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ABSTRACT. The purpose of this School Action Research is to improve the performance and discipline 

skills of teachers in arranging learning tools at SMP Negeri 3 Simpang Kanan, Aceh Singkil Regency, 

Aceh Province in 2019. This research was conducted for 3 (three) months, August to October 2019 in 

odd semesters. The research subjects were teachers of SMP Negeri 3 Simpang Kanan, Aceh Singkil 

Regency, Aceh Province, a total of 18 people. Problem formulation: Is the implementation of 

supervision being able to improve the ability of teachers to prepare learning tools at SMP Negeri 3 

Simpang Kanan, Aceh Singkil Regency, Aceh Province in 2019? The technique of collecting data is by 

carrying out collaborative activities of educators through supervision, conducting an assessment of 

teacher preparation in learning, and conducting an assessment of teacher responsibilities. Data 

validation was carried out by comparing the average score with the results of the assessment of the 

cooperation of the teaching staff in arranging learning ratings and conducting class visits. Data 

analysis was carried out by means of direct observation and practice. Performance indicators are 

measuring tools to obtain acceptable data. The results of this study indicate that there is an increase in 

teacher performance in preparing learning tools, this can be seen in the first cycle of meetings 1 and 2, 

respectively, the percentage of teacher readiness is 44% and 61% (insufficient and insufficient 

category), then in the second cycle of meeting 1 and 2, respectively, the percentage of teacher 

attendance is 77% and 94% (good and very good categories). So these data are clearly experienced by 

teachers of SMP Negeri 3 Simpang Kanan, Aceh Singkil Regency, Aceh Province. 
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ABSTRAK. Tujuan dari Penelitian Tindakan Sekolah ini adalah meningkatkan kemampuan kinerja dan 

kedisiplinan guru dalam menusun perangkat pembelajaran di SMP Negeri 3 Simpang Kanan Kabupaten Aceh 

Singkil  Provinsi Aceh Tahun 2019. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, Agustus   sampai dengan 

Oktober  2019 pada semester ganjil. Subjek penelitian guru-guru SMP  Negeri 3 Simpang Kanan Kabupaten Aceh 

Singkil Provinsi Aceh, jumlah 18 orang. Rumusan masalah: Apakah dengan pelaksanaan Supervisi diupayakan 

dapat meningkatkan kemampuan Guru dalam menyusun perangkat pembelajaran di  SMP Negeri 3  Simpang 

Kanan Kabupaten  Aceh Singkil Provinsi Aceh Tahun 2019? Teknik pengumpulan data dengan melaksanakan 

kegiatan kerja sama tenaga pendidik melalui supervisi, melaksanakan penilaian terhadap persiapan guru dalam 

pembelajaran, dan melakukan penilaian terhadap tanggung jawab guru. Validasi data dilakukan dengan 

membandingkan skor rata-rata dengan hasil penilaian terhadap kerja sama tenaga pendidik dalam menyusun 

perankat pembelajaran  dan melakukan kunjungan kelas. Analisa data dilakukan dengan teknik observasi dan 

praktek langsung. Indikator kinerja yaitu alat ukur  untuk mendapatkan data yang dapat diterima. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan kinerja guru dalam menyusun perangkat pembelajaran, 

Hal ini terlihat pada siklus I pertemuan 1 dan 2 masing-masing prosentae kesiapan guru sebesar 44% dan 61% 

(kategori kurang dan cukup), selanjutnya pada siklus II pertemuan 1 dan 2 masing-masing prosentase kesipan 

guru menjadi sebesar 77% dan  94% ( kategori baik dan sangat baik). Jadi data tersebut terlihat jelas yang dialami 

oleh guru SMP  Negeri 3 Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. 

Kata kunci:   Supervisi,  kemampuan guru, perangkat pembelajaran 
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PENDAHULUAN 

Potensi sumber daya guru itu perlu 

terus menerus bertumbuh dan berkembang 

agar dapat melakukan fungsinya secara 

professional. Itulah sebabnya ulasan 

mengenai perlunya supervisi pembelajaran 

itu bertolak dari keyakinan dasar bahwa 

guru adalah suatu profesi sebagai ujung 

tombak untuk mencerdaskan anak bangsa. 

Suatu profesi selalu bertumbuh dan 

berkembang. Perkembangan profesi itu 

ditentukan oleh faktor internal maupun 

faktor eksternal untuk meningkatakan 

kompetensi guru. 

Pentingnya pelaksanaan supervisi 

di SMP Negeri 3 Simpang Kanan bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan Guru 

dalam menyusun perangkat pembelajaran 

di SMP Negeri 3 Simpang Kanan 

Kabupaten Aceh Singkil untuk menjadi 

guru yang  perangkat pembelajaran dan  

memiliki karakter  yang baik. SMP Negeri 

3 Simpang Kanan memliki PTK berjumlah  

16 dengan terdiri dari guru PNS 8 orang dan 

non PNS 8 orang dengan  latar belakang 

pendidikan yang berbeda sesuai dengan 

profesi Jabatan Guru. Oleh karena itu 

kegiatan supervisi ini hendaknya rutin 

dilaksanakan di sekolah sebagai salah satu 

kegiatan yang dipandang positif dalam  

upaya meningkatkan proses pembelajaran 

bagi guru SMP Negeri 3 Simpang Kanan.. 

Di sekolah guru merupakan unsur 

yang sangat mempengaruhi tercapainya 

tujuan pendidikan selain unsur murid dan 

fasilitas lainnya. Keberhasilan 

penyelenggaraan pendidikan sangat 

ditentukan kesiapan guru dalam 

mempersiapkan peserta didiknya melalui 

kegiatan belajar mengajar. Namun 

demikian posisi strategis guru untuk 

meningkatkan mutu hasil pendidikan 

sangat dipengaruhi oleh kemampuan 

pengembangan perangkat pembelajaran 

guru.  

Hambatan yang menjadikan guru 

tidak fokus dengan pelaksanaan 

pembelajaran adalah guru kurang 

mempersiapkan perencanaan 

pembelajaran, penguasaan metode atau 

model  dan media mengajar, dan kurangnya 

teknik memotivasi anak. Guru di SMP 

Negeri 3 Simpang Kanan  banyak dan 

kekurangan dalam peningkatan mutu 

pendidikan, guru kurang meghargai waktu, 

karakter guru   tidak di upayakan sebagai  

tanggung jawab sebagai pendidik sehingga 

guru hanya mampu berdiri di depan kelas 

dengan membaca buku seadanya dan 

sebagaian guru tidak menguasai materi. 

Permasalahan yang terjadi dalam proses 

belajar mengajar oleh guru SMP Negeri 3 

Simpang Kanan  adalah kurang menguasai 

teknik penguasaan bahan ajar metode 

pembelajaran dan guru hanya  mengenal 

sebagian  perangkat pembelajaran. Kepala 

sekolah mengupayakan  melaksanakan 

supervisi dan berkolaborasi dengan guru 

sebagai solusi untuk meningkatkan 

kemampuan guru di upayakan untuk 

mempunyai kemampuan menyusun 

perangkat pembelajaran, jadi guru jangan 

berpikiran negatif bahwa perangkat 

pembelajaran sebagai beban guru, tetapi 

sebagai tanggung jawab seorang pendidik 

yang perangkat pembelajaran dan perlu 

persiapkan  perangkat pembelajaran yang 

lengkap  supaya siswa dapat memahami 

materi bagi setiap guru yang akan mengajar  

di kelas dan dapat menggunakan waktu 

yang tepat dan disiplin guru yang tinggi. 

Berkenaan dengan latar belakang 

masalah di atas, maka peneliti dapat 
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menyimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut; 1) Guru tidak fokus dalam 

pelaksanaan pembelajaran selama ini, 2) 

Kurangnya peningkatan  mutu  guru dalam 

menghargai  waktu, 3) Kurangnya kesiapan  

guru dalam  mengajar yang disebabkan 

karakter tangggungjawab guru  sebagian 

masih rendah, dan 4)  Guru sebagian sudah 

mengenal apa itu Perangkat 

Pembelajaran.tetapi dianggap sebagai 

beban dan berbagai alasan kurikulum selalu 

berubah-ubah. 

Berdasarkan  uraian di atas, maka 

penulis ingin melaksanakan Penelitian 

Tindakan Sekolah yang berjudul 

“Pelaksanaan Supervisi Berupaya Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Guru Dalam 

Menyusun Perangkat Pembelajaran di SMP  

Negeri 3 Simpang Kanan Kabupaten  Aceh 

Singkil ”. 

 

KAJIAN TEORI 

Supervisi terutama sebagai bantuan 

yang berwujud layanan perangkat 

pembelajaran yang dilakukan oleh kepala 

sekolah, penilik sekolah, dan pengawas 

serta supervisor lainnya untuk 

meningkatkan proses dan hasil belajar. Jika 

yang dimaksudkan supervisi adalah 

layanan perangkat pembelajaran untuk 

meningkatkan proses dan hasil belajar, 

maka banyak pakar yang memberikan 

batasan supervisi sebagai bantuan kepada 

staff untuk mengembangkan situasi 

pembelajaran yang lebih baik (Depdikbud, 

1975). 

 Wiles (1987) memberikan batasan 

supervisi yaitu supervision is service 

activity that exits to help teacher do their 

job better. Berdasarkan pengertian tersebut 

disimpulkan supervisi adalah: 1) 

Serangkaian bantuan yang berwujud 

layanan perangkat pembelajaran, 2) 

Layanan perangkat pembelajaran tersebut 

diberikan oleh orang yang lebih ahli (kepala 

sekolah, penilik sekolah, pengawas, dan 

ahli lainnya) kepada guru, dan 3) Maksud 

layanan perangkat pembelajaran tersebut 

adalah agar dapat meningkatkan kualitas 

proses dan hasil belajar sehingga tujuan 

pendidikan yang di rencanakan dapat 

dicapai. 

Batasan supervisi yang demikian ini 

sekaligus mereduksikan supervisi model 

lama. Supervisi model lama lebih 

mencerminkan pengertian supervisi dari 

segi etimologis. Dimana super diartikan 

sebagai atas, sedangkan visi diartikan 

melihat. Dengan demikian supervisi berarti 

melihat dari atas. Oleh karena itu secara 

etimologis supervisi diartikan melihat dari 

atas. Maka praktik-praktik supervisi lebih 

banyak mengarah ke inspeksi, kepenilikan, 

dan kepengawasan. Apa yang disebut 

sebagai supervisi, pada kenyataannya 

adalah inspeksi (Nawawi, 1983). Gwynn 

(1961:8) mengemukakan supervision 

oroginated inspection of school and 

continued with that its major emphasis to 

about 1920. 

Supervisi dengan model lama 

(inspeksi) dapat menyebabkan guru merasa 

takut, tidak bebas dalam melaksanakan 

tugas, dan merasa terancam keamanannya 

bila bertemu dengan supervisor, tidak 

memberikan dorongan bagi kemajuan guru. 

Oleh karena itu, semua kegiatan 

pembaharuan pendidikan, termasuk 

pembaharuan kurikulumnya, yang 

dilakukan dengan pengerahan waktu, 

biaya, dan tenaga bisa menjadi sia-sia. 

Carter dalam Soetopo dan 

Soemanto (1984:39) mengemukakan 

bahwa supervisi adalah segala usaha dari 
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petugas sekolah dalam memimpin guru dan 

petugas lainnya dalam memperbaiki 

pembelajaran yang mencakup menstimulir, 

menyeleksi pertumbuhan jabatan dan 

perkembangan guru, merevisi tujuan 

pendidikan lembaga pendidikan, bahan, 

metode, dan evaluasi pembelajaran. 

Program supervisi bertumpu pada satu 

prinsip yang mengakui bahwa setiap 

manusia mempunyai potensi untuk 

berkembang. Supervisi merupakan suatu 

teknik pelayanan yang tujuan utamanya 

mempelajari dan memperbaiki secara 

bersama faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan peserta 

didik. 

Supervisi diartikan sebagai 

pelayanan yang disediakan oleh pemimpin 

untuk membawa guru (orang yang 

dipimpin) agar menjadi guru atau personil 

yang semakin cakap sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan ilmu pendidikan khususnya 

agar dapat meningkatkan efektivitas proses 

pembelajaran di sekolah. Wiles (1987) 

mengemukakan terdapat tiga aspek 

kegiatan supervisi yaitu aspek personil, 

aspek operasional, dan aspek material. 

Aspek personil meliputi subjek yang 

terlibat dalam suatu situasi supervisi. 

Aspek operasional mencakup aktivitas 

individu dan kelompok yang terlibat dalam 

suatu situasi dengan mendayagunakan 

segala sumber yang ada baik 

human resource dan nonhuman resource g

una mencapai tujuan pendidikan dan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Aspek 

material mencakup segala benda baik yang 

bersifat hardware maupun software yang 

didayagunakan untuk memperlancar proses 

pembelajaran.  

Keberhasilan seorang guru dalam 

pembelajaran sangatlah diharapkan, untuk 

memenuhi tujuan tersebut diperlukan suatu 

persiapan yang matang. Suparno (2002) 

mengemukakan sebelum guru mengajar 

(tahap persiapan) seorang guru diharapkan 

mempersiapkan bahan yang mau diajarkan, 

mempersiapkan alat-alat peraga/praktikum 

yang akan digunakan, mempersiapkan 

pertanyaan dan arahan untuk memancing 

siswa aktif belajar, mempelajari keadaan 

siswa, mengerti kelemahan dan kelebihan 

siswa, serta mempelajari pengetahuan awal 

siswa, kesemuanya ini akan terurai 

pelaksanaannya di dalam perangkat 

pembelajaran. 

Suhadi, (2007:24) mengemukakan 

bahwa perangkat pembelajaran adalah 

sejumlah bahan, alat, media, petunjuk dan 

pedoman yang akan digunakan dalam 

proses pembelajaran. Dari uraian tersebut 

dapatlah dikemukakan bahwa perangkat 

pembelajaran adalah sekumpulan media 

atau sarana yang digunakan oleh guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran di kelas, 

serangkaian perangkat pembelajaran yang 

harus dipersiapkan seorang guru dalam 

menghadapi pembelajaran di kelas, berikut 

dalam tulisan ini kami membatasi 

perangkat pembelajaran hanya pada: (a) 

Rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

Buku siswa (BS), Buku Pegangan Guru 

(BPG), Lembar Kegiatan Siswa (LKS), dan 

Tes Hasil Belajar. 

Berikut akan dipaparkan masing-

masing perangkat pembelajaran yang 

dimaksud yaitu : 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran 

merupakan panduan kegiatan guru dalam 

kegiatan pembelajaran sekaligus uraian 
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kegiatan siswa yang berhubungan dengan 

kegiatan guru yang dimaksudkan. RPP ini 

disusun berdasarkan indikator-indikator 

yang telah disusun mengacu pada prinsip 

dan karakteristik pembelajaran yang dipilih 

berisi tujuan pembelajaran, materi ajar, 

metode pengajaran, sumber belajar, dan 

penilaian hasil belajar, RPP yang disusun 

mencakup alokasi waktu  2 x 40 menit 

(khusus SMP) untuk setiap pertemuan 

(tatap muka). 

2. Buku 

Buku sebagai rangkaian dari 

perangkat pembelajaran tentunya haru 

memberikan manfaat bagi guru khususnya 

siswa. Depdiknas (2008a:12) menjelaskan 

bahwa “Buku adalah bahan tertulis yang 

menyajikan ilmu pengetahuan buah pikiran 

dari pengarangnya.” Lebih lanjut dijelaskan 

dari sumber yang sama (Depdiknas, 

2008a:12), bahwa: 

Buku sebagai bahan tertulis 

merupakan buku yang berisi suatu ilmu 

pengetahuan hasil analisis terhadap 

kurikulum dalam bentuk tertulis. 

Sedangkan buku yang baik adalah buku 

yang ditulis dengan menggunakan bahasa 

yang baik dan mudah dimengerti, disajikan 

secara menarik dilengkapi dengan gambar 

dan keterangan-keterangannya, isi buku 

juga menggambarkan sesuatu yang sesuai 

dengan ide penulisnya. 

3. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Perangkat pembelajaran menjadi 

pendukung buku dalam pencapaian 

kompetensi dasar siswa adalah lembar 

kegiatan siswa (LKS). Lembar ini 

diperlukan guna mengarahkan proses 

belajar siswa, dimana pembelajaran yang 

berorientasi kepada peserta didik, maka 

dalam serangkaian langkah aktivitas siswa 

harus berkenaan dengan tugas-tugas dan 

pembentukan konsep pembelajaran. 

Dengan adanya lembar kegiatan siswa ini, 

maka partisipasi aktif peserta didik sangat 

diharapkan, sehingga dapat memberikan 

kesempatan lebih luas dalam proses 

konstruksi pengetahuan dalam dirinya. 

4. Tes Hasil Belajar (THB) 

Untuk menyatakan bahwa suatu 

proses belajar mengajar dapat dikatakan 

berhasil, setiap guru memiliki pandangan 

masing-masing. Namun untuk 

menyamakan persepsi sebaiknya kita 

berpedoman pada kurikulum yang berlaku 

saat ini, antara lain bahwa suatu proses 

belajar mengajar tentang suatu bahan 

pengajaran dinyatakan berhasil apabila 

Kompetensi Dasar (KD)-nya dapat dicapai. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan 

bertempat di SMP Negeri 3 Simpang 

Kanan Kaupaten Aceh Singkil. Peneliti 

sengaja memilih lokasi tersebut, 

dikarenakan bertugas  sebagai kepala  

sekolah di SMP tersebut. Penelitian ini 

dalam pelaksanaannya membutuhkan 

waktu sekitar 3 (tiga) bulan dimulai dari 

bulan Agustus  sampai dengan Oktober 

Tahun 2019. Subjek dalam Penelitian 

Tindakan Sekolah ini adalah guru-guru 

SMP Negeri 3 Simpang Kanan Kabupaten 

Aceh Singkil sebagai pimpinan di sekolah, 

dengan jumlah guru 16 orang. 

Dalam penelitian tindakan sekolah ini 

sumber data berasal dari guru-guru yang 

diberi pembinaan oleh kepala sekolah 

melalui supervisi  di sekolah. Teknik 

pengumpulan data: 1) Melaksanakan 

peningkatan kinerja guru melalui 

perencanaan pengembangan professional 

dan melakukan kunjungan kelas, 2) 

Melakukan penilaian terhadap persiapan 
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guru dalam pembelajaran, dan 3) 

Melakukan penilaian terhadap tanggung 

jawab guru. Alat pengumpulan data: 1) 

Daftar penilaian terhadap guru, 2) Daftar 

pembinaan guru, dan 3) Daftar wawancara 

guru. 

 

A. Validasi Data 

1. Data tersebut dianalisis dengan 

membandingkan skor rata-rata 

dengan hasil penilaian perencanaan 

pengembangan profesional dan 

melakukan kunjungan kelas. 

No 
Klasifikasi 

Penilaian  

Rentang 

nilai 

1 A : Baik sekali 
86% – 

100% 

2 B : Baik 
71% – 

85% 

3 C : Cukup 
51% – 

70% 

4 D : Kurang 0% – 50% 

 

2. Validasi data juga dilakukan 

dengan melaksanakan triangulasi 

antara kinerja guru dan proses 

pembelajaran siswa. 

 

B. Analisis Data 

Data dan informasi dianalisis dan 

diinterprestasikan mulai dari awal 

penelitian sampai berakhirnya Penelitian 

Tindakan Sekolah ini. Analisis adalah 

proses penyusunan data agar data mudah 

ditafsirkan. Menyusun data berarti 

menggolongkan ke dalam pola, tema atau 

kategori. Sedangkan tafsiran dilakukan 

untuk memberi makna, pada analisis, 

dengan jalan menjelaskan pola katagori. 

Analisis data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah teknik observasi, 

praktek langsung yang meliputi : 

1. Kreativitas guru 

2. Kemampuan guru dalam berkarya 

3. Kedisiplinan guru dalam bertindak 

4. Tanggung jawab guru dalam 

mendidik siswanya. 

 

 

 

C. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja dalam Penelitian 

Tindakan Sekolah, yaitu yang dapat 

dijadikan alat ukut dalam mendapatkan 

data yang dapat diterimat, maka peneliti 

dapat memberikan indikator kinerja 

sebagai barikut :  

1. Pelaksanaan pembelajaran yang 

diadakan oleh guru untuk dapat 

memotivasi siswa dalam 

meningkatkan hasil belajar. 

2. Menganalisis persiapan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

3. Memberdayakan siswa dalam 

menentukan guru yang 

professional 

 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur Penelitian Tindakan Sekolah 

ini diuraikan sesuai dengan masalah yang 

telah dirumuskan: 

1. Perencanaan 

Dalam penelitian ini penulis 

merencanakan metode penilaian 

terhadap guru, memberdayakan 

siswa dalam memperhatikan guru 

yang perangkat pembelajaran, 

merancang evaluasi penilaian 

kepada guru.  

2. Pelaksanaan 

Pada proses pelaksanaan ini 

mewawancarai siswa dan 

menyebarkan angket sebagai 

penilaian kepada guru oleh siswa 

dan mengumpulkan hasil kuisioner 
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penilaian dan memberikan label 

serta mengurutkan hasil penilaian 

siswa. 

3. Observasi  

Mengamati kegiatan kunjungan 

kelas dan membandingkan dengan 

hasil penilaian yang dilakukan oleh 

siswa. 

4. Refleksi  

Dalam penelitian ini memberikan 

renungan dan memberikan 

kuisoner kembali kepada siswa 

apabila penempatan guru 

perangkat pembelajaran menurut 

siswa belum sesuai dengan skor 

analisis data. 

 

 

HASIL PENELITIAN  

A. Deskripsi Kondisi Awal 

Sebelum dilaksanakannya 

penelitian ini, menurut data sementara pada 

SMP Negeri 3 Simpang Kanan Kabupaten 

Aceh Singkil di sekolah, dapat dihitung 

dengan jari  ditemukan guru yang 

professional, ada sebagian guru di sekolah 

tersebut kurang dalam penguasaan materi 

dan kurang disiplin saat menjalankan 

tugasnya sebagai pendidik. Dari hasil 

sebelum penelitian   menunjukkan bahwa 

banyak guru di SMP Negeri 3 Simpang 

Kanan Kabupaten Aceh Singkil, kurang 

perangkat pembelajarannya guru dalam 

bekerja disebabkan oleh kemampuan yang 

belum dimiliki termasuk dalam 

mempersiapkan perangkat pembelajaran 

seperti penyusunan  RPP yang sesuai 

Kurikulum Tingakat Satuan Pendidikan, 

memotivasi siswa dalam proses 

pembelajaran, menggunakan teknik 

pembelajaran efektif. 

 

B. Deskripsi Siklus I 

Dalam pelaksanaan siklus I  

pertemuan 2 pada tanggal 14 September 

2019, melakukan penilaian kepada guru 

yang mereka anggap professional. 

Melaksanakan kegiatan perencanaan 

pengembangan professional kelas dan 

mewawancarai guru di saat istirahat atau 

jam pembelajaran kosong dengan 

memanggil guru kedalam ruang kepala 

sekolah, Peneliti memberikan kelompok 

pembinaan tergantung guru mengajar pada 

kelas yang di berikan tugas.  

Berdasarkan  penilaian guru pada 

siklus I pertemuan 2, diperoleh data bahwa 

guru yang memperoleh hasil pengamatan 

dalam menyusun perangkat pembelajaran 

berjumlah  yang tuntas 11 guru  dan yang 

tidak tuntas 7 guru dari keseluruhan jumlah 

guru yaitu 18 orang. Maka jumlah guru 

yang mengalami ketuntasan dalam  

pelaksanaan perencanaan pengembangan 

professional dengan persentase sebesar 61 

%, sedangkan jumlah guru guru yang 

belum mengalami ketuntasan sebesar  39 

%. 

Hasil observasi terhadap guru pada 

proses belajar mengajar diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

Berdasarkan dari  hasil pengamatan 

kesiapan guru pada siklus I pertemuan 2, 

antara lain adalah aktifitas guru saat proses 

belajar mengajar berlangsung dan 

pelaksanaan kesiapan guru yang 

diselenggarakan oleh kepala sekolah. Hasil 

dari observasi terhadap aktifitas guru pada 

saat proses belajar mengajar berlangsung 

dengan persentase kesiapan guru sebesar 61 

% (kategori cukup). 
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C. Deskripsi Siklus II 

Pada siklus II pertemuan 2 ini 

dilakukan kegiatan yang dapat 

meningkatkan kemampuan guru dalam 

proses pembelajaran dan tidak membuat 

siswa bosan. 

 

1. Perencanaan 

Merencanakan instrument penilaian 

terhadap guru, merencanakan sistim 

penilaian dari hasil pengamatan siswa, 

merencanakan program pembinaan dan 

pemberian hadiah kepada guru yang 

memperoleh persentase dengan kriteria 

baik.  

 

 

2. Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan siklus II 

pertemuan 2 pada tanggal 5 Oktober 2019  

ini, siswa melakukan penilaian kepada guru 

yang mereka anggap professional. 

Melaksanakan kegiatan perencanaan 

pengembangan professional kelas dan 

mewawancarai guru di saat istirahat atau 

jam pembelajaran kosong dengan 

memanggil guru kedalam ruang kepala 

sekolah. Penulis memberikan kelompok 

pembinaan tergantung guru mengajar pada 

kelas yang di berikan tugas.  

Berdasarkan  lembaran penilaian 

guru pada siklus II pertemuan 2, diperoleh 

data bahwa guru yang memperoleh hasil 

pengamatan dalam menyusun perangkat 

pembelajaran berjumlah 17 guru dari 

keseluruhan jumlah guru yaitu 18 orang. 

Maka jumlah guru yang mengalami 

ketuntasan dalam  pelaksanaan 

perencanaan pengembangan professional 

dengan persentase sebesar 94 %, sedangkan 

jumlah guru guru yang belum mengalami 

ketuntasan sebesar 6  %. 

Berdasarkan  hasil pengamatan 

kesiapan guru pada siklus II pertemuan 2, 

antara lain adalah aktifitas guru saat proses 

belajar mengajar berlangsung dan 

pelaksanaan kesiapan guru yang 

diselenggarakan oleh kepala sekolah. Hasil 

dari observasi terhadap aktifitas guru pada 

saat proses belajar mengajar berlangsung 

dengan persentase kesiapan guru sebesar 94 

%.(kategori baik sekali) karena kinerja 

guru sudah mencapai peningkatan yang 

signifikan maka tidak dilanjutkan pada 

siklus yang berikutnya. 

Hasil penelitian dalam siklus I 

pertemuan 1 dan 2 dimulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 

refleksi dimana masih banyak terjadi 

keraguan siswa dalam memilih guru yang 

professional dan masih terpengaruh pada 

keadaan sekolah yang belum memenuhi 

tuntutan suasana kondusif  yaitu 

membangun situasi yang aman, 

damai,tentram, dan madani. 

Pada siklus I pertemuan 1 dan 2 

penilaian terhadap guru perangkat 

pembelajaran dengan persentase masing-

masing sebesar 44 %, dan 61% masing-

masing prosentase kesiapan guru dengan 

nilai kategori kurang dan cukup jika 

dilihat dari keraguan dan masih belum 

timbul rasa percaya diri dalam 

meningkatkan kinerjanya. 

Pengembangannya dalam situasi yang 

diharapkan kepala sekolah lebih 

memperketat pembinaan terhadap guru. 

Dengan belum tuntasnya Penelitian 

Tindakan Sekolah ini maka penulis 

mencoba melakukan  di siklus II.  

Hasil Siklus II pertemuan 1 dan 2 

a. Berdasarkan kegiatan yang ada di 

siklus II kinerja guru meningkat, 

ini disebabkan oleh pemberdayaan 
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yang dilakukan telah sampai 

kepada pemberian tugas dan 

tanggung jawab terhadap guru. 

Persiapan guru yang matang untuk 

mengajar telah memenuhi standar 

kebutuhan misalkan guru telah 

mempersiapkan rencana kerja 

harian yang efektif. 

b. Hasil dari penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa guru yang 

perangkat pembelajaran menurut 

siswa yaitu guru yang aktif dan 

kreatif dalam mengajar. Guru yang 

kurang aktif juga terlihat dimana 

kesiapannya dalam mengajar 

sangat kurang dan guru tersebut 

memiliki kemampuan memotivasi 

siswa baik dalam proses 

pembelajaran maupun dalam 

keadaan bersama-sama dengan 

siswa diluar jam pembelajaran. 

c. Hasil pembinaan pada siklus II 

pertemuan 1 dan 2 dapat 

menunjukkan berbagai perubahan 

yang terjadi  termasuk peningkatan 

kinerja yang sangat tinggi. Guru 

lebih mempersiapkan 

perlengkapan dalam mengajar dan 

kemampuan memotivasi siswa. 

Hasil yang dicapai dalam 

penelitian ini adalah dengan 

persentase kesiapan guru masing-

masing sebesar 77 %. dan 94% 

masing-masing dengan kategori 

baik dan baik sekali. Guru sudah  

mampu mempersiapkan perangkat 

dan sesuai dengan tuntutan 

menjadi guru yang professional. 

 

 

 

 

SIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang telah 

penulis laksanakan dari bermulanya 

penelitian dan sampai berakhirnya 

penelitian ini, maka penulis dapat 

memberikan simpulan dalam Penelitian 

Tindakan Sekolah ini yaitu : 

            Melalui  Pelaksanaan Supervisi 

Dapat Meningkatkan Kemampuan Guru 

Dalam Menyusun Perangkat Pembelajaran 

di SMP  Negeri 3 Simpang Kanan 

Kabupaten Aceh Singkil  Provinsi Aceh. 

Hal ini terlihat pada siklus I pertemuan 1 

dan 2 masing-masing prosentase kesiapan 

guru sebesar 44% dan 61% ( kategori 

kurang dan cukup), selanjutnya pada siklus 

II pertemuan 1 dan 2 masing-masing 

prosentase kesiapan guru menjadi sebesar 

77% dan  94% ( kategori baik dan sangat 

baik). Jadi data tersebut terlihat jelas yang 

dialami oleh guru SMP  Negeri 3 Simpang 

Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi 

Aceh. 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

1999, Jakarta,  Tugas Pokok dan 

Fungsi Kepala 

Sekolah/Madrasah, Materi 

Pelatihan Calon Kepala 

Sekolah/Madrasah, Direktorat 

Jendral Pendidikan Dasar dan 

Menengah, Direktorat Pendidikan 

Menengah Umum. 

Masngud, Supervisi Pendidikan, (Jurnal 

Pendidikan Islam, SULUH, Vol. 3 

No.1 Januari-April 2010), hlm. 

129-130. 

Soetopo, H., dan Soemanto, W. 

1984. Kepemimpinan dan 



Arifin , Pelaksanaan Supervisi Untuk ……..   805 

 

Supervisi Pendidikan. Malang: 

Bina Aksara. 

Tahalele, J. F. 1979. Kepemimpinan 

Pendidikan. Malang: P3T IKIP Malang. 

Trianto, 2007. Model Pembelajaran 

Terpadu dalam Teori dan Praktek. 

Surabaya: Prestasi Pustaka. 

Wiles, K. 1987. Supervision for Better 

School. New York: Prentice Hall, Inc. 


