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ABSTRAK

Guru seharusnya meningkatkan kemampuan profesional, pengetahuan,
sikap dan keterampilannya secara terus-menerus sesuai perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi termasuk paradigma baru pendidikan yang
menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Untuk peningkatan mutu
pendidikan tersebut bisa berbagai upaya di antaranya melalui supervisi
edukatif pada setiap guru di sekolah. Supervisi tersebut bisa dilakukan
secara kolaboratif seperti halnya dalam penelitian tindakan di SD Negeri
Wirang. Penelitian tindakan ini dilakukan terhadap guru SD Negeri Wirang
yang berjumlah 1 Orang Guru Pendidikan Agama Islam. Penelitian tindakan
dilaksankan mulai bulan Agustus 2020 sampai dengan November 2020.
Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan penelitian tindakan
yang alurnya: membuat rencana tindakan, melaksanakan tindakan, dan
refleksi peleksanaan tindakan. Hasil refleksi tersebut digunakan sebagai
pedoman untuk pengambilan keputusan melanjutkan atau menghentikan
penelitian. Penelitian dilakukan secara spiral dalam siklus-siklus sampai
siklus kedua. Data penelitian berupa catatan hasil pengamatan, catatan
lapangan, dokumentasi perencanaan dan hasil supervisi. Instrumen
pengumpul data utama adalah peneliti, sedangkan instrumen penunjangnya
adalah pedoman observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan
dengan teknik kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Kemampuan guru merencanakan pembelajaran dari pertemuan pertama, siklus I, sampai akhir siklus II mengalami peningkatan. Pada siklus I pertemuan
pertama nilai rerata 21 pada pertemuan kedua mengalami penurunan menjadi 25. Pada siklus II pertemuan pertama memperoleh sekor rata-rata 29
dan pada pertemuan akhir memperoleh skor 33. Berdasarkan hasil
penelitian tindakan tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja guru
meningkat dalam menyusun rencana pembelajaran,. Untuk itu, peneliti
menyarankan agar supervisi edukatif di sekolah-sekolah melaksanakan
supervisi edukatif kolaboratif secara periodik.
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Pendahuluan
Untuk meningkatkan mutu pendidikan di
Indonesia, pemerintah telah menetapkan
Undang-Undang Sistem Pendidikan. UndangUndang tersebut memuat dua puluh dua bab,
tujuh puluh tujuh pasal dan penjelasannya.
Undang-undang Sistem Pendidikan (2003)
menjelaskan bahwa
setiap pembaharuan
sistem
pendidikan
nasional
untuk
memperbarui visi, misi dan strategi

pembangunan pendidikan nasional. Visi
pendidikan nasional di antaranya adalah (1)
mengupayakan perluasan dan pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan yang
bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, (2)
membantu dan memfasilitasi pengembangan
potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini
sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan
masyarakat belajar, (3) meningkatkan
kesiapan masukan dan kualitas proses
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pendidikan
untuk
mengoptimalkan
pembentukan kepribadian yang bermoral, (4)
meningkatkan
keprofesionalan
dan
akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai
pusat
pembudayaan ilmu pengetahuan,
keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai
berdasarkan standar nasional dan global, dan
(5) memperdayakan peran serta masyarakat
dalam
penyelenggaraan
pendidikan
berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks
Negara Kesatuan RI.
Jika mencermati visi pendidikan tersebut,
semuanya mengarah pada mutu pendidikan
yang akhirnya dapat meningkatkan hasil
belajar peserta didik. Mutu pendidikan
ternyata dipengaruhi oleh banyak komponen.
Menurut Syamsuddin (2005) ada tiga
komponen utama yang saling berkaitan dan
memiliki kedudukan strategis dalam kegiatan
belajar mengajar. Ketiga komponen tersebut
adalah kurikulum, guru, dan pembelajar
(siswa). Ketiga komponen itu, guru menduduki
posisi sentral sebab peranannya sangat
menentukan. Dalam pembelajaran seorang
guru harus mampu menerjemahkan nilai-nilai
yang terdapat dalam kurikulum secara optimal
(Dalle dkk., 2020; Dalle, Raisinghani, dkk.,
2021).
Walaupun sistem pembelajaran
sekarang sudah tidak theacher center lagi,
namun seorang guru tetap memegang peranan
yang penting dalam membimbing siswa.
Bahkan berdasarkan seorang guru harus
mempunyai pengetahuan yang memadai baik
di bidang akademik maupun pedagogik.
Menurut Djazuli (1886) seorang guru dituntut
memiliki wawasan yang berhubungan dengan
mata pelajaran yang diajarkannya dan
wawasan yang berhubungan kependidikan
untuk menyampaikan isi pengajaran kepada
siswa. Kedua wawasan tersebut merupakan
satu kesatuan yang tidak dapat dipasahkan
(Dalle, Hastuti, dkk., 2021).
Seorang guru harus selalu meningkatkan
kemampuan profesionalnya, pengetahuan,
sikap dan keterampilannya secara terusmenerus
sesuai
perkembangan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi
termasuk
paradigma baru pendidikan yang menerapkan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).
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Menurut Ditjen
Pendidikan Dasar dan
Menengah Departeman Pendidikan Nasional
(2004: 2) seorang guru harus memenuhi tiga
standar kompetensi, yaitu (1) Kompetensi
Pengelolaan Pembelajaran dan
Wawasan
Kependidikan,
(2)
Kompetensi
Akademik/Vokasional
sesuai
materi
pembelajaran, dan (3) Pengembangan Profesi.
Ketiga kompetensi tersebut bertujuan agar
guru bermutu, menjadikan pembelajaran
bermutu juga, yang akhirnya meningkatkan
mutu pendidikan Indonesia.
Untuk mencapai tiga kompetensi tersebut,
sekolah harus melaksanakan
pembinaan
terhadap guru baik melalui workshop, PKG,
diskusi dan supervisi edukatif (Dalle & Ariffin,
2018). Hal itu harus dilakukan secara periodik
agar kinerja dan wawasan guru bertambah
sebab berdasarkan diskusi yang dilakukan
guru di SD Negeri Wirang , rendahnya kinerja
dan wawasan guru diakibatkan (1) rendahnya
kesadaran guru untuk belajar, (2) kurangnya
kesempatan guru mengikuti pelatihan, baik
secara regional maupun nasional, (3) kurang
efektifnya PKG, dan (4) supervisi pendidikan
yang
bertujuan
memperbaiki
proses
pembelajaran
cenderung menitikberatkan
pada aspek administrasi.
Untuk memperbaiki kinerja dan wawasan
guru dalam pembelajaran di
SD Negeri
Wirang, sekolah melaksanakan penelitian
tindakan yang berkaitan dengan permasalahan
di atas. Karena keterbatasan peneliti, maka
penelitian ini
hanya divokuskan pada
supervisi edukatif saja sehingga judul
penelitian tindakan tersebut adalah ” Upaya
MeningkatKan
Kemampuan
Guru
Matapelajaran Agama islam merencanakan
pembelajaran Melalui Supervisi Edukatif
Kolaboratif secara Periodik di SD Negeri
Wirang”.
Metodologi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri
Wirang
Kecamatan
Haruai
Kabupaten
Tabalong pada tahun pelajaran 2020/2021.
Waktu penelitian adalah bulan Agustus sampai
November tahun pelajaran 2020/2021. Selama
penelitian tersebut peneliti mengumpulkan
data awal, menyusun program supervisi,
46
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pelaksanaan supervisi, analisis, dan tindak
lanjut, dengan subjek penelitian adalah 1 Orang
Guru Pendidikan Agama Islam guru.
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 supervisor 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 91-100 = amat baik (A) berhasil
b. Nilai 76-90 = baik (B) berhasil
c. Nilai 55-75 = cukup (C) belum berhasil
d. Nilai 0 – 54 = kurang (D) belum berhasil
Keseluruhan data yang terkumpul
selanjutkan
dipergunakan untuk menilai
keberhasilan tindakan yang diberikan dengan
indikator keberhasilan sebagai berikut.
1. Terjadi peningkatan kinerja guru dalam
menyusun rencana pembelajaran.
2. Terjadinya
peningkatan kinerja guru
dalam melaksanakan pembelajaran
3. Terjadinya peningkatan kinerja guru
dalam menilai prestasi belajar siswa.
4. Terjadinya peningkatan kinerja guru
dalam melaksanakan tindak lanjut hasil
penilaian prestasi belajar siswa.
5. Terjadinya pembelajaran efektif yang
mampu memotivasi belajar siswa dengan
meningkatnya hasil belajar.
Hasil dan Pembahasan
Hasil Penelitian
Penelitian tindakan sekolah ini terdiri dari
2 siklus, penggunaan metode supervise kelas,
hasil pengamatan menunjukkan bahwa
penggunaan metode supervise kelas ternyata
berdampak pada kemampuan guru menerapkan model pembelajaran.
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Tabel 1. Kemampuan menyusun
perencanaan pembelajaran
No

Jenis
Guru

Pertemua
n1

Pertemua
n2

Pertemua
n3

Pertemua
n4

1

Pendidikan
Agama
Islam

21

25

29

33

Gambar 1. Grafik Kemampuan Menyusun
Perencanaan Pembelajaran
Grafik di atas menunjukan bahwa kemampuan guru merencanakan pembelajaran dari
pertemuan pertama, siklus I, sampai akhir siklus II mengalami peningkatan. Pada siklus I
pertemuan pertama nilai rerata 21 pada pertemuan kedua mengalami penurunan menjadi
25. Pada siklus II pertemuan pertama memperoleh sekor rata-rata 29 dan pada pertemuan
akhir memperoleh skor 33.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan
Berdasarkan temuan hasil penelitian hasil
penilaian Kemampuan guru merencanakan
pembelajaran dari pertemuan pertama, siklus I,
sampai akhir siklus II mengalami peningkatan.
Pada siklus I pertemuan pertama nilai rerata
21 pada pertemuan kedua mengalami
penurunan menjadi 25. Pada siklus II pertemuan pertama memperoleh sekor rata-rata
29 dan pada pertemuan akhir memperoleh
skor 33.
Saran
Berdasarkan temuan-temuan penelitian
tindakan ini, ada beberapa saran yang perlu
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disampaikan kepada pengambil kebijakan
sekolah, di antaranya adalah sebagai berikut
1. Supervisi terhadap semua guru perlu
dilakukan secara periodik dan
ditetapkan pada awal tahun pelajaran
(pada saat pembagian tugas).
2. Supervisi edukatif ternyata membawa
peningkatan kinerja guru dan hasil
belajar siswa jika dilaksanakan secara
kolaboratif.
3. Supervisi edukatif kolaboratif akan
bermakna jika supervisornya adalah
teman sejawat yang sudah mampu
pada mata pelajaran yang bersangkutan.
4. Kepala sekolah perlu memberi kesempatan pada guru-guru yang dianggap sudah mampu menyupervisi guru
lain.

Purwanto,

N.

(1877).

Administrasi

dan

Supervisi

Pendidikan.Bandung Remaja Karya.
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