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RINGKASAN 

 Peran Supervisi Akademik Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru 

di PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso; Putri Rahayu Wulandari, 170210205094; 

2021; 71 halaman; Program Studi S1 PG PAUD; Ilmu Pendidikan; Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan; Universitas Jember. 

 Kepala sekolah merupakan seorang pendidik yang telah diberikan 

kepercayaan dalam mengatur dan memimpin sebuah lembaga pendidikan. 

Termasuk juga menjadi supervisor terhadap para guru dalam pembelajaran yang 

biasanya disebut dengan kegiatan supervisi akademik. Guru PAUD yang memiliki 

latar belakang pendidikan terakhir yaitu Sekolah Menengah atas (SMA), biasanya 

akan mengalami hambatan dalam memberikan kegiatan pembelajaran dan 

pengelolaan pembelajaran. Dalam menghadapi hambatan tersebut guru PAUD 

perlu untuk menyesuaikan diri dan memahami cara-cara dalam melaksanakan 

manajemen pembelajaran. Cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan 

kemampuan para guru yaitu dengan melaksanakan supervisi akademik. 

 Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso dapat ditemukan bahwa kepala sekolah dan guru-guru tersebut 

memiliki kerjasama, saling peduli, terbuka satu sama lain, dan pengelolaan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan sangat baik. Walaupun guru-guru memiliki 

latar belakang pendidikan terakhir yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA), kinerja 

guru dilembaga tersebut sangat baik.  

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran supervisi 

akademik kepala sekolah terhadap kinerja guru di PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso?” Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

bagaimana peran supervisi akademik kepala sekolah terhadap kinerja guru di 

PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso.  

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data berasal dari Kepala Sekolah 

sebagai informan kunci dan guru sebagai informan pendukung. Teknik analisis 
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data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukan bahwa 

supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso ini meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, hasil tindak lanjut. Dalam 

perencanaan dilakukan merancang waktu dan instrumen penilaian terhadap guru 

serta melakukan diskusi bersama. Dalam pelaksanaan dilakukan dengan teknik 

observasi kelas (classroom observation), pemberian kertas kosong (self evalution  

cheklist), pertemuan individu. Hasil tindak lanjut yang telah dilakukan oleh kepala 

sekolah yaitu melakukan diskusi dan memberikan kesempatan mengikuti 

pelatihan, seminar, workshop yang dapat mengembangkan kemampuan guru 

dalam proses pembelajaran. 

 Peran kepala sekolah sebagai pelaksana supervisi akademik yaitu menjadi 

koordinator yang berperan dalam mengatur program dan bahan yang diperlukan 

dalam meningkatkan kinerja guru, evaluator yang berperan dalam menilai guru 

pada saat proses pembelajaran, konsultan berperan dalam memberikan arahan, 

saran terhadap guru yang disupervisi, kepala sekolah memberikan dukungan 

penuh terhadap guru-guru untuk mengikuti kegiatan yang dapat mengembangkan 

kemampuan guru dalam proses pembelajaran. 

 Dalam melakukan supervisi akademik tersebut, terdapat beberapa 

kelemahan yaitu teknik yang digunakan selalu sama, dan kepala sekolah tidak 

membuat laporan hasil tindak lanjut dari pelaksanaan supervisi akademik. Kepala 

sekolah melaporkan hasil kegiatan kepada pengawas hanya berupa laporan 

personal melalui ponsel saja. 

 Saran yang dapat diberikan yaitu hendaknya kepala sekolah tetap 

mempertahankan peran kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik 

terhadap kinerja guru, menggunakan beragam variasi teknik supervisi akademik   

dan alangkah lebih baik memiliki dokumen laporan hasil supervisi akademik 

supaya menjadi informasi berharga bagi kepala sekolah yang berguna untuk 

meningkatkan mutu sekolah di masa yang akan datang. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai 1.1 Latar Belakang; 1.2 Rumusan 

Masalah; 1.3 Tujuan Penelitian; 1.4 Manfaat Penelitian. Berikut adalah masing-

masing uraiannya.  

1.1 Latar Belakang 

 Sekolah merupakan sebuah tempat untuk siswa belajar, menambah ilmu 

pengetahuan dan membentuk karakter terhadap masing-masing siswa yang 

dibimbing oleh pendidik atau guru. Kemajuan suatu sekolah dapat ditentukan oleh 

guru, siswa, orang tua, masyarakat dan kepala sekolah. Setiap sekolah memiliki 

pemimpin yang dinamakan kepala sekolah sebagai penanggung jawab seluruh 

kegiatan sekolah serta melakukan supervisi kepada guru.  

 Menurut Wahjosumidjo (2011:83), kepala sekolah adalah seorang 

pendidik yang telah diberikan kepercayaan dalam mengatur dan memimpin 

sebuah lembaga pendidikan pada saat proses pembelajaran berlangsung serta 

interaksi sosial antara guru dengan murid. Kepala sekolah dituntut memiliki 

kemampuan dalam kepemimpinan dan manajemen yang memadai supaya mampu 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.  

 Salah satu fungsi kepemimpinan kepala sekolah yaitu menjadi supervisor 

terhadap para guru dalam pembelajaran yang biasanya disebut dengan kegiatan 

supervisi akademik. Menurut Suharsaputra (2018:151), supervisi akademik adalah 

kegiatan bantuan atau upaya mengembangkan dan meningkatkan kemampuan 

guru dalam proses pembelajaran. Sehingga dapat dijelaskan bahwa supervisi 

akademik merupakan berbagai macam rencana kegiatan untuk membantu, 

membimbing dan meningkatkan kinerja guru dalam proses pembelajaran untuk 

mencapai kualitas pembelajaran yang lebih baik. 

 Dalam melakukan kegiatan supervisi akademik terdapat 3 macam 

kompetensi supervisi akademik yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, meliputi melakukan perencanaan 

dalam program supervisi akademik pada guru, melaksanakan kegiatan supervisi

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



2 
 

 

 

akademik dengan menggunakan teknik dan pendekatan supervisi yang sesuai, 

serta melakukan tindak lanjut dari hasil supervisi akademik pada guru. Dengan 

demikian dalam melakukan kegiatan supervisi akademik ini dapat diharapkan 

kinerja guru dalam pembelajaran akan selalu meningkat sehingga dengan 

meningkatnya kinerja guru dalam pembelajaran tersebut dapat mencapai 

kemajuan penididikan di sekolah secara berkelanjutan. 

 Menurut Asf, Jasmani dan Mustofa (2013:156), Kinerja guru merupakan 

hasil kerja seorang guru yang telah dicapai di lembaga pendidikan sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab guru dalam mencapai tujuan pendidikan. Keberhasilan 

kinerja guru dapat dilihat dari kompetensi guru. Menurut Sarimaya (dalam Yamin 

dkk, 2010:8) kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi 

pedagogik, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. 

 Terdapat juga gambaran praktis penilaian kinerja guru dalam supervisi 

akademik menurut Sergiovani (Prasojo dan Sudiyono, 2011: 84), yaitu melihat 

kondisi kinerja guru secara langsung supaya dapat mengetahui lebih dalam apa 

yang sebenarnya terjadi didalam kelas tersebut, bagaimana kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dan peserta didik didalam kelas, bagian kegiatan apa saja 

yang paling bermakna oleh guru dan peserta didik dalam keseluruhan kegiatan 

didalam kelas itu, apa yang telah dilakukan oleh guru dalam mencapai tujuan 

akademik, dapat mengetahui dimana letak kelebihan dan kekurangan guru serta 

cara-cara mengembangkannya. Dalam hal ini kegiatan supervisi akademik kepala 

sekolah yang dilakukan terhadap guru atau pendidik dapat mengembangkan 

kompetensi guru, memperbaiki dan meningkatkan metode pengajaran. Sehingga  

guru dapat dipandang layak menjadi guru yang ideal dan anak mudah memahami 

pembelajaran yang diberikan oleh guru. 

 Menurut Kusumawati (2016:42), Guru PAUD yang memiliki latar 

belakang pendidikan terakhir yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) biasanya akan 

mengalami hambatan dalam memberikan kegiatan pembelajaran. Dikarenakan 

guru tersebut membutuhkan penyesuaian diri dan memahami cara-cara dalam 

mengelola pembelajaran. Terdapat cara yang dapat dilakukan dalam 

mengembangkan kemampuan para guru yaitu dengan melaksanakan supervisi
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akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kegiatan supervisi akademik yang 

dilakukan oleh kepala sekolah ini akan meningkatkan kinerja guru dalam 

mengoptimalkan sasaran akademik berupa penguasaan pembelajaran yang 

diajarkan. 

 Dalam penelitian ini didasarkan pada peran supervisi akademik kepala 

sekolah terhadap kinerja guru di PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso. Berdasarkan 

observasi yang telah dilakukan, letak lembaga PAUD berada di desa dan tidak 

terlihat dari jalan raya akan tetapi dilembaga tersebut ditemukan kerjasama yang 

baik antara kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah yang memiliki rasa 

percaya diri dan kepedulian terhadap guru sehingga guru-guru terbuka satu sama 

lain, pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru dilaksanakan 

dengan baik, dapat terlihat dari perencanaan, pelaksanaan serta pemberian 

pembelajaran guru terhadap peserta didik yang dilaksanakan baik berjalan dengan 

kondusif. Walaupun guru-guru yang mengajar di lemabaga PAUD Al-Barokah 1 

memiliki latar belakang pendidikan terakhir yaitu Sekolah Menengah Atas 

(SMA). Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudulkan 

“Peran Supervisi Akademik Kepala Sekolah terhadap kinerja guru di PAUD Al- 

Barokah 1 Bondowoso”.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka, rumusan 

permasalahannya yaitu “bagaimana peran supervisi akademik kepala sekolah 

terhadap kinerja guru di PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso?” 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang ingin 

dicapai yaitu “mendeskripsikan peran supervisi akademik kepala sekolah terhadap 

kinerja guru di PAUD Al- Barokah 1 Bondowoso”. 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.4.1Manfaat Bagi Peneliti  

a. Dapat menambah wawasan tentang supervisi akademik kepala sekolah;  

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



4 

 

 

 

b. Dapat menambah wawasan tentang peran supervisi akademik kepala sekolah 

terhadap kinerja guru PAUD. 

1.4.2 Manfaat Bagi Kepala Sekolah  

a. Dapat memberikan masukan dan umpan balik dalam melaksanakan supervisi 

akademik secara lebih terprogram dan kontinyu ketika memecahkan masalah 

terutama masalah proses belajar mengajar dan kinerja guru; 

b. Dapat menjadikan acuan untuk memperkuat kemampuan supervisi akademik 

dalam meningkatkan kinerja guru PAUD.  

1.4.3 Manfaat Bagi Guru  

a. Dapat masukan dan pemahaman tentang supervisi akademik yang dilakukan 

oleh kepala sekolah; 

b. Dapat memotivasi diri dalam meningkatkan pembelajaran.  

1.4.4 Manfaat Bagi Peneliti Lain  

a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang supervisi akademik 

kepala sekolah; 

b. Dapat menjadi bahan referensi penelitian bagi peneliti tentang supervisi 

akademik kepala sekolah terhadap kinerja guru PAUD. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini akan diuaraikan landasan teori yang berhubungan dengan 

variabel penelitian. Materi yang dibahas mencakup: (1) Supervisi Akademik; (2) 

Kepala Sekolah Sebagai Supervisor; (3) Hakikat Kinerja Guru; (4) Penelitian 

Relevan. 

2.1 Supervisi Akademik 

2.1.1 Hakikat, Tujuan, dan Prinsip Supervisi Akademik 

a. Hakikat Supervisi Akademik 

 Supervisi dalam pengambilan kata bahasa inggris bisa disebut supervision 

yang dapat diartikan sebagai kegiatan kepengawasan dalam proses pendidikan. 

Menurut Carter Goods Dictionary education (dalam Kompri, 2017:206), 

supervisi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk 

memimpin para pendidik dan tenaga kependidikan dengan tujuan memperbaiki 

pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki pembelajaran 

yaitu memotivasi, menyaring dan memilih pertumbuhan perkembangan jabatan 

para pendidik, memperbaiki tujuan pendidikan, bahan ajaran, metode pengajaran, 

serta menilai pembelajaran.  

 Adapun menurut Boardman (dalam Sahertian, 2010:17), supervisi adalah 

kegiatan membimbing, mengembangkan dan mengkoordinasi secara berlanjut 

pada perkembangan guru-guru disekolah baik secara individu ataupun secara 

bersama-sama, dengan tujuan lebih mudah dipahami dan efektif untuk 

mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Kegiatan tersebut dapat berdampak pada 

murid dikarenakan guru yang telah disupervisi akan membantu mengembangkan 

dan membimbing para siswa dalam perkembangannya secara berkelanjutan. 

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa supervisi dalam 

proses pendidikan merupakan segala macam kegiatan yang dilakukan oleh 

pemimpin atau kepala sekolah untuk membantu, mendukung, membimbing, dan 

menilai kemampuan kinerja guru serta pembelajaran dengan tujuan capaian 

pembelajaran yang diharapkan. Hal yang dapat dilakukan yaitu melakukan 
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perbaikan yang diperlukan dengan cara bekerja sama dan menemukan 

permasalahan serta mengatasi permasalahan tersebut pada saat proses 

pembelajaran yang telah dialami oleh guru. 

 Kegiatan supervisi dilakukan dalam rangka mengembangkan dan 

memperbaiki proses pembelajaran secara menyeluruh. Selain memperbaiki mutu 

mengajar pada guru tetapi juga menuntun pertumbuhan guru secara profesional 

termasuk pada pengadaan sarana yang membantu kelancaran dalam proses 

pembelajaran, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan guru-guru, 

melakukan pembinaan dan membimbing dalam menerapkan kurikulum, memilih 

dan menggunakan metode pengajaran yang sesuai, media pembelajaran serta 

teknik dalam melakukan evaluasi pembelajaran. 

 Dalam supervisi pendidikan terdapat berbagai macam jenis supervisi yang 

telah dijelaskan oleh Purwanto (dalam Kompri, 2017:220), bahwa supervisi di 

dunia pendidikan terdapat dua jenis supervisi yaitu supervisi umum dan supervisi 

pembelajaran. Menurut Senang dan Maslachah (2018:108), menyatakan bahwa 

supervisi pendidikan dibedakan menjadi dua jenis supervisi yaitu supervisi umum 

lebih mengarah pada kegiatan yang berhubungan dengan perbaikan pembelajaran 

secara tidak langsung, seperti kegiatan pengelolaan bangunan, perlengkapan 

sekolah, pengelolaan keuangan dan lain sebagainya, dan jenis supervisi 

selanjutnya yaitu supervisi pembelajaran merupakan kegiatan supervisi secara 

langsung ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses belajar 

mengajar sesuai dengan capaian dan tujuan pendidikan. 

 Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya terdapat dua jenis 

supervisi pendidikan yaitu supervisi umum yang menjadi pendukung dalam usaha 

perbaikan kualitas pembelajaran sedangkan supervisi pembelajaran merupakan 

kegiatan langsung yang ditujukan kepada pendidik guna memperbaiki situasi 

pembelajaran yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

 Supervisi pembelajaran atau bisa disebut dengan supervisi akademik 

menurut Glickman dan Daresh (dalam Juweni, 2016:29), mengungkapkan bahwa 

supervisi akademik merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan membantu 

mengembangkan kecakapan dalam mengelola proses pembelajaran pada guru 
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supaya tujuan pembelajaran tercapai. Hal tersebut ditegaskan oleh Sergiovani 

(dalam Mushlih dan Suryadi, 2018:52), bahwasannya supervisi akademik adalah 

berbagai kegiatan dalam membantu guru mengembangkan kemampuan untuk 

mengelola proses pembelajaran sehingga dalam menilai kinerja guru untuk 

mengelola proses pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam proses tidak 

bisa dihindari. 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tersebut bahwa supervisi 

akademik adalah kegiatan atau usaha dari supervisor untuk membantu 

mengembangkan kompetensi profesional guru dalam mengelola pembelajaran 

supaya tujuan pembelajaran tercapai. Dengan adanya supervisi akademik yang 

efektif akan membuat para guru merasa terbantu dalam menyelesaikan 

pemasalahan-permasalahan yang telah dihadapi. 

b. Tujuan Supervisi Akademik  

 Seorang supervisor harus mengetahui dan memahami mengenai tujuan 

supervisi akademik yang telah dilakukan. Didalam Depdikbud (Fathurrohman dan 

Suryana, 2011:8), terdapat penjelasan mengenai tujuan utama supervisi akademik 

adalah mengembangkan atau meningkatkan kompetensi guru serta kualitas 

pembelajaran dengan pemberian pengajaran yang baik. Terdapat juga penjelasan 

oleh Sergiovani (dalam Juweni, 2016:33), bahwa terdapat tiga tujuan supervisi 

akademik yakni: 

1) Pengembangan profesionalisme, maksud dari pengembangan profesionalisme 

yaitu dalam menyelenggarakan supervisi akademik memiliki tujuan untuk 

membantu guru memahami pembelajaran guna mengembangkan kemampuan 

profesionalnya, mengelola kelas, mengembangkan keterampilan dalam 

mengajar, serta menggunakan kemampuan teknik tertentu dalam mengajar. 

2) Melakukan pengawasan atau memonitor belajar mengajar dengan baik, 

kegiatan monitoring atau pengawasan belajar mengajar dapat dilakukan 

dengan melakukan kunjungan setiap kelas oleh kepala sekolah pada saat 

proses belajar mengajar sedang berlangsung, kegiatan percakapan pribadi 

dengan guru, serta murid-murid. 
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3) Memotivasi guru, dalam menyelenggarakan supervisi akademik ini akan 

memotivasi guru dalam menerapkan kemampuan melaksanakan setiap tugas 

mengajar, mengembangkan kemampuan dengan sendirinya, serta memotivasi 

guru supaya memiliki commitment dengan tugas dan tanggung jawab mereka 

sebagai guru.  

 Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tujuan supervisi akademik adalah 

guna mengembangkan suasana pembelajaran yang kondusif dengan melalui 

pengawasan dan peningkatan dalam profesional guru mengajar, diharapkan 

kualitas mengejar guru semakin meningkat, baik dalam meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan keterampilan mengajar guru, serta meningkatkan 

komitmen, kemauan dan semangat yang dimiliki oleh guru.  

c. Prinsip Supervisi Akademik 

 Pengertian dari prinsip merupakan sesuatu yang harus menjadi panduan 

dalam satu kegiatan. Terdapat beberapa rujukan yang mengungkapkan prinsip 

supervisi akademik yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan. Didalam buku 

panduan supervisi akademik (dalam Mushlih dan Suryadi, 2018:55), menyebutkan 

prinsip-prinsip pelaksanaan supervisi yaitu:  

1) Mudah dikerjakan atau dilaksanakan sesuai kondisi sekolah (praktis); 

2) Mengembangkan sesuai dalam perencanaan program supervisi yang telah 

ditetapkan serta tujuan pembelajaran (sistematis); 

3) Pemberian masukan sesuai dengan instrumen (objektif); 

4) Berdasarkan dengan kenyataan di tempat (realistis); 

5) Mampu menghadapi masalah yang akan terjadi pada saat proses kegiatan 

(antisipatif); 

6) Dapat mengembangkan inovasi dan kreativitas pendidik dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan (konstruktif); 

7) Terdapat kerjasama yang baik antar supervisor dengan pegawai-pegawai 

disekolah (kooperatif); 

8) Melakukan pertimbangan dengan situasi kondisi yang tenang dalam 

mengembangkan pembelajaran (kekeluargaan); 
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9) Tindakan supervisor tidak boleh mendominasi dalam pelaksanaan supervisi 

akademik (demokratis); 

10) Supervisor dan pendidik harus aktif berpartisipasi (aktif); 

11) Mampu meciptakan situasi yang harmonis terhadap sesama (humanis); 

12) Kegiatan supervisi dilakukan secara berkelanjutan (berkesinambungan); 

13) Saling berkesinambungan dengan program pendidikan (terpadu); 

14) Tujuan supervisi terpenuhi (komprehensif).  

 Dalam uraian tersebut, terdapat pendapat yang senada yaitu menurut 

Mukhtar (dalam Senang dan Maslachah, 2018:119), supaya supervisi akademik 

berjalan lancar dan efisien, terdapat beberapa prinsip yang dijadikan panduan 

dalam menyempurnakan proses kegiatan pembelajaran yaitu: 

1) Praktis atau mudah dikerjakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada;  

2) Fungsional sebagai sumber informasi dalam mengembangkan manajemen 

pendidikan melalui tingkatan proses pembelajaran; 

3) Relevansi dalam pelaksanaan supervisi harus sesuai dan menunjang 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung; 

4) Ilmiah dengan melaksanakan supervisi yang dilakukan dengan sistematis, 

terprogram, serta berkelanjutan; 

5) Objektif pada saat penggunaan prosedur dan instrumen yang tepat (valid) dan 

tepat serta dapat dipercaya (reliable);  

6) Demokrasi merupakan kegiatan pada saat pengambilan keputusan yang 

dilakukan dengan musyawarah guna mencapai mufakat; 

7) Kooperatif merupakan sikap adanya semangat kerja antara supervisor atau 

kepala sekolah dengan guru; 

8) Konstruktif dan kreatif merupakan usaha untuk memperbaiki kekurangan dan 

dapat berusaha untuk meningkatkan proses kerja.  

 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan supervisi 

akademik seorang supervisor harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi yang 

telah ada. Tujuan supervisor harus memahami prinsip-prinsip supervisi guna 

menjaga hubungan baik serta keharmonisan antara supervisor dengan para guru. 

Tidak hanya itu saja prinsip-prinsip supervisi jika dilakukan dengan sesuai, akan 
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membuat supervisor mudah menjalankan tugas pokok dengan fungsinya. Pada 

saat supervisor memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah untuk 

memperbaiki kekurangan para guru yang tidak bisa melakukan seorang diri, 

dalam hal ini akan perlunya dengan melakukan sharing, kerjasama, keterlibatan 

dengan seluruh pihak, dilakukan dengan demokratis serta hal yang paling penting 

yaitu musyawarah yang dilakukan kesepakatan pada hal-hal yang diperlukan 

untuk meningkatkan perbaikan mutu pembelajaran. 

2.1.2 Pendekatan, Teknik, dan Kompetensi Supervisi Akademik 

a. Pendekatan Supervisi Akademik 

 Pendekatan supervisi sangat diperlukan dalam melaksanakan supervisi 

akademik di sekolah. Pendekatan supervisi akademik bergantung pada sikap 

karakteristik guru-guru yang akan disupervisi. Ketika melaksanakan supervisi 

memerlukan pendekatan yang berbeda-beda, sehingga kepala sekolah harus 

memiliki wawasan atau pemahaman yang cukup mengenai pendekatan-

pendekatan supervisi. Dalam pendekatan supervisi secara umum (dalam sahertian, 

2010:46), dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: pendekatan direktif 

(langsung), pendekatan non-direktif (tidak langsung), dan pendekatan kolaboratif 

(penggabungan antara pendekatan langsung dengan tidak langsung).  

 Terdapat juga pendekatan-pendekatan pada saat pelaksanaan supervisi 

akademik (dalam Priansa dan Somad, 2014:113), yaitu:  

1) Pendekatan langsung (direktif). Pendekatan yang dilakukan supervisor 

memberikan bimbingan atau arahan dengan pengaruh perilaku supervisor 

lebih utama. Supervisor dapat memberikan penguatan (reinforcement) dan 

juga bisa memberikan hukuman (punishment). Perilaku supervisor yang dapat 

dilakukan dalam pendekatan langsung ( direktif) yaitu: menjelaskan, memberi 

contoh, membimbing, menyediakan, memotivasi dan menetapkan tolak ukur. 

2) Pendekatan tidak langsung (non-direktif). Pendekatan yang dilakukan 

supervisor yaitu tidak langsung menunjukan permasalahannya, tetapi 

supervisor lebih aktif dalam mendengarkan terlebih dahulu permasalahan apa 

yang dikemukakan oleh para guru. Supervisor memberikan kesempatan bagi 
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guru untuk menceritakan permasalahan apa saja yang para guru alami. 

Perilaku supervisor yang dapat diberikan dalam melakukan pendekatan ini 

yaitu: mendengarkan, memotivasi, menyediakan, menjelaskan, dan 

memecahkan masalah. 

3) Pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif merupakan pendekatan 

gabungan antara pendekatan langsung dan tidak langsung yang akhirnya 

menjadi cara pendekatan yang baru. Dalam pendekatan ini supervisor 

maupun para guru telah bersepakat dalam menetapkan struktur, proses dan 

tolak ukur dalam pelaksanaan interaksi dengan para guru mengenai 

permasalahan yang dialami. Perilaku supervisor dalam pendekatan 

kolaboratif yaitu: menyediakan, mendengarkan, menjelaskan, memecahkan 

masalah, negoisasi. 

 Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan-pendekatan supervisi 

akademik dikelompokkan menjadi tiga yaitu: pendekatan langsung, pendekatan 

tidak langsung, pendekatan kolaboratif yang dilakukan oleh supervisor. 

Pendekatan-pendekatan tersebut dapat digunakan oleh kepala sekolah sebagai 

acuan pada saat pelaksanaan supervisi akademik sedang berlangsung. 

b. Teknik Supervisi Akademik 

 Teknik supervisi sangat menentukan berhasil tidaknya dalam kegiatan 

pelaksanaan supervisi. Hal ini dijelaskan oleh Jasmani dan Mustofa (2013:70), 

teknik supervisi adalah berbagai cara yang dilakukan oleh supervisor untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan, baik yang berhubungan dengan penyelesaian 

masalah dari manajerial dan masalah akademik dalam penyelesaian dengan 

memperbaiki capaian hasil belajar siswa.  

 Terdapat beberapa teknik supervisi yang dapat digunakan dalam 

pelaksanaan supervisi akademik. Menurut Gwyn (dalam Mushlih dan 

Suryadi,2018:101), teknik supervisi dibedakan menjadi dua yaitu teknik supervisi 

individual dan teknik supervisi kelompok. Hal tersebut senada dengan pendapat 

Sahertian dan Mataheru (dalam Maunah, 2009:47), yang menyatakan bahwa cara 

atau teknik supervisi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu teknik perseorangan 

dan teknik kelompok. 
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 Teknik supervisi individual atau perseorangan. Teknik individual 

dilakukan pada saat kegiatan pelaksanaan supervisi dilakukan kepada guru 

tertentu yang mempunyai masalah khusus dalam proses pembelajaran. Sehingga 

dalam teknik tersebut supervisor hanya berhadapan dengan seorang guru yang 

telah di observasi dan dianggap memiliki permasalahan tertentu. Dalam 

pelaksanaan supervisi yang menggunakan teknik supervisi individual yaitu: 

1) Kunjungan kelas (classroom visitation) 

Dalam teknik ini, kepala sekolah sebagai supervisor melakukan kunjungan ke 

kelas guna melihat atau mengamati kegiatan guru mengajar dalam proses 

pembelajaran berlangsung. Dengan begitu supervisor dapat melihat apa yang 

kurang yang sekiranya masih perlu diperbaiki untuk kedepannya. Kunjungan 

kelas dalam supervisi akademik dapat dibagi menjadi beberapa tahapan 

menurut Faturrahman dan Ruhyanani (2015:68), yaitu: tahap persiapan yang 

dilakukan supervisor adalah merencanakan waktu, sasaran dan cara 

melakukan observasi pada saat kunjungan kelas, selanjutnya tahap 

pengamatan pada saat kunjungan kelas dilakukan supervisor mengamati 

jalannya kegiatan pembelajaran sedang berlangsung, tahapan selanjutnya 

yaitu tahap akhir dalam kunjungan yang dilakukan supervisor yaitu 

mengadakan perjanjian bersama guru membicarakan hasil-hasil observasi 

yang dilakukan oleh kepala sekolah selaku supervisor, dan tahapan paling 

akhir yaitu tindak lanjut. Terdapat beberapa kriteria dalam melaksanakan 

kunjungan kelas yang baik yaitu memiliki tujuan-tujuan tertentu, menjelaskan 

aspek apa saja yang dapat memperbaiki kemampuan guru, menggunakan 

instrumen observasi guna mendapatkan hasil yang objektif, pelaksanaan 

kunjungan kelas tidak mengganggu proses belajar mengajar yang sedang 

berlangsung, dalam pelaksanaannya akan diikuti dengan kegiatan program 

tindak lanjut. 

2) Observasi kelas (classroom observation) 

Observasi kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah selaku supervisor dengan 

melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan pembelajaran yang 

sedang berlangsung. Kegiatan observasi kelas bisa dilakukan pada saat 
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kunjungan kelas. Dalam melakukan observasi dapat dilakukan secara 

langsung dan tidak langsung. Observasi secara langsung yaitu supervisor 

mencatat absen pada saat guru mengajar dan observasi secara tidak langsung 

yaitu guru yang diamati atau diobservasi dilakukan dengan dibatasi ruang 

kaca sehingga para peserta didik tidak mengetahui. Tujuan dalam pengamatan 

tersebut guna memperoleh data seobjektif mungkin dalam menganalisis 

kesulitan yang dihadapi oleh pendidik atau guru, memberikan pengaruh 

positif dalam kemajuan belajar siswa, serta supervisor dapat memahami 

permasalahan secara objektif dan jelas dari kegiatan observasi yang 

dilakukan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tujuan teknik supervisi 

observasi kelas yaitu guna mendapatkan data yang lengkap tentang guru yang 

di supervisi dan data tersebut mampu memberi gambaran tentang guru yang 

bersangkutan. 

3) Pertemuan secara individu 

Pertemuan dilakukan supervisor dan guru dengan melakukan percakapan dan 

tukar pikiran mengenai usaha yang dapat meningkatkan kemampuan 

profesional guru. Tujuan dalam melakukan pertemuan individu pada guru 

yaitu memberikan penilaian dalam pertumbuhan jabatan guru melalui 

pemecahan masalah yang telah dihadapi, mengembangkan hal mengajar yang 

lebih baik, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada diri guru, 

dan menghindari segala prasangka yang tidak baik. Terdapat empat macam 

jenis percakapan individual menurut Swearingen (dalam Faturrahman dan 

Ruhyanani, 2015:70), yaitu: percakapan individual yang dilaksanakan 

didalam kelas pada saat peserta didik sedang beristirahat (Classroom-

conference), percakapan individual dilakukan diruang kepala sekolah atau 

diruang guru yang telah dilengkapi dengan berbagai alat bantu guna 

diperlukan dalam memberikan penjelasan kepada guru (Office-conference), 

percakapan individual yang bersifat informal yang dilaksanakan pada saat 

kebetulan bertemu dengan seorang pendidik atau seorang guru (Casual-

conference), percakapan individual yang dilaksanakan supervisor yaitu 

melakukan pada saat setelah melalui kegiatan kunjungan kelas atau observasi 

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



14 

 

 

 

kelas (Observasitional). Dalam melakukan percakapan individual terdapat 

beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh supervisor yaitu: jangan 

mendominasi pembicaraan, pembicaraan dapat dimulai dengan 

membicarakan kelebihan guru sebelum membicarakan hal-hal yang 

menyinggung kelemahan dari guru, memposisikan diri sebagai partner bukan 

sebagai atasan guru, dan terakhir menciptakan suasana yang dapat membuat 

guru terbuka dan berani dalam melakukan intropeksi diri terhadap 

pekerjaannya. 

4) Melakukan kunjungan antar kelas (intervisitation) 

Tenik ini dilakukan pada kegiatan saling mengunjungi antara guru yang satu 

kepada guru yang lainnya. Terdapat dua jenis teknik kunjungan antar kelas. 

Pertama pada saat guru mengalami kesulitan dalam metode mengajar, 

supervisor melakukan arahan dan saran untuk melihat rekan-rekan guru yang 

ditunjuk sebagai orang yang memiliki keahlian dalam menerapkan metode 

mengajar. Kedua, yaitu di beberapa sekolah kepala sekolah selaku supervisor 

menganjurkan guru-guru saling mengunjungi dikelas atau sekolah yang lain. 

Dengan adanya kunjungan antar kelas ini, guru akan memperoleh 

pengalaman baru baik dari rekan kerjanya mengenai kegiatan proses belajar 

mengajar, mengelola kelas dan lain sebagainya. 

5) Menilai diri sendiri (self evaluation check list) 

Menilai diri sendiri sebagai seorang guru atau pendidik tidaklah mudah. 

Menurut Fathurrahman dan ruhyanani (2015:73) mengungkapkan bahwa 

menilai diri sendiri adalah hal yang tidak mudah dilakukan bagi guru. Ada 

beberapa cara yang dapat digunakan oleh guru dalam menilai diri sendiri 

yaitu mempersiapkan daftar pendapat yang disampaikan ke peserta didik guna 

menilai pekerjaan guru dalam bentuk beberapa pertanyaan baik secara 

terbuka atau tertutup serta tidak perlu memakai nama, selanjutnya yaitu 

mengkaji berbagai tes terhadap unit-unit kerja, terakhir yaitu menulis atau 

mencatat kegiatan peserta didik dalam sebuah catatan baik dalam seorang 

maupun kelompok. Menilai diri sendiri akan cenderung subyektif. Namun 

bisa memiliki kesadaran pribadi yang kuat. Kesadaran pribadi merupakan 
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sebuah target dalam menilai diri sendiri sehingga mampu membangkitkan 

semangat berkarier dan berprestasi lebih tinggi. 

 

 Teknik supervisi akademik yang kedua yaitu teknik kelompok. Menurut 

Sahertian (dalam Senang dan Maslachah, 2018:129), teknik kelompok atau 

kolektif terdapat beberapa meliputi: 

1) Pertemuan orientasi bagi guru baru  

Pertemuan orientasi sebagai pembukaan bagi para guru dalam memasuki 

dunia kerja yang baru. Awal pertemuan bagi guru sangat penting dalam 

program sosialisasi dan tugas tanggung jawab sebagai pendidik yang 

dilaksanakan di kegiatan proses pembelajaran. misalnya yaitu perkenalan, 

menjalin keakraban dengan rasa kekeluargaan, bertukar fikiran dan gagasan, 

membuat kontrak belajar yang dinamis. 

2) Panitia penyelenggara  

Dalam penyelenggaraan panitia ini, kepala sekolah melakukan pembentukan 

panitia khusus yang memiliki tugas-tugas yang sesuai dengan tugas masing-

masing para panitia. Sehingga para panitia akan memiliki pengalaman baru 

tentang cara merencanakan, melaksanakan sebuah tugas yang diberikan 

sebagai panitia. Pelaksanaan panitia ini dengan sendirinya akan menambah 

kemampuan bagi pendidik untuk mengelola organisasi dan dapat 

mengambangkan jaringan. 

3) Rapat dewan guru  

Rapat dewan guru bertujuan guna menyatukan pandangan pendidik tentang 

visi-misi sekolah, makna pendidikan, meotivasi pendidik dalam 

pertumbuhannya serta menerima dan mengerjakan tugas-tugas dengan baik, 

menyatukan pendapat mengenai metode kerja yang memiliki tujuan yang 

sama mengarah pembelajaran yang maksimal bagi sekolah tersebut. 

4) Studi kelompok antar guru  

Studi guru telah dilakukan berlangsung lama. Studi kelompok antar guru 

dilakukan dalam gabungan yang terdiri atas satu sekolah dan satu yayasan 
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atau bisa dari perkumpulan yang lebih besar, Kecamatan, Kabupaten, dan lain 

sebagainya. 

5) Diskusi sebagai proses kelompok  

Diskusi merupakan kegiatan tukar pendapat mengenai masalah yang 

ditemukan dan dicari penyelesaian secara bersama. Dalam kegiatan tersebut 

akan membuat guru dapat berkembang dalam keterampilan mengatasi 

berbagai kesulitan dengan melakukan bertukar fikiran dengan anggota yang 

lain. 

6) Tukar menukar pengalaman  

Dalam tukar menukar pengalaman, semua memiliki hak yang sama dalam 

mengutarakan pendapat, curahan hati, pengalaman, dan pengetahuan tentang 

topik bebas dan bertanggung jawab. 

7) Lokakarya (workshop) 

Kegiatan lokakarya merupakan sebuah usaha guna mengembangkan pikiran 

dan kerja sama, baik mengenai masalah teoritis dan praktis, dengan tujuan 

meningkatkan kualitas hidup serta kualitas keprofesionalnya. 

8) Diskusi panel  

Diskusi merupakan bentuk diskusi yang di forumkan dihadapan partisipan, 

yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. 

9) Seminar  

Seminar merupakan suatu bentuk belajar kelompok yang terdiri beberapa 

orang yaitu 10-15 orang guna mendiskusikan suatu permasalahan dengan 

dibimbing oleh seorang guru pada waktu tertentu. Orang-orang yang 

berkelompok bertemu guna mendengarkan laporan dari salah satu 

anggotanya. 

10) Simposium  

Simposium merupakan sebuah pertemuan guna meninjau aspek suatu pokok 

dalam masalah atau mengumpulkan beberapa sudut pandangan mengenai 

suatu masalah yang dilakukan dihadapan sejumlah pendengar. Tujuan 

melakukan simposisum yaitu mengumpulkan dan membandingkan beberapa 

sudut pandang yang berbeda tentang pokok masalah tersebut. 
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11) Demonstrasi mengajar  

Demosntrasi mengajar dapat merupakan kegiatan yang dilakukan supervisor 

yaitu memberikan penjelasan kepada para guru mengenai cara mengajar yang 

baik, setelah itu seorang guru akan memberikan penjelasan kepada guru yang 

telah dikunjungi sebelumnya. Dalam melakukan demosntrasi mengajar, 

supervisor harus dapat memberikan keprofesionalitas kepada guru dengan 

maksud supervisor harus memahami secara teori dan praktik mengenai 

metode mengajar yang variatif. 

12) Perpustakaan jabatan  

Perpustakaan jabatan berisikan buku-buku, majalah, dan buku bahan lainnya 

yang telah diseleksi untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman guru 

sebagai pendidik sehingga dapat tumbuh dengan profesi mengajar. 

13) Buletin supervisi  

Buletin supervisi merupakan suatu alat komunikasi berbentuk tulisan yang 

dikeluarkan oleh staf supervisor yang dapat digunakan untuk membantu guru 

memperbaiki suasana pembelajaran. 

14) Membaca langsung  

Kegiatan membaca langsung bagi para guru bertujuan menstimulus dalam 

diri guru maupun lembaga pendidikan agar guru mau membudayakan 

membaca dan menulis. Karena guru telah merasa berat dengan tugas sehari-

harinya sehingga guru kurang waktu dan kemauan yang tinggi dalam 

membaca, kurangnya motivasi baik intrinsik dan ekstrinsik guna 

memperdalam bidang studi melalui membaca. 

15) Kursus  

Kursus merupakan kegiatan cara mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan pada pendidik. Kegiatan kursus diarahkan kepada 2 hal yaitu 

mengawali dengan memupuk gairah semangat dalam mengajar yang menjadi 

menyenangkan serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan kepada guru. 

Hal yang berikutnya yaitu pelaksanaan yang dilakukan tidak membosankan, 

tetap berulang, dan mematikan kreativitas guru. 
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16) Organisasi jabatan  

Organisasi jabatan merupakan kelompok jabatan yang diorganisasikan sesuai 

dengan minat dan masalah yang disukai akan menjadi yang paling kuat 

pengaruhnya dalam in-service training, baik dipusat maupun daerah. Manfaat 

mengadakan organisasi jabatan ini akan menumbuh kembangkan nilai sosial 

serta potensi diri guru. 

17) Laboratorium kurikulum  

Laboratorium kurikulum merupakan tempat yang dijadikan pusat kegiatan 

oleh guru-guru dalam memperoleh sumber-sumber materi. Laboratorium ini 

tempat yang tidak hanya berisikan buku, majalah saja tetapi terdapat tempat 

didalam untuk dapat melakukan penelitian, percobaan, dan lain sebagainya 

guna memecahkan permasalahan dalam pembelajaran. laboratorium 

kurikulum bisa memberikan pembekalan metodelogi mengajar ke arah 

kemajuan kepada para guru. Sehingga tujuan kurikulum bisa tercapai. 

18) Perjalanan sekolah untuk staf sekolah 

Kegiatan ini merupakan salah satu teknik supervisi guna memperbaiki situasi 

pembelajaran dengan membangkitkan minat baru ataupun memperkuat minat 

yang sudah ada. Guru mencatat data yang dapat menginspirasi sehingga guru 

menemukan ide-ide yaang mengarah lebih baik. 

 Berdasarkan pendapat diatas, terdapat beberapa teknik supervisi kelompok 

yang dapat digunakan dikarenakan setiap guru yang satu dengan lainnya memiliki 

karakteristik yang berbeda sehingga guru satu yang lainnya bisa berbeda 

tekniknya. Seorang supervisor selain mengetahui aspek atau bidang keterampilan 

yang akan dibina. Supervisor harus mengetahui karakteristik dalam setiap teknik 

yang telah dijelaskan diatas serta kepribadian guru sehingga teknik yang 

digunakan atau diterapkan betul-betul sesuai dengan guru yang dibina melalui 

supervisi akademik.  

c. Kompetensi Supervisi Akademik  

 Menurut Masyhud (2017:110), kompetensi supervisi akademik adalah 

keahlian pengawas sekolah dalam melakukan pengawasan akademik yang 

merupakan bentuk dalam menilai dan membina guru guna mempertinggi kualitas 
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kegiatan pembelajaran sehingga akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa. 

Sasaran supervisi akademik yaitu guru karena guru merupakan pelaksana kegiatan 

belajar mengajar secara langsung terhadap peserta didik. Materi pokok dalam 

kegiatan pembelajaran yaitu menyusun silabus, menyusun RPP (rancangan 

perencanaan pembelajaran), pemilihan strategi dalam metode atau teknik 

pembelajaran, penggunaan sarana dan prasarana dalam pembelajaran, menilai 

kegiatan dan hasil pembelajaran serta melakukan penelitian tindakan kelas. 

 Kompetensi supervisi akademik yang harus dipahami oleh supervisor 

menurut Masyhud (2017:110), meliputi: 

1) Memahami karakteristik, teori dasar, konsep, prinsip dan hal yang 

diutamakan dalam mengembangkan bidang ilmu dan pembelajaran di tiap 

bidang pengembangan mata pelajaran sekolah. 

2) Membimbing para guru dalam menetapkan tujuan pendidikan yang sesuai 

dengan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar tiap bidang 

pengembangan mata pelajaran sekolah. 

3) Membimbing guru dalam menyusun silabus dalam tiap bidang 

pengembangan mata pelajaran sekolah, berdasarkan landasan standar isi, 

standar dan dasar kompetensi, serta prinsip pengembangan KTSP 

(kompetensi tingkatan satuan pembelajaran). 

4) Menggunakan teknik, metode, pendekatan guna memecahkan masalah 

pendidikan serta pembelajaran dalam tiap bidang pengembangan mata 

pelajaran sekolah.  

5) Membimbing para guru dalam menyusun RPP (rancangan perencanaan 

pembelajaran), memilih dan menggunakan media pendidikan untuk disajikan 

setiap bidang pengembangan mata pelajaran sekolah. 

6) Memberikan motivasi kepada guru dalam pembelajaran lebih memanfaat 

teknologi informasi yang telah disediakan yang berguna dalam kegiatan 

pembelajaran. 

7) Membimbing para guru untuk melaksanakan strategi pembelajaran yang telah 

direncanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam 

mengembangkan potensi pada peserta didik. 
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8) Mendukung para guru untuk mengelola, mengembangkan, memanfaatkan dan 

merawat fasilitas pembelajaran. 

2.1.3 Penerapan Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

 Dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademik yang efektif dan efisien 

serta berhasil dengan baik, maka perlu adanya kesiapan dalam melaksanakan 

supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pengawas. Hal 

tersebut telah tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, yang merumuskan tentang Standar Kepala 

Sekolah dalam dimensi kompetensi supervisi yaitu perencanaan supervisi 

akademik terhadap guru, pelaksanaan supervisi akademik dengan penggunaan 

teknik serta pendekatan yang sesuai, dan yang terakhir tindak lanjut dari hasil 

kegiatan supervisi akademik terhadap guru. 

a. Perencanaan Supervisi Akademik 

 Kegiatan perencanaan supervisi akademik yang baik akan membantu para 

pendidik dalam pelaksanaan supervisi akademik yang berarti dan dapat dijadikan 

kegiatan yang continue sehingga dapat mendorong para guru untuk meningkatkan 

kemampuannya sebagai guru secara terus menerus. Dalam hal ini akan membuat 

proses kegiatan pembelajaran dan hasil belajar para peserta didik semakin 

meningkat. Untuk melaksanakan kegiatan supervisi akademik agar efektif dan 

efisien, kepala sekolah sebagai supervisor harus memahami supervisi akademik 

dimulai dari pengertian, tujuan dan sasaran, metode, teknik, pendekatan serta 

meyusunan RPSA (rencana pelaksanaan supervisi akademik). RPSA atau rencana 

pelaksanaan supervisi akademik (dalam Masyhud, 2017:110) berisikan tentang: 

1) Tema  

 Tema supervisi akademik ditentukan sesuai dari pengalaman dalam 

pelaksanaan pembinaan yang telah dilakukan oleh kepala sekolah selaku 

sebagai pengawas sebelumnya. Dari hasil pengalaman yang telah dilakukan 

oleh pengawas tersebut dianalisis dan selanjutnya menyimpulkan untuk 

diangkat menjadi tema pelaksanaan supervisi akademik. Dalam membuat 
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tema pelaksanaan supervisi akademik yang baik, terdapat kriteria yang harus 

dipenuhi yaitu:  

a) Tema supervisi akademik harus spesifik dan jelas berkaitan dengan 

permasalahan yang nyata dihadapi oleh para guru didalam kelas. 

b) Tema supervisi akademik selalu berkaitan dengan pengembangan atau 

peningkatan kemampuan mengajar guru dalam kelas. 

c) Tema yang mengarahnya luas dapat dipecah menjadi beberapa sub tema dan 

menjadi beberapa kegitan dalam supervisi akademik. 

2) Rumusan masalah 

 Setelah perumusan tema selesai, pengawas dapat merumuskan 

permasalahan dalam melaksanakan supervisi akademik. Dalam perumusan 

masalah supervisi akdemik, terdapat kriteria yang harus dipenuhi yaitu: 

a) Perumusan masalah supervisi akademik dengan singkat, jelas, dan spesifik. 

b) Melakukan perumusan dengan menggunakan kalimat tanya yang jelas dan 

singkat. 

c) Dalam melakukan rumusan masalah terdapat rumusan indikator 

permasalahan. 

3) Tujuan  

Tujuan supervisi akademik harus spesifik dan tidak bersifat umum. Tujuan 

yang masih bersifat umum dapat dipecah menjadi tujuan yang lebih khusus. 

4) Prosedur pelaksanaan supervisi akademik 

Terdapat 3 prosedur dalam pelaksanaan supervisi akademik yaitu: 

a) Kegiatan awal  

Kegiatan awal dilakukan untuk saling mengenal satu sama lain supaya lebih 

dekat dan juga kegiatan diawal untuk mentukan kontrak supervisi. Dalam 

melakukan kegiatan awal ini terdapat sebuah kesepakatan bersama berisikan 

apa saja yang akan dilakukan dalam supervisi. Jika terdapat format-format 

yang digunakan, maka format penilaian harus diberi ulasan bersama dengan 

guru yang disupervisi. Isi kegiatan awal secara rinci yaitu: pengenalan dan 

penjelasan tujuan pelaksanaan supervisi akadademik, memberikan ulasan 

RPP, materi pembelajaran, serta media, selanjutnya mengidentifikasi keluhan 
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dan permasalahan pada guru, serta yang terakhir yaitu memberikan ulasan 

instrumen supervisi akademik yang telah digunakan. 

b) Kegiatan Inti  

Dalam kegiatan inti adalah kegiatan pokok dalam pelaksanaan supervisi 

akademik. Kegiatan ini memaparkan skenario dalam pelaksanaan supervisi 

akademik yang akan dilakukan. kegiatan inti berisi jenis, teknik, media, 

instrumen supervisi yang akan dilakukan, selanjutnya teknik evaluasi serta 

kriteria keberhasilan supervisi akademik yang akan dilakukan. 

c) Kegiatan penutup  

Kegiatan penutup adalah kegiatan akhir dalam mengakhiri kegiatan supervisi 

yang dilakukan. dalam kegiatan penutup ini dilakukan diskusi supaya dapat 

menumbuhkan kesadaran mengenai tingkat keberhasilan dan kekurangan 

bersama, serta kendala dalam meningkatkan profesional guru. Kegiatan 

penutup terdapat dua isi kegiatan yaitu: kegiatan refleksi yang berkaitan 

dengan rancangan kegiatan dengan berfikir guna mengetahui apa saja yang 

telah dicapai dalam pelaksanaan supervisi akademik dan apa saja yang masih 

belum tercapai, serta kendalanya, selanjutnya isi yang kedua yaitu 

Penyimpulan hasil kegiatan dilakukan secara bersama antara pengawas 

sekolah dan guru  

5) Tindak lanjut dalam kegiatan supervisi akademik 

 Dalam melakukan tindak lanjut, terdapat kegiatan yang berisi rencana 

bersama dalam melakukan kegiatan selanjutnya sebagai bentuk tindak lanjut 

pelaksanaan dari kegiatan supervisi akademik yang telah dilakukan. 

 

b. Pelaksanaan Supervisi Akademik 

 Setelah melakukan perencanaan supervisi akademik, kepala sekolah dapat 

melaksanakan supervisi akademik sesuai dengan susunan rencana pelaksanaan 

supervisi akademik. Dalam pelaksanaan supervisi akademik, kepala sekolah akan 

menemukan kelebihan dan kelemahan guru dalam kegiatan pembelajaran. 

Sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan 
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profesionalisme guru yang mampu memberikan pembelajaran yang bermutu bagi 

peserta didik.  

 Dalam pelaksanaan supervisi akademik sebaiknya dilakukan dengan 

pendekatan supervisi klinis yang telah dijelaskan Kementerian Pendidikan 

Nasional (dalam Priansa dan Somad, 2014:115), bahwasannya pelaksanaan 

supervisi akademik sebaiknya dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

supervisi klinis yang melalui tahapan pra observasi, observasi pembelajaran, dan 

pasca observasi. Pra observasi atau bisa disebut dengan awal pertemuan dilakukan 

dengan menghidupkan suasana yang akrab pada guru, menceritakan topik 

persiapan apa saja yang telah dibuat oleh guru, melakukan kesepakatan tentang 

hal apa saja yang akan dijadikan fokus dalam pengamatan, serta instrumen 

observasi yang akan digunakan. Observasi pembelajaran atau bisa disebut dengan 

pengamatan pada saat pembelajaran meliputi melakukan pengamatan yang fokus 

sesuai dengan aspek yang telah disepakati sebelumnya, dalam pengamatan 

pembelajaran dapat menggunakan instrumen observasi berupa catatan yang 

meliputi perilaku guru dan peserta didik, pada saat observasi pembelajaran tidak 

mengganggu proses kegiatan pembelajaran. Selanjutnya untuk pasca observasi 

yang meliputi melakukan wawancara setelah melaksanakan observasi dan 

memberikan data hasil observasi berupa instrumen dan catatan. Pada saat 

melakukan pasca observasi tersebut kepala sekolah dapat menggunakan teknik 

supervisi akademik yang sesuai dalam menghadapi guru supaya tidak terjadi 

kesenjangan antara kepala sekolah dengan guru yang disupervisi. 

c. Tindak Lanjut Hasil Supervisi Akademik 

 Hasil supervisi perlu di tindak lanjuti guna memberikan dampak yang 

nyata dalam meningkatkan profesionalisme pada guru. Seorang supervisor atau 

kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan tindak lanjut hasil supervisi 

dilakukan sesuai dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 22 

Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang 

menjelaskan bahwa penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah 

memenuhi standar, serta guru diberikan kesempatan untuk mengikuti program 

pelatihan yang dapat mengembangkan keprofesionalan sebagai guru. 
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 Dalam melakukan tindak lanjut hasil supervisi terdapat berbagai cara 

dalam melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi akademik (Lantip dan Sudiyono, 

2011:124), yaitu:  

1) Memberikan informasi dari rangkuman hasil penilaian, 

2) Jika tujuan supervisi akademik dan standar pembelajaran belum tercapai 

maka lebih baik dilakukan penilaian ulang terhadap pengetahuan, 

keterampilan, serta sikap guru yang akan menjadi tujuan pembinaan, 

3) Jika tugas pembelajaran belum tercapai maka dirancang kembali program 

supervisi akademik guru untuk masa yang akan datang atau masa selanjutnya, 

4) Membuat rencana pelaksanaan supervisi akademik yang berikutnya, 

5) Menerapkan rencana pelaksanaan supervisi akademik tersebut pada masa 

berikutnya, 

6) Terdapat lima langkah dalam pembinaan untuk kemampuan guru melalui 

supervisi akademik yaitu: menciptakan suasana dan hubungan yang 

harmonis, menyelidiki kebutuhan apa saja yang diperlukan, mengembangkan 

media dan strategi, melakukan penilaian, serta revisi. 

2.2 Kepala Sekolah Sebagai Supervisor 

2.2.1 Peranan Kepala Sekolah Sebagai Supervisor  

 Terdapat banyak sekali tentang peran kepala sekolah sebagai supervisor, 

pendapat-pendapat tersebut mengacu pada pentingnya kehadiran kepala sekolah 

sebagai supervisor dalam mengembangkan profesionalisme guru maupun dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. 

 Terdapat empat hal peran penting yang harus dilakukan oleh kepala 

sekolah sebagai supervisor menurut Alfonso, dkk (Masyhud,2017:238), yaitu: 

1) Mencari dan meneliti masalah-masalah pengajaran; 

2) Bertindak sebagai konsultan; 

3) Melakukan komunikasi antar pribadi; 

4) Bertindak sebagai agen perubahan dalam sistem sekolah. 
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 Menurut Olivia (Sahertian,2008:25), terdapat empat peran penting kepala 

sekolah sebagai supervisor yaitu: 

1) Sebagai koordinator, berperan dalam mengatur program-program dan bahan 

yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja guru mengenai pembelajaran 

dan menyusun laporan pelaksanaan program; 

2) Sebagai konsultan, berperan sebagai spesialis yang memberikan nasihatdan 

arahan mengenai masalah kurikulum, pembelajaran, serta pengembangan 

pegawai sekolah, sehingga kepala sekolah sebagai supervisor dapat 

membantu para guru-guru secara perseorangan maupun kelompok; 

3) Sebagai pemimpin kelompok, berperan dalam memimpin , memahami 

dinamika kelompok, menciptakan berbagai bentuk kegiatan kelompok, dan 

mampu mengembangkan kinerja kelompok. 

4) Sebagai evaluator, berperan dalam memberikan bantuan pada guru untuk 

supaya dapat mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan kurikulum, serta 

mampu membantu dalam meneliti permasalahan yang dihadapi oleh guru. 

 Adapun menurut Sahertian dan Frans (dalam Jasmani dan 

Mustofa,2013:134), yang menjelaskan bahwa peranan supervisor yaitu: 

1) Dapat memberikan support; 

2) Dapat membantu; 

3) Dapat ikut serta dalam keterlibatan langsung menyelesaikan sesuatu. 

 Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan kepala 

sekolah sebagai supervisor terdapat hal yang hendaknya harus dilakukan dan 

dipahami disetiap fungsinya sehingga supervisor dapat menjalankan perannya 

dengan baik dalam mengatur, membantu dan mendukung guru dalam 

mengembangkan profesional guru serta kualitas pendidikan. 
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2.2.2 Tugas Kepala Sekolah Sebagai Supervisor  

 Tugas kepala sekolah sebagai supervisi pendidikan (dalam Tatang, 

2016:94-96), yaitu: 

1) Mengkoordinasi pelaksanaan kurikulum yang meliputi isi, metode penyajian, 

penggunaan alat perlengkapan dan penilaian yang sesuai dengan ketentuan, 

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2) Mengendalikan dan menilai pelaksanaan kerja tenaga teknis sekolah; 

3) Mengkoordinasi pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sarana-prasarana 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

4) Mengkoordinasi dan menilai efesiensi serta keefektifan tata usaha sekolah; 

5) Mengendalikan dan menilai hubungan kerja sama dengan masyarakat; 

6) Menilai proses dan hasil pelaksanaan kurikulum berdasarkan ketetapan dan 

waktu; 

7) Menilai pemanfaatan sarana-prasarana sekolah; 

8) Melaksanakan program supervisi sekolah serta memberikan petunjuk 

perbaikan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan sekolah 

 Adapun menurut Jasmani dan Mustofa (2013:106) menyebutkan tugas 

supervisor yang terkait dengan pembelajaran guru, yaitu: 

1) Membantu para guru untuk memahami peserta didik; 

2) Membantu dalam memperbaiki dan mengembangkan secara individu maupun 

bersama-sama; 

3) Membantu seluruh pegawai yang ada di sekolah supaya lebih efektif dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran; 

4) Membantu para guru untuk meningkatkan cara mengajar yang lebih efektif; 

5) Membantu guru secara individu; 

6) Mebantu para guru untuk menilai peserta didik dengan baik; 

7) Memotivasi guru supaya dapat intropeksi diri mengenai hal yang telah 

dikerjakannya; 

8) Membantu guru supaya tetap semangat dalam bekerja dengan memberikan 

rasa aman dan nyaman; 

9) Membantu guru dalam melaksanakan kurikulum di sekolah; 
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10) Membantu guru supaya dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang kemajuan sekolah. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas kepala 

sekolah dapat membuat perencaan yang berkaitan dengan pembelajaran dan juga 

administrasi sekolah, dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan kebijakan 

bersama, kepala sekolah sebagai supervisor harus memiliki ide kreatif yang dapat 

digunakan dalam penyusunan dan perencanaan dalam proses administrasi maupun 

pembelajaran supaya dapat berjalan dengan lancar. 

2.3 Hakikat Kinerja Guru  

2.3.1 Pengertian Kinerja Guru  

 Kinerja guru menurut Susanto (2016: 69), mengungkapkan kinerja guru 

merupakan hasil atau capaian kerja seseorang dengan melakukan, 

menggambarkan dan menghasilkan suatu usaha, baik berupa fisik maupun 

nonfisik yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang berdasarkan pada 

pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi. Menurut Priansa (2017:136), 

kinerja guru adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seorang guru di sekolah 

dalam mewujudkan capaian tujuan sekolah dengan melakukan kemampuannya 

dalam bentuk karya nyata.  

 Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja guru 

merupakan hasil kerja atau capaian kerja yang dihasilkan oleh seorang guru sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan guna mencapai tujuan sekolah 

yang telah ditetapkan. 

2.3.2 Kompetensi Kinerja Guru 

 Dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 mengenai Standar 

Nasional Pendidikan, bahwa kompetensi kinerja guru meliputi 4 kompetensi yaitu 

kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan 

kompetensi sosial. Adapun menurut Yamin dan Maisah (dalam Andini, 2020:25), 

bahwa terdapat 4 kompetensi guru yaitu: 

a. Kompetensi Kepribadian 
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Kompetensi kepribadian adalah kemampuan diri yang dapat 

mencerminkan kepribadian yang baik, stabil, dewasa, bijaksana, 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, serta berakhlak mulia. 

Kompetensi kepribadian guru dapat digambarkan secara ringkas sebagai 

berikut: 1) kepribadian baik; 2) stabil; 3) dewasa; 4) bijaksana; 5) 

berwibawa; 6) berakhlak mulia; 7) menjadi teladan untuk peserta didik dan 

masyarakat sekitar; 8) dapat mengevaluasi kinerja sendiri; 9) dapat 

mengembangkan diri secara berkelanjutan. 

b. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pemahaman 

terhadap peserta didik dengan melalui mengelola pembelajaran yaitu 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar serta mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta 

didik. Kompetensi pedagogik guru dapat digambarkan secara ringkas 

sebagai berikut: 1) pemahaman wawasan mengenai pendidikan; 2) 

pemahaman terhadap peserta didik; 3) pengembangan kurikulum; 4) 

perencanaan pembelajaran; 5) pelaksanaan pembelajaran; 6) evaluasi hasil 

pembelajaran; 7) mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh 

peserta didik. 

c. Kompetensi Profesional  

Kompetensi profesional merupakan kemampuan dalam menguasai materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam, yang meliputi penguasaan materi 

kurikulum yang berupa mata pelajaran di sekolah dan inti kelimuan yang 

menaungi materi, serta menguasai struktur dan metode dalam keilmuan. 

Kompetensi profesional guru dapat digambarkan secara ringkas sebagai 

berikut: 1) pemahaman struktur dan metode keilmuan yang sesuai dengan 

materi ajar; 2) materi ajar terdapat pada kurikulum sekolah; 3) hubungan 

konsep yang terkait dengan mata pelajaran; 4) penerapan konsep-konsep 

keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; 5) kompetensi profesional dengan 

konteks global, tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. 

d. Kompetensi Sosial 
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Kompetensi sosial adalah kemampuan seorang guru dalam berinteraksi 

terhadap peserta didik, tenaga kependidikan, wali murid, dan masyarakat 

sekitar. Kompetensi sosial guru dapat digambarkan secara ringkas sebagai 

berikut: 1) berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan; 2) menggunakan 

teknologi informasi secara fungsional; 3) bergaul dengan baik terhadap 

peserta didik, tenaga kependidikan, wali murid; 4) beribteraksi secara 

santun dengan masyarakat sekitar. 

2.3.3 Kinerja Guru dalam Mengajar  

 Mengajar merupakan kegiatan membimbing peserta didik dalam 

pembelajaran sehingga peserta didik mau untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Menurut Suharjo (Afriyanti, 2015:32), kinerja guru dalam mengajar tidak hanya 

dengan menyampaikan pesan pembelajaran saja tetapi guru berperan dalam 

kegiatan profesional yang menuntut guru untuk menciptakan lingkungan yang 

memungkinkan bagi peserta didik dapat belajar secara efektif dan efisien. 

 Menurut Saud (dalam Nurdiansyah,2019:27), menyatakan bahwa 

kompetensi kinerja guru dalam proses belajar mengajar yaitu terdapat empat 

kemampuan yakni: 1) merencanakan proses belajar mengajar; 2) pelaksanaan 

proses belajar mengajar; 3) menilai hasil kegiatan pembelajaran; 4) menguasai 

bahan pelajaran. Dalam keempat kemampuan tersebut dapat diurai sebagai 

berikut: 

a. Merencanakan proses belajar mengajar  

Merencanakan proses belajar mengajar merupakan tanggung jawab guru 

untuk berperan aktif dalam membuat rancangan kegiatan pembelajaran yang 

harus dilakukan bagi peserta didik pada saat kegiatan pembelajaran sedang 

berlangsung. Hal yang dapat dilakukan dalam perencanaan pembelajaran 

yaitu dengan melihat apa saja yang dapat dilakukan dalam memfasilitasi 

kegiatan belajar siswa dan cara-cara supaya dapat melakukan kegiatan yang 

telah dirancang sebelumnya. Jika perencanaan tidak terlaksana, maka guru 

tidak dapat mengetahui cara mengelola kegiatan belajar mengajar dengan 
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baik. Sehingga guru harus mampu dalam mengelola kegiatan belajar 

mengajar dengan baik supaya guru dapat melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang terarah. 

b. Pelaksanaan proses belajar mengajar  

Dalam melaksanakan proses belajar mengajar, guru dituntut untuk memiliki 

kreativitas dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan belajar peserta 

didik sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang telah disusun 

sebelumnya. Maka kegiatan pembelajaran akan terlaksana dengan baik dan 

kondusif. 

c. Menilai hasil kegiatan pembelajaran 

Menurut Usman (dalam Nurdiansyah,2019:28), menyatakan penilaian 

kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan penilaian sebagai usaha untuk 

memperoleh informasi mengenai hasil yang didapat peserta didik dalam 

seluruh kegiatan pembelajaran yang diperoleh, baik berupa nilai, 

keterampilan, dan sikap. Tujuan utama dalam penilaian menurut Uno (dalam 

widiyana, 2019:13), menjelaskan bahwa tujuan utama dalam penilaian yaitu 

dapat melihat tingkat keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi dalam 

pembelajaran. Sehingga jika penilaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru dapat terlaksana dengan baik, maka hal tersebut dapat memudahkan 

para guru untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dengan tepat dalam 

menangani para peserta didik. 

d. Menguasai bahan pelajaran 

Guru diharuskan mampu menguasai bahan pelajaran yang akan diberikan 

kepada peserta didik. Karena penguasaan pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Menurut Saud 

(dalam Nurdiansyah, 2019:28), mengatakan bahwa semakin tinggi 

penguasaan bahan ajar yang diberikan oleh guru, makan semakin tinggi juga 

hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. 

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja guru 

dalam mengajar merupakan tanggung jawab guru dalam memberikan 

pembelajaran dengan menciptakan suasana belajar mengajar yang efektif dan 
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efisien. Perwujudan dari kemampuan kinerja guru dalam mengajar yaitu mampu 

dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai 

hasil belajar mengajar. 

2.3.4 Manfaat Penilaian Kinerja Guru 

 Penilaian kinerja guru memiliki banyak manfaat karena dapat digunakan 

sebagai alat dalam pengambilan keputusan terhadap keberlangsungan pekerjaan 

yang dilakukan. Dalam Departemen Pendidikan Nasional (dalam pawestri, 

2019:24), manfaat-manfaat penilaian kinerja guru yaitu: 

a. Dapat mengembangkan pegawai/tenaga pendidikan dengan melalui in-

service training; 

b. Dapat mengembangkan karier melalui in-service training; 

c. Hubungan pegawai dengan pemimpin yang semakin baik; 

d. Mendapatkan pengetahuan yang semakin dalam mengenai sekolah dan 

pribadi; 

e. Hubungan yang mampu menghasilkan kesempatan belajar yang lebih baik 

bagi peserta didik; 

f. Dapat meningkatkan moral dan efisiensi sekolah. 

 Terdapat juga manfaat-manfaat penilaian kinerja guru menurut sulistiyani 

(dalam Andini, 2020:28), bahwa manfaat penilaian kinerja guru sebagai berikut: 

a. Dapat melakukan penyesuaian kompetensi; 

b. Dapat memperbaiki kinerja; 

c. Mendapatkan pelatihan dan pengembangan; 

d. Dapat mengambil keputusan mengenai pemecatan, perencanaan tenaga 

kerja, dan mutasi penempatan kerja; 

e. Dapat menjadi kepentingan penelitian bagi pegawai; 

f. Membantu meneliti terkait kesalahan desain yang dilakukan oleh pegawai. 

 Berdasarkan penjalasan diatas, dapat disimpulkan bahwa manfaat-manfaat 

penilaian kinerja guru yaitu dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja guru, 

dapat menyesuaikan kompetensi, dapat terjalin hubungan yang baik antara 
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pegawai dan pemimpin, serta dapat membantu guru dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi oleh guru di sekolah.  

2.4 Penelitian Relevan  

 Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Daniel kurniawan bersama 

dengan kawan-kawan. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2018 yang 

berjudul Evaluasi Supervisi Akademik di PAUD Swasta. Tujuan penelitian ini 

adalah mengevaluasi program supervisi akademik di PAUD Tunas Kasih, 

Magelang, berdasarkan aspek context, input, process and product (CIPP). Metode 

yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah setelah melakukan evaluasi 

supervisi akademik dapat dijelaskan bahwa perlunya pengawasan berdasarkan 

kondisi dan perlunya peningkatan kualitas guru.  

 Dalam pelaksanaan evaluasi dijelaskan program yang direncanakan 

dengan baik menggunakan teknik yang berbeda, yang melibatkan persiapan, 

didukung oleh anggaran dan prasarana yang tersedia. Prosesnya evaluasi 

dijelaskan bahwa pelaksanaan teknik yang direncanakan, dengan beberapa 

penyesuaian berdasarkan situasi pada saat berlangsung dengan dukungan dari 

kesiapan guru serta partisipasi dan bagaimana mereka menangani kendala. 

Evaluasi supervisi akademik ditemukan bahwa program pengawasan memberikan 

dampak positif dan mencapai tujuan yang direncanakan. Ini juga ditemukan 

tanggapan positif guru dan beberapa rencana tindak lanjut. Terakhir, penelitian ini 

memberikan rekomendasi untuk meningkatkan program pengawasan lokal, 

masukan kepada sekolah manajemen, dan ide untuk penelitian di masa yang akan 

datang.  

 Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti 

yaitu menjelaskan evaluasi supervisi akademik kepala sekolah dan dalam 

penelitian yang akan diteliti akan menjelaskan juga tentang evaluasi supervisi 

akademik kepala sekolah. Metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu 

sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 
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 Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti 

yaitu terletak pada tempat penelitian serta kajian penelitian. Letak penelitian yang 

telah dilakukan berada di tempat TK Tunas Kasih, Magelang. Sedangkan tempat 

penelitian yang akan diteliti terletak ditempat PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso. 

Dalam kajian penelitian tersebut menjelaskan lebih menekankan pada evaluasi 

supervisi akademik kepala sekolah sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih 

mendeskripsikan peran supervisi akademik kepala sekolah.  

  Penelitian kedua terdapat penelitian dari Harimurti, E. R. pada tahun 2019 

dengan judul Supervisi Akademik Dalam Upaya Pembinaan Kompetensi 

Profesional Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk memberikan gambaran tentang bagaimana supervisi akademik 

dilakukan sebagai upaya pembinaan kompetensi profesional guru pendidikan anak 

usia dini (PAUD). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

deskriptif. Hasil penelitian tentang Supervisi Akademik Dalam Upaya Pembinaan 

Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu supervisi 

akademik menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk membantu dan 

membina kompetensi guru PAUD khususnya kompetensi profesional. Kegiatan 

supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan 

kompetensi profesional guru PAUD dalam pengelolaan pembelajaran mencakup 

kegiatan 1) perencnaan kegiatan supervisi akademik oleh kepala sekolah terhadap 

guru PAUD dalam pembelajaran. 2) pelaksanaan kegiatan supervisi akademik 

oleh kepala sekolah terhadap guru PAUD dalam pembelajaran. 3) hasil dan tindak 

lanjut dari kegiatan supervisi akademik ini meliputi dua hal yaitu bagi peserta 

didik hasil yang didapat berupa pemenuhan kebutuhan peserta didik dalam 

pembelajaran dan bagi guru PAUD berupa pembinaan jenjang karier, 

pengembangan kompetensi profesional serta kesejahteraan. 

 Persamaan penelitian dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah 

mendeskripsikan peran supervisi akademik kepala sekolah. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif. 
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 Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan terletak pada bidang kajiannya. Penelitian yang sudah ada ingin 

mengetahui gambaran supervisi akademik dalam upaya pembinaan kompetensi 

profesional guru pendidikan anak usia dini (PAUD) sehingga kajian tersebut 

menjelaskan supervisi akademik dan kompetensi profesional guru. Sedangkan 

peniliti lebih memfokuskan peran supervisi akademik kepala sekolah terhadap 

kinerja guru PAUD. 
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  BAB 3. METODE PENELITIAN 

  

 Metode penelitian digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini, yang 

memuat tentang 3.1 jenis penelitian; 3.2 tempat dan waktu penelitian; 3.3 definisi 

operasional; 3.4 desain penelitian; 3.5 teknik dan alat perolehan data; 3.6 teknik 

penyajian data; 3.7 kredibilitas penelitian. Terdapat uraian dari masing-masing 

sub-bab di antaranya. 

3.1 Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian dekriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Menurut Arikunto (2007:234), mengungkapkan bahwa penelitian 

deskriptif adalah kegiatan penilitian dengan cara mengumpulkan informasi sesuai 

dengan kejadian nyata. Sedangkan menurut Masyhud (2016:28), penelitian 

kualitatif memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan secara detil dan 

mendalam terhadap suatu masalah. Dalam pengambilan data, penelitian kualitatif 

tidak menggunakan angka melainkan mendeskripsikan kalimat yang 

menggambarkan suatu fenomena langsung. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian 

deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu kegiatan 

nyata dengan keadaan secara ilmiah guna mengumpulkan informasi-informasi 

yang ada dan dijelaskan fenomena apa saja yang telah terjadi dengan melibatkan 

teknik pengumpulan data yang digunakan. Dalam pengambilan penelitian 

deskriptif kualitatif bagi peneliti bertujuan untuk meneliti dengan mengumpulkan 

seluruh data dilapangan mengenai peran supervisi akademik kepala sekolah 

terhadap kinerja guru di PAUD Al-barokah 1 Bondowoso. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1  Lokasi penelitian  

 Lokasi penelitian yang diteliti yaitu di PAUD Al- Barokah 1 Bondowoso. 

Letak Lembaga ini berada di Karangmelok Bondowoso. Pertimbangan yang 

mendasar dilakukannya penelitian di PAUD Al- Barokah 1 Bondowoso adalah 

sebagai berikut:
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a. PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso bersedia sebagai tempat penelitian;  

b. Peneliti ingin mengetahui peran supervisi akademik kepala sekolah 

terhadap kinerja guru Di PAUD Al- Barokah 1 Bondowoso; 

c. Belum pernah diadakan peneletian tentang peran supervisi akademik 

kepala sekolah sekolah terhadap kinerja guru Di PAUD Al- Barokah 1 

Bondowoso. 

3.2.2  Waktu Penelitian  

 Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian tentang peran 

supervisi akademik kepala sekolah sekolah terhadap kinerja guru di PAUD Al- 

Barokah 1 Bondowoso dilaksanakan pada bulan September sampai dengan 

Oktober 2021. 

3.3 Definisi Operasional  

 Definisi Operasional menurut Sugiyono (dalam Sugiarto, 2016:38), 

menjelaskan seperangkat petunjuk yang lengkap dari pengamatan yang telah 

dilakukan berdasarkan pada sifat yang sesuai dengan definisi serta diamati dalam 

penelitian. Dalam hal ini definisi operasional digunakan bertujuan untuk 

menceritakan sebuah gambaran variabel-variabel yang akan diteliti dari 

penjelasan variabel tersebut. 

3.3.1  Peran Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

 Peran supervisi akademik kepala sekolah merupakan berbagai kegiatan 

untuk membantu, membimbing dan meningkatkan proses pembelajaran guna 

mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah PAUD Al-

Barokah 1 Bondowoso melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut 

setelah pelaksanaan supervisi. 

3.3.2  Kinerja Guru  

 Kinerja guru adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seorang guru sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing di PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, 

kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 
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3.4 Desain Penelitian  

 Desain Penelitian merupakan desain yang akan selalu berkembang ketika 

peneliti menemukan pengertian yang lebih jelas dan mendalam. Berikut 

rancangan yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 1 Desain Penelitian 

 

Mendeskripsikan peran supervisi akademik kepala sekolah terhadap kinerja 

guru Di PAUD Al- Barokah 1 

 

Bagaimana peran supervisi akademik kepala sekolah kinerja guru Di PAUD 

Al-Barokah 1 Bondowoso?  

 

Supervisi Akademik : 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan  

c. Tindak lanjut  

Kinerja Guru : 

1. Kompetensi Kepribadian  

2. Kompetensi Pedagogik  

3. Kompetensi Profesional 

4. Kompetensi Sosial 

1. Data  

a. Data Primer   : Observasi 

b. Data Sekunder  : Wawancara  

2. Sumber Data  

a. Informasi Kunci  : Kepala Sekolah  

b. Informasi Pendukung : Guru 

 

Peran Supervisi Akademik Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di 

PAUD Al- Barokah Bondowoso  
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Masyhud (2014:214), teknik pengumpulan data merupakan alat 

bantu dalam pengambilan data dan mengumpulkan data penelitian. Menurut 

Prastowo (2011:43), sumber data penelitian kualitatif terkumpul dengan berupa 

deskriptif. Pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu subjek dari data 

yang diambil dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara. Data informasi 

kunci yaitu Kepala sekolah dan Guru PAUD Al- Barokah 1 Bondowoso. Berikut 

adalah gambar komponen teknik pengumpulan data, sebagai berikut:  

 

Gambar 3. 2 Bagan komponen teknik pengumpulan data 

3.5.1 Observasi 

 Menurut Sudaryono (2016:87), observasi adalah kegiatan melihat atau 

mengamati sebuah obyek yang diteliti guna mengetahui obyek secara lebih dekat. 

Sedangkan menurut Purwanto (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008:108), observasi 

merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis dan 

melakukan pencatatan secara detil mengenai tingkah laku dengan mengamati 

individu atau kelompok secara tidak langsung. Dalam melakukan observasi 

terdapat dua jenis observasi yaitu Participant observation (observasi berperan 

serta) dan non-participant observation (observasi tidak berperan serta). 

 Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa observasi adalah 

kegiatan pengamatan dilapangan secara langsung untuk memperoleh data yang 

diinginkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan non-participant 

observation (observasi tidak berperan serta) yaitu peneliti tidak terlibat langsung 

Teknik Pengumpulan data  Wawancara Tidak Berstruktur 

Dokumentasi 

Non-Participant observation 
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dengan subyek yang diteliti. Teknik ini digunakan oleh peneliti dengan tujuan 

dapat melihat secara keseluruhan mengenai peran supervisi akademik kepala 

sekolah terhadap kinerja guru dalam pembelajaran supaya mendapat data atau 

informasi yang akurat. 

3.5.2 Wawancara 

 Menurut Narbuko dan Achmadi (Sugiarto, 2016:39), wawancara 

merupakan kegiatan tanya-jawab yang pelaksanaannya terjadi secara lisan dalam 

dua orang atau lebih bertemu langsung antara orang yang mewawancarai dengan 

orang yang diwawancarai guna mendapatkan informasi secara langsung. Menurut 

Arikunto (dalam Sudaryono, 2016:85), terdapat dua jenis pedoman wawancara 

yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur dan wawanacara terstruktur. 

 Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara 

tidak berstruktur. Teknik wawancara tidak berstruktur ini merupakan kegiatan 

wawancara lebih bebas dibandingkan dengan wawancara berstruktur sehingga 

tujuan wawancara ini akan menemukan permasalahan yang lebih terbuka dan 

mendalam. Teknik ini dilakukan peneliti agar dapat memperoleh data mengenai 

supervisi akademik kepala sekolah terhadap kinerja guru PAUD dari berbagai 

sumber di PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso. 

3.5.3 Dokumentasi  

 Menurut Sugiyono (2015:329), dokumentasi merupakan catatan kejadian 

lalu bisa berbentuk tulisan, gambar maupun karya dari seseorang. Menurut 

Arikunto (Sugiarto,2016:39), dokumentasi adalah teknik pengumpulan data 

mengenai kejadian-kejadian maupun variabel yang berupa catatan, buku, surat, 

transkrip agenda, dan sebagainya. Sehingga disini peneliti akan melihat dari profil 

sekolah PAUD Al- Barokah 1 Bondowoso, profil kepala sekolah dan guru, foto 

pada saat proses kegiatan penelitian berlangsung, serta berbagai data yang 

berhubungan dalam penelitian. Dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperkuat dan melihat kembali hasil wawancara serta observasi yang dilakukan 

oleh peneliti. Dokumentasi bisa berbentuk bukti gambar, dokumen, maupun 

laporan yang diperlukan guna mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam 
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penelitian. Terdapat data yang diperoleh dari metode dokumentasi yaitu berupa 

profil sekolah, biodata kepala sekolah dan guru, dokumen (perancanaan, 

pelaksanaan, tindak lanjut dalam pelaksanaan program), rpph yang digunakan, 

serta data-data yang berhubungan dengan penelitian. 

3.6 Teknik Analisis Data  

 Menurut Masyhud (2016: 319), analisis data merupakan kegiatan yang 

penting serta kritis dalam sebuah penelitian. Dalam melakukan analisis data, 

peneliti dapat menentukan teknik apa yang akan digunakan. Terdapat dua jenis 

teknik analisis data yaitu statistik dan non statistik. Pemilihan teknik digunakan 

tergantung pada jenis data yang akan dikumpulkan. Terdapat dua penjelasan 

mengenai analisis data penelitian kualitatif dan kuantitatif. Analisis data penelitian 

kualitatif merupakan proses analisis data yang dilakukan selama dan sesudah 

pengumpulan data. Sedangkan analisis data penelitian kuantitaif merupakan 

proses analisis data yang dilakukan sesudah pengambilan data selesai. 

 Menurut Sugiyono (2013:333) data penelitian kualitatif dapat diperoleh 

dari berbagai macam sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data  

bermacam-macam yang biasanya disebut dengan triangulasi dan penelitian ini 

dilakukan dengan secara terus menerus hingga menemukan data jenuh atau valid. 

Dengan pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus akan mengakibtakan 

variasi data tinggi. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:337) 

aktivitas dalam analisis data pada penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

3.6.1  Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data adalah proses awal pada saat pengumpulan data yang 

diperlukan dalam penelitian di lapangan. Pengumpulan data yang dilakukan di 

PAUD Al- Barokah 1 Bondowoso dengan menggunakan metode pengumpulan 

data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam kegiatan observasi ini 

untuk mengamati peran supervisi akademik kepala sekolah terhadap kinerja guru 

di PAUD Al- Barokah 1 Bondowoso. Selanjutnya kegiatan wawancara bertujuan 

untuk mendapatkan informasi dari informan kunci dan pendukung yaitu kepala 
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sekolah dan guru mengenai peran supervisi akademik kepala sekolah terhadap 

manajemen pembelajaran di PAUD Al- Barokah 1 Bondowoso dengan mengacu 

pada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan dokumentasi 

adalah mencatat berupa tulisan maupun gambar dengan baik pada saat kegiatan 

penelitian berlangsung di PAUD Al- Barokah 1 Bondowoso.  

3.6.2  Reduksi Data  

 Menurut Sutopo (dalam Pawestri, 2019:35), reduksi data adalah proses 

dalam pemilihan, menitik pusat perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan 

dan proses perubahan data kasar yang terdapat pada catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Selama kegiatan pengumpulan data berlangsung, akan terjadi kegiatan 

yang dinamakan reduksi data. Dalam tahapan reduksi data yaitu membuat 

ringkasan, membuat kode, menelusuri tema, membuat memo dan lain sebagainya. 

Reduksi data akan berlangsung secara terus menerus hingga laporan akhir telah 

tersusun. Tahapan reduksi data yang dilakukan oleh peneliti di PAUD Al- 

Barokah 1 Bondowoso yaitu dengan memusatkan data yang terkait pada peran 

supervisi akademik kepala sekolah terhadap kinerja guru PAUD.  

3.6.3  Penyajian Data  

 Menurut Sujarweni (2014:35), mengungkapkan bahwa penyajian data 

adalah data yang didapat lalu dimasukan dalam kategori yang sesuai dengan 

pokok permasalahan dibuat berupa matrik maupun tabel sehingga dapat 

memudahkan bagi peniliti melihat data yang diperoleh. Kemudian data yang 

diperoleh tersebut akan diolah sampai diperolehnya kesimpulan. Dalam 

melakukan penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan dan lain sebagainya. 

Tahap penyajian data ini peniliti ingin menyampaikan seluruh data yang telah 

direduksi dari hasil yang ditemukan dilapangan mengenai peran supervisi 

akademik kepala sekolah terhadap kinerja guru di PAUD Al- Barokah 1 

Bondowoso.  
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3.6.4 Penarikan Kesimpulan  

 Menurut Sugiyono (2013:345), penarikan kesimpulan akan menjawab 

rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, atau berkembang setelah 

peneliti memasuki lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat 

diharapkan untuk memperoleh temuan baru yang belum pernah ada. Temuan 

tersebut berupa deskripsi atau gambaran obyek menjadi lebih jelas. Pada tahapan 

terakhir yaitu analisis data, peneliti melakukan penarikan kesimpulan mengenai 

peran supervisi akademik kepala sekolah terhadap kinerja guru Di PAUD Al-

Barokah 1 Bondowoso.  

3.7 Kredibilatas Penelitian  

 Menurut Sugiyono (2013:396), dalam penelitian untuk menguji 

kredibilitas data atau kepercayaan dalam data hasil penelitian kualitatif yang dapat 

dilakukan dengan berbagai cara yaitu 1) perpanjangan pengamatan; 2) 

peningkatan ketekunan pengamatan; 3) triangulasi; 4) diskusi bersama dengan 

teman sejawat; 5) menganalisis kasus negatif; 6) menggunakan bahan referensi 

yang tepat. Penelitian yang berjudul peran supervisi akademik kepala sekolah 

terhadap kinerja guru di PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso ini menggunakan uji 

kredibilitas dengan tiga cara yang dilakukan yakni perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan dalam penelitian, serta triangulasi.  

3.7.1 Perpanjangan pengamatan 

 Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kepercayaan. Perpanjangan 

pengamatan merupakan cara peneliti dapat melakukan pengamatan kembali ke 

lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara lagi kepada sumber data 

yang pernah ditemui maupun dengan sumber data yang baru.  

 Perpanjangan pengamatan mengenai peran supervisi akademik kepala 

sekolah terhadap kinerja guru di PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso ini dapat 

dilakukan apabila data yang dikumpulkan masih dirasa kurang dan terdapat 

keraguan didalamnya, data baru yang nantinya akan diperoleh dalam 

perpanjangan pengamatan akan diolah menjadi data yang telah teruji 
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kebenarannya, uji kebenaran dapat dilakukan dengan adanya keselarasan antara 

beberapa sumber yang diperoleh. 

3.7.2 Peningkatkan ketekunan pengamatan 

 Peningkatan ketekunan dalam penelitian dilakukan dengan pengamatan 

secara lebih cermat dan berkesinambungan. Cara yang dilakukan yaitu dengan 

meneliti kembali hasil data tulis yang telah dikerjakan tersebut sudah benar atau 

belum benar. Sebagai acuan bagi peneliti untuk meningkatkan ketekunan dalam 

penelitian yaitu dengan cara berbagi referensi buku, hasil penelitian terdahulu, dan 

dokumentasi yang memiliki keterkaitan dengan temuan yang diteliti. 

 Meningkatkan ketekunan pengamatan pengamatan mengenai peran 

supervisi akademik kepala sekolah terhadap kinerja guru di PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso dapat dilakukan guna memaksimalkan data yang akan diperoleh 

selama proses penelitian berlangsung. Bagi peneliti tidak boleh terpaku pada 

keadaan yang muncul pada saat penelitian sedang berlangsung, dikarenakan 

terdapat kondisi yang lain mungkin saja berbeda dari apa yang telah terlihat pada 

saat peneltian yang sedang berlangsung. Jika hal tersebut terjadi, maka peneliti 

harus mampu untuk meningkatkan ketekunan dalam melaksanakan penelitian 

mengenai peran supervisi akademik kepala sekolah terhadap kinerja guru di 

PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso secara menyeluruh, sehingga dapt terkumpul 

data dan informasi yangsesungguhnya, serta dalam konteks suasana sosial yang 

sebenarnya. 

3.7.3 Triangulasi 

 Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

melalui berbagai cara dan waktu. Terdapat tiga macam triangulasi yang dapat 

dilakukan oleh penliti, yaitu triangluasi sumber, triangulasi teknik, serta 

triangulasi waktu. Triangulasi yang akan digunakan oleh peniliti yaitu triangulasi 

sumber dan tringulasi teknik. Terdapat penjelasan dari kedua triangulasi, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Triangulasi sumber  
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 Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan 

melakukan cek data yang diperoleh dari berbagai sumber selama proses penelitian 

di PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso. Data yang telah diperoleh kemudian 

danalisis kembali oleh peneliti hingga sampai mendapatkan hasil berupa sebuah 

kesimpulan yang selanjutnya akan disepakati bersama dengan sumber data yang 

didapatkan. 

b. Triangulasi teknik  

 Triangulasi teknik merupakan teknik yang dilakukan untuk menguji 

kebenaran data dengan dilakukan cara memeriksa kembali data tersebut terhadap 

sumber yang sama melalui teknik-teknik yang berbeda, misalkan data yang di 

dapatkan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 
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BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini akan menguraikan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian 

yang telah dilaksanakan di PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso. Hasil dari 

pembahasan mencakup beberapa hal yaitu: (1) jadwal penelitian, (2) gambaran 

umum daerah penelitian, (3) deskripsi peran supervisi akademik kepala sekolah 

terhadap kinerja guru di KB Al-Barokah 1 Bondowoso, (4) pembahasan peran 

supervisi akademik kepala sekolah terhadap kinerja guru di PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso. 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Jadwal Penelitian  

 Penelitian yang dilaksanakan di PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso dimulai 

pada tanggal 16-29 November 2021. Jadwal kegiatan penelitian yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4. 1Jadwal Penelitian 

Pertemuan Hari, Tanggal 

Penelitian 

Waktu 

pelaksanaan 

Kegiatan 

I Selasa, 16 

November 2021 

07.30-10.30 Kunjungan awal sekolah/ 

Izin melakukan penelitian 

tugas akhir. 

II Kamis, 18 

November 2021 

07.30-10.30 Observasi lingkungan 

PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso dan observasi 

kegiatan yang dilakukan 

oleh kepala sekolah serta 

guru. 

III Sabtu, 20 

November 2021 

07.30-10.30 Observasi kepala sekolah 

berkaitan dengan data 

penelitian 

IV Senin, 22 

November 2021 

07.30-10.30 Observasi kepala sekolah 

berkaitan dengan data 

penelitian  
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Pertemuan Hari, Tanggal 

Penelitian 

Waktu 

pelaksanaan 

Kegiatan 

V Selasa, 23 

November 2021 

07.30-10.30 Wawancara kepada kepala 

sekolah PAUD AL-

Barokah 1 Bondowoso  

VI Rabu, 24 November 

2021 

07.30-10.30 Observasi kinerja guru 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

VII Kamis, 25 

November 2021 

07.30-10.30 Wawancara kepada guru 

PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso 

VIII Senin, 29 

November 2021 

07.30-10.30 Pengambilan data yang 

diperlukan  

 

4.1.2 Gambaran Umum Tempat Penelitian  

 PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso merupakan lembaga PAUD yang 

beralamatkan di Dusun Jawa RT.11 RW.05 Desa Karangmelok Kecamatan 

Tamanan Kabupaten Bondowoso Propinsi Jawa Timur. Sekolah ini terletak di 

daerah pedesaan perbatasan antar Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember, 

yang berdiri pada tahun 2003. Berikut denah lembaga PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso yang dapat dilihat dibawah ini. 
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Gambar 4. 1 Denah Sekolah 

 Pembelajaran yang dilakukan di PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso 

menerapkan pembelajaran sentra, ditujukan untuk mengembangkan semua aspek 

perkembangan anak yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial 

emosional, bahasa dan seni. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan kegiatan 

bermain guna memenuhi kebutuhan anak dalam bermain sensori motor, bermain 

peran dan bermain menyusun bangun. Kelas sentra yang terdapat di PAUD Al-

Barokah 1 Bondowoso yaitu terdapat sentra seni dan bahan alam,  sentra 

persiapan dan balok, serta sentra peran makro dan mikro. Dimana peserta didik 

dibentuk menjadi beberapa kelompok yaitu kelompok Selatan (2-3 tahun), 

kelompok Timur (3-4 tahun), kelompok Utara (4-5 tahun), kelompok Barat (5-6 

tahun). Dengan jumlah Peserta didik di PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso tahun 

2020/2021 sebanyak 43 siswa.  
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 Visi dan Misi yang dimiliki PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso supaya 

tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai yaitu sebagai berikut: 

a.  Visi PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso 

Mewujudkan insan yang ber-Imtaq dan ber Iptek. Yang dapat diartikan 

menjadi mewujudkan insan yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

b.  Misi PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso 

1) Menanamkan nilai-nilai agama dan moral guna mencapai beriman dan 

bertaqwa. 

2) Membiasakan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama islam dengan 

harapan menjadi insan yang berakhlaqul karimah. 

3) Melakukan proses pembelajaran dengan mengangkat tema-tema yang 

sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah. 

4) Menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitar sebagai media 

pembelajaran guna mencapai insan yang berilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

5) Menyediakan fasilitas kegiatan belajar yang aktif dan menyenangkan 

sesuai dengan tahapan tingkat pencapaian perkembangan, minat dan 

potensi anak (metode pembelajaran seling). 

6) Menyelenggarakan layanan pengembangan holistik integratif. 

7) Membangun kerjasama dengan orang tua dan masyrakat sekitar. 

8) Membangun kemitraan dengan berbagai lembaga dan instansi yang 

terkait. 

9) Mengembangkan manajemen PAUD yang profesional, bertanggung 

jawab dan berdaya saing nasional. 

4.1.3 Deskripsi Peran Supervisi Akademik Kepala Sekolah Terhadap Kinerja      

Guru di PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso. Peran kepala sekolah untuk pelaksanaan supervisi akademik dapat 

berpengaruh terhadap kinerja guru dalam mengajar. Kinerja guru di PAUD Al-
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Barokah 1 Bondowoso dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

kegiatan supervisi akademik terhadap kinerja guru dalam mengajar yang 

dilakukan setiap 3 bulan sekali. Yang perlu dinilai oleh kepala sekolah terhadap 

kinerja guru yaitu dari kegiatan pembelajaran serta 4 kompetensi dasar guru. 

Sehingga  pelaksanaan supervisi akademik tidak terlepas dengan kinerja guru 

yang dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan guru supaya mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah di tetapkan.  

 Peran kepala sekolah sebagai supervisor yaitu menjadi koordinator, 

konsultan, pemimpin, serta evaluator. Peran kepala sekolah dilakukan pada saat 

pelaksanaan supervisi yang terdiri dari tiga tahapan kegiatan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, dan tindak lanjut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

di PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso mengenai peran supervisi akademik kepala 

sekolah terhadap kinerja guru di PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso dapat 

diuraiakan sebagai berikut: 

a. Perancanaa Supervisi Akademik 

 Perencanaan supervisi akademik kepala sekolah dilakukan setiap tiga 

bulan sekali atau setiap semester dilakukan 2 kali. Setiap guru yang disupervisi 

memiliki hari yang berbeda tergantung dari kesepakatan bersama yang telah 

diibuat. Hal ini disampaikan oleh kepala sekolah Ibu Umi pada saat wawancara, 

Selasa 23 November 2021. 

“Kalo supervisi itu kepada guru paling tidak 3 bulan sekali, 

jadi setiap guru nantinya dilakukan supervisi secara 

bergantian tapi berbeda hari. Setiap 1 semester berarti 

dilakukan 2 kali.” 

 Penjelasan ini juga dibenarkan oleh Ibu Guru pada saat wawancara, Kamis 

25 November 2021. 

“Biasanya 3 bulan sekali mbak, untuk tepat harinya biasanya 
ditentukan dengan bersama-sama.” 

 

 Dalam merencanakan kegiatan supervisi akademik terdapat sebuah tujuan 

yang ingin dicapai. Tujuan tersebut adalah guru-guru mau bekerja sama untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kemampuan diri dalam peningkatan kualitas 

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



50 

 

 

pembelajaran. Hal ini disampaikan oleh kepala sekolah Ibu Umi pada saat 

wawancara, Selasa 23 November 2021. 

“Ya mungkin kalo seperti itu sih bukan untuk berniat mencari 
kekurangan orang lain itu bukan maksud tujuannya. Tapi 

mungkin kalo ada kendala atau gimana itu jadi kalo 

diadakan supervisi mungkin itu tidak bisa diselesaikan 

sendiri maka nantinya diselesaikan dengan bersama-sama. 

Jadi setiap ada kendala jika tidak bisa diperbaiki sendiri 

maka akan diselesaikan secara bersama-sama. Jadi kami 

bersama-sama memperbaiki dan meningkatkan diri supaya 

sesuai dengan visi misi lembaga kita”  

 Kepala sekolah memiliki peran penting yaitu bertanggung jawab atas 

seluruh kegiatan yang ada di lembaga. Selain itu, menurut kepala sekolah kegiatan 

supervisi yang telah dilaksanakan akan membantu untuk mengetahui kekurangan 

dan kelebihan ditemukan dalam kegiatan yang ada di lembaga. Yang terpenting 

lagi dari kemampuan guru dalam mengajar, sehingga akan berpengaruh terhadap 

peserta didik. Hal ini disampaikan oleh kepala sekolah Ibu Umi pada saat 

wawancara, Selasa 23 November 2021. 

“Ya penting banget sih, selain juga itu kan kepala sekolah 

bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang ada di 

lembaga toh. Paling tidak kita tau apa kekurangan dan 

kelebihan lembaga itu kan dari supervisi itu kan. Jadi itu kan 

penting banget apalagi terhadap guru juga harus sesuai 

dong dengan kompetensi guru dalam kegiatan pembelajaran 

yang nantinya akan berpengaruh terhadap anak-anak.” 

  

 Perencanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah 

yaitu, kepala sekolah sebelumnya telah menyusun apa saja yang harus dinilai dan 

dilakukan terhadap guru-guru yang akan disupervisi. Instrumen penilaian terhadap 

guru dibuat sesuai dengan pedoman supervisi yang dimiliki oleh kepala sekolah. 

Pedoman supervisi yang dimiliki oleh kepala sekolah disesuaikan dengan aturan 

permendiknas. Sehingga kepala sekolah tinggal menyusun kembali apa saja yang 

harus disusun yaitu dimulai dari tabel penjadwalan guru yang masih belum terisi, 

dan instrumen-instrumen yang akan dinilai terhadap guru dalam pembelajaran. 

setelah disusun, kepala sekolah melakukan diskusi bersama guru guna 
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menetapkan jadwal guru-guru yang akan disupervisi dengan kesepakatan 

bersama. Hal ini disampaikan oleh kepala sekolah Ibu Umi pada saat wawancara, 

Selasa 23 November 2021. 

“Untuk perencanaan itu sudah ada dalam aturan, kalo dari 

permendiknas itu untuk ngajukan akreditasi kepala sekolah 

harus punya jadwal secara kontinyulah, setiap 3 bulan sekali 

itu kita melakukan supervisi terhadap guru, semua yang ada 

tenaga pendidikan di sekolah. itulah rencananya, kalo 

indikator-indikator yang harus di supervisi sudah ada di 

formatnya, jadi tinggal mengisi saja pada saat pelaksanaan. 

Nah sebelum dilaksanakan itu saya sebagai kepala sekolah 

selalu mengajak guru untuk berdiskusi hari apa baiknya 

setiap guru siap untuk disupervisi dan diberitahukan apa 

saja yang dinilai.” 

 Persiapan yang dilakukan guru sebelum dilaksanakan supervisi yaitu guru-

guru menyiapkan RPPH dan LKH yang tepat untuk diterapkan dalam pemberian 

pembelajaran terhadap peserta didik. Hal ini disampaikan oleh Ibu guru pada saat 

wawancara, Kamis 25 November 2021. 

“Yang harus dipersiapkan pada saat pelaksanaan supervisi 
nantinya itu, mempersiapkan rpph dan lkh mbak. Kalo 

pembuatan rppm, prota, prosem itukan sudah dibuat sudah 

lama bareng-bareng ngerjakannya sama kepala sekolah jadi 

tinggal kita aja buat rpphnya. Tinggal gimana kita 

menerapkan pembelajaran ke anak-anak mbak.” 

b. Pelaksanaan Supervisi Akademik 

 Pelaksanaan supervisi akademik yang dilaksanakan di PAUD Al-barokah 

1 Bondowoso. Pada saat kegiatan pelaksanaan supervisi, kepala sekolah 

melakukan kesepakatan jadwal bersama guru dan memberitahukan apa saja yang 

dinilai terhadap guru sesuai dengan perencanaan yang telah disusun oleh kepala 

sekolah. Ketika kepala sekolah melakukan kegiatan supervisi terhadap salah satu 

guru. Kepala sekolah melakukan observasi dari jarak yang tidak mengganggu 

peserta didik dan guru yang disupervisi. Sehingga kepala sekolah hanya melihat 

dari luar kelas guru yang disupervisi. Hal-hal yang diamati oleh kepala sekolah 

yaitu kegiatan guru mengajar dari awal penyambutan sampai akhir kegiatan 

pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, kepala sekolah memberikan 

kertas kosong kepada guru yang disupervisi dengan tujuan guru tersebut dapat 
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menuliskan kendala atau pendapat mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. 

Cara tersebut akan membuat guru yang disupervisi melakukan intropeksi diri 

apakah kegiatan pembelajaran yang dilakukan telah sesuai capaian atau masih 

terkendala. Setelah pemberian kertas kosong, kepala sekolah menuntun guru yang 

disupervisi menuju ke kantor untuk membicarakan kegiatan pembelajaran dan 

mendengarkan pendapat guru yang di supervisi. Jika permasalahan tersebut bisa 

ditampung sendiri oleh guru maka kepala sekolah akan membiarkan guru tersebut 

untuk menemukan solusinya dan kepala sekolah berperan dalam pemberian 

nasihat atau arahan bagi guru yang disupervisi. Jika permasalahan tersebut tidak 

dapat ditampung sendiri dan membutuhkan pendapat yang lainnya, maka kepala 

sekolah akan membantu mencari jalan keluar bersama dengan guru-guru yang 

lainnya. Hal ini disampaikan oleh kepala sekolah Ibu Umi pada saat wawancara, 

Selasa 23 November 2021. 

“Biasanya saya itu melihat dari kejauhan saja pada saat 

kegiatan penyambutan dan pembukaan. pada saat kegiatan 

inti itu saya liat dari dekat jendela kelas jadi tidak terlalu 

mengganggu anak-anak. Dan juga saya memberikan kertas 

kosong kepada guru yang saya supervisi untuk mengetahui 

permasalahannya sendiri. Jika permasalahannya itu bisa 

diselesaikan sendiri biar guru itu sendiri yang 

menyelesaikannya jika permasalahan itu tidak terlalu sensitif 

dan bisa dibicarakan bersama-sama, yaa dibicarakan 

bersama-sama supaya dapat menemukan jawabannya. 

Biasanya setelah guru yang disupervisi itu sudah menulis 

saya suruh datang ke kantor saya dan berbincang berdua 

supaya saya dan guru tersebut lebih terbuka.” 

 Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Guru pada saat wawancara, Kamis 25 

November 2021. 

“Ya ngontrol ini biasanya tugas-tugasnya ini, itu setau saya 

seperti buat apa enggak rpphnya, lkhnya, terus sama anak-

anak itu gimana, apakah anak-anak sudah menguasai atau 

gimana kan karakter anak-anak beda jadi perkembangannya 

apakah sudah sesuai apa belum gitu. Terus dikasih kertas 

kosong itu, jika ada permasalahan ditulis buat intropeksi diri 

saja sebenarnya itu. Pada saat pembelajaran itu kepala 

sekolah cuman melihat dari luar kelas jadi tidak 

mengganggu anak-anak pada saat sedang belajar mbak.” 
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c. Hasil Tindak Lanjut Supervisi Akademik 

 Setelah pelaksanaan supervisi akademik yang telah dilakukan. Kepala 

sekolah mulai mencari kesimpulan apakah dalam pelaksanaan supervisi akademik 

yang dilakukan terhadap guru memiliki kendala atau tidak. Kepala sekolah dan 

guru-guru saling bertukar fikiran yang dimana jika didalam pelaksanaan supervisi 

akademik, terdapat kendala yang dalam pembelajaran. Maka kepala sekolah dan 

guru-guru saling berdiskusi untuk menemukan solusi serta memperbaiki 

pembelajaran untuk kedepannya. Jika pada saat pelaksanaan supervisi akademik 

dilakukan kembali dan masih terdapat kendala yang sama atau yang baru. Kepala 

sekolah dan guru-guru berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan diri dalam 

pembelajaran supaya tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Hal ini disampaikan 

oleh kepala sekolah Ibu Umi pada saat wawancara, Selasa 23 November 2021. 

“Biasanya kan supervisi itu kan dilakukan secara bertahap. 

Nah itu yang pertama misalnya ada kendala, kalo gak ada 

kendala ya dilanjut aja. Kalo misal ada kendala nanti di 

selesaikan bersama-sama. Nah untuk jadwal supervisi yang 

akan datang itu supervisi yang sebelumnya itu kita evaluasi 

lagi kendala yang dulu itu apakah sudah diperbaiki dengan 

benar apa belum gitu dan juga saya tetap memberikan 

memotivasi kepada guru-guru supaya tetap mau berkembang 

dan memperbaiki diri menjadi yang lebih baik lagi.” 

 Peran kepala sekolah setelah pelaksanaan supervisi akademik yaitu 

memberikan arahan, saran, dan memotivasi guru-guru untuk tetap semangat 

dalam memperbaiki dan meningkatkan kemampuan untuk mencapai kualitas 

pembelajaran dengan baik. Terdapat juga tindakan kepala sekolah untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran 

dengan memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mengikuti pelatihan dari 

diknas dan juga dari organisasi luar yang terkait dengan pengembangan 

kemampuan guru dalam pembelajaran. Sehingga kepala sekolah menjadi peran  

penting bagi guru-guru. Hal ini disampaikan oleh kepala sekolah Ibu Umi pada 

saat wawancara, Selasa 23 November 2021. 

“Tindakan yang dilakukan kepala sekolah ya?, ya 

mendukung guru, jika memang ada permasalahan yang 

susah kepala sekolah juga akan membantu. Jika ada 

pelatihan untuk peningkatan mutu pendidikan pada setiap 
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tahunnya itu saya haruskan semua pendidik yang ada di 

lembaga mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, workshop 

itu.” 

 Penjelasan ini juga dibenarkan oleh Ibu Guru pada saat wawancara, Kamis 

25 November 2021. 

“Sering mbak. Awal-awalnya saya ikut pelatihan itu saya 

masih bingung itu pembahasannya tentang KD itu apa KI itu 

apa gimana membuat rpph yang baik dan benar. Terus media 

pembelajaran yang kreatif itu. Jadi setiap tahunnya kan 

sering ikut pelatihan, seminar dan workshop itu mbak jadi 

saya ya sudah ingat ingat sendiri dah KI, KD itu jadi mudah 

untuk membuat rpphnya. Yang awalnya lagu anak cuman 

hafal 10 lagu, sekarang sudah punya lagu anak-anak banyak 

mbak sampai 60 lebih ada mbak. Apalagi prota, prosem, 

rppm itu sudah paham betul mbak.” 

 

 Maka dapat disimpulkan bahwa peran kepala sekolah menjadi konsultan, 

dan motivator dengan memberikan saran kepada guru dan memberikan 

kesempatan pada guru untuk mengikuti pelatihan, workshop, seminar dan lainnya 

terkait pengembangan kemampuan guru dalam pembelajaran. 

4.1.4 Hasil Kegiatan Supervisi Akademik Terhadap Kinerja Guru  

 Pelaksanaan supervisi akademik terhadap kinerja guru PAUD Al-Barokah 

1 Bondowoso, dilakukan dengan baik. Dalam pelaksanaan tersebut, guru-guru 

yang disupervisi merasa siap dan tidak gugup pada saat melakukan supervisi. 

Guru-guru menjadi terbuka tanpa ada kesenjangan antara kepala sekolah dengan 

guru. Sehingga guru-guru mau untuk terbuka, memperbaiki dan mengembangkan 

kemampuan diri. Hal ini disampaikan oleh kepala sekolah Ibu Umi pada saat 

wawancara, Selasa 23 November 2021. 

“Pastinya nyaman kok mbak, kan sebelumnya diberitahukan 

terlebih dahulu, terus tujuan kegiatan itu untuk apa buat ibu 

gurunya, dan juga mereka semua terbuka satu sama lain jadi 

tidak ada kesenjangan antara saya dengan guru-guru. Guru-

guru disini semangat sekali jika ada permasalahan yang ada 

mereka mau memperbaiki diri mau mendengarkan pendapat 

orang lain.” 
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  Guru-guru juga merasakan lebih nyaman dan terbuka kepada satu sama 

lain serta kepala sekolah. Dikarenakan kepala sekolah menjadi pendengar dan  

pendukung dengan baik. Dengan ini guru-guru terbuka dan memberitahukan 

keluhan yang dialami. Jika permasalahan tersebut pribadi dapat dilakukan face to 

face, jika permasalahan yang mencakup pembelajaran maka dapat dilakukan 

penyelesaian bersama-sama. Hal ini disampaikan oleh Ibu guru pada saat 

wawancara, Kamis 25 November 2021. 

“Iya mbak, jika dirasa guru itu memiliki permasalahan di 
rpphnya di bagian kegiatan inti atau beberapa sop nya yang 

kurang itu, saya awalnya memberitahukan ke kepala sekolah 

dulu gimana-gimana baru dimusyawarahkan bersama guru 

lainnya. Kalo permasalahannya pribadi ya mbak, seperti 

saya yang harus jemput anak pertama saya pulang sekolah 

setiap harinya, saya meminta izin ke bu umi. Jadi setelah 

jemput anak, saya kembali lagi kesekolah untuk jam diskusi 

bersama guru dan kepala sekolah itu mbak.” 

 Dalam pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala 

sekolah terhadap guru terdapat manfaat yang didapat, yaitu guru-guru menjadi 

terbuka satu sama lain, semangat untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kemampuan diri supaya dapat tercapai tujuan dari visi misi yang telah ditetapkan. 

Hal ini disampaikan oleh kepala sekolah Ibu Umi pada saat wawancara, Selasa 23 

November 2021. 

“Hasilnya yaitu guru-guru menjadi semangat dan kinerjanya 

semakin meningkat, terbuka tidak ada yang disembunyikan, 

serta guru-guru mau memperbaiki diri menjadi yang lebih 

baik lagi dari sebelumnya.” 

 Penjelasan ini juga dibenarkan oleh Ibu Guru pada saat 

wawancara, Kamis 25 November 2021. 

“Pastinya menjadi guru yang lebih baik lagi supaya tujuan 
visi misi yang diterapkan di sekolah itu tercapai mbak.” 

 

 Dalam pelaksanaan supervisi akademik yang dapat berpengaruh terhadap 

kinerja guru. Kepala sekolah juga melakukan pengembangan terhadap kinerja 

guru dengan memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti pelatihan, 

workshop, seminar, dan acara-acara dari luar diknas yang dapat mengembangkan 
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kompetensi mengajar terhadap guru. Hal ini disampaikan oleh kepala sekolah Ibu 

Umi pada saat wawancara, Selasa 23 November 2021. 

“Tindakan yang dilakukan kepala sekolah ya?, ya 

mendukung guru, jika memang ada permasalahan yang 

susah kepala sekolah juga akan membantu. Jika ada 

pelatihan untuk peningkatan mutu pendidikan pada setiap 

tahunnya itu saya haruskan semua pendidik yang ada di 

lembaga mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, workshop 

itu.” 

 Dengan adanya pemberian kesempatan pada guru untuk mengikuti 

pelatihan, seminar dan kegiatan lain yang dapat mengembangkan kemampuan 

guru. Guru-guru PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso yang awalnya masih belum 

paham bagaimana cara mengajar dengan baik terhadap peserta didik dan 

mengelola pembelajaran, akhirnya dapat memberikan pembelajaran dengan baik, 

kondusif dan sangat memahami cara mengelola pembelajaran serta mengajar 

dengan baik. . Hal ini disampaikan oleh Ibu guru pada saat wawancara, Kamis 25 

November 2021. 

“Sering mbak. Awal-awalnya saya ikut pelatihan itu saya masih 

bingung itu pembahasannya tentang KD itu apa KI itu apa gimana 

membuat rpph yang baik dan benar. Terus media pembelajaran yang 

kreatif itu. Jadi setiap tahunnya kan sering ikut pelatihan, seminar 

dan workshop itu mbak jadi saya ya sudah ingat ingat sendiri dah KI, 

KD itu jadi mudah untuk membuat rpphnya. Yang awalnya lagu anak 

cuman hafal 10 lagu, sekarang sudah punya lagu anak-anak banyak 

mbak sampai 60 lebih ada mbak. Apalagi prota, prosem, rppm itu 

sudah paham betul mbak..” 

 Dalam kegiatan supervisi akademik terhadap kinerja guru dapat dilihat 

dari empat kompetensi dasar guru yang dinilai yaitu kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 

Kompetensi pedagogik terdiri dari penguasaan karakteristik peserta didik, teori 

belajar, prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, kegiatan 

pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi peserta didik, dan evaluasi. 

Kompetensi kepribadian terdiri dari bertindak sesuai dengan norma, agama, dan 

kebudayaan, menunjukan sikap dewasa dan teladan sesuai dengan etos kerja, 

bertanggung jawab, memiliki rasa bangga menjadi pendidik. Kompetensi sosial 
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terdiri dari memiliki sikap inklusif, bertindak dengan obyektif tanpa melakukan 

diskriminatif, memiliki interaksi yang baik sesama guru, tenaga kependidikan, 

wali murid, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Adapun kompetensi profesional 

yang terdiri dari penguasaan materi, konsep, pola pikir, dan struktur keilmuan 

yang mendukung pembelajaran, serta dapat meningkatkan keprofesionalan 

melalui tindakan reflektif. 

 Berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh mengenai hasil rekap 

supervisi akademik terhadap kinerja guru terdapat 4 penilaian terhadap guru yang 

disupervisi yaitu supervisi hasil penilaian kinerja guru dan kegiatan pembelajaran 

terhadap guru yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian guru 

dalam pembelajaran. Dalam hasilnya pada tahun 2021, secara keseluruhan hasil 

penilaian terhadap kinerja guru di PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso yang telah 

dikonversi ke dalam skala nilai yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Maka 

ditetapkan kinerja guru di PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso baik dengan 

presentase nilai terakhir yaitu 81%-90%. 

4.2 Pembahasan Peran Supervisi Akademik Kepala Sekolah Terhadap 

Kinerja Guru di PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso 

 Menurut Sergiovani (dalam Mushlih dan Suryadi, 2018:52), supervisi 

akademik adalah berbagai kegiatan dalam membantu guru mengembangkan 

kemampuan untuk mengelola proses pembelajaran sehingga dalam menilai kinerja 

guru untuk mengelola proses pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam 

proses tidak dapat dihindari. Dengan adanya kegiatan supervisi akademik, akan 

membantu guru-guru untuk mengembangkan kemampuan keterampilan mengajar 

guru, serta meningkatkan komitmen, kemauan dan semangat yang dimiliki oleh 

guru. Dalam pelaksanaan supervisi akademik, kepala sekolah merupakan 

supervisor yang akan berperan sangat penting terhadap kinerja guru. Peran kepala 

sekolah yaitu dalam kegiatan supervisi akademik adalah menjadi koordinator, 

konsultan, motivator, evaluator yang dapat mengembangkan kemampuan guru 

guna mencapai kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi. Yang harus dilakukan 

kepala sekolah dalam kegiatan supervisi akademik yaitu melakukan perencanaan, 
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pelaksanaan, tindak lanjut dari hasil kegiatan supervisi akademik yang telah 

dilakukan. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso terkait dengan peran supervisi akademik kepala sekolah terhadap 

kinerja guru bisa dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama antara kepala 

sekolah dan guru yang baik, kinerja guru yang baik dapat dilihat dari kemampuan 

guru dalam melakukan perencanaan pembelajaran, mempersiapkan pembelajaran 

sebelum mengajar sehingga pembelajaran yang diberikan berjalan dengan lancar, 

dan kondusif, kegiatan kumpul rutin setelah pembelajaran usai, supervisi 

akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso 

meliputi sebagai berikut: 

a. Perencanaan Supervisi Akademik 

 Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

13 Tahun 2007, merumuskan tentang Standar Kepala Sekolah dalam dimensi 

kompetensi supervisi akademik yaitu salah satunya perencanaan supervisi 

akademik. Kegiatan perencanaan supervisi akademik yang baik akan membantu 

para pendidik dalam pelaksanaan supervisi akademik, yang berarti dapat dijadikan 

kegiatan yang continue sehingga bisa mendorong para guru untuk meningkatkan 

kemampuan guru secara terus menerus. Menurut Masyhud (2017:110), untuk 

melaksanakan kegiatan supervisi akademik agar efektif dan efisien, kepala 

sekolah sebagai supervisor harus memahami supervisi akademik dimulai dari 

pengertian, tujuan dan sasaran, metode, teknik, pendekatan serta penyusunan 

RPSA (rencana pelaksanaan supervisi akademik) yang berisikan tema, rumusan 

masalah, tujuan, prosedur pelaksanaan supervisi akademik, tindak lanjut dalam 

kegiatan supervisi akademik. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso. Kepala sekolah dalam merencanakan supervisi akademik memiliki 

peran sebagai koordinator. Peran koordinator yang dilakukan oleh kepala sekolah 

yaitu mengatur program-program dan bahan yang diperlukan untuk meningkatkan 

kinerja guru mengenai pembelajaran. Kepala sekolah membuat perencanaan 

kegiatan supervisi yang berisikan dengan penjadwalan, tujuan, serta instrumen 
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penilaian terhadap guru yang disupervisi. Hal tersebut dapat diketahui dari buku 

pedoman supervisi akademik yang dimiliki oleh kepala sekolah. Buku pedoman 

supervisi yang dimiliki oleh kepala sekolah disesuaikan dengan bahan ajar 

pengantar supervisi akademik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

pada tahun 2018. Buku pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam 

melaksanakan kegiatan supervisi akademik yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan.  

 Dalam perencanaan supervisi yang telah disusun oleh kepala sekolah, 

dilanjutkan dengan melakukan diskusi bersama guru-guru untuk melakukan 

kesepakatan jadwal supervisi terhadap guru, dan menginformasikan kegiatan 

penilaian yang akan dilakukan oleh kepala sekolah pada saat kegiatan supervisi 

berlangsung. 

 Tujuan diadakan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah 

adalah untuk mengembangkan kinerja guru guna meningkatkan kualitas 

pembelajaran serta pemberian pengajaran yang baik sesuai dengan visi misi yang 

telah ditetapkan. Dengan diadakannya supervisi akademik bukan untuk mencari 

kesalahan guru tetapi lebih mengarah untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kinerja guru dalam pembelajaran. 

b. Pelaksanaan Supervisi Akademik 

 Dalam Kementerian Pendidikan Nasional (Priansa dan Somad, 2014:115), 

pelaksanaan supervisi akademik dilakukan dengan tahapan pra observasi 

(dilakukan pada saat kepala sekolah memberitahukan rencana pelaksanaan 

supervisi akademik), observasi pembelajaran (dimulainya kegiatan supervisi 

akademik terhadap guru dengan melalui pengamatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru), pasca observasi (dilakukan pada saat selesai kegiatan 

observasi pembelajaran berlangsung, kepala sekolah mulai memberikan hasil 

penilaian terhadap guru yang di supervisi dan kepala sekolah mulai berperan 

menjadi pendengar, pemberian saran, pendukung, dan membantu memecahkan 

permasalahan).  

 Dalam hasil penelitian di PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso, tahapan-

tahapan yang telah dijelaskan sesuai dengan kegiatan supervisi yang dilakukan 
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oleh kepala sekolah. Pada saat pra observasi, kepala sekolah melakukan diskusi 

bersama dengan guru dengan suasana yang nyaman, selanjutnya yaitu 

memberitahukan rencana kegiatan supervisi akademik terhadap guru yang dimulai 

dari kesepakatan bersama untuk penjadwalan setiap guru yang akan disupervisi, 

memberitahukan instrumen penilaian, serta memberitahukan kegiatan observasi 

pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah pada saat pelaksanaan supervisi 

berlangsung.  

 Dalam observasi pembalajaran atau pelaksanaan kegiatan supervisi 

akademik yang berlangsung, kepala sekolah melakukan pengamatan terhadap 

guru yang disupervisi dimulai dari penyambutan sampai akhir kegiatan 

pembelajaran. Hal –hal yang diamati oleh kepala sekolah meliputi Kurikulum, 

prota, prosem yang terdapat dalam instrumen supervisi administrasi perencanaan 

pembelajaran terhadap guru, kemampuan guru dalam mengajar yang terdapat di 

instrumen supervisi administrasi kegiatan pembelajaran guru, instrumen supervisi 

administrasi penilaian pembelajaran guru, serta instrumen penilaian kinerja guru. 

Dengan pengamatan yang dilakukan kepala sekolah terhadap guru yang 

disupervisi, kepala sekolah melakukan pengamatan pembelajaran tanpa 

mengganggu proses kegiatan pembelajaran. Teknik yang digunakan oleh kepala 

sekolah hanya beberapa saja yang digunakan yaitu menggunakan teknik individu 

observasi kelas. Kepala sekolah menggunakan observasi kelas karena kepala 

sekolah melakukan pengamatan terhadap guru yang disupervisi dengan dibatasi 

oleh ruang atau kaca sehingga tidak mengganggu atau diketahui oleh peserta 

didik. 

 Tahapan akhir yaitu pasca observasi. Dalam tahapan tersebut, kepala 

sekolah membimbing guru yang disupervisi untuk menuju ke kantor pada saat 

kegiatan pembelajaran usai. Pada saat dikantor, kepala sekolah melakukan 

pembicaraan face to face mengenai pembelajaran yang dilakukan telah sesuai atau 

belum, apakah ada kendala atau tidak. Setelah itu kepala sekolah memberikan 

hasil observasi yang telah dilakukan, hasil tersebut berupa instrumen yang telah 

diberitahukan kepada guru sebelumnya. Dalam kegiatan pasca observasi ini, 

kepala sekolah menggunakan teknik individu yaitu dengan pertemuan secara 
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individu, dan menilai diri sendiri dengan memberikan selembar kertas putih 

kepada guru yang disupervisi untuk menulis apa yang dirasa kurang dan 

terkendala terhadap pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru tersebut. 

Terdapat juga teknik kelompok yang dilakukan oleh kepala sekolah, teknik ini 

digunakan jika kendala pembelajaran masih belum ditemukan solusi atau terdapat 

saran pembelajaran oleh salah satu guru. Sehingga kepala sekolah melakukan 

diskusi bersama guru-guru lainnya guna memecahkan permasalahan, serta 

melakukan kesepakatan bersama mengenai pembelajaran yang ingin diperbaiki 

untuk kedepannya. 

 Dalam pendekatan tersebut, kepala sekolah memiliki peran sebagai 

evaluator dan konsultan. Peran evaluator yang dilakukan oleh kepala sekolah yaitu 

dapat membantu guru dalam menilai hasil proses belajar. Dan peran kepala 

sekolah sebagai konsultan yaitu pemberian nasihat dan arahan mengenai 

permasalahan yang dihadapi oleh guru baik dilakukan secara individu maupun 

kelompok. Penggunaan teknik, pendekatan dan peran dalam pelaksanaan supervisi 

yang dilakukan oleh kepala sekolah bertujuan supaya membantu memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja guru dengan suasana yang nyaman, terbuka tanpa ada 

ketegangan antara kepala sekolah dengan guru, serta memberikan dukungan 

kepada guru untuk tetap semangat dalam memperbaiki dan meningkatkan 

kemampuan mengajar guna mencapai kualitas pembelajaran yang lebih baik. 

c. Tindak Lanjut Supervisi Akademik 

 Hasil pelaksanaan supervisi perlu di tindak lanjuti guna memberikan 

dampak yang nyata dalam meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar. 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang menjelaskan bahwa 

kepala sekolah sebagai supervisor untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut hasil 

supervisi akademik, yaitu dengan memberikan penguatan dan penghargaan 

kepada guru yang telah memenuhi standar, serta guru-guru diberikan kesempatan 

untuk mengikuti program pelatihan yang dapat mengembangkan kinerja guru. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada kepala sekolah PAUD Al-

Barokah 1 Bondowoso, tindak lanjut yang dilakukan oleh kepala sekolah setelah 
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pelaksanaan supervisi akademik dilakukan. Kepala sekolah melakukan diskusi 

bersama dengan guru-guru yang dimana setiap guru telah menemukan 

permasalahan. Ketika permasalahan tersebut tidak ditemukan solusi maka akan 

dilakukan diskusi bersama untuk menemukan solusi yang tepat supaya tidak 

terulang kembali. Kepala sekolah juga memberikan dukungan dan kesempatan 

bagi guru untuk mengikuti pelatihan, seminar, workshop yang bertujuan 

menambah ilmu dan dapat mengembangkan kemampuan guru untuk mencapai 

kualitas pembelajaran yang lebih baik.  

d. Hasil Kegiatan Supervisi Akademik Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru 

PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso 

 Supervisi akademik merupakan berbagai kegiatan dalam membantu 

mengembangkan kemampuan guru untuk mengelola proses pembelajaran 

sehingga dalam menilai kinerja guru untuk mengelola proses pembelajaran, 

merupakan salah satu proses kegiatan yang tidak dapat dihindari. Menurut 

Sergiovani (Prasojo dan Sudiyono, 2011: 84), terdapat gambaran praktis penilaian 

kinerja guru dalam supervisi akademik yaitu melihat kondisi kinerja guru secara 

langsung supaya dapat mengetahui lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi 

didalam kelas tersebut, bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh guru dan peserta 

didik didalam kelas, bagian kegiatan apa saja yang paling bermakna oleh guru dan 

peserta didik dalam keseluruhan kegiatan didalam kelas itu, apa yang telah 

dilakukan oleh guru dalam mencapai tujuan akademik, dapat mengetahui dimana 

letak kelebihan dan kekurangan guru serta cara-cara mengembangkannya. Dalam 

hal ini kegiatan supervisi akademik kepala sekolah yang dilakukan terhadap guru 

atau pendidik dapat mengembangkan kompetensi guru, memperbaiki dan 

meningkatkan metode pengajaran. 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso, kepala sekolah telah melakukan penilaian kinerja guru dalam 

supervisi akademik dengan menggunakan instrumen penilaian, pendekatan 

terhadap guru, beberapa teknik supervisi terhadap kinerja guru. Dalam hasil 

kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah, terdapat 

manfaat yang didapatkan oleh guru, yaitu guru-guru merasa terbuka satu sama 
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lain karena adanya kegiatan diskusi dimana permasalahan yang tidak dapat diatasi 

sendiri dapat dicari solusi dengan bersama-sama. Guru-guru cepat mengetahui 

letak kekurangan dalam mengajar dan mengelola pembelajaran sehingga dapat 

memperbaiki diri serta berusaha untuk lebih baik lagi. Dan terkahir yaitu guru-

guru sangat memahami cara mengajar serta mengelola pembelajaran yang lebih 

baik lagi, dikarenakan guru-guru telah mendapatkan wawasan dari keikutsertaan 

dalam kegiatan pelatihan, seminar, workshop yang dapat mengembangkan 

kemampuan guru dalam proses pembelajaran.   

 Dalam hasil supervisi akademik terhadap kinerja guru PAUD Al-Barokah 

1 Bondowoso,  terdapat 4 penilaian terhadap guru yang disupervisi yaitu supervisi 

hasil penilaian kinerja guru dan kegiatan pembelajaran terhadap guru yang 

dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian guru dalam pembelajaran. 

Dalam hasilnya pada tahun 2021, secara keseluruhan hasil penilaian terhadap 

kinerja guru di PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso yang telah dikonversi ke dalam 

skala nilai yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Maka ditetapkan kinerja 

guru di PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso baik dengan presentase nilai terakhir 

yaitu 81%-90%. 

e. Temuan Penelitian  

 Dalam suatu penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

teknik analisis data merupakan tahapan yang berguna untuk menelaah perolehan 

data dari beberapa informan yang dipilih pada saat penelitian berlangsung. Teknik 

analisis data ini berguna untuk menjelaskan dan memastikan kebenaran dari hasil 

temuan penelitian sejak awal bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam 

penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa temuan yang 

menggambarkan proses kegiatan peran supervisi akademik kepala sekolah 

terhadap kinerja guru di PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso yang terlihat dari hasil 

wawancara, dokumentasi, serta observasi. 

 Merujuk pada hasil penyajian data, peneliti telah menjelaskan pada sub 

bab sebelumnya. Peneliti dapat sampaikan secara mendetil dan sistematis bahwa 

temuan yang diperoleh dari hasil penyajian data masih belum ditemukan dokumen 
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laporan hasil kegiatan supervisi akademik dan penggunaan teknik supervisi yang 

dilakukan oleh kepala sekolah hanya beberapa saja. 

 Laporan hasil supervisi akademik merupakan laporan dokumen yang 

berisikan tentang catatan terstruktur dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh 

kepala sekolah selaku supervisor. Tujuan adanya dokumen laporan hasil supervisi 

akademik untuk kepala sekolah yaitu sebagai penilaian yang bermanfaat sekaligus 

menjadikan masukan yang sangat berguna untuk peningkatan mutu sekolah di 

masa yang akan datang. Adapun tujuan laporan hasil supervisi akademik bagi 

guru yaitu menjadi kritik membangun bagi guru untuk tetap semangat sehingga 

kualitas mengajar semakin meningkat dari waktu ke waktu, serta menjadi saran 

atau bahan pertimbangan bagi guru-guru untuk memperbaiki kinerja guru dalam 

pembelajaran di masa yang akan datang. 

 Teknik supervisi akademik merupakan macam-macam cara untuk 

melakukan supervisi terhadap guru yang disupervisi. Teknik supervisi terbagi 

menjadi 2 yaitu individu dan kelompok. Dalam teknik individu terdapat 5 macam 

teknik dan untuk teknik kelompok terdapat 18 macam teknik. Teknik ini 

digunakan untuk menentukan berhasil tidaknya kegiatan pelaksanaan supervisi 

yang dilakukan. 

 Kepala sekolah PAUD Al-Barokah 1 Bondwoso telah melaksanakan 

supervisi akademik terhadap kinerja guru dengan beberapa tahapan yaitu dimulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil kegiatan supervisi. Namun 

kepala sekolah tidak melakukan penyusunan laporan hasil supervisi akademik 

karena kepala sekolah memberikan hasil kegiatan tersebut tidak tertulis, langsung 

dilaporkan kepada pengawas yang bertanggung jawab di PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso. Sehingga supervisi akademik kepala sekolah yang dilakukan oleh 

kepala sekolah tidak terdapat dokumentasi laporan hasil supervisi secara tertulis. 

 Terdapat juga teknik supervisi yang digunakan oleh kepala sekolah PAUD 

Al-Barokah 1 Bondowoso hanya menggunakan beberapa teknik yaitu 3 teknik 

individu dan 1 teknik kelompok yang digunakan. Seharusnya kepala sekolah 

menggunakan berbagai macam teknik supervisi untuk digunakan supaya  lebih 

variatif dan lebih menarik bagi guru. 
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

  5.1 Kesimpulan 

 Peran supervisi akademik kepala sekolah terhadap kinerja guru di PAUD 

Al-Barokah 1 Bondowoso telah dilaksanakan sesuai dengan tahap pelaksanaan 

supervisi akademik yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Dalam 

setiap tahapan supervisi akademik, terdapat peran kepala sekolah sebagai 

supervisor, dari teknik, pendekatan, peran yang digunakan oleh kepala sekolah 

PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso. 

 Dalam perencanaan dilakukan merancang waktu dan instrumen penilaian 

terhadap guru serta melakukan diskusi bersama. Dalam pelaksanaan dilakukan 

dengan teknik observasi kelas (classroom observation), pemberian kertas kosong 

(self evalution cheklist), pertemuan individu. Hasil tindak lanjut yang telah 

dilakukan oleh kepala sekolah yaitu melakukan diskusi dan memberikan 

kesempatan mengikuti pelatihan, seminar, workshop yang dapat mengembangkan 

kemampuan guru dalam proses pembelajaran. 

 Peran kepala sekolah sebagai pelaksana supervisi akademik yaitu menjadi 

koordinator yang berperan dalam mengatur program dan bahan yang diperlukan 

dalam meningkatkan kinerja guru, evaluator yang berperan dalam menilai guru 

pada saat proses pembelajaran, konsultan berperan dalam memberikan arahan, 

memberikan saran terhadap guru yang disupervisi, kepala sekolah memberikan 

dukungan penuh terhadap guru-guru untuk mengikuti kegiatan yang dapat 

mengembangkan kemampuan guru dalam proses pembelajaran. 

 Dari hasil kegiatan supervisi akademik terhadap kinerja guru PAUD Al-

Barokah 1 Bondowoso ditemukan peran kepala sekolah dalam pelaksanaan 

supervisi akademik telah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi teknik yang 

digunakan selalu sama, dan kepala sekolah tidak membuat laporan hasil tindak 

lanjut dari pelaksanaan supervisi akademik. Dikarenakan kepala sekolah 

melaporkan hasil kegiatan kepada pengawas hanya berupa laporan personal 

melalui ponsel saja. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Kepala Sekolah 

a. Tetap mempertahankan peran kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi 

akademik terhadap kinerja guru. 

b. Alangkah lebih baik memiliki dokumen laporan hasil supervisi akademik 

supaya menjadi informasi yang berharga bagi kepala sekolah yang berguna 

untuk meningkatkan mutu sekolah di masa yang akan datang serta menjadi 

informasi tertulis bagi pihak-pihak terkait yang ingin mengetahui kondisi 

suatu sekolah dalam konteks implementasi supervisi akademik yang telah 

dilakukan oleh kepala sekolah. 

c. Hendaknya Kepala Sekolah menggunakan berbagai macam variasi teknik 

supervisi terhadap guru supaya lebih menarik bagi guru-guru. 

5.2.2 Bagi Peneliti Lain  

a. Perlu Menambah jangka waktu yang lebih lama sehingga mendapatkan hasil 

penelitian yang lebih akurat dan mendalam. 

b. Perlu dilakukan penelitian dengan variabel yang sama di lembaga sekolah 

yang berbeda dan melakukan perbandingan terhadap hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti. 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN A. MATRIKS PENELITIAN 

MATRIKS PENELITIAN 

 

Nama   : Putri Rahayu Wulandari 

NIM   : 170210205094 

Kelompok Riset : Manajemen  

Judul penelitian : Peran Supervisi Akademik Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di PAUD Al- Barokah 1 Bondowoso 

Rumusan masalah 

/ Pertanyaan 

penelitian 

Tujuan penelitian Variabel / 

Fokus kajian 

Indikator / 

Aspek-aspek 

penggalian data 

Sumber Data Metode Penelitian 

Bagaimana 

peran supervisi 

akademik kepala 

dalam 

meningkatkan 

kinerja guru di 

PAUD Al- 

Barokah 1 

Bondowoso? 

 

 

Untuk 

mendeskripsikan 

peran supervisi 

akademik kepala 

sekolah dalam 

meningkatkan 

kinerja guru di 

PAUD Al- 

Barokah 1 

Bondowoso? 

 

1. Variabel Bebas: 

Supervisi 

Akademik 

Kepala Sekolah  

 

2. Variabel 

Terikat: 

Kinerja Guru 

 

1. Supervisi akademik 

kepala sekolah 

(Permendiknas 

Nomor 13 Tahun 

2007) 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan  

c. Tindak lanjut  

 

2. Kinerja Guru: 

a. Kompetensi 

Kepribadian 

1. Sumber data 

primer: 

 Kepala Sekolah  

 Guru  

 

 

2. Sumber data 

sekunder (jika 

ada): 

 

 

1. Desain penelitian: 

Deskriptif 

Kualitatif  

2. Lokasi penelitian: 

PAUD Al- 

Barokah 1 

Bondowoso 

3. Metode 

pengumpulan data: 

a. Observasi 

b. Wawancara 

c. Dokumentasi 
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b. Kompetensi 

Pedagogik 

c. Kompetensi 

Profesional 

d. Kompetensi 

Sosial 

d. Teknik analisis 

data. 

4. Teknik analisis 

data: 

a. Reduksi Data 

b. Penyajian Data  

c. Kesimpulan  
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LAMPIRAN B. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA  

B. 1 Pedoman Observasi  

No Data yang diperoleh Sumber data 

1. Peran supervisi akademik kepala sekolah 

terhadap kinerja guru Di PAUD Al-Barokah 

1 Bondowoso.  

Kepala Sekolah dan 

Guru PAUD Al-

Barokah 1 

Bondowoso. 

B. 2 Pedoman Wawancara  

No Data yang diperoleh Sumber data 

1. Informasi tentang Peran Supervisi 

Akademik Kepala Sekolah Terhadap 

kinerja guru Di PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso. 

Kepala Sekolah 

PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso. 

2. Informasi tentang Peran Supervisi 

Akademik Kepala Sekolah Terhadap 

kinerja guru Di PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso. 

Guru PAUD Al-

Barokah 1 

Bondowoso. 

B. 3 Pedoman Dokumentasi  

No Data yang diperoleh Sumber data 

1. Profil sekolah PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso. 

Dokumen 

2. Daftar nama guru PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso. 

Dokumen 

3. Form supervisi akademik yang dilakukan di 

PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso.  

Dokumen 

4. Proses kegiatan penelitian. Foto  

5. SOP kegiatan pembelajaran  Dokumen 
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LAMPIRAN C. KISI-KISI INSTRUMEN 

C. 1 Kisi-kisi Instrumen Observasi  

Kisi-kisi observasi tentang penelitian Peran Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Terhadap Kinerja Guru Di PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso. 

No. Variabel Indikator 

1. Supervisi Akademik Kepala 

Sekolah  

1. Perencanaan  

2. Pelaksanaan 

3. Tindak lanjut  

 

C. 2 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara 

Aspek yang 

Diamati 
Indikator Komponen 

No. Lembar 

wawancara 

Supervisi 

Akademik 

Mengetahui 

Informasi tentang 

kegiatan supervisi 

akademik kepala 

sekolah PAUD Al-

Barokah 1 

Bondowoso 

Perencanaan 

Program  

1, 2 

Jadwal 

pelaksanaan 

program 

3, 4, 5 

Pelaksanaan 

program 

5, 6, 7 

Tindak lanjut 

program supervisi 

8, 9 

Kepala sekolah 

sebagai supervisor  

10, 11 

Manfaat kegiatan 

supervisi akademik 

kepala sekolah 

terhadap guru 

12, 13, 14, 15 

 

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



75 

 

 

 

LAMPIRAN D. LEMBAR WAWANCARA 

D. 1 Lembar Instrumen Wawancara untuk Kepala Sekolah 

LEMBAR WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

Tujuan  : Untuk mengetahui bagaimana peran supervisi akdemik kepala  

   sekolah terhadap kinerja guru di PAUD Al-Barokah 1   

   Bondowoso. 

Bentuk  : wawancara semi terstruktur. 

Informan : Kepala Sekolah PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso. 

No. Pertanyaan 

1 Apa pendapat kepala sekolah mengenai supervisi akademik?  

2 

Bagaimana kepala sekolah melakukan perencanaan supervisi 

akademik ? 

3 

Kapan pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala 

sekolah? 

4 

Apa saja tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan supervisi 

akademik?  

5 

Apakah kepala sekolah dalam kegiatan supervisi akademik 

menggunakan instrumen pengumpulan data? 

6 

Bagaimana gambaran pelaksanaan supervisi akademik yang 

dilakukan oleh kepala sekolah? 

7 

Bagaimana cara kepala sekolah melakukan supervisi pada masing-

masing guru di sekolah? 

8 

Bagaimana tindak lanjut dari hasil supervisi yang dilakukan oleh 

kepala sekolah? 

9 
Apakah dalam pelaksanaan supervisi kademik, instrumen yang 

digunakan untuk observasi terhadap guru telah disusun berdasarkan 
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kesepakatan bersama? 

10 

Bagaimana peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam 

pelaksanaan supervisi akademik? 

11 

Apakah setelah dilakukan supervisi akademik yang dilakukan oleh 

kepala sekolah membuat guru-guru tidak nyaman atau tidak suka? 

12 

Bagaimana tindakan kepala sekolah terhadap guru dalam 

mengembangkan pembelajaran di sekolah? 

13 

Seberapa penting peran kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi 

akademik? 

14 

Apakah ada kendala dalam proses pelaksanaan supervisi akademik 

disekolah? 

15 

Bagaimana hasil yang diperoleh dari kegiatan supervisi akademik 

kepala sekolah terhadap kinerja guru di PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso? 

16 

Apa saja teknik supervisi akademik yang digunakan oleh kepala 

sekolah? 
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D. 2 Lembar Instrumen Wawancara untuk Guru 

LEMBAR WAWANCARA GURU 

Tujuan  : Untuk mengetahui bagaimana peran supervisi akdemik kepala  

   sekolah terhadap kinerja guru di PAUD Al-Barokah 1   

   Bondowoso. 

Bentuk  : wawancara semi terstruktur. 

Informan : Guru PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso. 

No. Pertanyaan 

1 Apakah kegiatan supervisi akademik telah dilakukan secara rutin? 

2 

Kapan pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala 

sekolah? 

3 

Bagaimana perencanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh 

kepala sekolah? 

4 

Apakah kepala sekolah memberikan bantuan atau arahan bersifat 

memerintah? 

5 

Apa saja yang harus dipersiapkan oleh guru sebelum pelaksanaan 

supervisi akademik dimulai? 

6 

Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam 

pelaksanaan supervisi akademik di sekolah? 

7 

Apakah dalam melaksanakan supervisi akademik, kepala sekolah 

menggunakan instrumen pengumpulan data? 

8 

Apakah dalam pelaksanaan supervisi, instrumen yang digunakan 

untuk observasi disusun berdasarkan kesepakatan antara guru dengan 

kepala sekolah? 

9 

Bagaimana proses penilaian pembelajaran terhadap peserta didik 

yang dilakukan oleh guru? 
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10 

Apakah ada kendala dalam kegiatan supervisi akademik yang 

dilakukan oleh kepala sekolah? 

11 

Bagaimana tindak lanjut dari hasil kegiatan pelaksanaan supervisi 

akademik yang telah dilakukan? 

12 

Apakah dalam melaksanakan supervisi akademik kepala sekolah 

mendengarkan perasaan guru dan mengerti permasalahan yang 

dihadapi guru? 

13 

Apakah guru-guru pernah mengikuti pelatihan diluar sekolah yang 

berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan guru 

dalam pembelajaran? 

14 

Apa manfaat yang diperoleh guru dengan adanya kegiatan supervisi 

akademik? 

15 

Bagaimana hasil yang didapat dari kegiatan supervisi akademik yang 

dilakukan oleh kepala sekolah? 
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LAMPIRAN E. LEMBAR INSTRUMEN CATATAN LAPANGAN 

Lembar observasi untuk kepala sekolah tentang penelitian peran supervisi 

akademik kepala sekolah terhadap kinerja guru di PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso. 

 

CATATAN LAPANGAN  

 

Hari/Tanggal :  

Waktu  :  

Tempat :  

Subjek  :  

Deskripsi :  
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LAMPIRAN F. DOKUMENSTASI  

F. 1 Profil Lembaga 

A. Identitas Sekolah  

1. Nama Sekolah   : PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso 

2. NPSN    : 69761012 

3. Jenjang Pendidikan  : PAUD 

4. Status Sekolah   : Swasta 

5. Waktu Penyelenggaraan : Sehari penuh/ 6 Hari 

B. Lokasi Sekolah 

1. Alamat    : Dusun Jawa, Desa Karangmelok  

2. RT/RW   : RT. 11/RW. 05 

3. Dusun    : Jawa 

4. Kecamatan   : Tamanan 

5. Kode Pos    : - 

6. Kabupaten    : Bondowoso 

7. Lintang daan Bujur  : Lintang -8,0447820 dan Bujur  

     113,8269420 

C. Data Lengkap Sekolah 

1. Kebutuhan Khusus  : - 

2. SK Izin Operasional  : 503.421.1/417/430.9.13/2017 

3. SK Akreditasi   : 031/K.1/SK/AKR/2015 

4. Tanggal SK Akreditasi  : 8 Desember 2015 

5. NPWP    : 31.202.639.6-656.120 

D. Data Kepala Sekolah 

1. Nama    : Umi Kulsum S. Pd 

2. Alamat    : Dusun Jawa RT 11/RW 05 Desa 

Karangmelok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso 

3. No. Telp   : 085258328656 
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F. 2 Profil Guru PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso 

NAMA STATUS JABATAN PENDIDIKAN 

Umi Kulsum, S. 

Pd 

PNS Pengelola PAUD 

Al-Barokah 1 

Bdondowoso 

S 1 Pendidikan 

Matematika 

Siti Aminah Non-PNS Guru Kelas Sentra 

Peran Makro & 

Mikro 

SMA 

Holimatus 

Sadiah 

Non-PNS Guru Kelas Sentra 

Seni & Alam 

SMA 

Siti Halimatus 

Sadinah 

Non-PNS Guru Kelas Sentra 

Peran Makro & 

Mikro 

SMA 

Murkamah Non-PNS Guru Kelas Sentra 

Persiapan & Balok  

SMA 
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LAMPIRAN G. LEMBAR HASIL WAWANCARA 

G. 1 Lembar Hasil Wawancara Kepala Sekolah PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso 

LEMBAR HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH  

Tujuan  : Untuk mengetahui bagaimana peran supervisi akademik Kepala  

   Sekolah terhadap Kinerja Guru di PAUD Al-Barokah 1   

   Bondowoso. 

Hari/Tanggal : Selasa/ 23 November 2021 

Responden : Kepala Sekolah PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso 

NO Pertanyaan Jawaban 

1 Apa pendapat kepala 

sekolah mengenai 

supervisi akademik?  

Kalo supervisi itu kan merupakan 

mengkoreksi orang lain supaya lebih baik 

lagi. Kalo akademik itu berkaitan dengan 

lembaga sekolah, dari kurikulumnya, 

pembelajarannya dan lainnya. Kalo 

supervisi akademik itu berarti semacam 

koreksi dari yang lebih atas kepada yang 

bawah itu seputar kegiatan pembelajaran di 

sekolah. Nantinya setelah dikoreksi akan 

dilanjutkan dengan memperbaiki bersama-

sama. 

2 Bagaimana kepala sekolah 

melakukan perencanaan 

supervisi akademik ? 

Untuk perencanaan itu sudah ada dalam 

aturan, kalo dari permendiknas itu kalo 

untuk ngajukan akreditasi itu kepala sekolah 

harus punya jadwal secara kontinyulah, 

setiap 3 bulan sekali itu kita melakukan 

supervisi terhadap guru, semua yang ada 

tenaga pendidikan di sekolah. itulah 

rencananya, kalo indikator-indikator yang 

harus di supervisi sudah ada di formatnya, 
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jadi tinggal mengisi saja pada saat 

pelaksanaan. Nah sebelum dilaksanakan itu 

saya sebagai kepala sekolah selalu mengajak 

guru untuk berdiskusi hari apa baiknya 

setiap guru siap untuk disupervisi dan 

diberitahukan apa saja yang dinilai. 

3 Kapan pelaksanaan 

supervisi akademik yang 

dilakukan oleh kepala 

sekolah? 

Kalo supervisi itu kepada guru paling tidak 

3 bulan sekali, jadi setiap guru nantinya 

dilakukan supervisi secara bergantian tapi 

berbeda hari. Setiap 1 semester berarti 

dilakukan 2 kali. 

4 Apa saja tujuan yang ingin 

dicapai dalam pelaksanaan 

supervisi akademik?  

Ya mungkin kalo seperti itu sih bukan untuk 

berniat mencari kekurangan orang lain itu 

bukan maksud tujuannya. Tapi mungkin 

kalo ada kendala atau gimana itu jadi kalo 

diadakan supervisi mungkin itu tidak bisa 

diselesaikan sendiri maka nantinya 

diselesaikan dengan bersama-sama. Jadi 

setiap ada kendala jika tidak bisa diperbaiki 

sendiri maka akan diselesaikan secara 

bersama-sama. Jadi kami bersama-sama 

memperbaiki dan meningkatkan diri supaya 

sesuai dengan visi misi lembaga kita. 

5 Apakah kepala sekolah 

dalam kegiatan supervisi 

akademik menggunakan 

instrumen pengumpulan 

data? 

Ada mbak, tetapi kalo data yang di tahun 

2019 sampai pertengahan tahun 2021 kami 

tidak melakukan secara tertulis jadi 

langsung diperbaiki pada saat selesai 

melakukan pembelajaran bersama-sama 
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dikarenakan masih dalam keadaan Covid itu. 

Nah jadi saya punyanya data yang bulan 

kemarin saya sudah lakukan mbak pada saat 

anak-anak sudah boleh tatap muka. 

6 Bagaimana gambaran 

pelaksanaan supervisi 

akademik yang dilakukan 

oleh kepala sekolah? 

Kalo pelaksanaan supervisi ke pendidik itu 

ya, jadi saya itu menilai ke pendidik itu 

dimulai dari awal penyambutan, kegiatan 

pembukaan, kegiatan inti, kegiatan 

penutupnya sampai kepenilaian itu yang 

disupervisi baik dari segi pengaplikasian 

ataupun dari segi administrasinya.  

7 Bagaimana cara kepala 

sekolah melakukan 

supervisi pada masing-

masing guru di sekolah? 

Biasanya saya itu mehliat dari kejauhan saja 

pada saat kegiatan penyambutan dan 

pembukaann. pada saat kegiatan inti itu saya 

liat dari dekat jendela kelas jadi tidak terlalu 

mengganggu anak-anak. Dan juga saya 

memberikan kertas kosong kepada guru 

yang saya supervisi untuk mengetahui 

permasalahannya sendiri. Jika 

permasalahannya itu bisa diselesaikan 

sendiri biar guru itu sendiri yang 

menyelesaikannya jika permasalahan itu 

tidak terlalu sensitif dan bisa dibicarakan 

bersama-sama, yaa dibicarakan bersama-

sama supaya dapat menemukan jawabannya. 

Biasanya setelah guru yang disupervisi itu 

sudah menulis saya suruh datang ke kantor 

saya dan berbincang berdua supaya saya dan 
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guru tersebut lebih terbuka.  

8 Bagaimana tindak lanjut 

dari hasil supervisi yang 

dilakukan oleh kepala 

sekolah? 

Biasanya kan supervisi itu kan dilakukan 

secara bertahap. Nah itu yang pertama 

misalnya ada kendala, kalo gak ada kendala 

ya dilanjut aja. Kalo misal ada kendala nanti 

di selesaikan bersama-sama. Nah untuk 

jadwal supervisi yang akan datang itu 

supervisi yang sebelumnya itu kita evaluasi 

lagi kendala yang dulu itu apakah sudah 

diperbaiki dengan benar apa belum gitu dan 

juga saya tetap memberikan memotivasi 

kepada guru-guru supaya tetap mau 

berkembang dan memperbaiki diri menjadi 

yang lebih baik lagi. 

9 Apakah dalam 

pelaksanaan supervisi 

kademik, instrumen yang 

digunakan untuk observasi 

terhadap guru telah 

disusun berdasarkan 

kesepakatan bersama? 

Benar mbak, sebelum disepakati saya 

sesuaikan dulu indikator yang pas yang ada 

di aturan permendiknas. Baru saya bicarakan 

dengan guru-guru apakah guru-guru merasa 

keberatan atau tidak. Jika dirasa tidak 

langsung saya gunakan dalam pelaksanaan 

supervisi akademik terhadap setiap guru. 

10 Bagaimana peran kepala 

sekolah sebagai supervisor 

dalam pelaksanaan 

supervisi akademik? 

Iya itu mbak, kepala sekolah sebagai penilai 

untuk kinerja guru dalam pembelajaran. 

Kepala sekolah akan melihat tindakan guru 

yang dimulai dari penyambutan, kegiatan 

pembuka, inti, penutup serta penilaian anak-

anak yang dilakukan oleh guru itu telah 

sesuai apa belum gitu mbak dan juga 
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pengaplikasian media pembelajaran itu. 

Saya juga memberikan kertas putih juga 

kepada guru supaya menulis permasalahan 

apa yang terjadi pada kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan. jadi guru tersebut dapat 

intropeksi diri dan mencari jalan keluar 

sendiri dalam permasalahannya. Jika 

permasalahan tersebut sedikit sulit bisa 

dibicarakan berdua dengan saya mbak. 

11 Apakah setelah dilakukan 

supervisi akademik yang 

dilakukan oleh kepala 

sekolah membuat guru-

guru tidak nyaman atau 

tidak suka? 

Pastinya nyaman kok mbak, kan sebelumnya 

diberitahukan terlebih dahulu, terus tujuan 

kegiatan itu untuk apa buat ibu gurunya, dan 

juga mereka semua terbuka satu sama lain 

jadi tidak ada kesenjangan antara saya 

dengan guru-guru. Guru-guru disini 

semangat sekali jika ada permasalahan yang 

ada mereka mau memperbaiki diri mau 

mendengarkan pendapat orang lain.  

12 Bagaimana tindakan 

kepala sekolah terhadap 

guru dalam 

mengembangkan 

pembelajaran di sekolah? 

Tindakan yang dilakukan kepala sekolah 

ya?, ya mendukung guru, jika memang ada 

permasalahan yang susah kepala sekolah 

juga akan membantu. Jika ada pelatihan 

untuk peningkatan mutu pendidikan pada 

setiap tahunnya itu saya haruskan semua 

pendidik yang ada di lembaga mengikuti 

pelatihan, mengikuti seminar, workshop itu. 

13 Seberapa penting peran 

kepala sekolah dalam 

Ya penting banget sih, selain juga itu kan 

kepala sekolah bertanggung jawab terhadap 
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pelaksanaan supervisi 

akademik? 

semua kegiatan yang ada di lembaga toh. 

Paling tidak kita tau apa kekurangan dan 

kelebihan lembaga itu kan dari supervisi itu 

kan. Jadi itu kan penting banget apalagi 

terhadap guru juga harus sesuai dong dengan 

kompetensi guru dalam kegiatan 

pembelajaran yang nantinya akan 

berpengaruh terhadap anak-anak. 

14 Apakah ada kendala dalam 

proses pelaksanaan 

supervisi akademik 

disekolah? 

Apa yaa, sepertinya gak ada deh kalau untuk 

melaksanakan supervisi. Kalo awal-awal itu 

dulu-dulunya itu pasti ada karena dulu 

format-formatnya itu belum ada terus 

dilakukannya tidak tercatat atau tertulis 

mbak, jadi dilaksanakan aja langsung kalau 

dulu itu. Kalau sekarang supervisinya sudah 

terlaksana dengan baik. Mungkin 

permasalahan dari guru itu ada tapi masih 

bisa diperbaiki oleh guru itu yang punya 

permasalahannya. 

15 Bagaimana hasil yang 

diperoleh dari kegiatan 

supervisi akademik kepala 

sekolah terhadap kinerja 

guru di PAUD Al-Barokah 

1 Bondowoso? 

Hasilnya yaitu guru-guru menjadi semangat 

dan kinerjanya semakin meningkat, terbuka 

tidak ada yang disembunyikan, serta guru-

guru mau memperbaiki diri menjadi yang 

lebih baik lagi dari sebelumnya. 

16 Apa saja teknik supervisi 

akademik yang digunakan 

oleh kepala sekolah? 

Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan 

supervisi terhadap guru itu biasanya 

pengamatan atau observasi kelas, terus 
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dilanjutkan dengan pemberian kertas 

kosong, dilanjutkan dengan pertemuan 

individu, biasanya diakhir pelaksanaan atau 

tindak lanjut diadakan diskusi bersama. Itu 

saja mbak 
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G. 2 Lembar Hasil Wawancara Kepala Sekolah PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso 

LEMBAR HASIL WAWANCARA GURU  

Tujuan  : Untuk mengetahui bagaimana peran supervisi akdemik kepala  

   sekolah terhadap kinerja guru di PAUD Al-Barokah 1   

   Bondowoso. 

Hari/Tanggal : Kamis/ 25 November 2021 

Responden : Ibu Guru PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso 

NO Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah kegiatan supervisi 

akademik telah dilakukan 

secara rutin? 

Sebelum adanya wabah covid rutin mbak, 

pada saat wabah ini disetiap harinya 

langsung evaluasi langsung diperbaiki 

pembelajarannya karena tidak boleh 

kumpul-kumpul dulu kan jadi gak ada bukti 

dokumentasinya mbak. Untungnya di 

pertengahan tahun ini sudah di bolehin buat 

tatap muka sama anak-anak. Jadi supervisi 

nya terlaksanakan lagi mbak. 

2 Kapan pelaksanaan 

supervisi akademik yang 

dilakukan oleh kepala 

sekolah? 

Biasanya 3 bulan sekali mbak, untuk tepat 

harinya biasanya ditentukan dengan 

bersama-sama. 

3 Bagaimana perencanaan 

supervisi akademik yang 

dilakukan oleh kepala 

sekolah? 

Gimana ya mbak ngejelasinnya, biasanya bu 

Umi itu sebelum melaksanakan kegiatan 

supervisi itu pada saat berkumpul semua 

diberitahukan bulan ini diadakan supervisi, 

terus jadwalnya mengikuti kehendak kita 

nya. Misalnya saya siap 2 hari kedepannya 

yang lainnya dilanjut setelah saya 
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dibesoknya gitu. Jadi guru-gurunya tinggal 

mempersiapkan diri saja. 

4 Apakah kepala sekolah 

memberikan bantuan atau 

arahan bersifat 

memerintah? 

Kalo arahan itu benar tapi kalau memerintah 

tidak mbak. Kan ya setiap guru kalau sudah 

diberikan arahan pasti faham mbak, pasti 

ada tugasnya masing-masing. Kalo gak srek 

dengan arahan kepala sekolah, kepala 

sekolah nya pasti memberikan kesempatan 

untuk guru-guru berpendapat biar 

menemukan jalan yang lebih baik lagi. Jadi 

kepala sekolah dan guru-guru disini saling 

terbuka dan mau memperbaiki diri 

semuanya 

5 Apa saja yang harus 

dipersiapkan oleh guru 

sebelum pelaksanaan 

supervisi akademik 

dimulai? 

Yang harus dipersiapkan pada saat 

pelaksanaan supervisi nantinya itu, 

mempersiapkan rpph dan lkh mbak. Kalo 

pembuatan rppm, prota, prosem itukan 

sudah dibuat sudah lama bareng-bareng 

ngerjakannya sama kepala sekolah jadi 

tinggal kita aja buat rpphnya. Tinggal 

gimana kita menerapkan pembelajaran ke 

anak-anak mbak. 

6 Kegiatan apa saja yang 

dilakukan oleh kepala 

sekolah dalam 

pelaksanaan supervisi 

akademik di sekolah? 

Ya ngontrol ini biasanya tugas-tugasnya ini, 

itu setau saya seperti buat apa enggak 

rpphnya, lkhnya, terus sama anak-anak itu 

gimana, apakah anak-anak sudah menguasai 

atau gimana kan karakter anak-anak beda 

jadi perkembangannya apakah sudah sesuai 
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apa belum gitu. Terus dikasih kertas kosong 

itu, jika ada permasalahan ditulis buat 

intropeksi diri saja sebenarnya itu. Pada saat 

pembelajaran itu kepala sekolah cuman 

melihat dari luar kelas jadi tidak 

mengganggu anak-anak pada saat sedang 

belajar mbak. 

7 Apakah dalam 

melaksanakan supervisi 

akademik, kepala sekolah 

menggunakan instrumen 

pengumpulan data? 

Iya mbak, ada instrumennya untuk setiap 

guru. 

8 Apakah dalam 

pelaksanaan supervisi, 

instrumen yang digunakan 

untuk observasi disusun 

berdasarkan kesepakatan 

antara guru dengan kepala 

sekolah? 

Iya mbak disepakati bersama-sama. Apapun 

kegiatan yang berkaitan dengan guru itu 

pasti ada musyawarah bersama sampai dapat 

kesepakatan bersama mbak.  

9 Bagaimana proses 

penilaian pembelajaran 

terhadap peserta didik 

yang dilakukan oleh guru? 

Kalo disini itu melakukannya dengan 

cheklist. Kalo melakukan sesuai harapan itu 

3, kalo mengerjakan tapi masih dibantu 2, 

terus kalo sangat sesuai dengan harapan itu 

4 itu sangat bagus biasanya itu anak itu bisa 

membantu temennya. Kalo 1 itu anak tidak 

mau mengerjakan masih dibimbing bersama 

biar mau ngerjakan itu 1  
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10 Apakah ada kendala dalam 

kegiatan supervisi 

akademik yang dilakukan 

oleh kepala sekolah? 

Untuk kendala, belum ada sih mbak, karena 

kepala sekolah dan guru-guru disini itu 

selalu diskusi dulu nyari kesepakatan dulu 

sebelum kegiatan supervisi dilakukan jadi 

kegiatannya berjalan lancar. 

11 Bagaimana tindak lanjut 

dari hasil kegiatan 

pelaksanaan supervisi 

akademik yang telah 

dilakukan? 

Ya lebih memperbaiki diri lagi mbak. Kalo 

misal salah satu guru itu ya menemukan 

permasalahan dalam pembelajaran itu 

biasanya diomongi bersama-sama. Supaya 

guru-guru yang lainnya tau jadi bisa 

memperbaiki diri lagi mbak. Jadi pemberian 

pembelajarannya bisa lebih baik lagi dari 

yang sebelumnya. 

12 Apakah dalam 

melaksanakan supervisi 

akademik kepala sekolah 

mendengarkan perasaan 

guru dan mengerti 

permasalahan yang 

dihadapi guru? 

Iya mbak, jika dirasa guru itu memiliki 

permasalahan di rpphnya di bagian kegiatan 

inti atau beberapa sop nya yang kurang itu, 

saya awalnya memberitahukan ke kepala 

sekolah dulu gimana-gimana baru 

dimusyawarahkan bersama guru lainnya. 

Kalo permasalahannya pribadi ya mbak, 

seperti saya yang harus jemput anak pertama 

saya pulang sekolah setiap harinya, saya 

meminta izin ke bu umi. Jadi setelah jemput 

anak, saya kembali lagi kesekolah untuk jam 

diskusi bersama guru dan kepala sekolah itu 

mbak. 

13 Apakah guru-guru pernah 

mengikuti pelatihan diluar 

Sering mbak. Awal-awalnya saya ikut 

pelatihan itu saya masih bingung itu 
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sekolah yang berguna 

untuk mengembangkan 

dan meningkatkan 

kemampuan guru dalam 

pembelajaran? 

pembahasannya tentang KD itu apa KI itu 

apa gimana membuat rpph yang baik dan 

benar. Terus media pembelajaran yang 

kreatif itu. Jadi setiap tahunnya kan sering 

ikut pelatihan, seminar dan workshop itu 

mbak jadi saya ya sudah ingat ingat sendiri 

dah KI, KD itu jadi mudah untuk membuat 

rpphnya. Yang awalnya lagu anak cuman 

hafal 10 lagu, sekarang sudah punya lagu 

anak-anak banyak mbak sampai 60 lebih ada 

mbak. Apalagi prota, prosem, rppm itu 

sudah paham betul mbak. 

14 Apa manfaat yang 

diperoleh guru dengan 

adanya kegiatan supervisi 

akademik? 

Kalo saya itu lebih semangat rasanya, 

karena jika ada suata kesalahan dari diri itu 

lebih semangat buat memperbaiki diri lagi 

lebih mengembangkan, meningkatkan lagi 

seperti itu mbak. Kan semua guru juga 

punya tugas dan tanggung jawab masing-

masing jadi kita semua itu semangat untuk 

memperbaiki dan meningkatkan 

kemampuan kita supaya lebih baik lagi 

mbak. 

15 Bagaimana hasil yang 

didapat dari kegiatan 

supervisi akademik yang 

dilakukan oleh kepala 

sekolah? 

Pastinya menjadi guru yang lebih baik lagi 

supaya tujuan visi misi yang diterapkan di 

sekolah itu tercapai mbak. 
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LAMPIRAN H. HASIL CATATAN LAPANG 

H. 1 Catatan Lapangan Hari Pertama  

CATATAN LAPANGAN  

Hari/Tanggal  : Kamis/ 18 November 2021 

Waktu   : 07.30-10.30 

Tempat  : PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso  

Nama Subjek  : Kepala Sekolah, Ibu Guru PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso dan peserta didik. 

 

 Hari Kamis 18 November 2021 pukul 07.20 WIB, peneliti sampai di 

PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso. Pada saat di depan gerbang pintu masuk 

PAUD, terdapat ibu kepala sekolah yaitu Ibu Umi dan disamping kepala sekolah 

terdapat ibu-ibu guru yang sedang berbaris untuk melakukan kegiatan salam pada 

peserta didik yang baru datang. Pada pukul 07.30, guru-guru mengarahkan peserta 

didik menuju ke musholah untuk melakukan kegiatan sholat dhuha dan kepala 

sekolah sedang menuju ke kantor desa untuk melakukan rapat. Dalam hal ini 

sebelumnya peneliti meminta ijin kepada kepala sekolah dan guru-guru untuk 

berkeliling sekolah serta melihat sekilas kegiatan pembelajaran pada guru. Pada 

saat para guru dan peserta didik berkumpul di aula untuk membentuk lingkaran. 

Para guru mengajak peneliti untuk ikut masuk kedalam lingkaran bergandengan 

tangan bersama peserta didik. Setelah membentuk lingkaran, para guru dan 

peserta didik bernyanyi sambil bergandengan tangan yang dimana nyanyian 

tersebut memperkenalkan nama-nama peserta didik satu-satu. Setelah 

memperkenalkan nama-nama peserta didik, dilanjutkan dengan kegiatan doa akan 

belajar. Setelah doa, salah satu guru bernyanyi tentang hari apa sekarang, tanggal 

berapa sekarang, bulan apa sekarang, dan tahun berapa sekarang sambil peserta 

didik ikut bernyanyi dan dilanjutkan sampai tema dan topik yang akan dilakukan 

pada hari ini. Setelah bernyanyi, para guru mengarahkan peserta didik untuk 

berkumpul sesuai dengan kelasnya dengan sebutan kelompok barat, timur, utara. 

Setelah berkumpul, anak diberikan kertas bergambar yang dimana gambar 

tersebut sesuai dengan topik pembelajaran yang dijelaskan oleh guru. Setelah 

diwarnai dan ditebalkan tulisannya. Setiap kelompok dibimbing oleh salah satu 

guru, untuk kelompok barat masuk kedalam kelas sentra persiapan dan balok, 

kelompok timur masuk dalam kelas sentra peran makro mikro dan seni, serta 

kelompok utara masuk ke kelas sentra bahan alam.  
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 Setalah peserta didik masuk ke kelas masing-masing, peneliti melanjutkan 

untuk berkeliling sendiri untuk melihat ruangan apa saja yang ada di PAUD Al-

Barokah 1 Bondosowo. Sebelum memasuki gerbang terdapat ruangan kepala 

sekolah dan tenaga usaha yang tergabung disebelah kiri yang dimana letak pintu 

masuk ruang kepala sekolah dan tenaga usaha terletak pada arah sebelum pintu 

masuk gerbang serta pintu yang satunya mengarah kedalam sekolah yang dimana 

akan menuju ketempat taman bermain. Untuk ruang sebelah kanan terdapat kelas 

sentra bahan alam yang dimana letak pintuk masuk ke ruangan tersebut melalui 

dari taman bermain. Setelah memasuki gerbang masuk, terlihat taman bermain 

ditengah, dan bagian paling kiri terdapat rak-rak untuk menaruh tas dan sepatu, 

setelah melewati taman bermain terdapat ruangan aula yang dimana aula tersebut 

dikelilingi oleh ruangan-ruangan. Ruangan bagian kiri merupakan kelas sentra 

persipan dan balok, disebelah ruangan tersebut yaitu ruang guru, dilanjut lagi 

dengan ruang kelas sentra peran makro mikro dan seni, dilanjut dengan toilet, 

disebelah toilet terdapat rak-rak yang terdapat nama nama peserta didik dan guru. 

 Setelah berkeliling sekolah, peneliti menunggu kepala sekolah di ruang 

kepala sekolah hingga sampai pukul 10.15 WIB yang dimana peserta didik telah 

selesai melakukan pembelajaran dan pulang kerumah. Setelah kepala sekolah 

datang dari rapat penyuluhan bersama diknas. Kepala sekolah mengajak peneliti 

ikut berkumpul bersama guru-guru dan kepala sekolah menjelaskan hasil rapat 

yang telah dilakukan di diknas, dari hasil kesimpulan rapat tersebut yaitu 

menjelaskan mengenai visi misi dari diknas untuk semua lembaga, yang dimana 

visi misi tersebut harus diterapkan disemua lembaga dan dilanjutkan dengan 

penyesuaian dari kurikulum, proses pembelajaran, serta kinerja guru yang harus 

sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan. Setelah membahas hasil rapat, 

dilanjutkan dengan kepala sekolah berbincang dengan para guru mengenai 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada hari ini sambil guru-guru 

memasukkan nilai-nilai peserta didik di lembaran. Ketika peneliti menanyakan 

bagaimana penilaian yang dilakukan oleh salah satu guru yang bernama ibu Siti. 

Ibu siti menjawab bahwa penilaian tersebut dilakukan dengan cheklist yang 

dimana dikertas tersebut Ibu siti menjelaskan dibagian kiri yaitu indikator yang 

akan dinilai dan bagian atas yaitu nama-nama peserta didik yang akan dinilai. 

Setelah dijelaskan saya diberikan dokumen lain seperti dokumen rpph dan lkh 

yang telah dilakukan oleh peserta didik. Setelah berbincang dengan kepala 

sekolah dan guru-guru, peneliti pamit kepada kepala sekolah dan guru-guru 

dikarenakan karena sudah waktunya kepala sekolah dan para guru untuk pulang 

melanjutkan kegiatan dirumah masing-masing sehingga peneliti merasa cukup 

untuk hari ini melihat sekilas pembelajaran guru, berkeliling sekolah serta melihat 

dan mendengar hasil rapat yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru.   
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H. 2 Catatan Lapangan Hari Kedua 

CATATAN LAPANGAN  

Hari/Tanggal  : Senin/ 20 November 2021 

Waktu   : 07.30-11.00 

Tempat  : PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso  

Nama Subjek  : Kepala Sekolah, Ibu Guru PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso dan peserta didik. 

 

 Pada hari Senin 22 November 2021 pukul 07.30, peneliti datang untuk 

melakukan sapa dan salam kepada kepala sekolah serta guru-guru yang sedang 

berada di depan gerbang untuk melakukan kegiatan pembiasaan pagi yaitu 

melakukan sapa salam kepada peserta didik yang baru datang. Setelah waktu 

pembelajaran dimulai, kepala sekolah kembali ke ruang kepala sekolah untuk 

menunggu tamu yang akan datang, sedangkan guru-guru melakukan kegiatan 

pembelajaran yang diawali dengan kegiatan sholat dhuha di langgar. Pada pukul 

08.00, tamu yang telah ditunggu kepala sekolah datang. Tamu tersebut dari 

puskesmas setempat yang melakukan program kedinasan di PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso. Yang dilakukan oleh Tamu dari puskesmas setempat yaitu 

memberikan obat cacing untuk para peserta didik Al-Barokah 1 Bondowoso. 

Setelah memberikan obat cacing kepada peserta didik yang dilakukan dilanggar, 

Tamu tersebut langsung berangkat kembali menuju ke lembaga PAUD yang 

lainnya. Para peserta didik dan guru-guru kembali meuju ke aula untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

 Pada saat kepala sekolah kembali menuju kekantor, peneliti melihat kepala 

sekolah yang sedang melihat langsung pembelajaran guru-guru di jendela kantor. 

Kepala sekolah menjelaskan bahwa kepala sekolah melakukan hal tersebut untuk 

mengetahui apakah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru berjalan 

dengan lancar atau tidak, serta melihat kondisi guru-guru. Kepala sekolah 

melakukan hal tersebut tanpa mengganggu kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru, jadi kepala sekolah hanya melihat sekilas di setiap kelas sentra. Setelah 

kepala sekolah melihat-lihat, Kepala sekolah menuju ke kantornya kembali untuk 

menyusun beberapa dokumen yang harus dikirimkan ke diknas. Ketika pukul 

10.15 para peserta didik telah kembali kerumah masing-masing. Kepala sekolah 

dan guru-guru berkumpul di aula untuk berbincang-bincang bagaimana kegiatan 

pembelajaran pada hari ini, setelah itu melanjutkan bagaimana kegiatan untuk 

esok harinya, serta perencanaan untuk para peserta didik setelah pembelajaran 

tema selesai yaitu melakukan kegiatan tamasya yang berhubungan dengan tema 

paling terakhir yaitu transportasi. Pada saat pukul 11.00, kepala sekolah dan guru-

guru bersiap-siap untuk pulang kerumah masing-masing.  
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H. 3 Catatan Lapangan Hari Ketiga 

CATATAN LAPANGAN  

Hari/Tanggal  : Senin/ 22 November 2021 

Waktu   : 07.30-10.30 

Tempat  : PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso  

Nama Subjek  : Kepala Sekolah, Ibu Guru PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso dan peserta didik. 

 

 Pada hari Jumat pukul 07.30, peneliti telah datang dan langsung 

bersalaman dengan kepala sekolah serta guru-guru yang sedang melakukan 

pembiasaan salam kepada peserta didik. Ketika kegiatan pembelajaran telah 

dimulai peneliti mengikuti kepala sekolah ke kantor. Setiba di kantor peneliti 

melihat kepala sekolah sedang sibuk mempersiapkan rapot, menyusun rancangan 

untuk rapat pembelajaran semester selanjutnya bersama guru, serta rencana 

kegiatan untuk tahun depan. Sehingga peneliti menunggu hingga kegiatan 

pembelajaran usai, yang dimana setelah peserta didik pulang kepala sekolah dan 

guru-guru berkumpul di aula. Ketika kepala sekolah dan guru-guru berkumpul 

melakukan perbincangan santai mengenai pembelajaran hari ini yang telah 

dilakukan. Setelah itu kepala sekolah menanyakan hari apa yang tepat untuk 

melakukan rapat pembelajaran untuk semester selanjutnya dan juga kepala 

sekolah membahas mengenai acara pembagian rapot peserta didik. Setelah kepala 

sekolah dan guru-guru telah selesai membahas apa yang harus dibahas, 

selanjutnya kepala sekolah mempersilahkan peneliti bertanya terkait apa yang 

diteliti dan guru-guru melanjutkan kegiatannya yaitu menulis nilai-nilai peserta 

didik dalam pembelajaran hari ini.  

 Ketika peneliti bertanya terkait bagaimana supervisi akademik yang telah 

dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah menjelaskan sedikit mengenai 

supervisi akademik dan dilanjutkan dengan memberikan dokumen-dokumen 

supervisi akademik yang telah dilakukan. Peneliti menemukan dokumen terkait 

jadwal supervisi akademik, perencanaan supervisi, serta penilaian yang dilakukan 

oleh kepala sekolah terhadap setiap guru dalam kegiatan pembelajaran. setelah itu 

peneliti menanyakan bagian tindak lanjut dalam supervisi yang dilakukan oleh 

kepala sekolah. Kepala sekolah menjelaskan bahwa tindak lanjut yang dilakukan 

oleh kepala sekolah yaitu dengan membiarkan setiap guru untuk intropeksi diri 

dan melakukan musyawarah bersama guru-guru yang dimana jika ada salah satu 

pendidik yang merasa kesulitan maka pendidik yang lain ikut membantu dan 

memotivasi pendidik yang lain serta kepala sekolah ingin guru-guru merasa 

terbuka dan nyaman terhadap satu sama lain. sehingga tindak lanjut dilakukan 

dengan tidak tertulis tetapi tetap dilaksanakan. Setelah berbincang bincang dengan 
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kepala sekolah, peneliti meminta izin untuk melakukan wawancara terhadap 

kepala sekolah pada besok harinya yaitu hari Selasa, 23 november 2021 dan 

kepala sekolah mempersilahkan. Pukul 10.30, peneliti pamit kepada kepala 

sekolah dan guru-guru untuk undur diri terlebih dahulu. 
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H. 4 Catatan Lapangan Hari Keempat 

CATATAN LAPANGAN  

Hari/Tanggal  : Rabu/ 24 November 2021 

Waktu   : 07.15-10.30 

Tempat  : PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso  

Nama Subjek  : Ibu Guru PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso dan peserta 

didik. 

 

 Pada pukul 07.15, peneliti telah datang dan langsung berssalaman dengan 

kepala sekolah serta guru-guru yang sedang melakukan pembiasaan salam 

terhadap peserta didik. Kepala sekolah dan guru-guru mempersilahkan peneliti 

untuk ikut berbaur dalam kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pada hari ini. 

Setelah pukul 07.35 kepala sekolah kembali ke kantor dan guru-guru menuju ke 

langgar bersama peserta didik untuk melakukan kegiatan sholat dhuha. Disini 

peneliti ikut dibelakang peserta didik yang sedang mengikuti gerakan wudhu yang 

dilakukan oleh guru-guru PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso. Setelah pembacaan 

doa setelah wudhu dan masuk masjid, peserta didik dipersilahkan masuk ke dalam 

langgar secara berurut dimulai dari laki-laki terlebih dahuli lalu perempuan. Guru-

guru membimbing peserta didik untuk membuat barisan sholat dan guru-guru 

berada di sela-sela peserta didik di setiap barisan. Ketika telah selesai melakukan 

sholat dhuha, guru-guru membimbing peserta didik untuk kembali menuju ke 

aula. Setelah sampai di aula, guru-guru bernyanyi sambil membuat lingkaran 

besar bersama dengan peserta didik.  

 Setelah membuat lingkaran besar guru-guru bernyanyi mengenai 

perkenalan nama satu-satu dan dilanjutkan dengan duduk sambil melingkar besar. 

Setelah duduk salah satu guru mengajak tepuk monyet, tepuk polisi dan tepuk 

lainnya sehingga peserta didik semangat untuk melakukan kegiatan selanjutnya. 

Setelah itu pembacaan doa belajar. Setelah berdoa salah satu guru yaitu ibu Siti 

bertepuk sambil bernyanyi hari, tanggal,bulan, tahun, tema, sub tema, serta topik 

apa sekarang. Peserta didik ikut bernyanyi dan menebak hari apa sekarang, 

tanggal berapa sekarang, dan seterusnya. Ketika telah diberitahu topik yang 

dilakukan sekarang yaitu transportasi darat, peserta didik diajak melihat gambar 

yang telah disediakan oleh guru dan ditanyakan bentuknya seperti apa, biasanya 

ada dimana, dan lain sebagainya. Setelah dijelaskan. peserta didik dihimbau untuk 

membentuk kelompoknya yang telah diatur. Kelompok barat (usia 5-6 tahun), 

Kelompok Timur (usia 3-4 tahun), kelompok utara (usia 4-5 tahun). Setelah 

membentuk kelompok, peserta didik diberikan lkh yang dimana gambar 

transportasi tadi diwarnai terlebih dahulu. Setelah selesai, setiap kelompok diajak 
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berbincang mengenai transportasi yang mempunyai tempat mempunyai tempat 

pemberhentian, suara transportasi, dan lain sebagainya. Setelah itu kelompok 

barat dibimbing oleh salah satu guru menuju kelas sentra persiapan dan balok. 

Kelompok timur dibimbing oleh salah 2 guru menuju kelas sentra peran makro 

dan mikro, serta untuk kelompok utara dibimbing oleh salah satu guru di aula 

untuk sentra seni. Peneliti melihat kelas sentra peran makro mikro yang dimana 2 

guru mengajak peserta didik bermain peran, setelah itu membiarkan peserta didik 

bermain sesuai dengan perannya dan guru tersebut melihat dari kejauhan. Setelah 

waktu bermain peran telah usai, salah satu guru yaitu ibu siti menanyakan apa 

yang telah dilakukan pada peserta didik sebelumnya, setelah itu ibu siti 

menjelaskan peran yang dilakukan peserta didik dengan menyesuaikan topik 

pembelajaran yang dituju oleh guru-guru.  

 Pukul 09.30, waktu guru-guru dan peserta didik istirahat. Saat waktu 

istirahat, peserta didik dihimbau melakukan cuci tangan terlebih dahulu sambil 

dibimbing oleh ibu Lim salah satu guru dan guru yang lainnya menyusun 

makanan untuk peserta didik. Setelah selesai istirahat, guru-guru membuat 

lingkaran kembali dan menjelaskan kegiatan apa saja yang dilakukan hari ini, dan 

topik pembelajaran hari ini. Setelah bercerita kegiatan yang didapat peserta didik 

pada hari ini, guru –guru mengajak bernyanyi dan berdoa setelah makan, doa 

selesai belajar, doa untuk kedua orang tua, doa keluar rumah, doa naik kendaraan. 

Setelah berdoa, anak diingkatkan kembali setelah sampai rumah harus melakukan 

sapa, salam kepada orang yang ada dirumah, mencuci tangan, ganti baju dan lain 

sebagainya.setelah itu peserta didik dipanggi satu-satu untuk pulang. Peserta didik 

salam dan salim kepada setiap guru yang duduk membentuk lingkaran bersama 

peserta didik yang lainnya. Kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai, guru-guru 

menetap di aula dan kepala sekolah datang untuk berkumpul bersama guru-guru 

yang lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari dikarenakan supaya kepala 

sekolah dan guru-guru memiliki hubungan yang sangat baik satu sama lain. 

setelah itu guru-guru mengajak berbincang kepada peneliti supaya lebih tenang 

dan tidak tegang saat berkumpul seperti ini, dikarenakan kepala sekolah dan guru-

guru berbincang santai sambil bercanda kadang ada seriusnya juga supaya suasana 

yang didapat itu bagus. Peneliti menanyakan apakah guru-guru pernah merasa 

kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran, setiap guru menjawab pernah dan 

guru-guru dulu tidak terlalu tahu mengenai rpph, sehingga guru-guru bergantian 

mengikuti pelatihan yang dimana pelatihan tersebut ada yang dari diknas langsung 

dan dari swasta. Sehingga sekarang guru-guru sangat memahami manajemen 

pembelajaran yang dilakukan sampai sekarang. Ibu siti memberikan penilaian dan 

rpph yang dilakukan sekarang sehingga peneliti sangat paham apa yang dijelaskan 

oleh ibu siti dan guru yang lainnya. Pukul 10.30, peneliti pamit undur diri untuk 

pulang terlebih dahulu kepada kepala sekolah dan guru-guru. 
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LAMPIRAN I. TRANSKIP TRIANGULASI DATA 

 

Peran Supervisi Akademik Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di PAUD Al-Barokah 1 Bondowoso 

Indikator Hasil Observasi Hasil Wawancara Hasil Dokumentasi Kesimpulan 

Perancanaan 

Supervisi 

Akademik 

    

a. Jadwal 

Supervisi 

Akademik 

 ``Kalo supervisi itu 

kepada guru paling tidak 

3 bulan sekali, jadi 

setiap guru nantinya 

dilakukan supervisi 

secara bergantian tapi 

berbeda hari. Setiap 1 

semester berarti 

dilakukan 2 

kali.``(Kepala Sekolah 

PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso, Selasa 23 

November 2021)`` 

 

`` Biasanya 3 bulan 

Foto dokumen jadwal 

supervisi 

Supervisi 

akademik kepala 

sekolah PAUD Al-

Barokah 1 

Bondowoso 

dilaksanakan setiap 

3 bulan sekali. 

Setiap guru yang 

disupervisi 

memiliki hari yang 

berbeda. Dalam 

ketentuan hari 

untuk pelaksanaan 

supervisi terhadap 

guru dilakukan 

dengan 
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Indikator Hasil Observasi Hasil Wawancara Hasil Dokumentasi Kesimpulan 

sekali mbak, untuk tepat 

harinya biasanya 

ditentukan dengan 

bersama-sama.`` ( Guru 

Kelas Sentra Peran 

Makro Mikro, Kamis 25 

November 2021)  

kesepakatan 

bersama antar guru 

dan kepala sekolah. 

b. Tujuan 

diadakan 

supervisi 

akademik 

 `` Ya mungkin kalo 

seperti itu sih bukan 

untuk berniat mencari 

kekurangan orang lain 

itu bukan maksud 

tujuannya. Tapi 

mungkin kalo ada 

kendala atau gimana itu 

jadi kalo diadakan 

supervisi mungkin itu 

tidak bisa diselesaikan 

sendiri maka nantinya 

diselesaikan dengan 

bersama-sama. Jadi 

setiap ada kendala jika 

tidak bisa diperbaiki 

sendiri maka akan 

 Tujuan diadakan 

supervisi akademik 

oleh kepala sekolah 

PAUD Al-Barokah 

1 Bondowoso 

supaya guru-guru 

mau bersama-sama 

memperbaiki dan 

meningkatkan 

kemampuan diri 

menjadi guru 

profesional agar 

tujuan visi misi 

yang telah 

ditetapkan tercapai.  
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Indikator Hasil Observasi Hasil Wawancara Hasil Dokumentasi Kesimpulan 

diselesaikan secara 

bersama-sama. Jadi 

kami bersama-sama 

memperbaiki dan 

meningkatkan diri 

supaya sesuai dengan 

visi misi lembaga kita`` 

(Kepala Sekolah PAUD 

Al-Barokah 1 

Bondowoso, Selasa 23 

November 2021) 

c. Rencana 

Kegiatan 

Supervisi 

Akademik 

 ``Untuk perencanaan itu 

sudah ada dalam aturan, 

kalo dari permendiknas 

itu kalo untuk ngajukan 

akreditasi itu kepala 

sekolah harus punya 

jadwal secara 

kontinyulah, setiap 3 

bulan sekali itu kita 

melakukan supervisi 

terhadap guru, semua 

yang ada tenaga 

pendidikan di sekolah. 

 Dari kesimpulan 

yang telah 

disampaikan oleh 

kepala sekolah dan 

ibu guru, 

perencanaan 

supervisi akademik 

yang dilakukan 

oleh kepala sekolah 

adalah dengan 

melakukan diskusi 

terlebih dahulu 

antara kepala 
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Indikator Hasil Observasi Hasil Wawancara Hasil Dokumentasi Kesimpulan 

itulah rencananya, kalo 

indikator-indikator yang 

harus di supervisi sudah 

ada di formatnya, jadi 

tinggal mengisi saja 

pada saat pelaksanaan. 

Nah sebelum 

dilaksanakan itu saya 

sebagai kepala sekolah 

selalu mengajak guru 

untuk berdiskusi hari 

apa baiknya setiap guru 

siap untuk disupervisi 

dan diberitahukan apa 

saja yang dinilai.`` 

(Kepala Sekolah PAUD 

Al-Barokah 1 

Bondowoso, Selasa 23 

November 2021) 

 

Gimana ya mbak 

ngejelasinnya, biasanya 

bu Umi itu sebelum 

sekolah dan guru. 

Kepala sekolah 

akan 

memberitahukan 

dan menannyakan 

hari yang tepat 

untuk pelaksanaan 

supervisi kepada 

setiap guru. Setelah 

ditentukan dengan 

jawaban dari setiap 

guru maka dapat 

ditentukan jadwal 

hari pelaksanaan 

supervisi akademik 

terhadap guru-

guru. Setelah 

ditentukan jadwal 

hariannya, kepala 

sekolah 

memberikan 

format penilaian 

terhadap guru 

supaya guru-guru 

mengetahui dan 
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melaksanakan kegiatan 

supervisi itu pada saat 

berkumpul semua 

diberitahukan bulan ini 

diadakan supervisi, terus 

jadwalnya mengikuti 

kehendak kita nya. 

Misalnya saya siap 2 

hari kedepannya yang 

lainnya dilanjut setelah 

saya dibesoknya gitu. 

Jadi guru-gurunya 

tinggal mempersiapkan 

diri saja. ( Guru Kelas 

Sentra Peran Makro 

Mikro, Kamis 25 

November 2021)`` 

 

`` Yang harus 

dipersiapkan pada saat 

pelaksanaan supervisi 

nantinya itu, 

mempersiapkan rpph 

mempersiapkan 

diri. Persiapan 

yang dilakukan 

guru sebelum 

dilaksanakan 

supervisi yaitu 

guru-guru 

menyiapkan rpph 

dan lkh yang tepat 

untuk diterapkan 

dalam pemberian 

pembelajaran 

terhadap peserta 

didik. 
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dan lkh mbak. Kalo 

pembuatan rppm, prota, 

prosem itukan sudah 

dibuat sudah lama 

bareng-bareng 

ngerjakannya sama 

kepala sekolah jadi 

tinggal kita aja buat 

rpphnya. Tinggal 

gimana kita menerapkan 

pembelajaran ke anak-

anak mbak. ( Guru 

Kelas Sentra Peran 

Makro Mikro, Kamis 25 

November 2021)`` 

Pelaksanaan 

Supervisi 

Akademik 

    

 

a. Bagaimana 

Pelaksanaan 

Supervisi 

Akademik 

 ``Kalo pelaksanaan 

supervisi ke pendidik itu 

ya, jadi saya itu menilai 

ke pendidik itu dimulai 

dari awal penyambutan, 

 Pelaksanaan 

supervisi akademik 

yang dilaksanakan 

di PAUD Al-

barokah 1 
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kegiatan pembukaan, 

kegiatan inti, kegiatan 

penutupnya sampai 

kepenilaian itu yang 

disupervisi baik dari 

segi pengaplikasian 

ataupun dari segi 

administrasinya. (Kepala 

Sekolah PAUD Al-

Barokah 1 Bondowoso, 

Selasa 23 November 

2021)`` 

 

``Biasanya saya itu 

mehliat dari kejauhan 

saja pada saat kegiatan 

penyambutan dan 

pembukaann. pada saat 

kegiatan inti itu saya liat 

dari dekat jendela kelas 

jadi tidak terlalu 

mengganggu anak-anak. 

Dan juga saya 

bondowoso. Pada 

hari yang 

ditentukan kepala 

sekolah akan 

mensupervisi salah 

satu guru, untuk 

guru yang 

laindilakukan di 

hari yang berbeda. 

Kepala sekolah 

akan melihat guru 

yang disupervisi 

dimulai dari 

penyambutan guru 

terhadap ke peserta 

didik. Kegiatan 

penyambutan dan 

pembukaan 

terhadap guru yang 

disupervisi, kepala 

sekolah melihat 

dari kejauhan saja. 

Pada saat kegiatan 

inti, kepala sekolah 

melihat dari 
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memberikan kertas 

kosong kepada guru 

yang saya supervisi 

untuk mengetahui 

permasalahannya 

sendiri. Jika 

permasalahannya itu 

bisa diselesaikan sendiri 

biar guru itu sendiri 

yang menyelesaikannya 

jika permasalahan itu 

tidak terlalu sensitif dan 

bisa dibicarakan 

bersama-sama, yaa 

dibicarakan bersama-

sama supaya dapat 

menemukan 

jawabannya. Biasanya 

setelah guru yang 

disupervisi itu sudah 

menulis saya suruh 

datang ke kantor saya 

dan berbincang berdua 

supaya saya dan guru 

tersebut lebih terbuka. 

jendela kelas 

supaya tidak 

mengganggu 

peserta didik. 

Setelah kegiatan 

pembelajaran 

selesai, kepala 

sekolah 

memberikan kertas 

kosong kepada 

guru yang 

disupervisi dengan 

tujuan guru 

tersebut telah 

memberikan 

pembelajaran yang 

sesuai atau belum. 

Cara tersebut akan 

membuat guru-

guru dapat 

inropeksi diri 

apakah kegiatan 

pembelajaran yang 

dilakukan telah 

tercapai atau masih 
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(Kepala Sekolah PAUD 

Al-Barokah 1 

Bondowoso, Selasa 23 

November 2021)`` 

 

``Teknik yang 

digunakan dalam 

pelaksanaan supervisi 

terhadap guru itu 

biasanya pengamatan 

atau observasi kelas, 

terus dilanjutkan dengan 

pemberian kertas 

kosong, dilanjutkan 

dengan pertemuan 

individu, biasanya 

diakhir pelaksanaan atau 

tindak lanjut diadakan 

diskusi bersama. Itu saja 

mbak (Kepala Sekolah 

PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso, Selasa 23 

November 2021)`` 

terkendala. Setelah 

pemberian kertas 

kosong, kepala 

sekolah menuntun 

guru yang 

disupervisi menuju 

ke kantor untuk 

membicarakan 

kegiatan 

pembelajaran tadi 

dan mendengarkan 

pendapat guru yang 

di supervisi. Jika 

permasalahan 

tersebut bisa 

ditampung sendiri 

oleh guru maka 

kepala sekolah 

akan membiarkan 

guru tersebut untuk 

menemukan 

solusinya dan 

kepala sekolah 

berperan menjadi 

pendukung. Jika 
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``Ya ngontrol ini 

biasanya tugas-tugasnya 

ini, itu setau saya seperti 

buat apa enggak 

rpphnya, lkhnya, terus 

sama anak-anak itu 

gimana, apakah anak-

anak sudah menguasai 

atau gimana kan 

karakter anak-anak beda 

jadi perkembangannya 

apakah sudah sesuai apa 

belum gitu. Terus 

dikasih kertas kosong 

itu, jika ada 

permasalahan ditulis 

buat intropeksi diri saja 

sebenarnya itu. Pada 

saat pembelajaran itu 

kepala sekolah cuman 

melihat dari luar kelas 

jadi tidak mengganggu 

anak-anak pada saat 

sedang belajar mbak. ( 

Guru Kelas Sentra Peran 

permasalahan 

tersebut tidak dapat 

ditampung sendiri 

dan membutuhkan 

pendapat, solusi 

dari orang lain 

maka kepala 

sekolah akan 

membantu mencari 

jalan keluar 

bersama dengan 

guru-guru yang 

lainnya. Dalam hal 

ini teknik yang 

digunakan oleh 

kepala sekolah 

dalam melakukan 

supervisi akademik 

yaitu melakukan 

obervasi kelas, 

pemberian lembar 

kosong, pertemuan 

individu dan pada 

saat melakukan 

pelaksanaan tindak 
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Makro Mikro, Kamis 25 

November 2021)`` 

 

lanjut, kepala 

sekolah 

menggunakan 

teknik diskusi 

bersama. 

Tindak lanjut 

supervisi 

akademik  

    

a. Kendala dari 

kegiatan 

supervisi 

akademik 

 `` Apa yaa, sepertinya 

gak ada deh kalau untuk 

melaksanakan supervisi. 

Kalo awal-awal itu dulu-

dulunya itu pasti ada 

karena dulu format-

formatnya itu belum ada 

terus dilakukannya tidak 

tercatat atau tertulis 

mbak, jadi dilaksanakan 

aja langsung kalau dulu 

itu. Kalau sekarang 

supervisinya sudah 

terlaksana dengan baik. 

Mungkin permasalahan 

 Kendala dalam 

pelaksanaan 

supervisi akademik 

yang terdapat di 

PAUD Al-Barokah 

1 Bondowoso 

masih belum 

ditemukan. 

Dikarenakan pada 

saat sebelum 

pelaksanaan 

kegiatan supervisi 

akademik 

dilakukan, kepala 

sekolah dan guru-
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dari guru itu ada tapi 

masih bisa diperbaiki 

oleh guru itu yang punya 

permasalahannya. 

(Kepala Sekolah PAUD 

Al-Barokah 1 

Bondowoso, Selasa 23 

November 2021)`` 

 

``Pastinya nyaman kok 

mbak, kan sebelumnya 

diberitahukan terlebih 

dahulu, terus tujuan 

kegiatan itu untuk apa 

buat ibu gurunya, dan 

juga mereka semua 

terbuka satu sama lain 

jadi tidak ada 

kesenjangan antara saya 

dengan guru-guru. 

Guru-guru disini 

semangat sekali jika ada 

permasalahan yang ada 

guru telah 

berdiskusi untuk 

pelaksanaan 

supervisi 

akademik. 

Sehingga guru-

guru telah siap 

untuk di supervisi. 

Kendala yang 

terjadi biasanya 

dalam 

pembelajaran guru 

yang dimana 

kegiatan 

pembelajaran yang 

telah dilakukan 

belum tercapai 

pada peserta didik. 

Dalam hal ini guru 

tersebut akan 

mendiskusikan 

kembali kepada 

guru-guru yang 

lainnya dan juga 

kepala sekolah 
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mereka mau 

memperbaiki diri mau 

mendengarkan pendapat 

orang lain. (Kepala 

Sekolah PAUD Al-

Barokah 1 Bondowoso, 

Selasa 23 November 

2021)`` 

 

``Untuk kendala, belum 

ada sih mbak, karena 

kepala sekolah dan 

guru-guru disini itu 

selalu diskusi dulu nyari 

kesepakatan dulu 

sebelum kegiatan 

supervisi dilakukan jadi 

kegiatannya berjalan 

lancar. ( Guru Kelas 

Sentra Peran Makro 

Mikro, Kamis 25 

November 2021)`` 

untuk bersama-

sama memperbaiki 

pembelajaran yang 

masih belum sesuai 

untuk peserta 

didik.  
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b. Kegiatan yang 

dilakukan 

setelah 

melakukan 

supervisi 

akademik 

 `` Biasanya kan 

supervisi itu kan 

dilakukan secara 

bertahap. Nah itu yang 

pertama misalnya ada 

kendala, kalo gak ada 

kendala ya dilanjut aja. 

Kalo misal ada kendala 

nanti di selesaikan 

bersama-sama. Nah 

untuk jadwal supervisi 

yang akan datang itu 

supervisi yang 

sebelumnya itu kita 

evaluasi lagi kendala 

yang dulu itu apakah 

sudah diperbaiki dengan 

benar apa belum gitu 

dan juga saya tetap 

memberikan memotivasi 

kepada guru-guru 

supaya tetap mau 

berkembang dan 

 Kegiatan setelah 

pelaksanaan 

supervisi akademik 

yang telah 

dilakukan. Kepala 

sekolah dan guru-

guru saling 

bertukar fikiran 

yang dimana jika 

didalam 

pelaksanaan 

supervisi akademik 

terdapat kendala 

dalam 

pembelajaran. 

maka kepala 

sekolah dan guru-

guru saling 

berdiskusi untuk 

menemukan solusi 

serta memperbaiki 

pembelajaran 

untuk kedepannya. 
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memperbaiki diri 

menjadi yang lebih baik 

lagi. (Kepala Sekolah 

PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso, Selasa 23 

November 2021)`` 

 

`` Tindakan yang 

dilakukan kepala 

sekolah ya?, ya 

mendukung guru, jika 

memang ada 

permasalahan yang 

susah kepala sekolah 

juga akan membantu. 

Jika ada pelatihan untuk 

peningkatan mutu 

pendidikan pada setiap 

tahunnya itu saya 

haruskan semua 

pendidik yang ada di 

lembaga mengikuti 

pelatihan, mengikuti 

jika pada saat 

pelaksanaan 

supervisi akademik 

dilakukan kembali 

dan masih terdapat 

kendala yang sama 

atau yang baru. 

Kepala sekolah dan 

guru-guru berusaha 

untuk memperbaiki 

dan meningkatkan 

diri dalam 

pembelajaran 

supaya tujuan yang 

telah ditetapkan 

tercapai. Pada 

setiap tahunnya, 

kepala sekolah 

selalu memberikan 

kesempatan kepada 

guru-guru untuk 

mengikuti 

pelatihan dari 

diknas dan juga 

dari organisasi luar 
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seminar, workshop itu. 

(Kepala Sekolah PAUD 

Al-Barokah 1 

Bondowoso, Selasa 23 

November 2021)`` 

 

`` Ya lebih memperbaiki 

diri lagi mbak. Kalo 

misal salah satu guru itu 

ya menemukan 

permasalahan dalam 

pembelajaran itu 

biasanya diomongi 

bersama-sama. Supaya 

guru-guru yang lainnya 

tau jadi bisa 

memperbaiki diri lagi 

mbak. Jadi pemberian 

pembelajarannya bisa 

lebih baik lagi dari yang 

sebelumnya. ( Guru 

Kelas Sentra Peran 

Makro Mikro, Kamis 25 

yang terkait dengan 

pengembangan 

kemampuan guru 

dalam 

pembelajaran. 

Sehingga kepala 

sekolah menjadi 

peran pendukung 

yang sangat 

penting bagi guru-

guru. 
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November 2021)`` 

 

``Sering mbak. Awal-

awalnya saya ikut 

pelatihan itu saya masih 

bingung itu 

pembahasannya tentang 

KD itu apa KI itu apa 

gimana membuat rpph 

yang baik dan benar. 

Terus media 

pembelajaran yang 

kreatif itu. Jadi setiap 

tahunnya kan sering ikut 

pelatihan, seminar dan 

workshop itu mbak jadi 

saya ya sudah ingat 

ingat sendiri dah KI, KD 

itu jadi mudah untuk 

membuat rpphnya. Yang 

awalnya lagu anak 

cuman hafal 10 lagu, 

sekarang sudah punya 
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lagu anak-anak banyak 

mbak sampai 60 lebih 

ada mbak. Apalagi 

prota, prosem, rppm itu 

sudah paham betul 

mbak. ( Guru Kelas 

Sentra Peran Makro 

Mikro, Kamis 25 

November 2021)`` 

 

c. Manfaat 

kegiatan 

supervisi 

akademik 

 `` Hasilnya yaitu guru-

guru menjadi semangat 

dan kinerjanya semakin 

meningkat, terbuka tidak 

ada yang 

disembunyikan, serta 

guru-guru mau 

memperbaiki diri 

menjadi yang lebih baik 

lagi dari sebelumnya. 

(Kepala Sekolah PAUD 

Al-Barokah 1 

Bondowoso, Selasa 23 

 Manfaat dari 

pelaksanaan 

supervisi akademik 

yang telah 

dilakukan oleh 

kepala sekolah 

yaitu guru-guru 

menjadi terbuka 

satu sama lain, 

semangat untuk 

memperbaiki dan 

meningkatkan 

kemampuan diri 
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November 2021)`` 

 

`` Pastinya menjadi guru 

yang lebih baik lagi 

supaya tujuan visi misi 

yang diterapkan di 

sekolah itu tercapai 

mbak. ( Guru Kelas 

Sentra Peran Makro 

Mikro, Kamis 25 

November 2021)`` 

supaya dapat 

tercapai tujuan dari 

visi misi yang telah 

ditetapkan. 
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LAMPIRAN J. LEMBAR DOKUMENTASI 

J. 1 Lembar dokumentasi bangunan sekolah  

 

Gambar 1. Kelas Sentra Balok dan Persiapan  

 

Gambar 2. Kelas Sentra Peran Makro Mikro 
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Gambar 3. Kelas Sentra Bahan Alam, Seni dan Kreativitas 

 

Gambar 4. Alat Permainan Luar Ruangan 
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J. 2 Lembar Dokumentasi Kinerja Guru dalam Kegiatan Pembelajaran 

 

Gambar 5. Kegiatan pembuka dalam pembelajaran 

 

Gambar 6. Kegiatan Pembelajaran Sentra Balok Kelompok Barat 

 

 

Gambar 7. Kegiatan Pembelajaran Sentra Peran Kelompok Timur 

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



123 

 

 

 

J. 3 Lembar dokumentasi observasi 

 

Gambar 8. Kegiatan Observasi bersama dengan Guru-Guru 

 

 

 

Gambar 9. Pertemuan Awal Untuk Menentukan Jadwal Kegiatan Supervisi 

Akademik 
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Gambar 10. Kegiatan Diskusi Untuk Tindak Lanjut Setelah Pelaksanaan Supervisi 

Akademik 

 

 

Gambar 11. Kegiatan Workshop Yang Dilakukan Oleh Kepala Sekolah 
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J. 4 Lembar dokumentasi wawancara 

 

Gambar 11. Kegiatan Wawancara Bersama Kepala Sekolah 

 

Gambar 12. Kegiatan Wawancara Bersama Guru 
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J. 5 Lembar dokumentasi pembelajaran (RPPH) di PAUD Al-Barokah 1 

Bondowoso 

Sentra Persiapan / Kelompok : Barat (5-6 Tahun) Sabtu, 20 November 2021 

Tema / Sub Tema : Transportasi/ Transportasi Udara/ Roket 

Jurnal Pagi    

- Mengikuti “Senam Maumere” 
- Mengikuti “Senam Chicken Dance” 

- Bermain “klompen”.  
 

Inti / 

Sentra

        

- Mewarnai LKA “Roket” 
- Bermain puzzle kendaraan 

- Bermain puzzle huruf 

- Bermain menggambar sepeda ontel 

- Bermain mencocok pola gerobak 

Kegiatan 

Dirumah 

- Bimbinglah ananda untuk mewarnai roket dengan tekhnik 

gradasi. 

 

 
 

Telah diperiksa tanggal 

: 

 

 

Oleh : 

 

Bu  

Bintang : 

 

 

Catatan untuk Orang Tua : 
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Sentra Peran/ Kelompok: Timur/Selatan(2-4 Tahun) Sabtu,20 November 

2021 

Tema / Sub Tema : Transportasi/ Transportasi Udara/ Roket 

Jurnal 

Pagi          

- Mengikuti “Senam Maumere” 
- Mengikuti “Senam Chicken Dance” 

- Bermain “Klompen”.  
 

Inti / 

Sentra

        

- Mewarnai LKA “Roket” 
- Bermain peran di Terminal 

-  

-  

-  

Kegiatan 

Dirumah 

- Bimbinglah ananda untuk mewarnai roket dengan tekhnik 

gradasi (Ibu menuliskan) 
 

Telah diperiksa tanggal 

: 

 

 

Oleh : 

 

Bu  

Bintang : 

 

 

Catatan untuk Orang Tua : 
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LAMPIRAN K. DOKUMEN SEKOLAH 
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LAMPIRAN L. DOKUMEN SURAT IZIN PENELITIAN  
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