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ABSTRAK
Keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh peran kepala
sekolah sebagai peneliti dalam kepemimpinan pembelajaran terhadap para guru. Kepala
sekolah pada satuan pendidikan memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan dan
kegagalan guru dalam pembelajaran yang di dalamnya ada sistem evaluasi pembelajaran.
penulis tertarik untuk melakukan Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) yang berjudul
“Meningkatan Mutu Pembelajaran Melalui Supervisi Akademik Di Smkn 1 Cikampek”.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka masalah yang muncul dapat
diidentifikasi oleh penulis sebagai berikut : 1) Rendahnya minat belajar siswa, dibuktikan
dengan hasil nilai ulangan harian kurang memenuhi KKM; 2) Hanya 15% siswa mempunyai
minat belajar tinggi, dibuktikan dengan jumlah pengunjung perpustakaan rata-rata 70 s.d. 80
siswa/hari; 3) Hanya 35% siswa mempunyai minat belajar sedang, dibuktikan dengan jumlah
siswa yang mengumpulkan tugas praktek/kokurikuler kurang dari setengah jumlah siswa per
kelas; dan 4) Hanya 65% siswa mempunyai minat belajar rendah. Maka, penulis menetapkan
beberapa rumusan masalah antara lain; 1) Apakah dengan supervisi akademik bagi guru dapat
meningkatkan kinerjanya?; 2) Apakah dengan supervisi akademik dapat merubah minat
kemauan melaksanakan pembelajaran yang baik sesuai dengan aturan dan langkah-langkah
proses belajar mengajar?, 3) Apakah dengan supervisi ini dapat merubah budaya belajar di
kelas menjadi membaik dengan pola belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan?.
Suatu kegiatan mustahil dilakukan jika tanpa ada tujuan. Begitu pun dengan penelitian ini,
dilakukan dengan tujuan : 1) Meningkatkan mutu pembelajaran siswa; 2) Meningkatkan
minat belajar siswa 3) Meningkatkan kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran
sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil presentasi keberhasilan pada
siklus 1 yaitu rata-rata keberhasilan perencanaan 71,98%, Pelaksanaan 72,44%, penilaian
81,3%, dan tindak lanjut 59,76%, sedangkan pada siklus II rata-rata keberhasilan
perencanaan 92,44%, Pelaksanaan 93,81%, penilaian 90,56%, dan tindak lanjut 83%.
Kata Kunci: Mutu Pembelajaran, Supervisi Akademik.
Pada
hakekatnya
bahwa
pembelajaran dapat terlaksana apabila
terdapat interkasi antar guru dengan murid
serta sarana pendukung pembelajaran, dan
salah satunya penentu keberhasilan pada
kegiatan belajar mengajar adalah guru, jika
seorang guru malas mengajar dan enggan
membuat perangkat pembelajaran, maka
apa yang terjadi pada hasil pendidikan,
tiada lain siswa akan malas pula belajar.
Berdasarkan kenyataan tersebut dalam
meningkatkan mutu pendidikan di sekolah

maka dibutuhkan adanya supervisi yang
profesional yang mampu membimbing,
menjadi
teladan,
dan
mampu
menggerakkan guru dalam peningkatan
mutu pendidikan di sekolah.
Dengan demikian, berarti, esensi
supervisi akademik itu sama sekali bukan
menilai kinerja guru dalam mengelola
proses pembelajaran, melainkan membantu
guru
mengembangkan
kemampuan
profesionalismenya. Meskipun demikian,
supervisi akademik tidak bisa terlepas dari
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penilaian unjuk kerja guru dalam
mengelola pembelajaran.
Keberhasilan pendidikan pada satuan
pendidikan sangat dipengaruhi oleh peran
kepala sekolah sebagai peneliti dalam
kepemimpinan pembelajaran terhadap para
guru. Kepala sekolah pada satuan
pendidikan memiliki peran strategis dalam
menentukan keberhasilan dan kegagalan
guru dalam pembelajaran yang di
dalamnya
ada
sistem
evaluasi
pembelajaran.
Kegagalan pembelajaran pada satuan
pendidikan dapat diatasi dengan usaha dan
peran kepala sekolah yang mampu
mendeteksi dini kelemahan guru dalam
mengevaluasi hasil belajar siswa dengan
peranannya sebagai peneliti. Kegagalan
dan keberhasilan guru juga dipengaruhi
olah kemampuan pemahaman guru
terhadap
proses
pembelajaran.
Ketidakmampuan guru memahami maksud
dan
tujuan
pembelajaran
dapat
mempengaruhi hasil pembelajaran.
Guru dituntut mampu memahami
makna dan karakter kurikurikulum
sehingga dapat menguasai materi, metoda,
teknik, evaluasi pembelajaran sehingga
hasil pembelajaran pada suatu satuan
pendidikan dapat dicapai secara maksimal
dan bermutu.
Peraturan pemerintah No 10 tahun
2005 bab I pasal 1 ayat 6 bahwa standar
proses pendidikan adalah standar nasional
yang berkaitan dengan pelaksanaan
pembelajaran pada satuan pendidikan
untuk mencapai suatu standar kompetensi
lulusan
Berdasarkan uraian di atas penulis
tertarik untuk melakukan Penelitian
Tindakan Sekolah (PTS) yang berjudul
“Meningkatan Mutu Pembelajaran Melalui
Supervisi Akademik Di Smkn 1
Cikampek”
Berdasarkan keempat masalah yang
teridentifikasi di atas, maka penulis
membatasi masalah pada :
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1. Proses pembelajaran guru kurang
memberi semangat pada siswa untuk
mencintai mata pelajaran.
2. Kualitas pembelajaran yang dilakukan
guru kurang memberi motivasi siswa
dalam semangat belajarnya.
3. Peran supervisi akademik sangat besar
dalam
menghasilkan
proses
pembelajaran yang bermutu.
Berdasarkan latar belakang masalah
yang penulis rumuskan di atas, penulis
menetapkan beberapa rumusan masalah
antara lain :
1. Apakah dengan supervisi akademik
bagi
guru
dapat
meningkatkan
kinerjanya?,
2. Apakah dengan supervisi akademik
dapat
merubah
minat
kemauan
melaksanakan pembelajaran yang baik
sesuai dengan aturan dan langkahlangkah proses belajar mengajar?,
3. Apakah dengan supervisi ini dapat
merubah budaya belajar di kelas
menjadi membaik dengan pola belajar
yang aktif, kreatif, efektif dan
menyenangkan?.
Suatu kegiatan mustahil dilakukan
jika tanpa ada tujuan. Begitu pun dengan
penelitian ini, dilakukan dengan tujuan :
1. Meningkatkan mutu pembelajaran
siswa
2. Meningkatkan minat belajar siswa
3. Meningkatkan kemampuan guru dalam
pelaksanaan pembelajaran sehingga
sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan
Pengertian Guru, Minat, dan Belajar
Pengertian guru kemudian menjadi
semakin luas, tidak hanya terbatas dalam
kegiatan
keilmuan
yang
bersifat
kecerdasan spiritual (spiritual intelligence)
dan kecerdasan intelektual (intellectual
intelligence), tetapi juga menyangkut
kecerdasan kinestetik jasmaniah (bodily
kinesthetic), seperti guru tari, guru olah
raga, guru senam dan guru musik. Dengan
demikian, guru dapat diartikan sebagai
orang yang tugasnya terkait dengan upaya
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mencerdaskan kehidupan bangsa dalam
semua aspeknya, baik spiritual dan
emosional, intelektual, fisikal, maupun
aspek lainnya. Poerwadarminta (dalam
Suparlan 2005:13) menyatakan, “guru
adalah orang yang kerjanya mengajar.”
Dengan definisi ini, guru disamakan
dengan pengajar. Pengertian guru ini
hanya menyebutkan satu sisi yaitu sebagai
pengajar, tidak termasuk pengertian guru
sebagai
pendidik
dan
pelatih.
Selanjutnya Zakiyah Daradjat (dalam
Suparlan 2005:13) menyatakan, ”guru
adalah pendidik profesional karena guru
telah menerima dan memikul beban dari
orang tua untuk ikut mendidik anakanak.”
UU Guru dan Dosen Republik
Indonesia No.14 Tahun 2005 ”Guru adalah
pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik,
mengajar,
membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi
peserta
didik
pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah”.
Selanjutnya UU No.20 Tahun 2003
pasal 39 ayat 2 tentang sistem pendidikan
nasional
menyatakan,
”pendidik
merupakan tenaga profesional yang
bertugas merencanakan dan melaksanakan
proses pembelajaran, menilai hasil
pembelajaran, melakukan pembimbingan
dan pelatihan, serta melakukan penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat,
terutama bagi pendidik pada perguruan
tinggi.” PP No.19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan menyatakan,
”pendidik
(guru)
harus
memiliki
kualifikasi akademik dan kompetensi
sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani
dan rohani, serta memiliki kemampuan
untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional.” Berdasarkan definisi di atas,
dapat disimpulkan bahwa guru adalah
tenaga pendidik yang profesional dengan
tugas
utama
mendidik,
mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih,
menilai dan mengevaluasi peserta didik,
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dan
bertugas
merencanakan
dan
melaksanakan proses pembelajaran.
Minat belajar terdiri dari dua kata
yakni minat dan belajar, dua kata ini beda
arti, untuk itu penulis akan mendefinisikan
satu persatu, sebagai berikut:
a. Minat menurut kamus besar bahasa
Indonesia adalah kecenderungan hati
yang tinggi terhadap suatu gairah
keinginan.
b. Minat menurut Mahfudz Shalahuddin
adalah perhatian yang mengandung
unsur-unsur perasaan.
c. Minat menurut Crow dan Crow, minat
atau interest bisa berhubungan dengan
daya gerak yang mendorong kita
cenderung atau merasa tertarik pada
orang, benda dan kegiatan.
Sedangkan pengertian belajar adalah
sebagai berikut:
a. Belajar menurut Ernest R Hicgard
adalah proses perbuatan yang dengan
sengaja bisa menimbulkan perubahan,
yang keadaannya berbeda dari
perubahan
yang
ditumbulkan
sebelumnya.
b. Menurut Gagne, belajar merupakan
perubahan yang diperlihatkan dalam
bentuk tingkah laku, yang keadaannya
berbeda dari sebelum individu berada
dalam situasi belajar dan sesudah
melakukan tindakan yang sempurna
itu.
c. Menurut
Sardiman,
belajar
merupakan usaha penguasaan materi
ilmu pengetahuan yang merupakan
sebagian
kegiatan
menuju
terbentuknya kepribadian seutuhnya.
Jadi, yang dimaksud dari minat
belajar adalah aspek psikologi seseorang
yang menampakkan diri dalam beberapa
gejala,seperti : gairah, keinginan, perasaan
suka untuk melakukan proses perubahan
tingkah laku melalui berbagai kegiatan
yang meliputi mencari pengetahuan dan
pengalaman, dengan kata lain minat
belajar itu adalah perhatian, rasa suka,
ketertarikan seseorang (siswa) terhadap
belajar
yang
ditunjukkan
melalui
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keantusiasan, partisipasi, dan keaktifan
dalam belajar.

pencapaian tujuan pembelajaran Glickman
(1981). Sementara itu, Daresh (1989)
menyebutkan bahwa supervisi akademik
merupakan upaya membantu guru-guru
mengembangkan
kemampuannya
mencapai tujuan pembelajaran. Dengan
demikian, esensi supervisi akademik itu
sama sekali bukan menilai unjuk kerja
guru
dalam
mengelola
proses
pembelajaran, melainkan membantu guru
mengembangkan
kemampuan
profesionalismenya. Meskipun demikian,
supervisi akademik tidak bisa terlepas dari
penilaian unjuk kerja guru dalam
mengelola pembelajaran. Apabila di atas
dikatakan, bahwa supervisi akademik
merupakan
serangkaian
kegiatan
membantu
guru
mengembangkan
kemampuannya
mengelola
proses
pembelajaran, maka menilai unjuk kerja
guru
dalam
mengelola
proses
pembelajaran merupakan salah satu
kegiatan yang tidak bisa dihindarkan
prosesnya (Sergiovanni, 1987). Penilaian
unjuk kerja guru dalam mengelola proses
pembelajaran sebagai suatu proses
pemberian estimasi kualitas unjuk kerja
guru
dalam
mengelola
proses
pembelajaran, merupakan bagian integral
dari serangkaian kegiatan supervisi
akademik. Apabila dikatakan bahwa
supervisi
akademik
merupakan
serangkaian kegiatan membantu guru
mengembangkan kemampuannya, maka
dalam pelaksanaannya terlebih dahulu
perlu diadakan penilaian kemampuan guru,
sehingga bisa ditetapkan aspek yang perlu
dikembangkan
dan
cara
mengembangkannya.
Sergiovanni (1987) menegaskan
bahwa refleksi praktis penilaian unjuk
kerja guru dalam supervisi akademik
adalah melihat realita kondisi untuk
menjawab
pertanyaan-pertanyaan,
misalnya: Apa yang sebenarnya terjadi di
dalam kelas? Apa yang sebenarnya
dilakukan oleh guru dan murid-murid di
dalam kelas? Aktivitas-aktivitas mana dari
keseluruhan aktivitas di dalam kelas itu

Standar Kompetensi Guru
Depdiknas
(2004:4)
kompetensi
diartikan,
”sebagai
pengetahuan,
keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang
direfleksikan dalam kebiasaan berpikir
dan bertindak”. “Secara sederhana
kompetensi
diartikan
seperangkat
kemampuan yang meliputi pengetahuan,
sikap, nilai dan keterampilan yang harus
dikuasai dan dimiliki seseorang dalam
rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi
dan tanggung jawab pekerjaan dan/atau
jabatan yang disandangnya” (Nana
Sudjana 2009:1).
Nurhadi (2004:15) menyatakan,
“kompetensi merupakan pengetahuan,
keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang
direfleksikan dalam kebiasaan berpikir
dan bertindak”. Selanjutnya menurut para
ahli pendidikan McAshan (dalam Nurhadi
2004:16)
menyatakan,
”kompetensi
diartikan
sebagai
pengetahuan,
keterampilan, dan kemampuan yang
dikuasai seseorang sebagai pengetahuan,
keterampilan, dan kemampuan yang
dikuasai seseorang yang telah menjadi
bagian dari dirinya, sehingga dapat
melakukan perilaku-perilaku koqnitif,
afektif, dan psikomotor dengan sebaikbaiknya.”
Kompetensi
diartikan
sebagai
pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai
dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan
berfikir dan bertindak (Dalam Suparlan).
Arti lain dari kompetensi adalah
spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan,
dan sikap yang dimiliki seseorang serta
penerapannya di dalam pekerjaan, sesuai
dengan standar kinerja yang dibutuhkan
oleh lapangan.
Supervisi akademik
Supervisi
akademik
adalah
serangkaian kegiatan membantu guru
mengembangkan
kemampuannya
mengelola proses pembelajaran demi
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yang berarti bagi guru dan murid? Apa
yang telah dilakukan oleh guru dalam
mencapai tujuan akademik? Apa kelebihan
dan kekurangan guru dan bagaimana cara
mengembangkannya?.
Menurut Alfonso, Firth, dan Neville
(1981) supervisi akademik yang baik
adalah supervisi yang mampu berfungsi
mencapai multitujuan tersebut di atas.
Tidak ada keberhasilan bagi supervisi
akademik jika hanya memerhatikan salah
satu
tujuan
tertentu
dengan
mengesampingkan tujuan lainnya. Hanya
dengan merefleksi ketiga tujuan inilah
supervisi akademik akan berfungsi
mengubah perilaku mengajar guru. Pada
gilirannya nanti perubahan perilaku guru
ke arah yang lebih berkualitas akan
menimbulkan perilaku belajar murid yang
lebih baik. Alfonso, Firth, dan Neville
(1981) mengemukakan bahwa perilaku
supervisi akademik secara langsung
berhubungan dan berpengaruh terhadap
perilaku guru. Ini berarti, melalui supervisi
akademik,
supervisor
mempengaruhi
perilaku
mengajar
guru
sehingga
perilakunya
semakin
baik
dalam
mengelola proses belajar mengajar.
Selanjutnya perilaku mengajar guru yang
baik itu akan mempengaruhi perilaku
belajar murid. Dengan demikian, bisa
disimpulkan bahwa tujuan akhir supervisi
akademik adalah terbinanya perilaku
belajar murid yang lebih baik.
Berkaitan dengan prinsip-prinsip
supervisi akademik, akhir-akhir ini,
beberapa
literatur
telah
banyak
mengungkapkan teori supervisi akademik
sebagai landasan bagi setiap perilaku
supervisi akademik. Beberapa istilah,
seperti demokrasi (democratic), kerja
kelompok (team effort), dan proses
kelompok (group process) telah banyak
dibahas dan dihubungkan dengan konsep
supervisi
akademik.
Pembahasannya
semata-mata untuk menunjukkan kepada
kita bahwa perilaku supervisi akademik itu
harus menjauhkan diri dari sifat otoriter, di
mana supervisor sebagai atasan dan guru

sebagai bawahan. Begitu pula dalam latar
sistem persekolahan, keseluruhan anggota
(guru) harus aktif berpartisipasi, bahkan
sebaiknya sebagai prakarsa, dalam proses
supervisi akademik, sedangkan supervisor
merupakan bagian darinya. Semua ini
merupakan
prinsip-prinsip
supervisi
akademik
modern
yang
harus
direalisasikan pada setiap proses supervisi
akademik di sekolah-sekolah.
METODE
Teknik pengumpulan data pada
penelitian ini terdiri atas empat kegiatan
pokok yakni pengumpulan data awal, data
hasil analisis setiap akhir siklus, serta
tanggapan lain dari guru terhadap
pelaksanaan supervisi edukatif model
kolaboratif.
Data yang telah dikumpulkan
dianalisis dengan menggunakan analisis
kualitatif dan kuantitatif.
Analisis
kualitatif digunakan untuk menjelaskan
perubahan
perilaku
guru
dalam
pembelajaran dan perilaku Peneliti dalam
melaksanakan supervisi guru. Adapun
analisis kuantitatif
digunakan untuk
mengetahui keberhasilan guru dan siswa
berdasarkan standar kompetensi guru yang
telah ditetapkan oleh Depdiknas sebagai
berikut.
a. Nilai 81 – 100
= amat baik (A)
berhasil
b. Nilai 76 – 80
= baik (B) berhasil
c. Nilai 55 – 75
= cukup (C) belum
berhasil
d. Nilai 0 – 54
= kurang (D) belum
berhasil
Penelitian ini dilaksanakan di SMK
Negeri Cikampek Kecamatan Banyusari
Kabupaten Karawang pada tahun pelajaran
2018/2019. Pada tahun itu banyak hasil
penelitian yang kurang mengarah pada
peningkatan mutu pendidikan. Peneliti
mengambil tempat penelitian di SMK
Negeri Cikampek Kecamatan Banyusari
Kabupaten Karawang karena SMK itu
adalah SMK binaan peneliti. Guru-guru di
SMK Negeri Cikampek ada yang GTT,
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GB, PNS, dan ijazahnya pun beragam,
yakni ada yang berijazah diploma, sarjana,
dan pascasarjana. Sedangkan
Waktu
penelitian adalah pada
tahun pelajaran 2018/2019. Selama
penelitian tersebut peneliti mengumpulkan
data awal, menyusun program supervisi,
pelaksanaan supervisi, analisis, dan tindak
lanjut.

masih perlu belajar bersama tentang
indikator tersebut.
(2) Melaksanakan penilaian berjumlah 5
Guru dengan persentasi 83 %. Masih
ada guru yang membiarkan siswanya
membuka buka dalam ulangan
tersebut. Hal seperti ini akan
merugikan anak. Bahkan penilaian itu
tidak bisa digunakan untuk mengukur
kemampuan siswa. Guru seperti ini
perlu diberi bimbingan secara khusus
tentang pentingnya penilaian.
(3) Memeriksa
jawaban/ memberikan
skor tes hasil belajar berdasarkan
indikator/kriteria unjuk kerja yang
telah ditentukan berjumlah 4 Guru
dengan persentasi 66,4 %. Guru yang
belum mampu memberikan skor ialah
guru yang belum pernah mengikuti
pelatihan. Skor dianggap sama dengan
bobot. Untuk mengatasi seperti itu,
guru-guru tersebut diikutkan MGMP
kabupaten atau diberi bimbingan
secara khusus.
(4) Menilai hasil belajar siswa berjumlah 6
Guru dengan persentasi 100 %.
Karena semua guru sudah mampu
pada indikator ini dipertahankan.
(5) Mengolah hasil penilaian berjumlah 4
guru dengan persentasi 66,4 %. Guru
yang belum mampu mengolah nilai
sebagian besar sama dengan guru
yang
tidak
paham
terhadap
penyekoran pembobotan nilai.
(6)
Menganalisis
hasil
penilaian
(berdasarkan tingkat kesukaran, daya
pembeda, validitas dan reabilitas)
berjumlah 4 Guru dengan persentasi
66,4 %. Guru yang tidak bisa
menganalisis soal rata-rata guru yang
enggan menganalisis atau tidak mau
menganalisis sehingga lupa cara
menganalisis. Untuk mengatasi hal itu,
guru tersebut diajak diskusi atau
diajak mengikuti workshop di sekolah.
(7) Menyimpulkan hasil penilaian secara
jelas dan logis (misalnya: interpretasi
kecenderungan hasil penilaian, tingkat
pencapaian siswa, dll.) berjumlah 4

Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan yang dicapai
oleh peneliti dalam penelitian ini ialah
apabila persentasi rata – rata keberhasilan
dari keseluruhan guru kelas meningkat.
Sedangkan tolak ukur nilai keberhasilan
dari seorang guru sebesar > 75. Aspek –
aspek kinerja guru yang ditujukan sebagai
indikator keberhasilan, diantaranya :
kinerja guru dalam menyusun rencana
pembelajaran,
kinerja
guru
dalam
melaksanakan pembelajaran, kinerja guru
dalam menilai prestasi belajar siswa,
kinerja guru dalam melaksanakan tindak
lanjut hasil penilaian prestasi belajar siswa.
Dengan meningkatnya kinerja guru maka
dapat berakibat terjadinya pembelajaran
efektif yang mampu memotivasi belajar
siswa dengan meningkatnya hasil belajar
terutama nilai ujian semester.
HASIL
1. Siklus I
Penilaian Supervisi Siklus I
Hasil refleksi pada bagian penilaian
supervisi dan setelah diadakan diskusi
dengan guru sebagai berikut.
(1) Menyusun soal/perangkat penilaian
sesuai dengan indikator/kriteria unjuk
kerja yang telah ditentukan berjumlah
5 Guru dengan persentasi 83 %.
Masih ada satu guru yang belum
mampu menyusun soal penilaian
karena masih tidak sesuai dengan
indikatornya.
Berdasarkan
pengamatan/analisis ternyata guru
tersebut belum paham betul pada kata
kerja yang ada dalam indikator
tersebut. Oleh sebab itu, guru itu
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Guru dengan persentasi
66,4 %.
Karena tidak bisa menganalisis butir
soal akibatnya guru tersebut tidak bisa
menyimpulkan penilaian secara logis
dan jelas. Untuk mengatasi hal itu,
guru tersebut diajak diskusi atau
diajak mengikuti workshop di sekolah.
(8) Menyusun laporan hasil penilaian
berjumlah 6 Guru dengan persentasi
100 %. Karena semua guru sudah
mampu
pada
indikator
ini
dipertahankan.
(9) Memperbaiki soal/perangkat penilaian
berjumlah 6 Guru dengan persentasi
100 %. Karena semua guru sudah
mampu
pada
indikator
ini
dipertahankan.

2. Siklus II
Penilaian Supervisi Siklus II
Hasil refleksi pada bagian penilaian
supervisi dan setelah diadakan diskusi
dengan guru sebagai berikut.
(1) Menyusun soal/perangkat penilaian
sesuai dengan indikator/kriteria unjuk
kerja yang telah ditentukan berjumlah
5 Guru dengan persentasi 83 %.
Masih ada satu guru yang belum
mampu menyusun soal penilaian
karena masih tidak sesuai dengan
indikatornya.
Berdasarkan
pengamatan/analisis ternyata guru
tersebut pada pertemuan dengan
Peneliti tidak masuk karena sakit.
Karena demikian, guru yang belum
berhasil perlu belajar sendiri dengan
guru yang sudah mampu.
(2) Melaksanakan penilaian berjumlah 5
Guru dengan persentasi
83 %.
Hampir
semua
guru
sudah
melaksanakan penilaian sesuai dengan
aturan. Siswa tidak boleh membuka,
bertanya kepada siswa lain. Hal
seperti ini perlu dilakukan karena
peneilaian itu untuk mengukur anak
yang sudah mampu atau yang belum
mampu.
(3) Memeriksa
jawaban/memberikan
skor tes hasil belajar berdasarkan
indikator/kriteria unjuk kerja yang
telah ditentukan berjumlah 5 Guru
dengan persentasi 83 %. Guru sudah
mampu memberikan skor soal. Cara
seperti yang sudah dilakukan perlu
dipertahankan.
(4) Menilai hasil belajar siswa berjumlah
6 Guru dengan persentasi 100 %.
Karena semua guru sudah mampu
pada indikator ini dipertahankan.
(5)
Mengolah hasil penilaian berjumlah
6 Guru dengan persentasi 100 %.
Guru sudah mampu mengolah nilai
mulai dari penskoran pembobotan
sampai pada memberi nilai siswa.
(6) Menganalisis
hasil
penilaian
(berdasarkan tingkat kesukaran, daya
pembeda, validitas dan reabilitas)

Hasil Pelaksanaan Siklus I
Hasil siklus pertama dapat dilihat pada
tabel berikut ini
Tabel 3
Hasil Menilai Prestasi Belajar Siklus I

Tabel 4
Hasil Melaksnakan Tindak Lanjut Hasil
Penilaian Siklus I

Grafik 1
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berjumlah 5 Guru dengan persentasi
83 %. Guru yang tidak bisa
menganalisis soal berjumlah 1 orang
dan guru yang enggan menganalisis
atau tidak mau menganalisis sehingga
lupa cara menganalisis. Untuk
menghadapi seperti itu, sekolah perlu
mengadakan diskusi dengan guru yang
belum mampu tersebut dengan
mendatangkan nara sumber.
(7) Menyimpulkan hasil penilaian secara
jelas dan logis (misalnya: interpretasi
kecenderungan hasil penilaian, tingkat
pencapaian siswa, dll.) berjumlah 5
Guru dengan persentasi 83 %
(8) Menyusun laporan hasil penilaian
berjumlah 6 Guru dengan persentasi
100 %. Pada bagian ini perlu
dipertahankan karena 100 persen
berhasil dalam pembelajaran.
(9) Memperbaiki
soal/perangkat
penilaian berjumlah 6 Guru dengan
persentasi 100 %. Semua guru pada
siklus II ini sudah bisa memperbaiki
soal yang kurang valid. Makanya guru
tetap
mempertahankan
cara
memperbaiki soal tersebut.

Tabel 8
Hasil Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil
Penilaian Siklus II

Grafik 2

Hasil Pelaksanaan Siklus II
Hasil siklus pertama dapat dilihat
pada tabel berikut ini
Tabel 7
Hasil Menilai Prestasi Belajar Siklus II
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PEMBAHASAN
Pembahasan didasarkan pada teoriteori yang sudah ada, baik berdasarkan
pada referensi mapun dari ucapan ahli di
bidang penelitian ini.
Adapun pembahasan hasil penelitian
ini sebagai berikut.
Temuan pertama, kinerja guru
meningkat dalam membuat perencanaan
pembelajaran. Hal ini terjadi karena
adanya kerja sama antara guru kelas yang
satu dengan lainnya serta diberi
pengarahan oleh peneliti. Langkah-langkah
yang dapat meningkatkan kinerja guru
dalam membuat persiapan pembelajaran
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adalah: (1) Peneliti memberikan format
supervisi dan jadwal supervisi pada awal
tahun pelajaran atau awal semester.
Pelaksanaan supervisi tidak hanya
dilakukan
sekali, (2) Peneliti selalu
menanyakan perkembangan pembuatan
perangkat pembelajaran (mengingatkan
betapa
pentingnya
perangkat
pembelajaran), (3) satu minggu sebelum
pelaksanaan
supervisi
perangkat
pembelajaran,
Peneliti menanyakan
format penilaian, jika format yang
diberikan pada awal tahun pelajaran
tersebut hilang, maka
guru yang
bersangkutan disuruh memfotokopi arsip
sekolah. Jika di sekolah masih banyak
format seperti itu maka guru tersebut
diberi kembali. Bersamaan dengan
memberi/menanyakan format, Peneliti
meminta
pengumpulan
perangkat
pembelajaran yang sudah dibuatnya untuk
untuk
diteliti
kelebihan
dan
kekurangannya, (4) Peneliti memberikan
catatan-catatan khusus pada lembaran
untuk diberikan kepada guru yang akan
disupervisi tersebut. (5) Peneliti dalam
menilai perangkat pembelajaran penuh
perhatian dan tidak mencerminkan sebagai
penilai.
Peneliti
bertindak
sebagai
kolaborasi.
Peneliti
membimbing,
mengarahkan guru yang belum bisa, tetapi
Peneliti juga menerima argumen guru
yang positif. Dengan adanya itu,
terciptalah hubungan yang akrap antara
guru dan Peneliti. Tentu saja ini akan
membawa nilai positif dalam pelaksanaan
pembelajaran.
Temuan
kedua,
kinerja
guru
meningkat
dalam
melaksanakan
pembelajaran. Dalam penelitian tindakan
ini ternyata dari 6 guru hampir semuanya
mampu
melaksanakan
pembelajaran
dengan baik. Hal ini terbukti dari hasil
supervisi.
Langkah-langkah
yang
dilakukan
untuk
meningkatkan
pelaksanaan pembelajaran berdasarkan
penelitian tindakan ini adalah: (1) Peneliti
yang mengamati guru mengajar tidak
sebagai penilai tetapi sebagai rekan

bekerja yang siap membantu guru tersebut,
(2) Selama pelaksaaan supervisi di di kelas
guru tidak menganggap Peneliti sebagai
penilai karena sebelum pelaksanaan
supervisi guru dan Peneliti telah berdiskusi
permasalahan-permasalahan yang ada
dalam pembelajaran tersebut, (3) Peneliti
mencatat semua peristiwa yang terjadi di
dalam pembelajaran baik yang positif
maupun yang negatif, (4) Peneliti selalu
memberi contoh pembelajaran yang
berorientasi pada Modern Learning. (5)
Jika ada guru yang pembelajarannya
kurang jelas tujuan, penyajian, umpan
balik, Peneliti memberikan contoh
bagaimana
menjelaskan
tujuan,
menyajikan, memberi umpan balik kepada
guru tersebut, (6) Setelah guru diberi
contoh pembelajaran modern, Peneliti
setiap dua atau tiga minggu mengunjungi
atau mengikuti guru tersebut dalam proses
pembelajaran.
Temuan
ketiga, kinerja guru
meningkat dalam menilai prestasi belajar
siswa. Pada penelitian tindakan yang
dilakukan di SMK Negeri Cikampek ini
ternyata pelaksanaan supervisi edukatif
kolaboratif secara periodik memberikan
dampak positif terhadap guru dalam
menyusun
soal/perangkat
penilaian,
melaksanakan,
memeriksa,
menilai,
mengolah, menganalisis, menyimpulkan,
menyusun laporan dan memperbaiki soal.
Sebelum diadakan supervisi edukatif
secara kolaboratif, guru banyak yang
mengalami kesulitan dalam melaksankan
penilaian. Langkah-langkah
yang
dilakukan dalam supervisi edukatif
kolaboratif secara periodik yang dapat
meningkatkan kinerja guru adalah: (1)
Peneliti berdiskusi dengan guru dalam
pembuatan perangkat penilaian sebelum
dilaksanakan
supervisi,
(2)
Guru
melaksanakan penilaian sesuai dengan
aturan yang telah ditetapkan bersama
Peneliti yang sebagai kolaboratif dalam
pembelajaran, (3) Guru membuat kriteria
penilaian
yang
berkaitan
dengan
penskoran, pembobotan, dan pengolahan
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nilai, yang sebelum pelaksanaan supervisi
didiskusikan dengan peneliti, (4) Guru
menganalisis
hasil penilaian dan
melaorkannya kepada urusan kurikulum.
Temuan keempat, Kinerja guru
meningkat dalam melaksanakan tindak
lanjut hasil penilaian prestasi belajar
peserta didik. Langkah-langkah yang dapat
meningkatkan kinerja guru dalam supervisi
edukatif kolaboratif adalah: (1) Peneliti
dan guru bersama-sama membuat program
tindak lanjut hasil penilaian, (2) Peneliti
memberi contoh
pelaksanaan tindak
lanjut, yang akhirnya dilanjutkan oleh guru
dalam pelaksanaan yang sebenarnya, (3)
Peneliti mengajak diskusi pada guru yang
telah membuat, melaksanakan, dan
menganalis program tindak lanjut.
Temuan
kelima,
Kinerja
guru
meningkat dalam menyusun program
pembelajaran,
melaksanakan
pembelajaran, menilai prestasi belajar, dan
melaksanakan tindak lanjut hasil prestasi
belajar siswa.

3. Pelaksanaan
supervisi
edukatif
kolaboratif secara periodik dapat
meningkatkan kinerja guru dalam
menyusun rencana pebelajaran dengan
langkah-langkah sebagai berikut. (1)
Peneliti memberikan format supervisi
dan jadwal supervisi pada awal tahun
pelajaran
atau
awal
semester.
Pelaksanaan supervisi tidak hanya
dilakukan sekali, (2) Peneliti selalu
menanyakan perkembangan pembuatan
rencana pembelajaran (mengingatkan
betapa
pentingnya
rencana
pembelajaran), (3) satu minggu sebelum
pelaksanaan
supervisi
rencana
pembelajaran, peneliti menanyakan
format penilaian, jika format yang
diberikan pada awal tahun pelajaran
tersebut hilang, maka
guru yang
bersangkutan disuruh memfotokopi
arsip sekolah. Jika di sekolah masih
banyak format seperti itu maka guru
tersebut diberi kembali. Bersamaan
dengan memberi/menanyakan format,
peneliti
meminta
pengumpulan
perangkat pembelajaran yang sudah
dibuatnya untuk untuk diteliti kelebihan
dan kekurangannya, (4) Peneliti
memberikan catatan-catatan khusus
pada lembaran untuk diberikan kepada
guru yang akan disupervisi tersebut. (5)
Peneliti dalam menilai perangkat
pembelajaran penuh perhatian dan tidak
mencerminkan sebagai penilai. Peneliti
bertindak sebagai kolaborasi. Peneliti
membimbing, mengarahkan guru yang
belum bisa, tetapi Peneliti juga
menerima argumen guru yang positif.
Dengan
adanya
itu,
terciptalah
hubungan yang akrap antara guru dan
Peneliti. Tentu saja ini akan membawa
nilai positif dalam
pelaksanaan
pembelajaran.
Kedua, tentang peningkatan kinerja
guru dalam melaksanakan pembelajaran
dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Peneliti yang berasal dari teman
sejawat dapat mengakrapkan guru

KESIMPULAN
Berdasarkan temuan hasil penelitian
ada empat hal yang dikemukakan dalam
penelitian tindakan ini, yakni simpulan
tentang: (1) Peningkatan kinerja guru
dalam menyusun rencana pembelajaran,
(2) Peningkatan kinerja guru dalam
melaksanakan
pembelajaran,
(3)
Peningkatan kinerja guru dalam menilai
prestasi belajar, (4) Peningkatan kinerja
guru dalam melaksanakan tindak lanjut
hasil penilaian prestasi belajar siswa.
Pertama, tentang peningkatan kinerja
guru
dalam
menyusun
rencana
pembelajaran dapat disimpulkan sebagai
berikut.
1. Peneliti yang berasal dari teman sejawat
dapat mengakrapkan guru dalam
merumuskan
tujuan
khusus
pembelajaran.
2. Peneliti yang berasal dari teman sejawat
dapat
memudahkan
komunikasi
antarguru dalam pembuatan rencana
pembelajaran
32 | P e d a g o g i a n a

JPD: Pedagogiana – Jurnal Pendidikan Dasar
P-ISSN 2089-7731 E-ISSN 2684-8929

DOI: doi.org/10.47601/AJP.67

dalam melaksanakan pembelajaran di
kelas.
2. Peneliti yang berasal dari teman
sejawat
dapat
memudahkan
komunikasi
antarguru
dalam
melaksanakan pembelajaran di kelas.
3. Pelaksanaan
supervisi
edukatif
kolaboratif secara periodik dapat
meningkatkan kinerja guru dalam
melaksanakan pembelajaran dengan
langkah-langkah sebagai berikut. (1)
Peneliti yang mengamati guru
mengajar tidak sebagai penilai tetapi
sebagai rekan bekerja yang siap
membantu guru tersebut, (2) Selama
pelaksaaan supervisi di kelas guru
tidak menganggap peneliti sebagai
penilai karena sebelum pelaksanaan
supervisi guru dan peneliti telah
berdiskusi
permasalahanpermasalahan yang ada dalam
pembelajaran tersebut, (3) Peneliti
mencatat semua peristiwa yang terjadi
di dalam pembelajaran baik yang
positif maupun yang negatif, (4)
Peneliti selalu memberi contoh
pembelajaran yang berorientasi pada
Modern Learning. (5) Jika ada guru
yang pembelajarannya kurang jelas
tujuan, penyajian, umpan balik,
peneliti
memberikan
contoh
bagaimana
menjelaskan
tujuan,
menyajikan, memberi umpan balik
kepada guru tersebut, (6) Setelah guru
diberi contoh pembelajaran modern,
peneliti setiap dua atau tiga minggu
mengunjungi atau mengikuti guru
tersebut dalam proses pembelajaran.
Ketiga, tentang peningkatan kinerja
guru dalam menilai prestasi belajar dapat
disimpulkan sebagai berikut.
1. Peneliti yang berasal dari teman sejawat
dapat memudahkan guru dalam
berkonsultasi
dalam
pembuatan
perangkat penilaian.
2. Peneliti yang berasal dari teman sejawat
dapat
memudahkan
komunikasi
antarguru
dalam
melaksanakan
penilaian dan analisis hasil penilaian.

3. Pelaksanaan
supervisi
edukatif
kolaboratif secara periodik dapat
meningkatkan kinerja guru dalam
menilai prestasi belajar siswa dengan
langkah-langkah sebagai berikut. (1)
Peneliti berdiskusi dengan guru dalam
pembuatan
perangkat
penilaian
sebelum dilaksanakan supervisi, (2)
Guru melaksnakan penilaian sesuai
dengan aturan yang telah ditetapkan
bersama
peneliti
yang
sebagai
kolaboratif dalam pembelajaran, (3)
Guru membuat kriteria penilaian yang
berkaitan
dengan
penskoran,
pembobotan, dan pengolahan nilai,
yang sebelum pelaksanaan supervisi
didiskusikan dengan supervosor, (4)
Guru menganalisis hasil penilaian dan
melaporkannya
kepada
urusan
kurikulum.
Keempat, tentang peningkatan kinerja
guru dalam melaksanakan tindak lanjut
hasil penilaian prestasi belajar siswa dapat
disimpulkan sebagai berikut.
1. Peneliti yang berasal dari teman sejawat
dapat memudahkan guru dalam
melaksanakan tindak lanjut hasil
penilaian prestasi belajar siswa.
2. Peneliti yang berasal dari teman sejawat
dapat
memudahkan
komunikasi
antarguru dalam melaksanakan tindak
lanjut hasil penilaian prestasi belajar
siswa.
3. Pelaksanaan
supervisi
edukatif
kolaboratif secara periodik dapat
meningkatkan kinerja guru dalam
melaksanakan tindak lanjut hasil
penilaian prestasi belajar siswa dengan
langkah-langkah sebagai berikut. (1)
Peneliti dan guru bersama-sama
membuat program tindak lanjut hasil
penilaian, (2) Peneliti memberi contoh
pelaksanaan tindak lanjut, yang
akhirnya dilanjutkan oleh guru dalam
pelaksanaan yang sebenarnya, (3)
Peneliti mengajak diskusi pada guru
yang telah membuat, melaksanakan,
dan menganalis program tindak lanjut.
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Berdasarkan peningkatan kinerja guru
baik rencana pembelajaran, pelaksanaan
pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan
pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian
siswa ternyata mempengaruhi hasil ujian
siswa tahun 2018.
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