstimulasi dan menyeleksi pertumbuhan jabatan guru.
Aspek-aspek tersebut menuntut pengetahuan tentang konsep-konsep dan
pendekatan supervisi yang ditunjang dengan kinerja akuntabilitas yang tinggi dari
supervisor. Hal ini yang dimaksudkan agar kegiatan supervisi sebagai layanan
professional dapat meningkatkan kompotensi guru dalam pembelajaran yang
bermuara pada perwujudan hasil belajar peserta didik secara optimal.
a) Tujuan Supervisi Pembelajaran
Supervisi pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
professional guru dalam proses dan hasil pembelajaran melalui pemberian
layanan pembinaan professional kepada guru. Willes Imron (1996:6) mengatakan
bahwa secara umum supervisi pembelajaran bertujuan untuk memberikan
bantuan dalam mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik.
Adapun Nawawi mengatakan bahwa supervisi pembelajaran bertujuan untuk
menilai kemampuan guru sebagai pendidik dan pengajar dalam bidang masingmasing guna membantu mereka melakukan perbaikan dan jika diperlukan untuk
menunjukan kekurangan-kekurangan untuk diperbaiki sendiri. Tujuan umum
Supervisi pembelajaran adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan
kepada guru dan staf agar personil tersebut mampu meningkatkan kwalitas
kinerjanya, dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar
mengajar.
Penekanan penting dari tujuan supervisi ini adalah menjamin proses
belajar mengajar, pengembangan kurikulum dalam pembelajaran dan
pengembangan staf semakin berkualitas. Sementara itu Sahertian dan Mataheru
(1981:104) mengemukakan bahwa tujuan supervisi pengajaran (1) membantu
para guru melihat dengan jela tujuan-tujuan pendidikan; (2) membantu para
guru dalam membimbing pengalaman belajar; (3) membantu para guru
menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar; (4) membantu para guru
dalam memenuhi kebutuhan
belajar murid; (5)
para guru dalam
menggunakan alat-alat, metode, dan model mengajar; (6) membantu para
guru dalam
menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu
sendiri; (7) membantu para guru membina reaksi mental atau moral para guru
dalam rangka pertumbuhan pribadi jabatannya; (8) membantu para guru
disekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas yang diembannya; (9)
membantu para guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap
masyarakat dan cara-cara menggunakan smber belajar dari masyarakat dan
seterusnya; dan (10) membantu para guru agar waktu dan tenaga guru
dicurahkan sepenuhnya didalam membantu peserta didik belajar dan
membina sekolah.
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b) Prinsip-Prinsip Supervisi pembelajaran
Seorang pemimpin pendidikan yang berfungsi sebagai supervisor dalam
melaksanakan pembinaan dan menghalangi beragam masalah dan faktor-faktor
penyebab dari masalah itu. Oleh karena itu, supervisor hendaknya
bertumpuh pada prinsip-prinsip supervisi untuk dijadikan landasan, pegangan,
dan pedoman bagi tindakan dan kebijakan yang akan diambilnya.
Menurut Kadim Masaong (2010:16-17) Prisip-prinsip supervisi tersebut
adalah sebagai berikut: a) Prinsip ilmiah (scientific) dengan unsur-unsur yang
terkandung didalamnya. b) Sistematis, berarti dilaksanakan secara teratur,
berencana, dan kontinu. c) Objektif, artinya data yang didapat berdasarkan
pada observasi nyata, bukan tafsiran pribadi.d) Menggunakan alat (instrumen)
yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan
penilaian terhadap proses belajar mengajar. e) Demokratis, menjunjung
tinggi
atas musyawarah. Memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat
serta
sanggup menerima pendapat orang lain. f) Kooperatif / kemitraan, seluruh staf
dapat
bekerja
bersam a, mengembangkan usaha “menciptakan” situasi
pembelajaran suasana kerja yang lebih kondusif. g) Konstruktif dan kreatif,
membina insiatif staf / guru serta mendorong untuk aktif menciptakan
suasana agar setiap orang merasa aman dan dapat mengembangkan potensipotensinya.
c) Fungsi Supervisi pembelajaran
Supervisi pembelajaran berfungsi untuk memperbaiki situasi pembelajaran
melalui pembinaan kemampuan guru. Briggs (dalam sahertian, 1986:16)
menyebutkan fungsi supervisi sebagai upaya mengkoordinasi, menstimulasi, dan
mengarahkan pertumbuhan guru-guru. Adapun Swearingen mengemukakan
delapan fungsi utama supervisi pendidikan, sebagai berikut: (1) Mengkoordinasi
semua usaha sekolah, (2) Melengkapi kepemimpinan sekolah, (3) Memperluas
pengalaman guru-guru / staf, (4) Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, (5)
Memberikan fasilitas dan penilaian yang kontinu, (6) Menganalisis situasi belajar
mengajar, (7) Memberikan pengetahuan dan skill kepada setiap anggota staf, (8)
Mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan
staf dan kemampuan mengajar guru.
Supervisi pendidikan mempunyai fungsi penilaian (evaluation) yaitu
penilaian kinerja guru dengan jalan penelitian (research) yaitu pengumpulan
informasi
dan
fakta-fakta mengenai
kinerja
guru
dengan
cara
melakukan penelitian. Kegiatan evaluasi dan research ini merupakan usaha
perbaikan (improvement), sehingga berdasarkan data dan informasi yang
diperoleh oleh supervisor
dapat
dilakukan
perbaikan kinerja
guru
sebagaimana mestinya dan ahirnya dapat meningkatkan kualitas kinerja guru
dalam melaksanakan tugas mengajar.
Fungsi-fungsi utama supervisi harus dijalankan agar tujuannya dapat
tercapai secara optimal dengan cara:
1) Menetapkan masalah yang betul-betul mendesak untuk ditanggulangi, yang
sebelumnya mengumpulkan
informasi tentang masalah tersebut,
kuesioner, dan sebagainya;
2) Menyelenggarakan inspeksi, yaitu sebelum memberikan pelayanan kepada
guru, supervisor lebih dulu perlu mengadakan inspeksi sebagai usaha
mensurvai seluruh sistem pendidikan yang ada, guna menemukan masalahmasalah, kekurangan-kekurangan baik pada guru maupun murid,
perlengkapan, kurikulum, tujuan pendidikan, metode pengajaran, da
perangkat lain sekitar proses pembelajaran dengan menghimpun data yang
aktual, bukan informasi yang kadaluarsa;
3) Penilaian data informasi hasil inspeksi yang telah dihimpun diolah
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sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam penelitian. Dengan cara ini
dapat ditemukan teknik dan prosedeur yang efektif dalam memberi
pertimbangan bantuan mengajar, sampai pada taraf supervisi dipandang
telah memberi solusi problematika pembelajaran yang memuaskan bagi
guru. Langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian kegiatan supervisi
adalah (a) menemukan masalah yang ada pada situasi pembelajaran, (b)
mencari dan menentukan teknik pemecahan masalah yang dipandang
efektif, (c) menyusun alternatif program perbaikan, (d) mencoba cara baru
dengan melakukan inovasi pendekatan
pembelajaran,
dan
(e)
merumuskan dan menentukan pola perbaikan yang lebih standar untuk
pemakaian yang lebih luas;
4) Penilaian, yaitu usaha mengetahui segala fakta yang mempengaruhi
kelangsungan persiapan, perencanaan dan program, penyelenggaraan,
dan evaluasi hasil pengajaran. Dari kesimpulannya, maka supervisor harus
melaksanakan penilaian terhadap situasi tersebut, tidak memfokuskan pada
hal negatif saja, tetapi juga hal yang dinyatakan sebagai kemajuan;
5) Latihan, yaitu berdasarkan hasil penelitian dan penilaian mungkin ditemukan
hal-hal yang dirasa kurang dilihat dari kemampuan guru terhadap beberapa
aspek yang berkaitan dengan pengajaran. Kekurangan itu diatasi dengan
mengadakan pelatihan sebagai pemecahan atas masalah-masalah
yang dihadapi sesuai kebutuhan dan keperluannya, serta untuk
memperkenalkan cara-cara baru sebagai upaya
perbaikan dan atau
peningkatan kualitas pembelajaran. Bentuknya dapat berupa lokakarya,
seminar, demonstrasi mengajar,
simulasi,
observasi,
saling
mengunjungi, atau cara lainnya dipandang efektif; dan
6) Pembinaan atau pengembangan, yaitu kelajutan dan kegiatan
memperkenalkan cara-cara baru untuk menstimulasi, mengarahkan,
memberi semangat agar guru-guru mau menerapkan cara-cara baru.
d) Teknik Supervisi Pembelajaran
Teknik-teknik supervisi yang digunakan oleh supervisor bukan
berdasarkan jenis dan model teknik yang digunakan, tetapi berdasarkan
masalah- masalah pokok yang dihadapi oleh guru yang harus diperbaiki dalam
mengajar. Teknik supervisi yang digunakan oleh supervisor tergantung pada
masalah dan tantangan apa yang dihadapi pendidik dalam kegiatan dalam
mengajar. Seperti masalah yang berkaitan dengan menyusun dokumen
pengajaran yaitu mengelaborasi standar isi menjadi silabus yang sering dikenal
dengan penyusunan silabus atau kurikulum, menyusun rencana pembelajaran,
menyusun evaluasi hasil belajar menggunakan tes yang standar, menyusun
kontrak belajar, dan dokumen pengajaran lainnya yang diperlukan oleh pendidik
melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Sahertian dan Mataheru (1981:173) menyebutkan teknik supervisi
pembelajara terdiri atas: (1 ) teknik kelompok diterapkan jika banyak guru
mengalami masalah yang sama pada mata pelajaran yang sama atau
berbeda. Teknik yang dapat diterapkan antara lain: a) rapat para guru; b)
workshop; c)seminar; d) kepemimpinan; e) konseling kelompok; f) bulletin board;
g) melaksanakan karya wisata; h) questionaire; dan
i) penataran atau
penyegaran. (2) teknik perorangan atau individual dipergunakan apabila masalah
khusus yang dihadapi seorang guru meminta bimbingan tersendiri dari
supervisor. Teknik yang dapat digunakanantara lain: a) orientasi guru baru; b)
kunjungan kelas; c) individual conference atau pertemuan pribadi antara
supervisor dengan guru bersangkutan; d) kunjungan rumah; e) intervisitation
atau saling mengunjungi.
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e) Teknik Supervisi Kunjungan Kelas
Kunjungan kelas adalah teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah,
pengawas, dan Pembina lainnya dalam rangka mengamati pelaksanaan
proses belajar mengajar, sehingga memperoleh data yang diperlukan dalam
rangka pembinaan guru. Tujuan kunjungan kelas ini adalah untuk menolong guru
dalam mengatasi kesulitan atau masalah guru di dalam kelas. Melalui kunjungan
kelas, pengawas akan membantu permasalahan yang dialaminya. Kunjungan
kelas dapat dilakukan dengan pemberitahuan atau tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu, dan bias juga atas dasar undangan dari guru itu sendiri.
Dalam melaksanakan kunjungan kelas, terdapat tiga tahap, yaitu: (1)
Tahap persiapan, Pada tahap ini, pengawas merencanakan waktu, sasaran,
dan cara mengobservasi selama kunjungan kelas, (2) Tahap pengamatan, yaitu
menga mati jalannya proses pembelajaran berlangsung, (3) Tahap akhir
kunjungan, pada tahap akhir ini pengawas bersama guru mengadakan perjanjian
untuk membicarakan hasil-hasil observasi, setelah itu dilakukan tindak lanjut.
f)

Observasi Kelas
Observasi kelas secara sederhana dapat diartikan melihat dan
memperhatikan secara teliti terhadap gejala yang tampak. Observasi kelas
adalah teknik observasi yang dilakukan oleh supervisor terhadap proses
pembelajaran yang sedang berlangsung. Tujuannya adalah untuk memperoleh
data seobyektif mungkin mengenai aspek-aspek dalam situasi belajar mengajar,
kesulitan- kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam usaha memperbaiki proses
belajar mengajar. Secara umum yang diamati selama proses pembelajaran
adalah:
a) Usaha-usaha dan aktivitas
guru-siswa
dalam
proses
pembelajaran. b) Cara penggunaan media pengajaran. c) Reaksi mental para
siswa dalam proses belajar mengajar. d) Keadaan media pengajaran yang
dipakai dari segi materialnya.
Dalam pelaksanaan observasi kelas dilakukan beberapa tahap, yaitu: (1)
Persiapan observasi kelas. (2) Pelaksanaan observasi kelas. (3) Penutupan
pelaksanaan observasi kelas. (4) Penilaian hasil observasi. (5) Tindak lanjut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
1. Kegiatan Pendahuluan
Sebelum melakukan tindakan dalam penelitian, peneliti melakukan
observasi awal di sekolah. Hasil observasi menunjukkan bahwa kemampuan kepala
sekolah dalam melakukan supervisi pembelajaran tergolong rendah. Berdasarkan hal
tersebut, maka diputuskanlah untuk melaksanakan supervisi kunjungan kelas di SMK
wilayah Binaan Kota Bogor.
Observasi diawali dengan mengamati kemampuan kepala sekolah dalam
melakukan supervisi pembelajaran dalam melakukan supervisi pembelajaran di
kelas. Data hasil observasi awal ini akan dijadikan acuan untuk mengetahui
peningkatan kemampuan kepala sekolah dalam melakukan supervisi pembelajaran
di kelas setelah dilakukan supervisi kunjungan kelas.
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2. Tindakan Siklus I
a. Perencanaan Tindakan
1) Sebelum menyusun rencana supervisi kunjungan kelas, peneliti melakukan
identifikasi masalah dan merencanakan langkah-langkah yang akan
dilaksanakan pada siklus I.
2) Setelah peneliti mengetahui masalah dan langkah-langkah yang akan
digunakan pada tindakan di siklus I, peneliti kemudian membuat rencana
pelaksanaan supervisi kunjungan kelas.
3) Menentukan jadwal pelaksanaan supervisi kunjungan kelas.
6) Mengembangkan format supervisi kunjungan kelas untuk meningkatkan
kemampuan kepala sekolah dalam melakukan supervisi pembelajaran.
b. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan pada siklus I dilaksanakan selama 2 (dua) minggu.
Pelaksanaan supervisi kunjungan kelas bersama kepala sekolah dilaksanakan
dengan rincian sebagai berikut:
a) Peneliti memberikan bimbingan atau latihan mengenai teknik supervisi kelas
kepada para kepala sekolah.
b) Peneliti mengobservasi langsung kemampuan kepala sekolah dalam
melakukan supervisi pembelajaran pada aktivitas supervisi di sekolah
masing-masing.
c) Selanjutnya peneliti menganalisis hasil observasi.
c.

Observasi
Dari hasil observasi siklus I, didapatkan bahwa pada siklus I, sebagian
kepala sekolah telah melaksanakan kegiatan supervisi pembelajaran sesuai
dengan rencana. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan diperoleh
bahwa:
1. Kepala sekolah I, pembelajaran yang di supervisi yaitu matapelajaran teknik
bangunan.
Berdasarkan hasil pengamatan didapat bahwa teknik supervisi kelas
sudah sesuai dengan prosedur yang diajarkan, kepala sekolah sudah
mampu mempersiapkan administrasi yang akan dipakai dalam melakukan
supervisi, penjadwalan pada guru pun sudah disosialisasikan. Hanya ada
kekurangan dalam memberikan tindak lanjut yakni belum utuh diberikan pada
guru.
2. Kepala sekolah II, mata pelajaran yang disupervisi adalah matematika.
Teknik supervisi kelas yang digunakan sudah cukup baik, namun ada
beberapa instrumen yang lupa dipersiapkan untuk melihat pembelajaran
yang dilakukan guru, oleh karena itu pengawas memberikan instrumen yang
dibawa agar pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan baik.
3. Kepala sekolah III, mata pelajaran yang disupervisi adalah IPS.
Berdasarkan hasil pengamatan didapat bahwa teknik supervisi kelas
sudah sesuai dengan materi yang diajarkan, administrasi supervisi sudah
dipersiapkan dengan baik dan juga umpan balik dilakukan dengan guru
setelah berakhirnya supervisi. Hal ini cukup memberikan kesan kepada guru
mengenai jalannya supervisi, sehingga dapat memberikan masukan kepada
guru dalam pelaksanaan pembelajaran.
4. Kepala sekolah IV, matapelajaran yang disupervisi adalah produktif
pemasaran. Berdasarkan hasil pengamatan didapat bahwa teknik supervisi
kelas sudah sesuai dengan materi yang diajarkan, beberapa instrumen yang
akan digunakan dalam supervisi sudah dipersiapkan dan cukup lengkap,
namun masih kurang waktu dalam memberikan umpan balik pada guru.
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5. Kepala sekolah V, matapelajaran yang disupervisi adalah PAI.
Berdasarkan hasil pengamatan didapat bahwa teknik supervisi kelas
sudah sesuai dengan materi yang diajarkan, namun untuk instrumen banyak
yang belum dipersiapkan. Walau dapat memberikan umpan balik namun
belum optimal karena ada beberapa hal yang lupa tidak tercatat.
6. Kepala sekolah VI, matapelajaran yang disupervisi adalah PKN
Berdasarkan hasil pengamatan didapat bahwa teknik supervisi kelas
sudah sesuai dengan materi yang diajarkan, kepala sekolah membuat
sendiri instrumen yang akan digunakan. Sehingga terlihat menguasai apa
yang harus dilihat. Selain itu kepala sekolah dapat memberikan umpan balik
yang cukup bagus kepada guru.
Data mengenai hasil supervisi kunjungan kelas untuk meningkatkan
kemampuan kepala sekolah dalam melakukan supervisi pembelajaran pada
siklus 1 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel: Hasil Supervisi Kunjungan Kelas pada Siklus I
No

Nama Kepala sekolah

Nilai

Kategori

K.1

SMK Ranti Mula

70

Cukup

2

K.2

SMK IBNU SINA

70

Cukup

3

K.3

SMK Harapan Siswa

80

Cukup

4

K.4

SMK YZA 4

70

Cukup

5

K.5

SMK Taruna Andigha

70

Cukup

6

K.6

SMK Dasa Semesta

80

Cukup

1

Rata-Rata

73.33

Nilai Terendah

65

Nilai Tertinggi

80

Bila diuraikan dalam bentuk grafik maka hasil supervisi kunjungan
kelas pada siklus I dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik: Hasil Supervisi Kunjungan Kelas Pada Siklus I
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Selanjutnya, jika kategori hasil supervisi kunjungan kelas pada siklus I di
buat dalam bentuk persentase, maka dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik: Persentase Kategori Hasil Supervisi Kunjungan Kelas Pada Siklus I
d. Refleksi
Berdasarkan analisis data di atas, masih terdapat kekurangan-kekurangan
pada siklus I. Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain:
1) Ada yang belum lengkap instrumen yang akan digunakan.
2) Penjadwalan belum disosialisasikan dengan baik sehingga ada beberapa
guru yang belum bersedia
3) Umpan balik masih kekurangan waktu.
3. Tindakan Siklus II
a. Perencanaan Tindakan
1) Sebelum menyusun rencana supervisi, peneliti melakukan identifikasi
masalah berdasarkan refleksi pada silus I dan merencanakan langkahlangkah yang akan dilaksanakan pada siklus II.
2) Setelah peneliti mengetahui masalah dan langkah-langkah yang akan
digunakan pada tindakan di siklus II, peneliti kemudian membuat rencana
supervisi.
3) Menentukan jadwal pelaksanaan supervisi.
4) Mengembangkan format supervisi kunjungan kelas.
b. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan pada siklus II dilaksanakan selama 4 minggu dengan
kegiatan sebagai berikut.
Pelaksanaan supervisi kunjungan kelas bersama kepala sekolah
dilaksanakan sebagai berikut:
a) Peneliti memberikan bimbingan atau latihan mengenai teknik supervisi kelas
kepada para kepala sekolah.
b) Peneliti mengobservasi langsung kemampuan kepala sekolah dalam
melakukan supervisi pembelajaran pada aktivitas supervisi di sekolah
masing-masing.
c) Selanjutnya peneliti menganalisis hasil observasi.
c.

Observasi
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Dari hasil observasi siklus II, didapatkan bahwa pada siklus II, semua
kepala sekolah telah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan
rencana. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan diperoleh bahwa:
1. Kepala Sekolah I, pembelajaran yang di supervisi yaitu matapelajaran teknik
bangunan.
Berdasarkan hasil pengamatan didapat bahwa teknik supervisi kelas
sudah sesuai dengan prosedur yang diajarkan, kepala sekolah sudah
mampu mempersiapkan administrasi yang akan dipakai dalam melakukan
supervisi, penjadwalan pada guru pun sudah disosialisasikan..
2. Kepala Sekolah II, mata pelajaran yang disupervisi adalah matematika.
Teknik supervisi kelas yang digunakan sudah cukup baik, instrumen sudah
sangat baik dipersiapkan untuk melihat pembelajaran yang dilakukan guru,
pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan baik dan ada umpan balik.
3. Kepala Sekolah III, mata pelajaran yang disupervisi adalah IPS.
Berdasarkan hasil pengamatan didapat bahwa teknik supervisi kelas
sudah sesuai dengan materi yang diajarkan, administrasi supervisi sudah
dipersiapkan dengan baik dan juga umpan balik dilakukan dengan guru
setelah berakhirnya supervisi.
4. Kepala Sekolah IV, matapelajaran yang disupervisi adalah produktif
pemasaran. Berdasarkan hasil pengamatan didapat bahwa teknik supervisi
kelas sudah sesuai dengan materi yang diajarkan, semua instrumen yang
akan digunakan dalam supervisi sudah dipersiapkan dan lengkap, kepala
sekolah dapat memberikan umpan balik pada guru.
5. Kepala Sekolah V, matapelajaran yang disupervisi adalah PAI.
Berdasarkan hasil pengamatan didapat bahwa teknik supervisi kelas
sudah sesuai dengan materi yang diajarkan, untuk instrumen sudah banyak
yang dipersiapkan. Kepala sekolah sudah dapat memberikan umpan balik
dan banyak catatan yang sudah dapat dikomunikasikan dengan guru.
6. Kepala Sekolah VI, matapelajaran yang disupervisi adalah PKN.
Berdasarkan hasil pengamatan didapat bahwa teknik supervisi kelas
sudah sesuai dengan materi yang diajarkan, kepala sekolah membuat
sendiri instrumen yang akan digunakan dengan sangat lengkap. Sehingga
terlihat menguasai apa yang harus dilihat..
Secara keseluruhan, pada siklus II ini kepala sekolah telah melakukan
perbaikan-perbaikan. Perbaikan dalam instrumen maupun dalam menindaklanjuti
hasil supervisi.
Data mengenai hasil supervisi kunjungan kelas pada siklus II dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel: Hasil Supervisi Kunjungan Kelas Pada Siklus II
No

Nama Kepala sekolah

1

K.1

2
3
4
5
6

K.2
K.3
K.4
K.5
K.6

SMKN 1 Ranti Mula
SMK IBNU SINA
SMK Harapan Siswa
SMK YZA 4
SMK Taruna Andigha
SMK Dasa Semesta
Rata-Rata

Nilai

Kategori

95

Baik

95
95
85
85
95
91,67

Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
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No

Nama Kepala sekolah
Nilai Terendah
Nilai Tertinggi

Nilai
85
95

Kategori

Bila diuraikan dalam bentuk grafik maka hasil supervisi kunjungan kelas pada
siklus II dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik: Hasil Supervisi Kunjungan Kelas Pada Siklus II
Selanjutnya, jika kategori hasil supervisi kunjungan kelas pada siklus II di buat
dalam bentuk persentase, maka dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik: Persentase Kategori Hasil Supervisi Kunjungan Kelas Pada Siklus II
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7.

Refleksi
Dari data di atas didapat bahwa seluruh kepala sekolah telah menunjukkan
peningkatan kemampuan yang baik dalam hal penggunaan teknik supervisi kelas
setelah dilaksanakan pendampingan oleh pengawas. Hal ini disebabkan karena
para kepala sekolah merasa termotivasi untuk menggunakan teknik supervisi
kelas setelah memahami dengan utuh, baik instrumen maupun caranya.

Pembahasan
Dari hasil penelitian dengan melaksanakan supervisi kunjungan kelas, kemudian
penulis menganalisis apakah pelaksanaan supervisi kunjungan kelas tersebut dapat
meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam melakukan supervisi pembelajaran di
SMK yang berada di Kota Bogor. Berikut ini adalah data yang diperoleh dari hasil siklus
pertama dan siklus ke dua.
Tabel: Rekapitulasi Hasil Supervisi Kunjungan Kelas
Pada Siklus I dan Siklus II
No
1

K.1

Nama Kepala sekolah
SMK Ranti Mula

Siklus 1
70

Siklus 2
95

Peningkatan

2

K.2

SMK IBNU SINA

70

95

25

3

K.3

SMK Harapan Siswa

80

95

15

4

K.4

SMK YZA 4

70

85

15

5

K.5

SMK Taruna Andigha

70

85

15

6

K.6

SMK Dasa Semesta

80

95

15

Rata-Rata

73.33

91,67

Nilai Terendah

70

85

Nilai Tertinggi

80

95

25

Bila diuraikan dalam bentuk grafik maka peningkatan nilai hasil supervisi
kunjungan kelas pada siklus I dan Siklus II dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik: Peningkatan Nilai Supervisi Kunjungan Kelas
Pada Siklus I Dan Siklus II
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Berdasarkan hasil penelitian selama dua siklus yang bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam melakukan supervisi pembelajaran di
SMK Kota Bogor, terlihat pada pelaksanaan siklus pertama dan ke dua telah
menunjukkan bahwa dengan diterapkannya supervisi kunjungn kelas, kepala sekolah
telah melakukan supervisi pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Kepala sekolah
telah banyak melibatkan guru dalam berdiskusi. Kemudian peneliti melakukan observasi
terhadap kepala sekolah. Pada akhir kegiatan, peneliti mengevaluasi kegiatan.
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah ada peningkatan kemampuan
kepala sekolah dalam melakukan supervisi pembelajaran di SMK Kota Bogor. Hal ini
dapat dilihat dari peningkatan rata-rata nilai supervisi kunjungan kelas siklus 1 dan siklus
ke 2 yang tersaji pada grafik berikut.

Grafik: Peningkatan Rata-Rata Nilai Supervisi Kunjungan Kelas Tiap Siklus
Grafik berikut menyajikan peningkatan nilai tertinggi dan nilai terendah supervisi
kunjungan kelas siklus 1 dan siklus ke 2 sebagai berikut.

Grafik: Peningkatan Nilai Tertinggi dan Nilai Terendah
Nilai Supervisi Kunjungan Kelas Tiap Siklus
Pelaksanaan supervisi akademik ini dapat meningkatkan kemampuan kepala
sekolah dalam melakukan supervisi pembelajaran karena dengan adanya supervisi ini
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kepala sekolah menjadi termotivasi untuk menggunakan berbagai teknik supervisi kelas
yang dapat menunjang keberhasilan anak dalam belajar.
Peningkatan kemampuan kepala sekolah dalam penerapan teknik supervisi kelas
yang signifikan antara sebelum dan sesudah dilaksanakannya supervisi kunjungan kelas,
juga disebabkan karena peningkatan motivasi, para kepala sekolah memahami arti
penting sebuah supervisi dalam pembelajaran. Hal tersebut membuat kepala sekolah
memilih dan melakukan supervisi pembelajaran dengan lebih baik lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di sekolah (SMK Ranti Mula,
SMK YZA 4, SMK T Andiga, SMK H Siswa, SMK Dasa Semesta 1, SMK Ibnu Sina) Kota
Bogor Tahun Pelajaran 2016-2017 bahwa kemampuan kepala sekolah dalam
melaksanakan supervisi pembelajaran melalui penerapan teknik supervisi kelas
menunjukan hasil yang memuaskan. Dari uraian pada bab sebelumnya, dapat diambil
simpulan sebagai berikut.
1. Supervisi kelas dapat meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam
melaksanakan supervisi pembelajaran
2. Proses peningkatan kemampuan kepala sekolah ditunjang juga oleh keaktifannya
dalam pelaksanaan supervisi kepala sekolah terlihat aktif untuk berpendapat.
3. Kemampuan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi pembelajaran melalui
teknik supervisi kelas mengalami peningkatan dari tiap siklusnya. Untuk nilai rata-rata
naik dari 73,33 pada siklus 1 menjadi 91,67 pada siklus 2. Dan nilai tertinggi dan
terndah berturut-turut naik yakni pada siklus 1, 80 dan 70 naik pada siklus 2 menjadi
95 dan 85.
Saran
Setelah melaksanakan penelitian, saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai
berikut.
1. Kepada Guru
Guru hendaknya mempersiapkan diri untuk mendapat supervisi kunjungan
kelas sehingga pada saatnya guru tidak kaku dalam pembelajaran
2. Kepada Kepala Sekolah
Variasi kegiatan diperlukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan
kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Salah satunya mencoba
menerapkan supervisi kunjungan kelas
3. Kepada Pengawas Sekolah
Perlu diadakannya sosialisasi supervisi kunjungan kelas agar para pengawas
bisa memahami dan dapat menerapkan secara baik di lapangan
4. Kepada Peneliti Selanjutnya
Supervisi kunjungan kelas dapat dikembangkan dengan format yang lain.
Sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut sebagai pengembangan penelitian ini.
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