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SD NEGERI JATIREJA 01
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YAYAN SUSANTO
SD Negeri Jatireja 01
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan perkembangan proses supervisi kolaboratif untuk meningkatkan
kompetensi profesional guru di SDN Jatireja 01 kecamatan Cikarang Timur Kabupaten
Bekasi. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Sekolah yang dilakukan sebanyak dua
siklus. Desain penelitian menggunakan model Kemmis Mc. Teggart dengan subjek penelitian
siswa kelas 1 yang berjumlah 31 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan 1) tes
membaca lisan dan tes tertulis memahami bacaan, 2) observasi, dan 3) dokumentasi. Teknik
analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif yaitu dengan mencari rerata. Indikator
keberhasilan siswa yang harus dicapai dengan rerata kelas 70 dan ketuntasannya 80%. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan supervisi kolaboratif dapat
meningkatkan kompetensi porfesional guru di SD Negeri Jatireja 01, Kecamatan Cikarang
Timur, Kabupaten Bekasi. Kompetensi profesional guru di SDN Jatireja 01dari pra-siklus ke
siklus 1 sebesar 18,18 poin. Rata-rata kompetensi profesional guru pada pra-siklus sebesar
52,27 dengan kriteria kurang dan pada siklus 1 sebesar 70,45 dengan kriteria cukup.
Kompetensi profesional guru juga mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2 sebesar
18,19 poin. Rata-rata kompetensi profesional guru pada siklus 2 sebesar 88,64 dengan kriteria
baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional guru di SDN Jatireja 01 dapat
ditingkatkan melalui penerapan pendekatan supervisi kolaboratif.
Kata kunci : pendekatan supervise kolaboratif, kompetensi, professional.

Guru merupakan ujung tombak
keberhasilan pendidikan. Profesionalisme
seorang guru terlihat dari kompetensinya
sebagai seorang guru yang terdiri dari
kompetensi
pedagogik,
profesional,
keperibadian dan sosial. Salah satu
dimensi kompetensi guru sesuai dengan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru adalah kompetensi
profesional.
Dengan
Permendiknas
tersebut berarti seorang guru harus
kompeten dalam melakukan kinerja
profesionalnya. Kompetensi profesional
guru menurut Permendiknas Nomor 16
Tahun 2007 terdiri dari kemampuan guru
dalam: (1) menguasai materi, struktur,
konsep, dan pola pikir keilmuan yang

mendukung mata pelajaran yang diampu;
(2) menguasai standar kompetensi dan
kompetensi dasar mata pelajaran/ bidang
pengembangan
yang
diampu;
(3)
mengembangkan materi pembelajaran
yang diampu secara kreatif; (4)
mengembangkan keprofesionalan secara
berkelanjutan dengan melakukan tindakan
reflektif; dan (5) memanfaatkan teknologi
informasi
dan
komunikasi
untuk
berkomunikasi dan mengembangkan diri.
Efektivitas pelaksanaaan kinerja
profesional guru sangat bergantung pada
kompetensi
kepala
sekolah
dalam
melaksanakan tugasnya diantaranya dalam
melakukan supervisi akademik. Untuk
melaksanakan supervisi akademik, kepala
sekolah
sebagai
supervisor
dan
penanggungjawab kegiatan di sekolah
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harus mampu menyusun program,
melaksanakan, dan melakukan tindak
lanjut supervisi akademik di sekolah yang
dipimpinnya.
Pelaksanaan
supervisi
akademik yang baik oleh kepala sekolah
akan menghasilkan kompetensi guru dalam
memfasilitasi pembelajaran yang baik
pula. Selanjutnya, pembelajaran yang
dilaksanakan dengan baik akan berdampak
pada peningkatan prestasi siswa. Dengan
demikian, keberhasilan siswa dalam
pembelajaran sangat bergantung pada
kemampuan guru dalam memfasilitasi
pembelajaran dan kompetensi kepala
sekolah dalam melaksanakan supervisi
akademik.
Kompetensi supervisi akademik
kepala sekolah terdiri dari tiga aspek yaitu
kompetensi dalam menyusun program,
melaksanakan,
mengevaluasi
dan
menindaklanjuti temuan-temuan ketika
melaksanakan supervisi akademiknya.
Program supervisi akademik yang harus
disusun oleh seorang kepala sekolah
merupakan pedoman atau acuan dalam
melaksanakan supervisi akademik. Selain
itu, program supervisi akademik juga dapat
mengembangkan kemampuan guru dalam
mengelola pembelajaran secara efektif.
Dari hasil pelaksanaan supervisi akademik,
kepala sekolah juga harus mampu
merefleksi kinerjanya dan melaksanakan
tindak lanjut sebagai umpan balik yang
sangat berguna untuk peningkatan kualitas
baik bagi siswa, guru, maupun dirinya
yang pada akhirnya dapat meningkatkan
kualitas pendidikan di sekolahnya.
Berdasarkan hasil refleksi diri yang
telah dilakukan oleh peneliti sebagai
kepala sekolah, selama ini kepala sekolah
melaksanakan
tugas
supervisi
akademiknya
dengan
menerapkan
pendekatan supervisi langsung secara
individual, dengan cara mendatangi guru
yang
sedang bertugas,
mengamati
kinerjanya dan melakukan penilaian.
Pendekatan supervisi individual ini tidak
terlalu efektif untuk meningkatkan
kompetensi guru dalam melaksanakan

tugasnya khususnya yang berkaitan dengan
kompetensi profesionalnya. Hasil kajian
empirik yang peneliti lakukan terhadap
guru-guru di SDN Jatireja 01 Kecamatan
Cikarang Timur Kabupaten Bekasi
menunjukkan
bahwa
kompetensi
profesional guru masih rendah terutama
pada
kompetensi
guru
dalam
mengembangkan materi pembelajaran
yang diampu secara kreatif. Rata-rata
kemampuan guru dalam mengembangkan
materi pembelajaran yang diampunya
berdasarkan penilaian kinerja guru
terhadap 8 orang guru di SDN Jatireja 01
Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten
Bekasi diperoleh hasil analisis data bahwa
kompetensi guru dalam mengembangkan
materi pembelajaran yang diampu masih
pada kategori sedang yaitu indeks rata-rata
2,09 atau 52,27. Hasil refleksi terhadap
temuan tersebut menunjukkan bahwa
faktor
yang
menyebabkan
masih
rendahnya kompetensi guru tersebut
diduga disebabkan oleh faktor internal dan
eksternal. Faktor internal yang diduga
mempengaruhi
rendahya
kompetensi
profesional guru antara lain:
1. Guru
belum
memahami
teknik
pengembangan materi pembelajaran;
2. Guru tidak melakukan analisis materi
pembelajaran sebelum mengembangkan
bahan ajar atau materi pembelajaran;
dan
3. Kurangnya motivasi diri guru untuk
melakukan
kinerja
profesionalnya
dengan baik.
Faktor eksternal yang diduga
mengakibatkan rendahnya kompetensi
profesional guru adalah pelaksanaan
supervisi oleh kepala sekolah yang lebih
bersifat menilai. Idealnya, supervisi
dilaksanakan secara kolegial, tidak
menggurui, bersifat kemitraan dan
pendampingan, serta dilakukan melalui
diskusi dan curah pendapat secara terbuka
dan fleksibel untuk membantu guru
merefleksi kinerjanya dalam melaksanakan
tugas
profesionalnya.
Salah
satu
pendekatan
yang
mengedepankan
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kemitraan atau rekan kerja antara kepala
sekolah sebagai supervisor akademik dan
guru sebagai orang yang disupervisi, lebih
bersifat mendampingi melalui diskusi dan
curah pendapat secara terbuka dan
fleksibel serta memiliki tujuan yang jelas
untuk membantu guru berkembang
menjadi tenaga-tenaga profesional melalui
kegiatan-kegiatan
reflektif
adalah
pendekatan supervisi kolaboratif.
Berdasarkan latar belakang masalah
di atas, untuk mengatasi masalah
rendahnya kompetensi profesional guru
dalam melaksanakan tugas profesionalnya,
maka
diterapkan
tindakan
berupa
pendekatan supervisi yang belum pernah
dilakukan sebelumnya yaitu pendekatan
supervisi kolaboratif. Tindakan tersebut
selanjutnya diteliti melalui penelitian
tindakan
sekolah
yang
berjudul
“Penerapan
Pendekatan
Supervisi
Kolaboratif
untuk
Meningkatkan
Kompetensi Profesional Guru di SDN
Jatireja 01 Kecamatan Cikarang Timur
Kabupaten Bekasi”.
Berdasarkan latar belakang di atas,
masalah penelitian dapat dirumuskan
sebagai berikut :
1. Bagaimanakah perkembangan proses
supervisi
kolaboratif
untuk
meningkatkan kompetensi profesional
guru di SDN Jatireja 01 Kecamatan
Cikarang Timur Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimanakah
peningkatan
kompetensi profesional guru di SDN
Jatireja 01 Kecamatan Cikarang Timur
Kabupaten Bekasi setelah diterapkan
pendekatan supervisi kolaboratif?
Tujuan penelitian tindakan sekolah
yang telah dilaksanakan ini adalah untuk
mendeskripsikan:
1. Perkembangan
proses
supervisi
kolaboratif
untuk
meningkatkan
kompetensi profesional guru di SDN
Jatireja 01 Kecamatan Cikarang Timur
Kabupaten Bekasi.
2. Peningkatan kompetensi profesional
guru di SDN Jatireja 01 Kecamatan
Cikarang Timur Kabupaten Bekasi

setelah diterapkan pendekatan supervisi
kolaboratif.
Pendekatan Supervisi Kolaboratif
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” (199:1343)
sedangkan kata vision berarti “the ability
to perceive something not actually visible,
as through mental acuteness or keen
foresight
(199:1492).
Berdasarkan
pengertian di atas, supervisi merupakan
pemantauan yang dilakukan oleh seorang
atasan (supervisor) terhadap bawahannya
dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja
bawahannya.
Perumusan atau pengertian supervisi
dapat dijelaskan dari berbagai sudut
pandang, baik menurut asal usul
(etimologi), bentuk perkataannya, maupun
isi yang terkandung di dalam perkataanya
itu (semantic). Secara etimologis, supervisi
menurut Wajowasito dan Poerwadarminta
yang dikutip oleh Ametembun (1993:1)
Supervisi dialihbahasakan dari perkataan
inggris
“Supervision”
artinya
pengawasan’. Pengertian supervisi secara
etimologis masih menurut Ametembun
(1993:2), menyebutkan bahwa dilihat dari
bentuk perkataannya, supervisi terdiri dari
dua buah kata super + vision : Super =
atas, lebih, Vision = lihat, tilik, awasi.
Makna yang terkandung dari pengertian
tersebut, bahwa seorang supervisor
mempunyai kedudukan atau posisi lebih
dari orang yang disupervisi, tugasnya
adalah melihat, menilik atau mengawasi
orang-orang yang disupervisi.
Para ahli dalam bidang administrasi
pendidikan memberikan kesepakatan
bahwa supervisi pendidikan merupakan
disiplin ilmu yang memfokuskan diri pada
pengkajian
peningkatan
situasi
pembelajaran, seperti yang diungkapkan
oleh
(Gregorio, 1966, Glickman,
1990, Sergiovanni, 1993 dan Gregg Miller,
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2003). Hal ini diungkapkan pula dalam
tulisan
Asosiasi
Supervisi
dan
Pengembangan Kurikulum di Amerika
(Association
for
Supervision
and
Curriculum Development, 1987:129) yang
menyebutkan sebagai berikut:
Almost all writers agree that the
primary
focus
in
educational
supervision is-and should be-the
improvement of teaching and learning.
The term instructional supervision is
widely used in the literature of embody
all effort to those ends. Some writers
use the term instructional supervision
synonymously with general supervision.
Supervisi yang dilakukan oleh
kepala sekolah, tentu memiliki misi yang
dan tujuan tertentu. Dalam hal ini supervisi
lebih ditujukan untuk memberikan
pelayanan kepada guru dalam melakukan
kinerja profesionalnya secara efektif dan
efisien serta mengembangkan mutu
pembelajaran. Dalam konteks pengawasan
mutu pendidikan, maka supervisi oleh
kepala sekolah antara lain kegiatannya
berupa pengamatan secara intensif
terhadap proses pembelajaran di sekolah,
kemudian
ditindak
lanjuti
dengan
pemberian feed back (Razik, 1995: 559).
Hal ini sejalan pula dengan pandangan
Drake (1980: 278) yang menyebutkan
bahwa supervisi adalah suatu istilah yang
sophisticated, sebab hal ini memiliki arti
yang luas, yakni identik dengan proses
manajemen, administrasi, evaluasi dan
akuntabilitas atau berbagai aktivitas serta
kreativitas yang berhubungan dengan
pengelolaan sekolah.
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.

Kompetensi Profesional Guru
Saat ini banyak ahli yang memberi
definisi
tentang
kompetensi.
Purwadarminta
(2011)
mengartikan
kompetensi
adalah
kewenangan
(kekuasaan) untuk menentukan atau
memutuskan suatu hal. Menurutnya,
kompetensi terkait dengan kemampuan
seseorang
dalam
melaksanakan
kewenangannya.
Guru
merupakan
masyarakat sekolah yang merupakan ujung
tombak keberhasilan sekolah tersebut.
Seorang guru harus kompeten dalam
melaksanakan tugasya. Terkait kompetensi
guru, Sagala (dalam Hubolo, 2011: 18)
medefinisikan bahwa kompetensi adalah
seperangkat pengetahuan, keterampilan,
dan perilaku yang harus dimiliki oleh
kepala sekolah dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya. Pernyataan serupa
dinyatakan oleh Usman (2010) bahwa
kompetensi adalah ” suatu hal yang
menggambarkan
kualifikasi
atau
kemampuan seseorang, baik kualitatif
maupun kuantitatif”. Dengan demikian,
kompetensi guru merupakan kemampuankemampuan yang harus dimiliki seorang
guru meliputi pengetahuan, sikap dan
keterampilan dalam melaksanakan tugas
dan kewajibannya yang diwujudkan dalam
bentuk kebiasaan berpikir dan bertindak
sepanjang hayat.
Kompetensi guru terdiri dari
kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial,
dan profesional. Dalam Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun
2007 tentang tentang Standar Kualifikasi
Akademik
dan
Kompetensi
Guru
dinyatakan bahwa guru harus memiliki
empat kompetensi yaitu kompetensi
pedagogik, kepribadian, sosial, dan
profesional. Guru yang kompeten adalah
guru yang memiliki empat kompetensi
tersebut. Salah satu kompetensi guru
terkait dengan mata pelajaran yang
diampunya adalah kompetensi profesional.
Kompetensi profesional guru menurut
Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007
terdiri dari kemampuan guru dalam: (1)

100 | 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.74

menguasai materi, struktur, konsep, dan
pola pikir keilmuan yang mendukung mata
pelajaran yang diampu; (2) menguasai
standar kompetensi dan kompetensi dasar
mata pelajaran/ bidang pengembangan
yang diampu; (3) mengembangkan materi
pembelajaran yang diampu secara kreatif;
(4) mengembangkan keprofesionalan
secara berkelanjutan dengan melakukan
tindakan reflektif; dan (5) memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi untuk
berkomunikasi dan mengembangkan diri.
Dalam melaksanakan tugas dan
mengembangkan kompetensinya, guru
harus diawasi dan didampingi oleh kepala
sekolah sebagai atasan langsungnya
melalui proses supervisi pembelajaran atau
supervisi akademik. Glickman (1981)
mendefinisikan supervisi akademik adalah
serangkaian kegiatan membantu guru
mengembangkan
kemampuannya
mengelola proses pembelajaran untuk
mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini
senada dengan pernyataan Daresh (1989)
yang menyatakan 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
profesionalnya.
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.
Supervisi akademik dalam rangka
peningkatan
profesionalisme
guru
sebagaimana yang dimaksud di atas, harus
dilaksanakan oleh kepala sekolah secara
periodik setiap semester pada tahun
pelajaran tertentu. Dengan demikian,
dalam satu tahun, kepala sekolah harus
menyusun program supervisi akademik
tahunan,
semesteran,
bulanan,
mengembangkan
instrumen,
melaksanakan,
mengevaluasi,
dan
menindaklanjutinya
dalam
rangka
peningkatan profesionalisme guru.
Supervisi
akademik
dapat
dilaksanakan oleh kepala sekolah dengan
efektif jika kepala sekolah memiliki
kemampuan teoretis, kritis dan praktis
yang mumpuni. Hal ini sesuai dengan
pendapat Glickman (Dalam Direktorat
PMPTK-Depdiknas,
2009)
yang
menyatakan bahwa untuk melaksanakan
supervisi akademik secara efektif, kepala
sekolah harus menguasai keterampilan
konseptual, interpersonal, dan teknikal.
Oleh karena itu, seorang kepala sekolah
harus memiliki sikap atau karakter
pemimpin visioner, menguasai substansi
supervisi akademik dan pengetahuan
praktiknya.
Supervisi akademik kepala sekolah
tidak terlepas dari penilaian kinerja guru
dalam
mengelola
pembelajaran.
Sergiovanni (dalam Direktorat PMPTK –
Departemen
Pendidikan
Nasional,
2009:14) mengemukakan bahwa
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Refleksi praktis dalam penilaian
kinerja guru terkait supervisi akademik
adalah:
1. melihat nyata kinerja guru apa
sebenarnya terjadi di dalam kelas;
2. apa sebenarnya yang dilakukan guru
dan siswa di dalam kelas;
3. aktivitas-aktivitas
mana
dari
keseluruhan yang dilakukan guru yang
bermakna bagi guru dan murid;
4. apa yang dilakukan guru untuk
mencapai tujuan pembelajaran;
5. apa kelebihan atau kekurangan guru dan
bagaimana mengembangkannya.
Berdasarkan
pernyataan
Sergiovanni di atas, maka akan diperoleh
informasi kemampuan guru dalam
mengelola pembelajaran. Dari hasil
penilaian kinerja guru dalam mengelola
pembelajaran ini, maka kepala sekolah
harus melakukan kegiatan nyata yaitu
menyusun program tindak lanjut supervisi
akademik dan melaksanakan supervisi
berdasarkan program tindak lanjut yang
dibuat.
Alfonso (1981) menyatakan bahwa
” supervisi akademik merupakan salah satu
fungsi mendasar dalam keseluruhan
program sekolah. Hasil supervisi akademik
berfungsi sebagai sumber informasi bagi
pengembangan profesionalisme guru”.
Menurutnya,
supervisi
akademik
merupakan
aktivitas
yang
sangat
siginifikan yang dilakukan oleh kepala
sekolah untuk meningkatkan kompetensi
guru
dalam
melaksanakan
tugas
profesinya. Glickman (dalam Direktorat
Pembinaan
Pendidik
dan
Tenaga
Kependidikan, 2014: 11) menyatakan
bahwa kegiatan supervisi akademik adalah
untuk membantu guru mengembangkan
kemampuannya untuk mencapai tujuan
pembelajaran yang direncanakan bagi
siswanya. Dengan demikian, tujuan yang
paling pokok dalam supervisi akademik
adalah untuk membantu guru dalam
melaksanakan tugasnya supaya tujuan
pembelajaran yang telah ditetapkan dapat
dicapai. Tujuan lainnya dari supervisi

akademik menurut beberapa ahli adalah
untuk:
(1)
membantu
guru
mengembangkan kompetensinya; (2)
mengembangkan
kurikulum;
(3)
meningkatkan kualitas belajar peserta
didik; dan (4) mengembangkan kelompok
kerja guru.
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METODE
Metode penelitian yang digunakan
pada penelitian ini adalah metode
Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) dengan
model Kemmis dan Mc. Taggart yang
merupakan model pengembangan dari
model Kurt Lewin. Dikatakan demikian,
karena di dalam suatu siklus terdiri atas
empat komponen, keempat komponen
tersebut, meliputi: (1) perencanaan, (2)
aksi/ tindakan, (3) observasi, dan (4)
refleksi. Setelah suatu siklus selesai
diimplementasikan, khususnya sesudah
adanya refleksi, kemudian diikuti dengan
adanya
perencanaan
ulang
yang
dilaksanakan
dalam
bentuk
siklus
tersendiri.
Menurut Kemmis dan Mc. Taggart,
penelitian tindakan dapat dipandang
sebagai suatu siklus spiral dari penyusunan
perencanaan,
pelaksanaan
tindakan,
pengamatan (observasi), dan refleksi yang
selanjutnya mungkin diikuti dengan siklus
spiral berikutnya. Dalam pelaksanaannya,
ada
kemungkinan
peneliti
telah
mempunyai seperangkat rencana tindakan
(yang didasarkan pada pengalaman)
sehingga dapat langsung memulai tahap
tindakan. Ada juga peneliti yang telah
memiliki seperangkat data, sehingga
mereka memulai kegiatan pertamanya
dengan kegiatan refleksi.
penelitian ini dilakukan di SDN Jatireja 01
Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten
Bekasi yang memiliki karakteristik bahwa
di sekolah ini kepala sekolah selalu
melakukan supervisi akademik secara
individual, tidak secara kolaboratif padahal
karakteristik guru di sekolah ini adalah
dapat bekerja secara kolaboratif dan
memiliki motivasi untuk selalu merefleksi
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kinerjanya dan berbagi pengalaman
dengan rekan sejawatnya.
Dalam penelitian ini yang menjadi
subyek penelitian adalah 8 guru di SDN
Jatireja 01 Kecamatan Cikarang Timur
Kabupaten
Bekasi
yang
memiliki
karakteristik
bahwa
kompetensi
profesionalnya rendah khususnya dalam
mengembangkan materi pembelajaran.
Namun, guru di sekolah ini dapat bekerja
secara kolaboratif dan memiliki motivasi
untuk selalu merefleksi kinerjanya serta
berbagi pengalaman dengan rekan
sejawatnya.
Jadwal pelaksanaan penelitian
tindakan sekolah dengan menerapkan
pendekatan supervisi kolaboratif untuk
meningkatkan kompetensi profesional
guru telah dikoordinasikan dan disepakati
bersama 8 guru yaitu pada bulan
September s.d. Desember 2015 (4 bulan).
Teknik pengolahan dan analisis
data dilakukan secara kuantitatif dan
kualitatif. Teknik pengolahan data secara
kuantitatif dilakukan terhadap variabel
kompetensi profesional guru. Data yang
diperoleh dari hasil pengamatan atau
observasi kinerja profesional guru dalam
mengembangkan materi pembelajaran
yang terdiri dari empat aspek yaitu
keterurutan, keberjenjangan, kedalaman,
dan keluasan diolah dengan menentukan
nilai
rata-ratanya.
Analisis
data
kompetensi profesional guru dilakukan
menggunakan prosentase (%), yakni
perhitungan yang digunakan untuk
mengetahui tingkat prosentase skor
penilaian dari masing-masing indikator
kompetensi profesional guru dalam
mengembangkan materi pembelajaran.
HASIL
1. Pra Siklus
Supervisi kolaboratif pada pra
siklus ini dilaksanakan pada tanggal 18
Juli 2018. Pendekatan supervisi kolaboratif
pada pra siklus dilaksanakan dengan
menerapkan kesepuluh prinsip pendekatan
supervisi
kolaboratif
yaitu
prinsip
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kolaboratif, kolegial, kemitraan, terbuka
dan fleksibel melalui tahapan-tahapan
spesifik sebagai berikut:
1. Tahap pra-supervisi kolaboratif, kepala
sekolah bersama 14 guru melaksanakan
curah pendapat dan diskusi di sekolah
difasilitasi oleh kepala sekolah tentang
masalah-masalah krusial guru dalam
mengembangkan materi pembelajaran
dan bahan ajar.
2. Tahap supervisi kolaboratif, kepala
sekolah
melaksanakan
supervisi
kolaboratif bersama guru pada saat guru
sedang
melaksanakan
kinerja
profesionalnya dengan menerapkan
kelima prinsip pendekatan supervisi
kolaboratif yaitu prinsip kolaboratif,
kolegial, kemitraan, terbuka dan
fleksibel.
3. Tahap pasca-supervisi kolaboratif,
kepala sekolah bersama 14
guru
melaksanakan refleksi pelaksanaan
kinerja profesionalnya difasilitasi oleh
kepala sekolah.
2. Siklus 1
Supervisi kolaboratif pada siklus 1
ini dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus
2018. Pendekatan supervisi kolaboratif
pada siklus 1 dilaksanakan dengan
menerapkan kesepuluh prinsip pendekatan
supervisi
kolaboratif
yaitu
prinsip
kolaboratif, kolegial, kemitraan, terbuka
dan fleksibel melalui tahapan-tahapan
spesifik sebagai berikut:
1. Tahap pra-supervisi kolaboratif, kepala
sekolah bersama 14 guru melaksanakan
curah pendapat dan diskusi di sekolah
difasilitasi oleh kepala sekolah tentang
masalah-masalah krusial guru dalam
mengembangkan materi pembelajaran
dan bahan ajar.
2. Tahap supervisi kolaboratif, kepala
sekolah
melaksanakan
supervisi
kolaboratif bersama guru pada saat
guru sedang melaksanakan kinerja
profesionalnya dengan menerapkan
kelima prinsip pendekatan supervisi
kolaboratif yaitu prinsip kolaboratif,
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kolegial, kemitraan, terbuka dan
fleksibel.
3. Tahap pasca-supervisi kolaboratif,
kepala sekolah bersama 14
guru
melaksanakan refleksi pelaksanaan
kinerja profesionalnya difasilitasi oleh
kepala sekolah.
Kompetensi profesional guru ini
terdiri
dari
kemampuannya
dalam
mengembangkan materi pembelajaran dan
bahan ajar. Kompetensi guru dalam
melaksanakan kinerja profesionalnya
diamati dan diukur menggunakan lembar
observasi kinerja profesional guru dalam
mengembangkan materi pembelajaran dan
bahan ajar. Berikut merupakan rata-rata
kompetensi profesional guru di SDN
Jatireja 01 yang diukur dan diamati
terhadap 14 guru.

kompetensi profesional guru dalam
mengembangkan materi pembelajaran dan
bahan ajar.

Grafik 4.1. Rata-rata Kompetensi
Profesional Guru dalam
Mengembangkan Materi Pembelajaran
pada Siklus 1
Pada Grafik 4.1. di atas terlihat
skor rata-rata kompetensi profesional guru
dalam
mengembangkan
materi
pembelajaran dan bahan ajar sebesar 70,45
dengan
kriteria
cukup.
Hal
ini
menunjukkan bahwa kemampuan guru
dalam
mengembangkan
materi
pembelajaran dan bahan ajar setelah
diterapkan
pendekatan
supervisi
kolaboratif sudah cukup baik. Berbeda
dengan sebelum diterapkan pendekatan
supervisi kolaboratif, rata-rata kompetensi
guru dalam mengembangkan materi
pembelajaran dan bahan ajar sebesar 52,27
dengan kriteria
kurang. Hal
ini
menunjukkan bahwa pendekatan supervisi
kolaboratif
dapat
meningkatkan
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3. Siklus 2
Supervisi kolaboratif pada siklus 2
ini dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober
2018. Pendekatan supervisi kolaboratif
pada siklus 2 dilaksanakan berdasarkan
rekomendasi-rekomendasi pada siklus 1
dengan menerapkan kesepuluh prinsip
pendekatan supervisi kolaboratif yaitu
prinsip kolaboratif, kolegial, kemitraan,
terbuka dan fleksibel melalui tahapantahapan spesifik sebagai berikut:
1. Tahap pra-supervisi kolaboratif, kepala
sekolah terlebih dahulu melakukan
koordinasi dengan semua guru dan
menjelaskan teknis supervisi kolaboratif
yang akan dilaksanakan diantaranya
mengindentifikasi
masalah-masalah
krusial ketika melaksanakan kinerja
profesionalnya dalam mengembangkan
materi pembelajaran dan bahan ajar,
mencatat dan membawanya pada saat
curah pendapat dan diskusi bersama
kepala sekolah dan guru lainnya.
Selanjutnya, kepala sekolah bersama 14
guru melaksanakan curah pendapat dan
diskusi difasilitasi oleh kepala sekolah
tentang masalah-masalah krusial yang
teridentifikasi
oleh
guru
dalam
melaksanakan kinerja profesionalnya.
Pada
akhir
tahap
pra-supervisi
kolaboratif, kepala sekolah menguatkan
dan menegaskan kepada guru untuk
menyiapkan kelengkapan diantaranya
hasil analisis materi pembelajaran.
2. Tahap supervisi kolaboratif, kepala
sekolah
melaksanakan
supervisi
kolaboratif bersama guru pada saat guru
lain sedang melaksanakan kinerja
profesionalnya dengan menerapkan
kelima prinsip pendekatan supervisi
kolaboratif yaitu prinsip kolaboratif,
kolegial, kemitraan, terbuka dan
fleksibel.
3. Tahap pasca-supervisi, kepala sekolah
bersama 14 guru melaksanakan refleksi
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pelaksanaan kinerja profesional dan
supervisi kolaboratif difasilitasi oleh
kepala sekolah.
4. Temuan-temuan
selama
proses
supervisi
kolaboratif
berlangsung
dikumpulkan menggunakan lembar
observasi proses supervisi kolaboratif
dan catatan lapangan. Peneliti sebagai
observer mengamati keterlaksanaan
supervisi
dengan
menerapkan
pendekatan supervisi kolaboratif yang
selanjutnya memberikan deskripsi pada
kolom yang telah disediakan pada
lembar observasi proses supervisi
kolaboratif.
Seperti halnya pada siklus 1,
Kompetensi profesional guru yang diukur
adalah
kemampuan
guru
dalam
mengembangkan materi pembelajaran dan
bahan ajar. Kompetensi profesional guru
ini diamati dan diukur menggunakan
lembar observasi kinerja profesional guru
dalam
mengembangkan
materi
pembelajaran dan bahan ajar. Berikut
merupakan
rata-rata
kompetensi
profesional guru di SDN Jatireja 01 yang
diukur dan diamati terhadap 14 guru.

siklus 1, rata-rata kompetensi profesional
guru dalam mengembangkan materi
pembelajaran dan bahan ajar sebesar 70,45
dengan kriteria cukup baik. Hal ini
menunjukkan bahwa pendekatan supervisi
kolaboratif
dapat
meningkatkan
kompetensi profesional guru dalam
mengembangkan materi pembelajaran dan
bahan ajar.
PEMBAHASAN
Kompetensi
profesional
guru
mengalami peningkatan dari pra-siklus,
siklus 1 sampai dengan siklus 2. berikut
merupakan
peningkatan
kompetensi
profesional guru dari sebelum dilakukan
tindakan (pra-siklus) sampai dengan
setelah diterapkan tindakan berupa
pendekatan supervisi kolaboratif (siklus 1
dan 2).
Tabel 4.12.
Peningkatan Kompetensi Profesional
Guru
Kompetensi
Rata-rata
Kriteria

Pra-siklus
52,27
Kurang

Siklus 1
70,45
Cukup

Siklus 2
88,64
Baik

Grafik 4.3. Peningkatan Kompetensi
Profesional Guru

Grafik 4.2. Rata-rata Kompetensi
Profesional Guru dalam Mengembangkan
Materi Pembelajaran pada Siklus 2
Pada Grafik 4.2. di atas terlihat
bahwa
skor
rata-rata
kompetensi
profesional guru dalam mengembangkan
materi pembelajaran dan bahan ajar
sebesar 88,64 dengan kriteria baik. Hal ini
menunjukkan bahwa kemampuan guru
dalam
mengembangkan
materi
pembelajaran dan bahan ajar pada siklus 2
setelah diterapkan pendekatan supervisi
kolaboratif sudah baik. Berbeda dengan

Tabel 4.5 dan Grafik 4.3 di atas
menunjukkan
bahwa
kompetensi
profesional guru mengalami peningkatan
dari pra-siklus ke siklus 1 dan dari siklus 1
ke siklus 2. Hal ini diduga bahwa
pendekatan supervisi kolaboratif telah
dilaksanakan secara efektif selamat proses
supervisi
baik
pada
tahap
pra-,
pelaksanaan,
dan
pasca-supervisi
kolaboratif.
KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dalam
penelitian mengenai penerapan pendekatan
supervisi kolaboratif untuk meningkatkan
kompetensi profesional guru di SDN
Jatireja 01 dapat ditarik beberapa simpulan
sebagai berikut:
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1. Proses supervisi dengan menerapkan
pendekatan supervisi kolaboratif secara
spesifik terdiri dari tahap pra-supervisi
kolaboratif, supervisi kolaboratif dan
pasca-supervisi kolaboratif. Proses
supervisi
dengan
menerapkan
pendekatan
supervisi
kolaboratif
mengalami perkembangan dari siklus 1
ke siklus 2. Pada tahap pra-supervisi
kolaboratif siklus 1, curah pendapat
tidak berjalan dengan efektif karena
kepala sekolah tidak melakukan
koordinasi dengan semua guru dan
tidak menjelaskan teknis supervisi
kolaboratif yang akan dilaksanakan
diantaranya
mengindentifikasi
masalah-masalah krusial ketika guru
melaksanakan kinerja profesionalnya,
mencatat dan membawanya pada saat
curah pendapat dan diskusi bersama
kepala sekolah dan guru lainnya.
Kemudian pada siklus 2, kepala
sekolah melakukan koordinasi dengan
semua guru dan menjelaskan teknis
supervisi kolaboratif yang akan
dilaksanakan serta menguatkan dan
menegaskan kepada guru untuk
menyiapkan
kelengkapan
terkait
kinerja profesionalnya sehingga curah
pendapat dan diskusi berjalan dengan
tertib dan efektif. Pada tahap supervisi
kolaboratif siklus 1, proses supervisi
kolaboratif terhambat karena guru
tidak membawa kelengkapan terkait
kinerja profesionalnya, sedangkan pada
siklus 2 mereka membawa semua
kelengkapan sehingga pelaksanaan
supervisi kolaboratif berjalan dengan
tertib. Pada tahap pasca-supervisi
kolaboratif, kepala sekolah tidak
koordinatif dengan semua guru dan
tidak berhasil memotivasi guru untuk
saling belajar. Sedangkan pada siklus
2, kepala sekolah mulai koordinatif
dengan semua dan berhasil memotivasi
guru untuk saling belajar.
2. Peningkatan kompetensi profesional
guru di SDN Jatireja 01dari pra-siklus
ke siklus 1 sebesar 18,18 poin. Rata106 | P e d a g o g i a n a
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rata kompetensi profesional guru pada
pra-siklus sebesar 52,27 dengan kriteria
kurang dan pada siklus 1 sebesar 70,45
dengan kriteria cukup. Kompetensi
profesional guru juga mengalami
peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2
sebesar
18,19
poin.
Rata-rata
kompetensi profesional guru pada
siklus 2 sebesar 88,64 dengan kriteria
baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa
kompetensi profesional guru di SDN
Jatireja 01 dapat ditingkatkan melalui
penerapan
pendekatan
supervisi
kolaboratif.
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