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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang Supervisi 
Akademik dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran bagi guru pada Sekolah 
Dasar di Kecamatan Batu Sopang. 
Penelitian ini di laksanakan di Kecamatan Batu Sopang. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah deskrifsi kualitatif, karena penelitian bersipat 
mengidentifikasi dan mendeskrifsikan impelementasi Supervisi Akademik bagi 
guru pada Sekolah Dasar. 
Data tentang impelementasi Supervisi Akademik telah diperoleh dari 
dukumentasi ,observasi langsung dan wawancara pada pengawas,kepala Sekolah, 
Guru, kemudian data dianalisis sesuai dengan permasalahan yang di rumuskan. 
Supervisi Akademik dalam upaya meningkatkan mutu proses pembelajaran pada 
Sekolah Dasar di Kecamatan Batu Sopang telah memberikan pembelajaran, 
pembinaan kepada semua Warga Sekolah untuk mengimpelementasikan sejumlah 
Administerasi perangkat pembelajaran sebagai kesiapan administerasi dalam 
perogram pembelajaran pada khususnya dalam perencanaan,pelaksanaan dn 
evaluasi tindak lanjut pembelajaran yang pada akhimya kuwalitas layanan, 
maupun mutu hasil pembelajaran dapat di tingkatkan. 

Kata Kunci : Supervisi Akademik Supervisi Akademik Dalam Upaya 
meningkatkan Mutu Pembelajaran bagi guru pada Sekolah Dasar di Kecamatan 
Batu Sopang Program Pascasarjana Pendidikan Dasar Universitas Terbuka 
Samarinda Tahun 2018. 
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ABSTRACT 

This study aims to get a picture of Academic Supervision in an effort to 
improve the quality of learning for teachers at Elementary School in Kecamatan 
Batu Sopang. 
This research was conducted in Kecamatan Batu Sopang. The method used in this 
study is qualitative descriptions, because the research has identified and defined 
the implementation of the Academic Supervision for teachers in Primary School. 
Data on the implementation of Academic Supervision have been obtained from 
the dentation, direct observation and interviews on supervisors, principals, 
teachers, and then the data are analyzed in accordance with the problems in the 
formulation. 
Academic Supervision in an effort to improve the quality of teaching and learning 
process in elementary school in Kecamatan Batu Sopang has provided learning, 
guidance to all school residents to implement a set of Administerasi learning tools 
as the readiness of administerasi in learning perogram which in the end quality of 
service, and quality oflearning result can be improved. 
The Result of Research That the Elementary School in Batu Sopang Sub-district 
of the learning quality can increase thanks to the result of Academic Supervision 
from the Head of School on Teacher's action in planning, implementation, 
evaluation, and follow-up to make the quality of learning process in elementary 
school in Kecamatan Batu Sopang can increase. 

Keywords: Academic Supervision : Academic Supervision In Efforts to Improve 
Teaching Quality for Teachers at Elementary Schools in Kecamatan Batu Sopang 
Post-Graduate Program of Elementary Education at Samarinda Open University 
in 2018. 
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BABlV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A . Deskrifsi Objek Penelitian 

Deskripsi data penelitian yang dijelaskan pada sub bab ini, akan dimulai dari 

gambaran umum tempat penelitian. Gambaran umum mencakup gambaran tentang 

SDN.008 Desa Busui Kecamatan Batu Sopang, SDN.010. Batu Kajang, dan 

SDN.013 Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang dalam hal Profil, Visi dan Misinya 

yang dalam meningkatkan Mutu Pendikan dan pembelajaran sebagaimana dalam 

usaha pembinaan oleh pengawas interen sekolah yaitu oleh kepala sekolah dan juga 

oleh pengawas dalam hal perannya sebagai pelaksanaan Supervisi Akademik dalam 

wilayah binaan UPT .Dikbud kecamatan Batu So pang. 

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

A. Propil SDN.008 Desa Busui Kecamatan Batu Sopang 

Lokasi SDN 008 Batu Sopang terletakjauh dari Kantor UPT.Dikbud 

Kecamatan Batu Sopang, kurang lebih jaraknya 25 kilometer dengan waktu tempuh 

kurang lebih 20 menit. Rute yang dilewati yaitu dari Kantor Camat Batu Sopang, 

melewati Jalan Negara lintas Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan 

(atau menuju arah ke Banjarmasin Kalimantan Selatan), Kemudian melewati Jalan 

Raya , menuju keperbatasan Kecamatan Tetangga yaitu Kecamatan Muara Komam, 

sampai terlihat papan Nama SDN 008 Batu Sopang di sebelah barat jalan. 

Dari hasil pengamatan di lapangan sesuai dengan pengamatan penulis bahwa 

Lingkungan Sekolah dalam keadaan Asri .indah,bersih,teduh dan rapi penuh dengan 

berbagai tanaman dan tumbuhan terbina ,terawat dengan baik. Dan penanaman 
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karekter pada anak didik untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan selalu 

mendukung perogram pemerintah Kabupaten Paser yaitu menuju progran ramah 

lingkungan di setiap lingkungan Sekolah. 

Menurut analisa peneliti bahwa dari hasil observasi,hanya saja dari delapan 

standar Nasional Pendidikan yang tidak terpenuhi adalah : Ruang 

Perpustakaan,Ruang Mushola dan ruang Laboratorium,kekurangan dari salah satu 

standar pendidikan menurut peneliti hams dilengkapi,kama kelengkapan sarana dan 

perasarana sebagai sarat untuk mencapai perestasi pada sekolah SDN.008 Batu 

Sopang. 

1. Gambar : peneliti sedang wawancara dengan 
Kepala SDN.008.Batu Sopang 
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2 Gambar: Guru Senior SDN.008 Batu Sopang telah 
mengunakan Media IT setiap pembelajaran di kelas 

3. Gambar: Wawancara dengan pengawas wilayah SDN.008.Batu Sopang 
di Kantor UPT. Dikbud Kecamatan Muara Komam, 
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4. Gambar: Wawancara dengan pengawas SDN.010 dan 013.batu sopang 
di Kantor UPT. Dikbud Kecamatan Batu Sopang. 
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Profil Sekolah SD.010.Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang 

1. Nama Sckolah 

2. Nama Kcpala Sekolah 

8. No. Statistik sckolah 

·L NPSN 

5. Tipc Sekolah 

6. Alcu11at Sckolah 

7. Tclepon 

8. E-mail 

9. Status Sekolah 

IO. Nilai Akriditasi 

11. Luas tanah sclurulmya 

IDENTITAS SEKOLAH 

: SD Ncgcri 010 Batu Sopang 

: SALi\MAT, S.Pd.SD 

: I0.1.16.01.01.0IO 

: 8<H05127 

:A 

:JI. Negara KM 1-12 Batu Kajang 

: Kccamat<m Batu Sopang 

: Kabupatcn Pascr 

: Propinsi Kalim<mtan Timur 

: 0858 -t.62,t. 1590 

: SDN.OIOBatu Sopang@gmail.com 

: Negeri 

: 91 (A) 

1. Pcndidik clan Tenaga Kcpendidikcu1 
Kualifilkasi Pendidikcu1, Status, J enis Kclamin dan J umlah 

Jumlah d;m Status Guru 

No. Tingkat Pendidikan PNS 
Guru Guru 

Kontrak Honor(rendik 
L p L p L p 

1 S2 1 
2 Sl 1 'l -t. 7 I 5 
:~ D-t. 

t. o:vsarmud 

5 D2 1 2 1 

Juml 
ah 

1 

22 

l 
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6 Dl 

7 SMNScderajad 2 2 
Jumlah 2 6 4 8 2 7 29 

2. Daftar Nilai Uji<m Sckolah Dasar tiap Mata Pclajaran 

Mata Pclc\jaran 
Nilai Ujian Sekolah 

Minimum Rata - Rata Maksimum 
(1) (2) C~) 0) 

1. Bhs. Indonesia 6,20 8,02 9,80 
2. Matcmatika 4,00 6,51 9,75 
3. IPA 6,50 7,90 9,50 
11, Pend. Agama 7,50 8,50 9ht. 
5. PKn 7,00 8,05 9,20 
6. IPS 6,60 7,61 9,60 
7. Seni Budaya dan Kcterampilan 7,50 8,50 ~),50 

8. Pcqjaskcs 7,50 7 ,M 8,10 
9. Bhs. lnggTis 0,00 0,00 0,00 
10. Mulok 7,50 8,58 9,50 

3. Sarana clan Prasarana 

No. Jenis 
Keberadaan Lu as Fungsi 

Ada TidakAda (m2) Ya Tidak 
l Ruang Kepala Sckolah -.J -.J 
2 Ruang Guru -.J -.J 
3 Ru<mg l TKS -.J -.J 
1 Ruang Pcrpustakaan -.J -.J 
5 Mushola -.J -.J 
6 Kantin Sekolah -.J -.J 
7 Ruang Tata l J saha -.J -.J 
8 Hal<unan Sekolah -.J -.J 
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Prestasi Bidang Akademik 

1. Lomba Sains lahun 2015 ( Matcmatika clcm IPA) Tingkat Propinsi 

2. Lomba Sains lahun 2015juara I tahun 2015 Tingkal Kabupatcn 

3. Lomba Futsall juara I Se- Kabupaten lahun 201 1 

4. Lomba Syair Habsy tahun 2015 juara II 

5. Lomba Syair Habsy tahun juara III 

6. Lomba Praktek Sholat SD Juara I Tingkat Kabupaten 

7. Lomba Pcscrta Kcgiatan J aring Krealifitas tahun 201 1 

8. Lomba Sekolah schal juara ,1 Ting-kat Kccamalan 

9. Lomba Gobak Sodor juara III tahun 2013 Tingkat Kecamalan 

10. Lomba FutsalJuara I tahun 2013 Ting-kat Kccamatan 

11. Lomba Volly PuteraJuara III tahun 201:-~ Tingkat Kccamalan 

12. Lomba Sckolah TcrbaikJuara III tahun 2012 Tingkat Kccamat;m 

I:~. Lomba SKJ Tingkat SD Juara III tahun 2009 Tingkal Kecamatan 

ILL. Lomba Habsy tingkat SD juara harapan II tahun 2017 
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15. Lomba Paduan Suara mcmpcringati Hl 1T.RI ke 72 juara II tahun 2017 ting-k;it 

Kccamatan 

16. Lomba Turnamcn Futsal tingkat SD I MI piala l TP'T.DIKBUD Kcccunatan 

Batu Sopang, juara III , talrnn 2017 

17. Lomba Pramuka tingkat SD juara I Putra dan juara I putri tahun 2017 

18. Lomba Ccrdas Ccrmat tingkat SD I Mljuara III tahun 2017 

19. Lomba Kctangkasan Baris Bcbaris ( LKBB) tingkat SD sc- Kccamatan Batu 

So pang juara II pulri tahun 2017 

20. Lomba Futsal HllT. Dcsa Songka kc-07, juara II putra talnm 2017 

21. Lomba Sckolah Schal tingkat SD/Ml Kccamatan Batu Sopang, juara I . 2017 

Penghargaan Bi dang Non Akademik. 

I. Sckolah Adiwiyala tingkal Kabupalcn 201 (j 
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1. Tujuan Pendidikan Nasional 

Melctakkan dasar kcccrdasan, pcngctahuan, kcpribadian akhlak mulia, 

scrta kctrampilan untuk hidup mandiri dan mcngikuti pendidikan lcbih lanjut 

2. Tujuan Sekolah 

Mengacu pada visi dan misi sckolah, serta tuju;m umum pendidikan dasar, 

tujuan sckolah dalam mcngcmbangkan pendidikan ini adalah scbagai berikut 

1111. 

1. Mcningkatkan perilaku pcscrta didik y;mg bcrakhlak mulia, bcriman 

menuju kctaqwaan terhadap Tuhan Yang ~laha Esa. 

2. Mcningkatk<m prcstasi kclulusan pcscrta didik yang s1ap mengikuti 

pendidikan lebih J;mjut 

3. Mcraih prcstasi dalam bcrbagai ;uang lomba, sclcksi pada tingkat 

Kccamatan, Kabupaten elem Provinsi. 

,f.. Mcningkatkan kcpcdulian terhadap lingkungan sekolah 

a. Lingkungan Sekolah 

SD Negeri 010 Batu Sopang terletak di tengah kota kecamatan,Sekolah ini banyak 

memiliki perestasi Akademik dan juga berstatus sekolah induk sebagai Sekolah 

Piloting Kurikulum K.13.berada di Kecamatan Batu Sopang Kabupaten 

Paser,Kalimantan Timur . 

b. Keadaan Sekolah 

1. Sarana dan Prasarana. 

Nama 

Alamat 

Kecamatan 

Kabupaten I Kota 

Propinsi 

Kode Pos 

: SD Negeri 010 Batu Sopang 

: JI. Negara KM 142 Batu Kajang 

: Batu Sopang 

: Paser 

: Kalimantan Timur 

: 76252 
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Nomor Telpon I Fax 

e-mail 

Status Sekolah 

Tahun Berdiri 

: sdnO 1 Obatusopang@gmail.com 

: Negeri 

: 1980 

Keadaan Ijazah Guru dan Tendik 

Daya Dukung 

S 1 ( Sarjana ) 
S2 
DI, 2, 3 
SMU 

:19 Orang 
: 1 Orang 
: 5 Orang 
: 1 Orang 
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~ Dari masyarakat : Animo serta perhatian masyarakat terhadap pendidikan di 

SD Negeri 010 Batu Sopang cukup tinggi sehingga mampu berperan aktif 

dalam memberikan dukungan terhadap kemajuan pendidikan. 

~ .Dari tenaga guru : Sebagian guru yang belum S 1 , telah mengikuti 

penjenjangan kualifikasi S 1 PGSD yang belum karena sudah menyiapkan 

untuk usul pensiun 

Keadaan Gedung SD Negeri 010 Batu Sopang 

a. Luas Bangunan Sekolah : 616 M2 

b. Ruang Kepala Sekolah lokal /baik 

c. RuangTU 

d. Ruang Guru : 1 lokal /baik 

e. Ruang Kelas : 10 lokal I baik 

f. Ruang Lab. IP A 

g. Ruang Lab. Bahasa 
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h. Ruang Perpustakaan : 1 lokal/baik 

1. Ruang UKS : 1 lokal/baik 

J. Ruang Serb a Guna 

k. Musholla : 1 Lokal/baik 

1. Ruang Bermain 

m. Ruang Olahraga 

n. Ruang Lab. Komputer 

Keadaan Personil Sekolah saat ini 

SD Negeri 010 Batu Sopang didirikan pada Tahun 1980 pimpinan sekolah yang 

pemah bertugas di SD Negeri Nomor 010 Batu Sopang sejak awal berdirinya ( 1980 ) 

Jumlah personil sekolah ada sebanyak 28 orang, terdiri dari 1 orang Kepala 
Sekolah, 24 orang Guru dan 1 tenaga kebersihan,. l TU , 1 Operator 

Daftar Nilai Ujian Sekolah Dasar tiap Mata Pelajaran 

Mata Pelajaran Tahun Tahun 
2015/2016 2016/2017 

~ (1) (2) (3) 
1. Bahasa Indonesia 74,52 73,61 
2. Matematika 62,89 65 
3. IPA 73,73 77,23 
4. Pend. Agama 79,89 83,6 
5. PKn 77,31 84,23 
6. IPS 66,47 70 
7. Seni Budaya dan 79,00 85,46 

keterampilan 
8. Penjaskes 67,52 84 
9. Mulok PLH 83 86 

10. Mulok B.Paser 68,78 80 
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Maka kalau kita analisa dari hasil hitungan akadimik dari prolehan nilai rata-rata 
mata pelajaran berjumlah" 80.6 "berarti perestasi sekolah SD.010 dapat di katakan 
nilai ( Baik ) 

Kerja Sama Sekolah 

1. Kerja sama orang tua 

Kerja sama dengan orang tua peserta didik dilaksanakan melalui Komite 

Sekolah. Ada lima peran orang tua dalam pengembangan sekolah , yaitu 

sebagai berikut: 

a. Donatur dalam menunjang kegiatan dan sarana sekolah, namun belum berjalan 

optimal mengingat kondisi ekonominya; 

b. Mitra sekolah dalam pembinaan pendidikan; 

c. Mitra dialog dalam peningkatan kualitas pendidikan; dan 

d. Somber belajar 

2. Kerja sama dengan alumni maupun Orang tua siswa,Komite Sekolah 

Kerja sama dengan orang tua atau Komite di sekolah ini sangat baik terbukti adanya 

pembangunan Mushola yang murni swadaya orang tua siswa yang dikordinir oleh 

komite Sekolah demikian pembangunan lainnya 

A. Visi Satuan Pendidikan 

1. Visi: 

Visi Sekolah Dasar Negeri 010 Batu Sopang adalah: 

"Terwujudnya Insan yang Cakap , Berakhlak Mulia dan 

Berwawasan Lingkungan " 

Indikator visi SD Negeri 010 Batu Sopang adalah sebagai berikut 

1. Mampu dalam peningkatan Mutu proses belajar mengajar 

2. Dapat bersaing dalam peningkatan Nulai Ujian Nasiolah/Sekolah 

3. Berperan aktif dalam lingkungan bersih dan sehat 

4. Mampu bersaing dalam prestasi Imtak dan Iptek 
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5. Berkompetensi dalam prestasi Lomba Mata Pelajaran 

B. Misi Satuan Pendidikan 

Misi adalah pemyataan tentang tujuan yang diekspresikan dalam produk 

dan pelayanan yang dapat ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, 

kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang dapat diperoleh, serta cita

cita dimasa depan. Sebagai sebuah motivasi, misi akan membangkitkan semangat 

"esprit de corps" dalam sebuah organisasi. 

Adapun Misi Sekolah Dasar Negeri 010 Batu Sopang adalah: 

• Menciptakan suasana Pembelajaran Aktif, lnovatif ,Kreatif, Efektif, 

Menyenangkan ( PAIKEM), menantang, berani, dan demokratis. 

• Mengembangkan budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, 

bertoleransi, bekerja sama, saling menghargai, disiplin, jujur, kerja 

keras, kreatif, dan mandiri 

• Menanamkan iman dan taqwa sebagai landasan utama masa 

depan siswa 

• Mengembangkan sikap dan perilaku sopan di dalam dan luar 

lingk.-ungan sekolah 

• Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, rapi, bersih, 

sehat, indah dan nyaman 

C. Tujuan 

Adapun Strategi Sekolah Dasar Negeri 010 Batu Sopang adalah: 

~ Melaksanakan program peningkatan kompetensi personal sesuai fungsi dan 

jabatan 

~ Meningkatkan iman dan taqwa serta akhlaq mulia 
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Y Membangun sistem manajemen sekolah dan manjemen pendidikan berbasis 

komputer 

Y Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kurikulum 

Y Mengoptimalkan sehat jasmani dan rohani 

Y Mengoptimalkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan, 

metode, teknik, serta pemilihan media alat belajar yang sesuai 

Y Meningkatkan potensi kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kemampuan siswa 

Y Mengembangkan jati diri secara berkesinambungan 

Y Menyusun dan melaksanakan program pengembangan berbakat dan minat, 

bimbingan dan penyuluhan, serta pembiasaan. 

Y Menjalin hubungan kemitraan dengan orang tua s1swa, stakeholder dan 

masyarakat dalam mengembangkan program sekolah 

Y Bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan masyarakat 

Dari hasil observasi dan studi dukumentasi pada sekolah 010 batu Sopang 

dapat disimpulkan bahwa : Dari gambaran indikator sekolah tersebut adalah 

merupakan sterategi untuk mencapai dalam peningkatan mutu pembelajaran. Dengan 

terlihat dengan jelas pakta dan Data yang peneliti peroleh antara lain : 

Tinjauan dari indikator Visi dan Misinya pada indikator dibawah ini: 

1. Mampu dalam peningkatan Mutu proses belajar mengajar 

2. Dapat bersaing dalam peningkatan Nilai Ujian Nasionah/Sekolah 

3. Berperan aktif dalam lingkungan bersih dan sehat 

4. Mampu bersaing dalam prestasi Imtaq dan Iptek 

5. Berkompetensi dalam prestasi Lomba Mata Pelajaran 
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Gambar :Lokasi SDN.010 Batu Sopang Sebagai Sekolah Piloting 
Kurikulum K.13 Mulai Tahun 2017. 

Gambar: dukumentasi wawancara dengan kepala SDN.010 Batu Sopang 
di ruangan Kantor. 

Gambar: Guru Kelas IV SDN.010. sedang pelaksanaan 
Pembelajaran menggunakan media IT. 
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Gambar : Peneliti sedang Supervisi Perangkat pembelajaran dengan 
Guru SDN.010.Batu Sopang 

Gambar: Kepala Sekolah sedang Supervisi Perangkat pembelajaran 
dengan Guru SDN.010.Batu Sopang 
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Poto peneliti sedang wawancara dengan 
Kepala Sekolah SDN.013.Batu Sopang 

Poto kepala SDN.013 sedang supervisi 
Kelas pada (Bu,Ike Agustin,S.Pd) 
Guru kelas V. (lima) 
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Poto Kepala Sekolah sedang supervisi 
Kelas di SDN.013.Batu Sopang 

Poto Peneliti sedang observasi 
saat kepala sekolah SDN.013 

sedang melaksanakan supervisi kelas 
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4.P~restasi Sekolah Adiwiyata di milikinya SDN.013.Terakriditasi "A" Th.2018 
l.Tk. Kabupaten Th,2015 
2. Tk.Propinsi Th.2016 
3.Tk.Nasional Th.2017 
4.Tk.Mandiri Th.2018 

Gambar.SDN.013.Sekolah Adiwiyata Gambar.Pembelajaran Eskul ( Derumben 
Mandiri Berbasis Ling.1<ungan. 
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Dari hasil observasi Peneliti dan studi dukumentasi ,Visi dan Misi serta 

perestasi yang dicapai oleh SDN.013 Batu Sopang terlihat denganjelas bahwa 

Sekolah ini memiliki gambaran yang jelas memiliki perstasi akademik 

maupun non akademik, sesuai bunyi visi nya adalah menjadikan Sekolah yang 

berwawasan lingkungan berperestasi dan berbudi pekerti yang luhur sesuai dengan 

idola masarakat menyatakan bahwa sekolah ini sudah bersetatus Akeriditasi "A + " 

Seperti pada gambar dibawah ini 
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dan juga memiliki berbagai prestasi non Akademik seperti Sekolah Adiwiyata dari 

tingkat kecamatan sampai denga tingkat Nasional hingga saat ini Sekolah Adiwiyata 

tingkat Mandiri pada Tahun 2017,untuk di ketahui Sekolah adiwiyata adalah Sekolah 

yang berbasis ramah lingkungan hanya terdapat satu-satunya sekolah adiwiyata 

tingkat Kecamatan Batu Sopang,dan juga berlomba pada iven tingkat Regional 

ASEAN Sekolah Adiwiyata; berarti sekolah tersebut tidak diragukan dalam usahanya 

selalu meningkatkan mutu pembelajaran khususnya yang berbasis lingkungan di 

setiap iven waktu dan kesempatan. 

Dukumen gambar penyerahan Sertipikat Sekolah Adiwiyata 

TK.Propinsi Oleh gubernur 
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B. Temuan Khusus dan Hasil Penelitian 

1. Perencanaan Supervisi Akademik dalam upaya Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran di SD Negeri 008. SD Negeri 010 Dan SD Negeri 013 Batu 

So pang 

Paparan berikut merupakan deskrifsi tentang hasil penelitian pelaksanaan 

pengembangan Supervisi Akademik dalam usaha meningkatkan Mutu proses 

Pembelajaran pada Sekolah Dasar Negeri Khususnya di tiga Sekolah Dasar sasaran 

penelitian dalam rangka mengungkap pakta dan data dari hasil Analisa Dukumentasi, 

dan hasil Observasi. 

Berbagai aktivitas menyertai kegiatan supervisi akademik berkaitan dengan 
objek yang harus disupervisi. Mukhtar (2007:48) memaparkan bahwa ruang 
lingkup bidang supervisi akademik, mencakup: 1) menyusun program 
tahunan; 2) mengatur jadwal pelajaran; 3) mengatur pelaksanaan 
penyusunan model satuan pembelajaran; 4) menentukan norma kenaikan 
kelas; 5) menentukan norma penilaian; 6) mengatur pelaksanaan evaluasi 
belajar; 7) meningkatkan perbaikan belajar; 8) mengatur kegiatan kelas 
apabila guru tidak hadir; dan 9) mengatur disiplin dan tata tertib kelas. 
Menurut Glickman dalam Depdiknas (2008:9) bahwa supervisi akademik 
merupakan serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan 
kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan 
pembelajaran. Melengkapi pendapat tersebut di atas, Sergiovanni dalam 
Depdiknas (2008:9) menyatakan bahwa menilai unjuk kerja guru dalam 
mengelola proses pembelajaran merupakan salah satu kegiatan yang tidak 
bisa dihindarkan prosesnya. 

Sesuai dengan bila dikaitkan dengan pendapat ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi supervisi akademik, maka objek supervisi secara 

garis besar meliputi persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan tindak 

lanjut kegiatan pembelajaran. 
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Kegiatan tersebut dilakukan Peneliti kepada subyek yang akan diteliti 

khususnya pengamatan ( Observasi ) dari nara sumber yang memberikan imfonnasi 

secara jelas dan akurat serta menganalisis dukumen yang terkait dengan dukumen 

Supervisi Akademik yang dilaksanakan oleh kepala sekolah/pengawas 

Salah satu tugas kepala sekolah/pangawas adalah merencanakan superv1s1 

akademik. Agar kepala sekolah/pengawas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik 

dan guru mengajar juga dengan baik, maka kepala sekolah/pengawas harus 

memiliki kompetensi membuat rencana program supervisi Menejerial dan 

Akademik. Sesuai dengan wawancara dan hasil analisa dengan pengawas maupun 

dengan masing-masing kepala sekolah tersebut sudah memiliki program dan 

perencanaan supervervisi akademik dengan tersusun melalui kegiatan kelompok 

kerja Kepala Sekolah (KKKS) 

Perencanaan program yang dibuat oleh kepala sekolah, hendaknya sebelum 

pelaksanaan supervisi akademik harus tersusun dengan baik dan terencana, 

perencanaan program dalam pelaksanaan supervisi akademik menjadi faktor 

yang sangat penting, maka berdasarkan masalah tersebut, kepala sekolah SD 

membuat perencanaan program superv1s1 akademik dan orang-orang yang 

terlibat di dalamnya. Hasil wawancara dengan Masing-masing kepala sekolah 

menjelaskan sebagai berikut: 

Paparan berikut merupakan mendeskrifsikan tentang pelaksanaan Supervisi 

Akademik dalam usaha meningkatkan Mutu proses Pembelajaran pada Sekolah 

Dasar Khususnya di tiga Sekolah Dasar dengan sasaran penelitian dalam rangka 

mengungkap pakta dan data dari hasil Analisis Dukumentasi, dan hasil Observasi. 
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Kegiatan tersebut dilakukan Peneliti di pokuskan kepada obyek yang akan diteliti 

khususnya pengamatan ( Observasi ) dan Imfonnan,atau guru sebagai nara sumber 

yang memberikan imformasi secara jelas dan akurat serta menganalisis dukumen 

yang terkait dengan dukumen Supervisi Pembelajaran 

1. Pelaksanaan guru Kelas dalam pembelajaran di Kelas 

Pada SD.Negeri 008 Batu Sopang, SD,Negeri 010 Batu Sopang dan SD.Negeri 

013 di Wilayah UPT.Dikbud Kecamatan Batu Sopang 

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai guru mengajar, peneliti 

melakukan peraktik supervisi langsung pada nara sumber melalui wawancara, 

pengamatan dan pencermatan dokumen dengan pengisian instrumen yang 

berhubungan dengan data yang diperlukan. Hasil dari dokumentasi pengisian 

instrumen yang didapat selama penelitian tergambar: 

a. Guru mengajar pada aspek perencanaan pembelajaran 

Berdasarkan data hasil observasi terhadap guru tentang perencanaan 

pembelajaran Guru Kelas pada SD. di Kecamatan Batu Sopang di atas 

diperoleh gambaran bahwa : 

Pertama Responden R.I bertugas sebagai guru Kelas di SDN .008 Batu 

Sopang ,adalah guru senior .salah satu guru berperestasi,dan telah selesai 

pendidikan S2. Tugas belajar di Pulau Jawa. Juga pemah sebagai ketua 

KKG. Untuk administrasi perencanaan pembelajaran sudah sangat baik 

dengan nilai akhir ( 80 ), yang meliputi administrasi Program Tahunan dan 

Program Semester dengan nilai (sangat baik), untuk administrasi RPP, 

KKM, Penilaian Sikap, Penilaian Pengetahuan dan Penilaian Keterampilan 
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dengan nilai (baik), sedangkan untuk Program Remedial dan Program 

Pengayaan dengan nilai ( cukup ). Guru tersebut sudah melakukan Program 

Remedial dan Program Pengayaan, hanya saja tidak lengkap dan sebagian 

masih berupa catatan pada buku jumal mengajar guru. Pemahaman dalam 

administrasi pembelajaran kurikulum K.13 sudah baik, hanya diperlukan 

motivasi agar berupaya menyempumakannya terutama untuk Program 

Remedial dan Program Pengayaan agar semua komponen menjadi sangat 

baik. 

Kedua Responden R.2. bertugas sebagai guru Kelas. Guru tersebut 

mengajar di sekolah ini sebagai Guru Kelas sejak 2005 atau sudah 12 tahun. 

Untuk administrasi perencanaan pembelajaran sudah cukup baik dengan 

nilai akhir ( 76 ), yang meliputi administrasi Program Tahunan dan 

Program Semester dengan nilai (sangat baik), untuk administrasi RPP, 

KKM, Penilaian Sikap, Penilaian Pengetahuan dan Penilaian Keterampilan, 

Program Remedial dan Program Pengayaan dengan nilai (baik). Dari hasil 

observasi yang dilakukan terhadap guru tersebut berkaitan administrasi 

perencanaan pembelajaran sudah lengkap dan memenuhi kriteria standar 

proses. Pemahaman tentang kurikulum 2013 sangat baik, karena guru 

tersebut pada tahun 2015 sempat menjadi tim pengembang kurikulum 2013 

kabupaten, walaupun demikian administrasi guru perlu ditingkatkan dari 

kategori baik menjadi sangat baik untuk semua komponen administrasi 

perencanaan pembelajaran. 

43911

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



83 

Ketiga Responden R.3, bertugas sebagai guru Kelas. Guru tersebut 

mengajar di sekolah ini sebagai guru Kelas sejak 2010 atau sudah 8 

tahun.Masih Honor Konterak setatusnya masih Kuliah S2. Di UT Program 

Online Pemahamanya terhadap kurikulum 2013 sudah baik.kama sekolah 

ini sebagai piloting K.13 Untuk administrasi perencanaan pembelajaran 

sudah baik dengan nilai akhir ( 78 ), yang meliputi administrasi Program 

Tahunan dan Program Semester dengan nilai (sangat baik), untuk 

administrasi RPP, KKM, Penilaian Sikap, Penilaian Pengetahuan dan 

Penilaian Keterampilan, dan Program Remedial dengan nilai (baik), 

sedangkan nilai Program Pengayaan dengan nilai ( cukup ). Dari hasil 

observasi yang dilakukan terhadap guru tersebut berkaitan administrasi 

perencanaan pembelajaran sudah cukup baik. Komponen Program 

Pengayaan perlu dibenahi sehingga mencapai kategori lebih baik, Walaupun 

demikian perlu ditingkatkan dari kategori baik menjadi sangat baik untuk 

semua komponen administrasi perencanaan pembelajaran. 

Keempat Responden R.4. bertugas sebagai guru Kelas 1 V 

SDN.010.Batu Sopang Guru tersebut sudah cukup senior mengajar sebagai 

guru Kelas sejak 2008 atau sudah mencapai 10. tahun. Sangat pintar 

menggunakan IT. Pemahaman tentang kurikulum 2013 sangat baik, guru 

tersebut merupakan guru piloting K.13 .. U ntuk administrasi perencanaan 

pembelajaran sudah cukup baik dengan nilai akhir ( 83 ), yang meliputi 

administrasi Program Tahunan, Program Semester dan KKM dengan nilai 

(sangat baik), untuk administrasi RPP, Penilaian Sikap, Penilaian 
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Pengetahuan dan Penilaian Keterampilan, Program Remedial dan Program 

Pengayaan dengan nilai (baik). Dari hasil observasi yang dilakukan 

terhadap guru tersebut berkaitan administrasi perencanaan pembelajaran 

sudah lengkap dan memenuhi kriteria standar proses, walaupun demikian 

beberapa komponen perlu ditingkatkan dari kategori baik menjadi sangat 

baik untuk semua komponen administrasi perencanaan pembelajaran. 

Kelima Responden R.5. yang bertugas sebagai guru SDN.013. Dari 

hasil supervisi didapat nilai (75) kategori baik, pendekatan pembelajaran 

pakem sudah berjalan sesuai tahapan, media pembelajaran sudah didesain 

dengan baik. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian 

keterampilan sudah dilakukan. Agar pembelajaran lebih baik, ada 

b. Guru Mengajarar Pada Asfek pelaksanaan pembelajaran. 

Berdasarkan data hasil pelaksanaan supervisi pembelajaran guru Kelas pada 

SD. di Kecamatan Batu Sopang diperoleh gambaran sebagai berikut : 

Pertama Responden R.6. yang bertugas sebagai guru Kelas di 

SDN.013.Batu Sopang. Dari hasil supervisi didapatkan nilai ( 78 ) kategori 

baik, pendekatan pembelajaran karekter sudah sesuai, penilaian sikap, 

penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan sudah dilakukan. Agar 

pembelajaran lebih baik, diperlukan peningkatan kompetensi dan kreatifitas 

guru pada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu; pada kegiatan 

pendahuluan guru tidak mengajukan pertanyaan pancingan yang bersifat 

menantang terhadap siswa berpikir kritis dan tidak menyampaikan tahapan 
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skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pada kegiatan inti banyak 

hal yang harus diperbaiki di antaranya : materi yang disampaikan belum 

runtut dan sistematis, pengaturan waktu dalam tahapan kegiatan perlu 

diperhitungkan agar cukup sesuai RPP, siswa sedikit sekali diajak untuk 

menganalisis, media pembelajaran belum direncanakan, disiapkan dan 

dibuat sebelumnya agar proses pembelajaran lebih menarik minat siswa. 

Guru jangan cuma menggunakan media gambar pada buku paket siswa dan 

guru. Pada kegiatan penutup guru tidak melaksanakan tindak lanjut berupa 

arahan kegiatan selanjutnya, misalnya dengan menyampaikan arahan pada 

siswa berkaitan materi selanjutnya, dan yang nilainya kurang dari KKM 

akan diberikan program remedial, kemudian yang nilainya melampaui KKM 

akan diberikan pengayaan. 

Kedua R.5. yang bertugas sebagai guru SDN.013. Dari hasil supervisi 

didapat nilai (75) kategori baik, pendekatan pembelajaran pakem sudah 

berjalan sesuai tahapan, media pembelajaran sudah didesain dengan baik. 

Penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan sudah 

dilakukan. Agar pembelajaran lebih baik, ada beberapa hal yang menjadi 

catatan untuk diperbaiki yaitu; pada kegiatan pendahuluan guru tidak 

mengajukan pertanyaan pancingan yang bersifat menantang terhadap siswa 

berpikir kritis dan tidak menyampaikan manfaat materi pembelajaran 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Pada kegiatan inti 

banyak hal yang harus diperbaiki di antaranya : materi yang disampaikan 

belum runtut dan sistematis, pengaturan alokasi waktu dalam setiap tahapan 
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kegiatan perlu diperhitungkan agar sesuai RPP, belum terlihat inovasi guru 

yang memancing siswa untuk bertanya, siswa sedikit sekali diajak untuk 

menganalisis. Pada kegiatan penutup guru sudah melaksanakan tindak lanjut 

sesuai tahapan kegiatan penutup sesuai skenario yang terdapat dalam RPP. 

c. Guru mengajar pada aspek pelaksanaan basil pembelajaran 

Berdasarkan data hasil pelaksanaan observasi pembelajaran aspek 

tindak lanjut hasil pembelajaran guru Kelas pada Kurikulum KTSP SON. 

di Kecamatan Batu Sopang tersebut diperoleh gambaran sebagai berikut : 

Pertama R.2. bertugas sebagai guru Kelas di SDN.008 Batu Sopang,. 

Dari hasil observasi dan pencermatan dukomen didapatkan nilai ( 73 ) 

kategori baik. Guru sudah menyusun dan mengolah hasil penilaian 

pembelajaran berkaitan dengan membuat analisis butir soal, kisi-kisi soal 

ulangan dengan skor nilai ( kurang baik ), membuat dan melakukan analisis 

hasil ulangan harian dan mengolahnya untuk ditindaklanjuti dengan skor 

nilai ( kurang baik ), dan menyusun dan melaksanakan perbaikan 

pembelajaran yang meliputi program remedial dan pengayaan serta 

menindaklanjutinya dengan skor nilai ( kurang baik ). Guru sudah memiliki 

kumpulan soal-soal, baik pilihan ganda maupun esei ( bank soal ) dengan 

skor nilai ( baik ). Merencanakan, menyusun dan melakukan penugasan 

terstruktur dan merencanakan, menyusun, dan melakukan penugasan tidak 

terstruktur dengan skor nilai ( baik ). Inovasi dan kreativitas, yaitu 

kemampuan dan kemauan untuk mengadakan pembaharuan melalui olah 
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pikir, selalu berusaha menggunakan berbagai inovasi dalam proses 

pembelajaran dan penilaian dengan skor nilai ( baik ). Selalu berupaya 

memanfaatkan kesempatan yang muncul dengan berupaya untuk terns 

belajar dan memperbaiki diri untuk mengembangkan kemampuan dalam 

mengajar dengan skor nilai ( baik ). 

R.1. yang bertugas sebagai guru SDN.008 Batu Sopang. Dari hasil 

observasi dan pencermatan dukomen didapatkan nilai ( 73 ) kategori baik. 

Guru sudah menyusun dan mengolah hasil penilaian pembelajaran berkaitan 

dengan membuat analisis butir soal, kisi-kisi soal ulangan dengan skor nilai 

( baik ), membuat dan melakukan analisis hasil ulangan harian dan 

mengolahnya untuk ditindaklanjuti dengan skor nilai (kurang baik ), 

dan menyusun dan melaksanakan perbaikan pembelajaran yang meliputi 

program remedial dan pengayaan serta menindaklanjutinya dengan skor 

nilai ( baik ). Guru sudah memiliki kumpulan soal-soal, baik pilihan ganda 

maupun esei ( bank soal ) dengan skor nilai ( baik ). Merencanakan, 

menyusun dan melakukan penugasan terstruktur dan merencanakan, 

menyusun, dan melakukan penugasan tidak terstruktur dengan skor nilai ( 

baik ). Inovasi dan kreativitas, yaitu kemampuan dan kemauan untuk 

mengadakan pembaharuan melalui olah pikir, selalu berusaha menggunakan 

berbagai inovasi dalam proses pembelajaran dan penilaian dengan skor nilai 

( baik ). Selalu berupaya memanfaatkan kesempatan yang muncul dengan 

berupaya untuk terus belajar dan memperbaiki diri untuk mengembangkan 

kemampuan dalam mengajar dengan skor nilai ( baik ). 
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Ketiga R.3. yang bertugas sebagai guru Kelas l V. di SDN.01 O.Batu 

Sopang. Dari hasil observasi dan pencennatan dukomen didapatkan nilai ( 

78 ) kategori baik. Guru sudah menyusun dan mengolah hasil penilaian 

pembelajaran berkaitan dengan membuat analisis butir soal, kisi-kisi soal 

ulangan dengan skor nilai ( kurang baik ), membuat dan melakukan analisis 

hasil ulangan harian dan mengolahnya untuk ditindaklanjuti dengan skor 

nilai ( baik ), dan menyusun dan melaksanakan perbaikan pembelajaran 

yang meliputi program remedial dan pengayaan serta menindaklanjutinya 

dengan skor nilai ( kurang baik ). Guru sudah memiliki kumpulan soal-soal, 

baik pilihan ganda maupun esei ( bank soal ) dengan skor nilai ( baik ). 

Merencanakan, menyusun dan rnelakukan penugasan terstruktur dan 

merencanakan, menyusun, dan rnelakukan penugasan tidak terstruktur 

dengan skor nilai ( baik ). Inovasi dan kreativitas,yaitu kemampuan dan 

kemauan untuk mengadakan pernbaharuan melalui olah pikir, selalu 

berusaha menggunakan berbagai inovasi dalarn proses pembelajaran dan 

penilaian dengan skor nilai ( baik ).Selalu berupaya memanfaatkan 

kesempatan yang muncul dengan berupaya untuk terus belajar dan 

memperbaiki diri untuk mengernbangkan kemampuan dalam mengajar 

dengan skor nilai ( baik ). 

Keempat R.4. yang bertugas sebagai guru SDN.010 Batu Sopang, Dari 

hasil observasi dan pencermatan dukomen didapatkan nilai ( 80 ) kategori 

baik. Guru sudah menyusun dan mengolah hasil penilaian pembelajaran 

berkaitan dengan membuat analisis butir soal, kisi-kisi soal ulangan dengan 
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skor nilai ( baik ), membuat dan melakukan analisis hasil ulangan harian dan 

mengolahnya untuk ditindaklanjuti dengan skor nilai ( baik ), dan 

menyusun dan melaksanakan perbaikan pembelajaran yang meliputi 

program remedial dan pengayaan serta menindaklanjutinya dengan skor 

nilai ( baik ). Guru sudah memiliki kumpulan soal-soal, baik pilihan ganda 

maupun esei ( bank soal ) dengan skor nilai ( baik ). Merencanakan, 

menyusun dan melakukan penugasan terstruktur dan merencanakan, 

menyusun, dan melakukan penugasan tidak terstruktur dengan skor nilai 

( baik ). Inovasi dan kreativitas (kemampuan dan kemauan untuk menga

dakan pembaharuan melalui olah pikir, selalu berusaha menggunakan 

berbagai inovasi dalam proses pembelajaran dan penilaian dengan skor nilai 

( baik ). Selalu berupaya memanfaatkan kesempatan yang muncul dengan 

berupaya untuk terus belajar dan memperbaiki diri untuk mengembangkan 

kemampuan dalam mengajar dengan skor nilai ( baik ). 

Berdasarkan data hasil wawancara terhadap guru Kelas, kepala 

sekolah dan urusan kurikulum SDN 008. SDN,010 dan SDN 013 Batu 

Sopang tentang perencanaan pembelajaran Kelas kurikulum KTSP dan K. 

2013 diperoleh gambaran berkaitan aspek kinerja guru dalam pembelajaran 

Kelas Kurikulum KTSP/K.13 SDN. di Kecamatan Batu Sopang tergambar 

pada tabel berikut : 

a. Wawancara dengan guru Kelas, Kepala Sekolah dan Urusan Kurikulum 

SDN.008 Kecamatan Batu Sopang 
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Tabel 5.1 Hasil wawancara tentang kinerja guru Kelas dalam aspek 
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian/evaluasi hasil 
pembelajaran. 

Aspek Indikator Hasil Wawancara 

Guru Kepsek Ur. 
Kurikulum 

Membuat Ya, membuat Ya, membuat Ya, membuat 
Program 
Tahunan 
Membuat Ya, membuat Ya, membuat Ya, membuat 
Program 
Semester 
Membuat dan Ya, membuat Ya, membuat Ya, membuat 
merevisi silabus dan merevisi dan merevisi dan merevisi 
MembuatRPP Ya, membuat Ya, membuat Ya, membuat 
Menghitung Ya, membuat Ya, membuat Ya, membuat 
KKM dan dan dan 

menghitung menghitung menghitung 
Malakukan Ya, melakukan Ya, Ya, 
penilaian melakukan melakukan 
sikap/karekter 
Melakukan Ya, melakukan Ya, Ya, 
penilaian melakukan melakukan 
pengetahuan 
Melakukan Ya, melakukan Ya, Ya, 
penilaian melakukan melakukan 
keterampilan 
Menyusun dan Ya, melakukan Ya, Ya, 
melakukan melakukan melakukan 
program 
remedial 
Menyusun Ya, melakukan Ya, Ya, 
perencanaan melakukan melakukan 
program 
pengayaan 
Melakukan Ya, melakukan Ya, Ya, 
kegiatan proses kegiatan melakukan melakukan 
pendahuluan pendahuluan kegiatan kegiatan 

pendahuluan pendahuluan 
Melaksanakan Ya, melakukan Ya, Ya, 
kegiatan inti kegiatan inti melakukan melakukan 
dengan dengan baik kegiatan inti kegiatan inti 
pendekatan dengan baik dengan baik 
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saintifik 
learning 5 M 
Melaksanakan Ya, melakukan Ya, Ya, 
kegiatan kegiatan melakukan melakukan 
penutup penutup kegiatan kegiatan 

dengan baik penutup penutup 
dengan baik dengan baik 

Mengolah hasil Ya, sudah Ya, sudah Ya, sudah 
penilaian mengolah hasil mengolah mengolah 
pembelajaran penilaian hasil hasil 

penilaian penilaian 
Melaksanakan Ya, sudah Ya, sudah Ya, sudah 
proses perbaikan melakukan melakukan melakukan 
penilaian proses proses proses 
pembelajaran perbaikan perbaikan perbaikan 

penilaian penilaian penilaian 
Mengapresiasi Ya, sudah Ya, sudah Ya, sudah 
terhadap berupaya berupaya berupaya 
pelaksanaan 
pembelajaran 
terbaik 
Melibatkan Ya, sudah Ya, sudah Ya, sudah 
kepala sekolah melibatkan melibatkan melibatkan 
dan pengawas 
mata pelajaran 

Berdasarkan tabel hasil wawancara di atas tidak ada perbedaan paparan 

jawaban wawancara antara guru Kelas, kepala sekolah dan urusan kurikulum 

SDN.008 Batu Sopang. 

b. Wawancara dengan guru Kelas, Kepala Sekolah dan Urusan Kurikulum 

SON .010. Batu Sopang 

Tabel 5.2. Hasil wawancara pada guru Kelas dalam aspek perencanaan, 
pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pembelajaran. 

Aspek Indikator Hasil Wawancara 

Guru 
I 

Kepsek 
l 

Ur. 
Kurikulum 
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1. Perencanaan Membuat Ya, membuat Ya, membuat Ya, 
pembelajaran Program membuat 

Tahunan 
Membuat Ya, membuat Ya, membuat Ya, 
Program membuat 
Semester 
Membuat dan Ya, membuat Ya, membuat Ya, 
merevisi silabus dan merevisi dan merevisi membuat 

dan 
.. 

merev1s1 
Membuat RPP Ya, membuat Ya, membuat Ya, 

membuat 
Menghitung Ya, membuat Ya, membuat Ya, 
KKM dan dan membuat 

menghitung menghitung dan 
menghitung 

Malakukan Ya, Ya, melakukan Ya, 
penilaian sikap melakukan melakukan 
Melakukan Ya, Ya, melakukan Ya, 
penilaian melakukan melakukan 
pengetahuan 
Melakukan Ya, Ya, melakukan Ya, 
penilaian melakukan melakukan 
keterampilan 
Menyusun dan Ya, Ya, melakukan Ya, 
melakukan melakukan melakukan 
program 
remedial 
Menyusun Ya, Ya, melakukan Ya, 
perencanaan melakukan melakukan 
program 
pengayaan 
Melakukan Ya, Ya, melakukan Ya, 
kegiatan proses melakukan kegiatan melakukan 
pendahuluan kegiatan pendahuluan kegiatan 

pendahuluan pendahulua 
n 

Melaksanakan Ya, Ya, melakukan Ya, 
kegiatan inti melakukan kegiatan inti melakukan 
dengan kegiatan inti dengan baik kegiatan inti 
pendekatan dengan baik dengan baik 
saintifik 
learning 5 M 
Melaksanakan Ya, Ya, melakukan Ya, 
kegiatan melakukan kegiatan melakukan 
penutup kegiatan penutup kegiatan 
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penutup dengan baik penutup 
dengan baik dengan baik 

Mengolah hasil Ya, sudah Ya, sudah Ya, sudah 
penilaian mengolah mengolah hasil mengolah 
pembelajaran hasil penilaian hasil 

penilaian penilaian 
Melaksanakan Ya, sudah Ya, sudah Ya, sudah 
proses perbaikan melakukan melakukan melakukan 
penilaian proses proses proses 
pembelajaran perbaikan perbaikan perbaikan 

penilaian penilaian penilaian 
Mengapresiasi Ya, sudah Ya, sudah Ya, sudah 
terhadap berupaya berupaya berupaya 
pelaksanaan 
pembelajaran 
terbaik 
Melibatkan Ya, sudah Ya, sudah Ya, sudah 
kepala sekolah melibatkan melibatkan melibatkan 
dan pengawas 
mata pelaj aran 

Berdasarkan tabel hasil wawancara di atas tidak ada perbedaan paparan 

jawaban wawancara antara guru Kelas, kepala sekolah dan urusan kurikulum 

SDN.010. Batu Sopang. 

c. Wawancara dengan guru Kelas, Kepala Sekolah dan guru senior Urusan 

Kurikulum SDN.013. Batu Sopang 

Tabel 6.3. Hasil wawancara pada guru Kelas dalam aspek perencanaan, 
pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pembelajaran. 

Aspek lndikator Hasil Wawancara 

Guru Kepsek Ur. Kurikulum 
Membuat Ya, Ya, membuat Ya, membuat 
Program membuat 
Tahunan 
Membuat Ya, Ya, membuat Ya, membuat 
Program membuat 
Semester 
Membuat dan Ya, Ya, membuat Ya, membuat 
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rnerevisi silabus rnernbuat dan merevisi dan merevisi 
dan 

.. 
merev1s1 

Membuat RPP Ya, Ya, membuat Ya, membuat 
rnembuat 

Menghitung Ya, Ya, membuat Ya, membuat 
KKM membuat dan dan 

dan menghitung menghitung 
menghitung 

Malakukan Ya, Ya, melakukan Ya, melakukan 
penilaian sikap melakukan 
Melakukan Ya, Ya, melakukan Ya, melakukan 
penilaian melakukan 
pengetahuan 
Melakukan Ya, Ya, melakukan Ya, melakukan 
penilaian melakukan 
keterampilan 
Menyusun dan Ya, Ya, melakukan Ya, rnelakukan 
melakukan melakukan 
program 
remedial 
Menyusun Ya, Ya, melakukan Ya, melakukan 
perencanaan melakukan 
program 
pengayaan 
Melakukan Ya, Ya, melakukan Ya, melakukan 
kegiatan proses melakukan kegiatan kegiatan 
pendahuluan kegiatan pendahuluan pendahuluan 

pendahulua 
n 

Melaksanakan Ya, Ya, melakukan Ya, melakukan 
kegiatan inti melakukan kegiatan inti kegiatan inti 
dengan kegiatan inti dengan baik dengan baik 
pendekatan dengan baik 
saintifik 
learning 5 M 
Melaksanakan Ya, Ya, melakukan Ya, melakukan 
kegiatan melakukan kegiatan kegiatan 
penutup kegiatan penutup penutup 

penutup dengan baik dengan baik 
dengan baik 

Mengolah hasil Ya, sudah Ya, sudah Ya, sudah 
penilaian mengolah mengolah hasil mengolah hasil 
pembelajaran hasil penilaian penilaian 

penilaian 
Melaksanakan Ya, sudah Ya, sudah Ya, sudah 
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proses perbaikan melakukan melakukan melakukan 
penilaian proses proses proses 
pembelajaran perbaikan perbaikan perbaikan 

penilaian penilaian penilaian 
Mengapresiasi Ya, sudah Ya, sudah Ya, sudah 
terhadap berupaya berupaya berupaya 
pelaksanaan 
pembelajaran 
terbaik 
Melibatkan Ya, sudah Ya, sudah Ya, sudah 
kepala sekolah melibatkan melibatkan melibatkan 
dan pengawas 
mata pelajaran 

Berdasarkan tabel hasil wawancara di atas tidak ada perbedaan paparan 

jawaban wawancara antara guru Kelas, kepala sekolah dan urusan kurikulum 

SDN.013 Batu Sopang. 

2. Dampak Perubahan guru Kelas dalam memeningkatkan mutu pembelajaran. 

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai dampak perubahan dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran, peneliti melakukan wawancara dan 

pengamatan dengan pengisian instrumen wawancara yang berhubungan dengan 

data yang diperlukan. Dari hasil wawancara yang dilakukan selama penelitian, 

tergambar sebagai berikut berikut : 

a. Wawancara dengan guru Kelas, Kepala Sekolah dan Urusan 

Kurikulum SDN.008.Batu Sopang 

Tabel 7.4 Dampak Perubahan peningkatan Mutu Peroses pembelajaran .. 

Aspek Indikator Hasil Wawancara 

Guru Kepsek Ur.kurikulum 
Guru berinovasi Sudah Sudah Sudah 
dalam melakukan melakukan melakukan 
pembelajaran perubahan perubahan perubahan 
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Mutu Mengubah proses Sud ah Sudah Sudah 
Pembelajaran pembelajaran dari melakukan melakukan melakukan 

teacher centered perubahan perubahan perubahan 
ke student 
centered 
Mampu Sudah Sudah Sudah 
mengoperasikan berupaya berupaya berupaya 
IT dalam menggunakan menggunakan menggunaka 
pembelajaran IT IT n IT 
Menguasai dalam Mampu Mampu Mampu 
pembuatan bidang membuat membuat membuat 
administrasi administrasi administrasi administrasi 
pembelajaran dengan baik dengan baik dengan baik 
Membudayakan Sudah ada Sudah ada Sudah ada 
minat baca dan min at minat minat 
meneliti membaca, membaca, membaca, 

tetapi belum tetapi belum tetapi belum 
meneliti meneliti meneliti 

Menekankan Sudah Sudah Sudah 
aspek, kognitif, berupaya berupaya berupaya 
apektif dan menekankan menekankan menekankan 
psikomorik secara aspek secara aspek secara aspek secara 
berimbang berimbang berimbang berimbang 
Menjadi guru Ya, sudah Ya, sudah Ya, sudah 
pembelajar menjadi guru menjadi guru menjadi guru 

pembelajar pembelajar pembelajar 
Menambah Ya, sudah Ya, sudah Ya, sudah 
pengetahuan dan berupaya berupaya berupaya 
wawasan 

Berdasarkan tabel hasil wawancara di atas tidak ada perbedaan paparan 

jawaban wawancara antara guru Kelas, kepala sekolah dan urusan 

kurikulum SDN.010 Batu Sopang, dalam aspek perubahan peroses 

pembelajaran 

b. Wawancara dengan guru Kelas, Kepala Sekolah dan Urusan 

Kurikulum SDN.010.Batu Sopang 

Tabel 8.5 Hasil wawancara pada guru SDN.01 O.dampak perubahan proses 
pembelajaran. 
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N Aspek Indikator Hasil Wawancara 
0. 

Guru Kepsek Ur. 
Kurikulum 

Guru berinovasi Sudah Sudah Sudah 
dalam melakukan melakukan melakukan 
pembelajaran perubahan perubahan perubahan 
Mengubah proses Sudah Sudah Sudah 
pembelajaran dari melakukan melakukan melakukan 
teacher centered perubahan perubahan perubahan 
ke student 
centered 
Mampu Mampu Mampu Mampu 
mengoperasikan menggunakan menggunakan menggunaka 
IT dalam IT dengan baik IT dengan baik n IT dengan 
pembelajaran baik 
Menguasai dalam Mampu Mampu Mampu 
pembuatan bidang membuat membuat membuat 
administrasi administrasi administrasi administrasi 
pembelajaran dengan baik dengan baik dengan baik 
Membudayakan Sudah ada minat Sudah ada Sudah ada 
minat baca dan membaca, dan minat min at 
meneliti sudah meneliti membaca, dan membaca, 

sudah meneliti dan sudah 
meneliti 

Menekankan Sudah berupaya Sudah Sudah 
aspek, kognitif, menekankan berupaya berupaya 
apektif dan aspek secara menekankan menekankan 
psikomorik secara berimbang aspek secara aspek secara 
berimbang dengan baik berimbang berimbang 

dengan baik dengan baik 
Menjadi guru Ya, sudah Ya, sudah Ya, sudah 
pembelajar menjadi guru menjadi guru menjadi guru 

pembelajar rembelajar pembelajar 
Menambah Ya, sudah Ya, sudah Ya, sudah 
pengetahuan dan berupaya berupaya berupaya 
wawasan dengan baik dengan baik dengan baik 

Berdasarkan tabel hasil wawancara di atas tidak ada perbedaan paparan 

jawaban wawancara antara guru Kelas, kepala sekolah dan guru semor, 

dalam aspek perubahan guru Kelas dalam proses pembelajaran. 
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I 
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c. Wawancara dengan guru Kelas, Kepala Sekolah dan Urusan 

Kurikulum SDN.013.Batu Sopang 

Tabel 9.6 Hasil wawancara pada guru SDN.013. Batu Sopang. 

Aspek Indikator Hasil Wawancara 

Guru Kepsek 
Guru berinovasi Sudah Sudah 

dalam melakukan melakukan 
pembelajaran perubahan perubahan 
Mengubah Sud ah Sudah 
proses mengubah mengubah 
pembelajaran proses proses 
dari teacher pembelajaran pembelajaran 
centered ke dengan baik. dengan baik. 
student centered 
Mampu Sudah mampu Sudah mampu 
mengoperasikan menggunakan menggunakan 
IT dalam IT dengan baik IT dengan baik 
pembelaiaran 
Menguasai Mampu Mampu 
dalam membuat membuat 
pembuatan administrasi administrasi 
bi dang dengan baik dengan baik 
administrasi 
pembelajaran 
Membudayakan Sudah ada minat Sudah ada minat 
minat baca dan membaca, tetapi membaca, tetapi 
meneliti belum meneliti belum meneliti 

Menekankan Sudah berupaya Sudah berupaya 
aspek, kognitif, menekankan menekankan 
apektif dan aspek secara aspek secara 
psikomorik berimbang berimbang 
secara 
berimbang 
Menjadi guru Ya, sudah Ya, sudah 
pembelajar menjadi guru menjadi guru 

pembelajar pembelajar 
Menambah Ya, sudah Ya, sudah 
pengetahuan dan berupaya berupaya 
wawasan 
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Guru Senior 
Sudah 
melakukan 
perubahan 
Sudah 
mengubah 
proses 
pembelajaran 
dengan baik. 

Sudah mampu 
menggunakan 
IT dengan baik 

Mampu 
asimembuat 
administrasi 
dengan baik 

Sudah ada 
minat 
membaca, 
tetapi belum 
meneliti 
Sudah 
berupaya 
menekankan 
aspek secara 
berimbang 

Ya, sudah 
menjadi guru 
pembelajar 
Ya, sudah 
berupaya 
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Berdasarkan tabel hasil wawancara di atas tidak ada perbedaan paparan 

jawaban wawancara antara guru Kelas, kepala sekolah dan urusan 

kurikulum SDN.013 Batu Sopang 

d. Wawancara dengan guru Kelas, Kepala Sekolah dan Urusan 

Kurikulum SDN.013.Batu Sopang 

Tabel 10.7. Hasil wawancara pada guru Kelas tentang dampak Inovasi 
proses pem b I . d S 013 B e aJaran pa a DN. atu Sopang 

Aspek Indikator Hasil W awancara 

Guru Kepsek Ur. Kurikulum 
Mengubah Sudah Sudah Sudah 
mindset /literasi melakukan melakukan melakukan 
guru perubahan perubahan perubahan 
Mengubah Sudah Sudah Sudah 
proses melakukan melakukan melakukan 
pembelajaran perubahan perubahan perubahan 
dari teacher 
centered ke 
student centered 
Mampu Sudah meng- Sudah meng- Sudah meng-
mengoperasikan gunakan IT gunakan IT gunakan IT 
IT dalam dengan baik dengan baik dengan baik 
pembelajaran 
Menguasai Mampu Mampu Mampu 
dalam membuat membuat membuat 
pembuatan administrasi administrasi administrasi 
bi dang dengan baik dengan baik dengan baik 
administrasi 
pembelajaran 
Membudayakan Sudah Sudah Sud ah 
minat baca dan membudayakan membudayakan membudayaka 
meneliti minat membaca, minat membaca, n minat 

dan sudah dan sudah membaca, dan 
meneliti meneliti sudah meneliti 

Menekankan Sudah Sudah Sudah 
aspek, kognitif, menekankan menekankan menekankan 
apektif dan aspek secara aspek secara aspek secara 
psikomorik berimbang berimbang berimbang 
secara 
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berimbang 
Menjadi guru Ya, sudah Ya, sudah Ya, sudah 
pembelajar menjadi guru menjadi guru menjadi guru 

pembelajar pembelajar pembelajar 
Menambah Ya, sudah Ya, sudah Ya, sudah 
pengetahuan dan berupaya berupaya berupaya 
wawasan 

Berdasarkan tabel hasil wawancara di atas tidak ada perbedaan paparan 

jawaban wawancara antara guru Kelas, kepala sekolah dan urusan kurikulu dalam 

aspek perubahan/lnovasi peningkatan Mutu pembelajaran. 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil deskripsi tentang pelaksanaan Supervisi Akademik dalam 

pembelajaran di Kelas pada Tiga Sekolah yang diteliti pada Kecamatan Batu 

Sopang, Kabupaten Paser sesuai fokus penelitian yang dilakukan, peneliti akan 

memaparkan dengan membahas dan menganalisa hasil penelitian sesuai fokus 

tahapan penelitian. 

Fokus utama dalam penelitian ini ialah; bagaimana penilaian terhadap guru 

dalam peroses pelaksanaan pembelajaran di SDN. di Kecamatan Batu Sopang, 

sabagai berikut : 

1. Penilaian guru dalam peroses pembelajaran di kelas pada SDN,008,010 dan 

SDN.013,Batu Sopang pada aspek perencanaan pembelajaran dengan nilai skor 

rata-rata yaitu 79. Berdasarkan hasil yang didapat diperoleh gambaran bahwa 

guru Kelas sudah cukup baik dalam merencanakan pembelajaran. Untuk aspek 

pelaksanaan pembelajaran Kelas dengan nilai skor rata-rata yaitu 81. 

Berdasarkan hasil yang didapat diperoleh gambaran bahwa guru Kelas di 

Kecamatan Batu Sopang cukup baik dalam menyajikan pembelajaran baik 
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kurikulum KTSP maupun Kurikulum 2013. Sedangkan untuk tindak lanjut 

hasil pelaksanaan pembelajaran dengan nilai skor rata-rata 76. Berdasarkan 

hasil yang didapat pada aspek tindak lanjut hasil pembelajaran diperolah 

gambaran bahwa guru Kelas cukup baik dalam pelaksanaan Proses 

pembelajaran hasil pembelajaran. yang meliputi aspek perencanaan, 

pelaksanaan dan dampak hasil inovasi pembelajaran memperoleh nilai rata

rata 78,66. Dari data yang didapat diperoleh gambaran bahwa hasil Supervisi 

akademik pada guru-guru Kelas di Kecamatan Batu Sopang sudah cukup baik 

dalam Peroses Pembelajaran di kelas .. 

2. Kendala yang dihadapi guru Kelas dalam Pelaksanaan Proses pembelajaran 

berlangsung di Kecamatan Batu Sopang dari hasil observasi dan wawancara 

dengan 6 orang guru dari 3 sekolah diperoleh gambaran bahwa rata-rata guru 

memenuhi standar proses,dalam melaksanakan peroses pembelajaran. kendala 

yang dirasakan oleh guru tidak terlalu signifikan. Ada beberapa hal yang masih 

perlu ditingkatkan di antaranya penguasaan IT dalam pembelajaran, walaupun 

rata-rata guru sudah sebagian besar menggunakannya Inovasi dalam 

pembelajaran, tetapi ada guru yang belum begitu lancar menggunakan IT 

sebagai media pembelajaran. Hal lainnya yang perlu ditingkatkan yaitu 

membudayakan minat baca melalui literasi dan melakukan penelitian. Guru 

belum mengembangkan diri dengan meluangkan waktu khusus untuk 

menambah wawasan melalui membaca. Kegiatan meneliti belum dilakukan 

oleh semua guru Kelas yang menjadi objek penelitian, hanya 2 dari 4 orang 
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guru yang diteliti yang sudah melakukannya, atau hanya 50 % yang sudah 

melakukan penelitian tin<lakan kelas. 

3. Dampak perubahan inovasi pada guru Kelas dalam pembelajaran di Keca

matan Batu Sopang masih perlu ditingkatkan mengingat banyak hal 

pengembangan diri guru yang belum dilakukan. Dari 9 aspek pengembangan 

yang diteliti hanya aspek mengikuti KKG sudah 100 % dan mengikuti 

pelatihan yang sudah 80 % dilakukan guru dengan baik, untuk kegiatan 

melakukan penelitian baru 2 orang guru yang sudah melakukan, dan kegiatan 

seminar pendidikan sebagai pembicara hanya 1 guru sekolah yaitu dari 

SDN.008,.Batu Sopang yang melaksanakan. Sedangkan untuk aspek lainnya; 

melakukan pertemuan ilmiah, mengikuti lomba guru berprestasi, seminar 

motivasi, lomba kreatifitas guru dan menulis tulisan profesional belum 

dilakukan. 

b. Kualifikasi supervisor Seorang supervisor yang profesional harus memiliki 

beberapa syarat; 

1. Keyakinan, memiliki kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri dan 

mengembangkan dirinya. 

2. Mempunyai kebebasan untuk memilih dan bertindak mencapai tujuan yang 

diinginkannya. 

3. Kemampuan menanyakan pada orang lain dan dirinya sendiri tentang asums1 

dasar serta keyakinan akan dirinya. 

4. Komitmen dan kemauan membuat rekan gurunya merasa penting, dihargai dan 

ma JU. 
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5. Memiliki kemauan dan kemampuan untuk dapat membina hubungan yang 

akrab tanpa memandang bulu. 

6. Kemampuan untuk mendengarkan serta keinginan untuk memanfaatkan 

pengalaman-pengalaman guru untuk membuatnya berusaha mencapai tujuan. 

7. Antusias dengan keyakinan akan supervisi sebagai proses kegiatan yaang terus 

menerus untuk melayani pertumbuhan dan perkembangan pribadi serta profesi 

mengaJar. 

8. Komitmen untuk mengembangkan dirinya sendiri serta berkeinginan keras 

untuk terus memperdalam bidang supervisi. Menurut Alfonso, et al, "Pembinaan 

staf menjadi tanggung jawab bagi kelangsungan pembelajaran secara sistemik 

agar supaya tercapai peningkatan keprofesioanalan guru. Supervisi akademik 

bertanggungjawab atas pemantauan setiap hari dan peningkatan pembelajaran dan 

pengajaran". Karena itu, peran supervisor sangat diperlukan.dalam pembinaan 

profesional guru harus ditingkatkan dari keadaan sebelumnya sesuai tanggung jawab 

mereka dalam mendorong pembelajaran para guru melalui berbagai wahana dan 

aktivitas pengembangan profesional guru, Robert J Alfonso, et al, Instructional 

Supervision (Boson: Allyn and Bacon, Inc, 200 I), h. 400. 

Maka pelaksanaan supervisi akademik sesuai dengan permasalahan atau 

kebutuhan yang mereka hadapi Maksudnya adalah setiap orang disuruh untuk 

mengadakan perbaikan berarti berbuat pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk 

menghilangkan akibat-akibat yang jelek dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. 

Oleh karna itu penilaian/evaluasi diarahkan untuk melihat sejauhmana 

efektivitas sebuah supervisi yang dilakukan, sejauhmana tujuan yang diharapkan 
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dapat tercapai, dan penilaian/evaluasi dibutuhkan untuk melihat sejauhmana 

kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Tujuan penilaian/evaluasi yang 

dilakukan kepala sekolah terhadap guru untuk melihat sejauhmana kemampuan 

guru dalam melaksanakan tugasnya, penilaian/evaluasi dilaksanakan pada waktu 

kegiatan supervisi yang merupakan proses akhir dari penilaian/evaluasi. Tujuan 

evaluasi yang dilakukan pengawas terhadap guru kelas adalah untuk membantu guru 

kelas dalam mengembangkan serta memperbaiki pola pembelajaran, sekaligus 

menindak lanjuti hasil kinerja berupa temuan-temuan di lapangan yang 

membutuhkan solusi dan penyelesaian. Pelaksanaan evaluasi terhadap supervisi 

akademik dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SD Negeri dilakukan 

kepala sekolah melalui kunjungan kelas, dengan melihat langsung bagaimana 

penampilan, cara dan strategi yang dilakukan oleh guru kelas dalam kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan instrumen yang telah disediakan sebelumnya. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi yang dilakukan masih 

dalam lingkup penilaian. Sebagaimana diketahui bahwa evaluasi merupakan 

kegiatan identifikasi yang dilakukan untuk melihat sebuah program yang 

direncanakn berhasil atau tidak, baik atau tidak dan melihat efektivitas 

pelaksanaanya. Sedangkan yang dilakukan diatas adalah pengumpulan infomiasi 

serta membuat keputusan dari informasi tersebut. 

Tujuaan utama penilaian/evaluasi bukanlah untuk saling menyalahkan 

tetapi untuk melihat seberapa jauh kesenjangan yang terjadi antara kenyataan dan 

harapan. Untuk selanjutnya mencari solusi bagaimana menutupi kesenjangan 
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tersebut. Pelaksanaan penevaluasi adalah sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi 

bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutupi kekurangan tersebut. 

Mencermati temuan ini,adalah hal yang penting dalam penilaian 

memastikan hasil yang dicapai dari kegiatan-kegiatan pembelajaran dan 

pembinaan personil dalam organisasi. Namun perlu dipertimbangkan bahwa bila 

satu kegiatan sudah terlaksana dengan baik, maka perlu dilanjutkan dengan 

kegiatan yang lebih berkualitas Itu artinya pelaksanaan kegiatan supervisi 

akademik dalam meningkatkan mutu peroses pembelajaran di sekolah Dasar 

merupakan rangkaian penilaian/ evaluasi. dapat dipastikan hasil yang dicapai. 

Penilaian pelaksanaan supervisi akademik ini tentu saja menggunakan instrumen 

penilaian/evaluasi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah sebagai supervisor satuan 

pendidikan sebagai satu kesatuan dalam mewujutkan peningkatkan Mutu proses 

pembelajaran dalam wadah kwalitas pendidikan. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

SIMPULAN DAN SARAN 

Maka penulis sebagai peneliti dalam penelitian ini, menjelaskan 

berdasarkan pembahasan pada bah berikut ini, dapat dikemukan beberapa 

kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Perencanaan superv1s1 akademik dalam upaya membantu guru dalam 

meningkatkan mutu proses pembelajaran di SD Negeri diwilayah Batu Sopang 

dilaksanakan melalui kegiatan oleh peneliti selama waktu tiga bulan yang telah 

dilaksanakan dengan tindakan nyata melalui melalui orientasi supervisi akademik 

di kelas pada guru kelas maupun Guru mata pelajaran. Kegiatan m1 

dimaksudkan untuk memmperbaiki kekurangan maupun kendala bagi guru dalam 

peroses pembelajaran di kelas. 

Perencanaan supervisi akademik. Dalam kegiatan supervisi pembelajaran bagi 

guru sebagaimana dilaksanakan di SD Negeri wilayah kecamatan Batu Sopang 

telah menghasilkan temuan temuan cara guru mengajar maupun administerasi 

pembelajaran tertulis yang dijadikan dukumentasi pedoman dalam melaksanaan 

supervisi akademik guna untuk kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu proses 

pembelajaran di Sekolah masing-masing. 

Sesuai dengan pendapat para ahli "Mukhtar (2007:48) memaparkan bahwa 

ruang lingkup bidang supervisi akademik, mencakup: 1) menyusun program 

tahunan; 2) mengatur jadwal pelajaran; 3) mengatur pelaksanaan penyusunan 

model satuan pembelajaran; 4) menentukan nonna kenaikan kelas; 5) menentukan 

norma penilaian; 6) mengatur pelaksanaan evaluasi belajar; 7) meningkatkan 
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perbaikan belajar; 8) mengatur kegiatan kelas apabila guru tidak hadir; dan 9) 

mengatur disiplin dan tata tertib kelas. Menurut Glickman dalam Depdiknas 

(2008:9) bahwa supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu 

guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi 

pencapaian tujuan pembelajaran. Melengkapi pendapat tersebut di atas, 

Sergiovanni dalam Depdiknas (2008:9) menyatakan bahwa menilai unjuk kerja 

guru dalam mengelola proses pembelajaran merupakan salah satu kegiatan yang 

tidak bisa dihindarkan prosesnya. 

2. Pelaksanaan supervisi akademik dalam rangka membantu guru 

meningkatkan mutu proses pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri/Swasta 

dilaksanakan melalui kegiatan pengamatan langsung oleh peneliti sebagai sarana 

penilaian keterampilan mengajar guru kelas maupun supervisi kepada kepala 

Sekolah yang sedang mensupervisi pada Guru yang sedang mengajar di kelas. 

Agar dapat terbantu dalam memperoleh impormasi kemajuan atau pun 

kemunduran Sekolah yang di pimpinnya. 

3. Penilaian/evaluasi sebagai dampak pengukuran dari hasil pembelajaran dari 

perubahan atas Nilai akademik,etika,keterampilan para siswa termasuk para guru 

maupun kwalitas Sekolah itu sendiri dan tidak kalah pentingnya pelaksanaan 

supervisi akademik dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran bagi guru 

di Sekolah Dasar adalah menilai kinerja guru Kelas untuk memastikan apakah 

program terlaksana atau masih belum terlaksana dikarenakan berbagai faktor 

kendala yang ada. 
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4. Evaluasi Supervisi Akademik dalam meningkatkan mutu proses 

pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri/Swasta sebagai dampak Inovasi 

perubahan yang dilaksanakan melalui kegiatan Supervisi akademik/kelinis, 

kunjungan kelas dan bimbingan individual lain juga perlu kita impentarisir 

dengan baik,dan di tindak lanjuti kemudian di sosialisasikan melalui kegiatan 

forum KKG maupun KKKS,serta mengikutkan kegiatan pelatihan,seminar 

kepada para guru untuk sebagai sarana penilaian keterampilan mengajar guru 

kelas maupun supervisi kepala Sekolah pada Guru yang sedang mengajar di kelas. 

dalam pelaksanaan supervisi akademik di sekolah. Evaluasi ini berfungsi 

dalam menilai hasil dan sekaligus memajukan Mutu Pendidikan. 

Dalam memajukan Mutu Pendidikan atau Pembelajaran bukan saja Supervisi 

pembelajaran yang perlu di evaluasi namun juga yang perlu di sosialisasikan 

tindakannya antara lain: 

a. Memperkuat Kurikulum yaitu mengembangkan kurikulum sesuai dengan 

tuntutan zaman sehingga ilmu pengetahuan yang diperoleh siswa mampu 

untuk beradaptasi dengan lingkungannya. 

b. Memperkuat Kapasitas Manajemen Sekolah adalah menerapkan manajemen 

yang telah direkomendasikan oleh banyak pakar pendidikan yaitu penerapan 

manajemen berbasis sekolah (MBS) secara efektif dan konsekuen. 

c. Memperkuat sumber daya Guru merupakan kompenen yang sangat strategis, 

sebab guru merupakan ujung tombak dalam peningkatan mutu pendidikan 

dan pembelajaran. 
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d. Memperkuat sarana prasarana sebagai sumber daya pendukung dalam proses 

pembelajaran, oleh karena itu peran sarana dan prasarana adalah sangat 

pen ting. 

e. Memperkuat sumber daya keuangan, hal ini juga sangat menentukan dalam 

kelancaran pencapaian tujuan. Semua aktivitas yang berlangsung tidak dapat 

dilepas dari masalah pembiayaan. 

Dan tindak lanjut yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah 

setelah pelaksanaan supervisi akademik yaitu dengan selalu memantau 

perkembangan guru kelas dalam mengaJar dan membuat dan membuat 

administerasi perangkat pembelajaran yang perlu kesepakatan antar kepala 

sekolah, pengawas Sekolah terhadap perbaikan-perbaikan proses pembelajaran 

selanjutnya, ini dilakukan sesuai dengan hasil evaluasi. 

B. Saran 

1. Bagi kepala sekolah perlu mengembangkan variasi kegiatan pembinaan 

guru sebagai tindakan nyata apa yang di supervisi baik dalam pembuatan 

administerasi kelas maupun administerasi pembelajaran maka dari hasil evaluasi 

terhadap kinerja supervisi akademik dalam meningkatkan mutu pembelajaran, 

sehingga para guru mendapat manfaat yang signifikan pada kemampuan 

profesionalisme mengajar dan sekaligus kinerja mengajar guru akan alebih baik 

dari sebelumnya. 

2. Bagi guru pendidikan dapat lebih responsif,aktif, kreatif,lnovatif dalam 

mengembangkan Proses perencanaan,pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta 

merubah karakter kepribadian dan kemampuan mengajar dengan baik sesuai 

dengan kompetensi utama guru sehingga kinerja mengajar dapat meningkat 
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sebagai hasil dari pelaksanaan superv1s1 akademik dalam meningkatkan mutu 

proses dan mutu pembelajaran. 

3. Untuk pengawas Sekolah hendaknya dapat mengembangkan strategi 

pembinaan guru yang dilaksanakan bersama dengan manajemen di sekolah. 

4. Bagi sekolah yang lain, dengan adanya pelaksanaan supervisi akademik 

yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas pada guru yang terbina dengan 

baik dalam proses pembelajaran, maka di harapkan menjadi contoh khususnya di 

Kecamatan Batu Sopang dan umumnya di wilayah kabupaten Tana Paser. 

5. Pada pihak Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dan Dinas Pendidikan 

Pemerintah Kabupaten Tana Paser dan juga Propinsi Kalimantan Timur untuk 

selalu mendukung SD Negeri 008, SDN.010 dan SDN 013 Batu Sopang 

khususnya dan sekolah lain umumnya, baik dukungan dengan memberikan 

pelatihan-pelatihan Kopotensi guru terutama dalam pembinaan peroses 

pembelajaran juga meningkatkan wawasan melalui pelatihan, seminar, workshop 

maupun sumber dana dan sarana prasana yang masih sangat dibutuhkan dalam 

Usaha peningkatan mutu pendidikan dan mutu pembelajaran bagi guru dan pada 

akhir nya autput atau hasil pendidikan akan meningkat terlebih dari hasil Mutu 

UAS/UAN selalu meningkat 
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LAMP IRAN 

Pedoman Wawancara I 

Subjek Penelitian : Pengawas 

Waktu: 

Tempat: 

Daftar Pertanyaan : 

1. Bagaimana proses pembinaan guru dalam proses pembelajaran? 

2. Kelengkapan apa yang harus pengawas miliki dalam proses pembinaan guru? 

117 

3. Bagaimana proses perencanaan peningkatan mutu pembelajaran bagi guru yang anda 

bina? 

4. Apa acuan bapak dalam mengembangkan mutu pembelajaran guru bagi guru yang anda 

bina? 

5. Apa upaya bapak untuk mengembangkan mutu pembelajaran guru bagi guru yang anda 

bina? 

6. Program apa saja yang sudah bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam 

mengembangkan mutu pembelajaran guru bagi guru yang anda bina? 

7. Secara khusus, program apa yang anda lakukan untuk mengembangkan kapasitas guru 

dalam mengembangkan mutu pembelajaran guru? 

8. Bagaimana proses pelaksanaan pengembangan guru dalam penerapan mengembangkan 

mutu pembelajaran guru? 

9. Bagaimana monitoring dan evaluasi dalam mengembangkan mutu pembelajaran guru? 

Apakah ada monitoring terhadap guru? 

10. Siapa saja yang melakukan monitoring dan evaluasi? 

11. Bagaimana tindakan bapak terhadap guru yang tidak disiplin ? 

12. Bagaimana pula tindakan bapak terhadap guru yang berprestasi? 
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13. Apa arti penting dari hasil monitoring dan evaluasi bagi sekolah? 

14. Apakah ada program khusus yang membahas permasalahan guru dalam mengajar? 

15. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan mutu pembelajaran 

guru? 

16. Kiat apa yang bapak lakukan pada guru untuk meningkatkan kinerjanya? 
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Pedoman Wawancara II 

Subjek Penelitian : Kepala sekolah 

Waktu: 

Tempat: 

Daftar Pertanyaan : 

1. Bagaimana proses perencanaan peningkatan mutu pembelajaran ? 

2. Apa acuan bapak dalam mengembangkan mutu pembelajaran guru? 

3. Apa upaya bapak untuk mengembangkan mutu pembelajaran guru? 
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4. Program apa saja yang sudah bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam 

mengembangkan mutu pembelajaran guru? 

5. Secara khusus, program apa yang anda lakukan untuk mengembangkan kapasitas guru 

dalam mengembangkan mutu pembelajaran guru? 

6. Bagaimana proses pelaksanaan pengembangan guru dalam penerapan mengembangkan 

mutu pembelajaran guru? 

7. Bagaimana monitoring dan evaluasi dalam mengembangkan mutu pembelajaran guru? 

8. Apakah ada monitoring terhadap guru? 

9. Siapa saja yang melakukan monitoring dan evaluasi? 

10. Bagaimana tindakan bapak terhadap guru yang tidak disiplin ? 

11. Bagaimana pula tindakan bapak terhadap guru yang berprestasi? 

12. Apa arti penting dari hasil monitoring dan evaluasi bagi sekolah? 

13. Apakah ada program khusus yang membahas permasalahan guru dalam mengajar? 

14. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan mutu pembelajaran 

guru? 

15. Kiat apa yang bapak lakukan pada guru untuk meningkatkan kinerjanya? 
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Pedoman Wawancara III 

Subjek Penelitian : Guru Bagian Kurikulum 

Waktu: 

Tempat: 

Daftar Pertanyaan : 

1. Perencanaan Proses pembelajaran 

a) Apakah sebelum mengajar anda mempersiapkan program tahunan, semesteran, 

mingguan dan harian, remidi dan pengayaan? 

b) Apa yang anda ketahui tentang silabus, RPP, Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti? 

c) Apakah anda membuat silabus sendiri atau hanya mengutip dari depdiknas kemudian 
dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah? Atau silabus dibahas dalam KKG 
kemudian disekolah disesuaikan dengan kondisi peserta didik? 

d) Apakah anda memakai kurikulum lain selain kurikulum yang dikeluarkan 
pemerintah? 

e) Bagaimanakah anda memasukan unsur dari kurikulum lain tersebut didalam Silabus 
yang anda buat? 

t) Kapan program remidi dan pengayaan dilakukan? 

g) Apakah RPP yang anda buat sesuai dengan Kurikulum 2013? 

h) Bagaimana cara anda memadukan unsur dari kurikulum lain ke dalam RPP yang anda 
buat? 

i) Apakah ada hambatan dalam pembuatan RPP? Bagaimana Solusinya? 

2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

a) Apakah anda mengajar di seluruh rombongan kelas yang ada? 

b) Berapajam anda mengajar seminggu? Apakah beban mengajar anda kurang atau lebih 
dari aturan yang ada? 

c) Buku pegangan apa yang anda gunakan? Apakah anda menggunakan buku pelajaran 
yang lain? 

d) Bagaimana cara anda mengelola kelas dalam proses mengajar di kelas ataupun di luar 
kelas? 
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3. Penilaian Hasil Pembelajaran 
a) Model Penilaian apa yang anda gunakan dalam pembelajaran? Apakah model 

penilaian berbasis kelas, model test berupa uraian, pilihan ganda? Kemudian pada saat 
diskusi juga melihat dan melakukan penilaian melalui keaktifan siswa? Selain itu 
apakah anda memberikan tugas-tugas, remidi dan pengayaan? 

b) Apakah anda menemui hambatan dalam penilaian? Bagaimana solusinya? 

c) Kapan anda melakukan penilaian? 

4. Pengawasan Proses Pembelajaran 
a. Bagaimana anda melakukan pemantauan peserta didik baik di dalam kelas maupun di 

luar kelas? 

b. Bagaimana anda melakukan supervisi peserta didik? 

c. Bagaiamana dan kapan anda melakukan evaluasi peserta didik? 

d. Apakah anda membuat laporan dari hasil evaluasi peserta didik? Bagaimana bentuk 
pelaporan tersebut dan bagaiaman proses pelaporan tersebut? Serta anda berikan 
kepada siapa saja pelaporan tersebut? 

e. Bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi yang anda temukan? 
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Nama Narasumber 
Alamat dan No. Hp. 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
Waktu Wawancara 
Pewawancara 

Daftar Pertanyaan : 

TRANSKRIP HAS IL WA WAN CARA 

: ( Kepala Sekolah ) 
: 081350765391 
: Kantor SDN.008.Batu Sopang 
: 8 Januari 2018 
: Pukul 08.30. sd 10.00. Wita 
: Peneliti. 

1. Pertanyaan : Bagaimana proses perencanaan Progam peningkatan mutu 
pembelajaran ? 

Jawaban : Menurut saya hams ada perogram perencanaan di buat hasil 
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rapat dewan Guru disepakati Seperti pergram atau perangkat 
pembelajaran secara bersama -sama 

2. Pertanyaan : Apa acuan bapak dalam mengembangkan mutu pembelajaran 
guru? 

Jawaban : Ya,Progaram kerja yang hasil rapat dewan guru yaitu untuk 
melaksanakan peningkatam mutu pembelajaran. 

3. Pertanyaan : Apa upaya bapak untuk mengembangkan mutu pembelajaran 
guru? 

Jawaban : Tersedianya kelengkapan Sekolah ruang gedung,perlengkapan 
buku pembelajaran dan juga gurunya cukup untuk mengajar di 
kelas. 

4. Pertanyaan : Program apa saja yang sudah bapak lakukan untuk 
meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan mutu 

pembelajaran guru? 
Jawaban : Perogram Pelatihan,Program mengikuti kegiatan KKG/KKKS 

5. Pertanyaan : Secara khusus, program apa yang Bapak lakukan untuk 
Mengembangkan kapasitas guru dalam mengembangkan mutu 
pembelajaran guru? 

Jawaban : Sangat baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran 

6. Pertanyaan : Bagaimana monitoring dan evaluasi dalam mengembangkan 
mutu pembelajaran guru? 

J awaban : Baik. 

7. Pertanyaan : Apakah ada Supervisi terhadap guru? 
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Jawaban 

8. Pertanyaan 
Jawaban 

9. Pertanyaan 
Jawaban 

10. Pertanyaan 

Jawaban 

11. Pertanyaan 

Jawaban 

12. Pertanyaan 

Jawaban 

13. Pertanyaan 

Jawaban 

Ada yang jelas, kepelas Sekolah/Pengaw 

Siapa saja yang melakukan monitoring dan evaluasi? 
Kepala Sekolah.juga Pengawaas Pembina. 
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Bagaimana tindakan bapak terhadap guru yang tidak disiplin ? 
Mengadakan bimbingan 

: Bagaimana pula tindakan bapak terhadap guru yang 
berprestasi? 
Seharusnya memberi Riword 

Apa arti penting dari hasil monitoring dan evaluasi bagi 
sekolah? 
Sebagai bahan Evaluasi terhadap pembelajaran dikelas 

Apakah ada program khusus yang membahas permasalahan 
guru dalam mengajar? 

: Tidak ada kecuali di kantor UPT yang membahas Disiplin 
Guru/pegawai 

: Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam 
mengembangkan mutu pembelajaran guru? 

: Guru yang berpendidikan dan guru yang terlatih dan 
kemampuan masarakat secara finansial ,matrial 

14. Pertanyaan : Kiat apa yang bapak lakukan pada guru untuk meningkatkan 
kinerjanya? 

Jawaban : Memberikan kemudahan berupa pasilitas, akomodasi dan 
transportasi 
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N ama N arasumber 
Alamat dan No. Hp. 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
Waktu Wawancara 
Pewawancara 

Daftar Pertanyaan: 

TRANSKRIP HAS IL WA WAN CARA 

: (Guru Senior.Bid.Kurikulum) 
: 085249601919 
: Ruang Kelas SD.008.Batu Sopang 
: 08 Januari 2018 
: Pukul 10.00. sd 12.00. Wita 
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I. Perencanaan Proses pembelajaran 

a. Pertanyaan : Apakah sebelum mengajar anda mempersiapkan program 
tahunan, semesteran, mingguan dan harian, remidi dan 
pengayaan? 

Jawaban : Ya, sebelum mengajar saya mempersiapkan program 
tahunan dan program semester di awal Tahun pembelajaran 

sedang program mingguan , harian disusun diawal bulan 
bersamaan dengan program harian .Untuk program remidi 
dan pengayaan di susun berdasarkan kebutuhan dan hasil 
evaluasi siswa dengan berpatokan pada pencapaian KKM 
dari SK dan KD Mapel. 

b. Pertanyaan : Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang silabus, RPP, 
Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti? 

J awaban : Silabus merupakan rencana pelajaran yang mencakup SK 
KD materi pokok kegiatan pembelajaran,penilaian, sumber 
bahan ,media atapun alat belajar.Jadi dalam sebuah silabus 
sebenamaya sudah tercakup, KD, dan KI , dalam hal ini 
terencana dalam sebuah RPP yang akan dilaksanakan 
sebagai pedoman dalam pembelajaran. 

c. Pertanyaan : Apakah anda membuat silabus sendiri atau hanya mengutip 
dari depdiknas kemudian dikembangkan sendiri dengan 
kondisi sekolah? 

Jawaban 

Atau silabus dibahas dalam KKG kemudian disekolah 
disesuaikan dengan kondisi peserta didik? 

: Silabus yang digunakan adalah sialabus yang telah di telaah 
/Reviu dalam lingkungan KKG yang selanjutnya 
disesuaikan dengan kondisi Sekolah ,dan kondisi peserta 
didik 

d. Pertanyaan : Apakah bapak/lbu memakai kurikulum lain selain 
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Jawaban 

e. Pertanyaan 

Jaw ab an 

f. Pertanyaan 

Jawaban 

g. Pertanyaan 

Jawaban 

h. Pertanyaan 

Jawaban 

1. Pertanyaan 

Jawaban 

125 

kurikulum yang dikeluarkan pemerintah? 

: Ya, kami menyebutnya hidden kurikulum, yaitu kurikulum 
yang telah kami adaftasi dari pendidikan Agama ,kurikulam 
pendidikan Pramuka sebagai tambahan guna membentuk 
karekter anak didik. 

: Bagaimanakah Bapak/Ibu memasukan unsur dari 
kurikulum lain tersebut didalam Silabus yang anda buat? 

: Dengan Cara : 
Melakukan telaaah I reviu terlebih dahulu ( seleksi ) 
Melakukan integrasi kedalam kurikulum I Silabus yang 
dengan menghubungkan dengan SK/KD/KI, yang telah 
diseleksi apakah sesuai atau tidak. 

: Kapan program remidi dan pengayaan dilakukan? 

: Progrm Remidi dilakukan apabila prosentasi yang tidak 
mencapai KKM lebih dari 30 persen atau dilakukan 
terhadap siswa tertentu yang belum mencapai indikator I 
tujuan pembelajaran Sedangkan pengayaan dilaksanakan 
terhadap siswa yang telah mencapai KKM. 

: Apakah RPP yang Bapak/Ibu buat sesuai dengan 
Kurikulum 2013? 

: ya,kelas I dan IV yang lain masih melaksanakan KTSP 

: Bagaimana cara Bapak/Ibu memadukan unsur dari 
kurikulum lain ke dalam RPP yang anda buat? 

: Yaitu pepaduan /disisipkan pada indikator pembelajaran. 

: Apakah ada hambatan dalam pembuatan RPP? Bagaimana 
Solusinya? 

: Secara peribadi tidak ada , namun akan lebih baik jika ada 
program bimbingan berkelanjutan dan pihak yang 

berkompoten. 

2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

a. Pertanyaan 

Jawaban 

b. Pertanyaan 

: Apakah anda mengajar di seluruh rombongan kelas yang 
ada? 

: Tidak kama kebutuhan guru di SD,kami tercukupi. 

: Berapa jam anda mengajar seminggu? Apakah beban 
mengaJar 
Bapak/Ibu kurang atau lebih dari aturan yang ada? 
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Jawaban 

c. Pertanyaan 

Jawaban 

: 28 jam I minggu mencukupi dan diatas aturan 

: Buku pegangan apa yang Bapak/Ibu gunakan? Apakah 
menggunakan buku pelajaran yang lain? 

: Menggunakan beberapa buku dengan sumber belajar I . . 
1mpormas1 
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d. Pertanyaan : Bagaimana cara Bapak/lbu mengelola kelas dalam proses 
mengajar di 

Jawaban 
kelas ataupun di luar kelas? 

: Pengelolaan kelas dilakukan secara pekem beik di dalam 
maupun di luar kelas 

3. Penilaian Hasil Pembelajaran 
a. Pertanyaan : Model Penilaian apa yang Bapak/Ibu gunakan dalam 

pembelajaran? Apakah model penilaian berbasis kelas, 
model test berupa uraian,pilihan ganda? Kemudian pada 
saat diskusi juga melihat dan 
melakukan penilaian melalui keaktifan siswa? Selain itu 
apakah anda 
memberikan tugas-tugas, remidi dan pengayaan? 

Jawaban : Model penilaian yang digunakan dalam pembelajaran 
bervariasi disesuaikan dengan tagiahan apa ayang 
diinginkan oleh guru 

b. Pertanyaan 

Jawaban 

c. Pertanyaan 
Jawaban 

: Apakah Bapak/Ibu menemui hambatan dalam penilaian? 
Bagaimana solusinya? 

: Tidak ada hambatan. 

: Kapan Bapak/Ibu melakukan penilaian? 
: Setiap akhir peroses pembelajaran I selama peroses 
pembelajaran 

4. Pengawasan Proses Pembelajaran 
a. Pertanyaan : Bagaimana Bapak/ibu melakukan pemantauan peserta 

didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas? 
Jawaban : Dilakukan dengan cara pengamatan langsung I bertanya 

b. Pertanyaan 
Jawaban 

c. Pertanyaan 

kepada teman sejawat maupun siswa. 

: Bagaimana Bapak/lbu melakukan supervisi peserta didik? 
: Melalui kunjungan langsung datang kerumah dan saat 

peroses pembelajaran 

: Bagaiamana dan kapan Bapak/Ibu melakukan evaluasi 
peserta didik? 
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Jawaban 

d. Pertanyaan 

Jawaban 

e. Pertanyaan 

Jawaban 

: Evaluasi dilaksanakan secra berkala dan terjjadwal 
dengan mengacu pada kalender pendidikan. 
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: Apakah Bapak/Ibu membuat laporan dari hasil evaluasi 
peserta didik? Bagaimana bentuk pelaporan tersebut dan 
bagaiaman proses pelaporan tersebut? Serta anda berikan 
kepada siapa saja pelaporan tersebut? 

: Hasil Evaluasi peserta didik diolah dan dilaporkan secara 
berkala, baik kepada sekolah maupun wali /orang tua 
murid 

: Bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi yang anda 
temukan? 

: Dijadikan bahan Evaluasi untuk menentukan KKM dan 
merumuskan Metode dan model pembelajaran yang akan 
datang. 
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N ama N arasumber 
Alamat dan No. Hp. 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
Waktu Wawancara 
Pewawancara 

Hasil wawancara : 

1. Pertanyaan 

TRANSKRIP HAS IL WA WAN CARA 

: ( Pengawas) 
: 08524901910 
: Kantor UPT.DikBud.Kecamatan Muara Komam 
: 5 Januari 2018 
: Pukul 10.00. sd 12.00. Wita 
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Bagaimana proses pembinaan guru dalam proses 
pembelajaran? 

Jawaban Banyak cara pembinaan,diantaranya melalui supervisi kelas 
pada kegiatan KBM berjalan. 

2. Pertanyaan 

Jawaban 

3. Pertanyaan 

Jaw ab an 

4. Pertanyaan 

Jawaban 

5. Pertanyaan 

Jaw ab an 

6. Pertanyaan 

Jawaban 

Kelengkapan apa yang harus pengawas miliki dalam proses 
pembinaan guru? 
Program kepengawasan seperti bibang menejerial dan 
akademik. 

Bagaimana proses perencanaan peningkatan mutu 
pembelajaran bagi guru yang anda bina? 

1. Supervisi pembinaan guru dalam proses belajar mengajar 
2. Supervisi Aministerasi Kegiatan Belajar Mengajar 
3. Pembinaan pada kegiata Kelompok Kerja Guru ( KKG) 

Apa acuan bapak dalam mengembangkan mutu 
pembelajaran guru bagi guru yang anda bina? 

Acuan Saya adalah terutama berpedoman Visi dan Misi 
Kepengawasan, kalau untuk guru itu pengawasan bidan 
akademik. 

Apa upaya bapak untuk mengembangkan mutu pembelajaran 
Guru bagi guru yang anda bina ? 
Setiap guru wajib membuat perangkat pembelajaran seperti 
ProgramTahunan(Prota) Promes(promes) Siabus, RPP, dan 
alat evaluasi tampa memiliki itu tidak akan berkemajuan 
pembelajaran. 

Program apa saja yang sudah bapak lakukan untuk 
meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan mutu 
proses pembelajaran bagi guru yang anda bina? 
Saya selalu berkunjung kekelas untuk monitor ketika guru 
sedang mengajar atau peraktik. 
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7. Pertanyaan 

Jawaban 

8. Pertanyaan 

Jawaban 

9. Pertanyaan 

Jawaban 

10. Pertanyaan 
Jawaban 

11. Pertanyaan 
Jawaban 

12. Pertanyaan 
Jawaban 

13. Pertanyaan 

Jawaban 

14. Pertanyaan 

Jawaban 

15. Pertanyaan 

Jawaban 

16. Pertanyaan 

Jawaban 
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Secara khusus, program apa yang anda lakukan untuk 
mengembangkan kapasitas guru dalam mengembangkan mutu 
pembelajaran guru? 
Kita langsung observasi ketika guru mengajar apakan mereka 
sudah 
mengembangkan dalam pembelajaran denganmenggunakan 
inovasi -inovasi dalam pembelajaran 

: Bagaimana proses pelaksanaan pengembangan guru dalam 
penerapan mengembangkan mutu pembelajaran guru? 

: Kita langsung atatap muka ketika guru sedang mengajar di 
kelas. 

; Bagaimana monitoring dan evaluasi dalam mengembangkan 
mutu pembelajaran. 

: Kita langsung eek kelapanagan pada berkas administerasi 
pembelajaran untuk perbaikan dan pengembangan 

: Apakah ada monitoring terhadap guru? 
: Saya selalu monitoring secara terprogram. 

: Siapa saja yang melakukan monitoring dan evaluasi? 
: Ya, Pengawas Sekolah lokal dan juga kepala sekolah 

Bersangkutan Saya berikan pembinanaan dengan baik dan 
santun, berupa teguran,lisan maupun tertulis terlebih secara 
kelinis atau pengobatan secara pisikologi 

: Bagaimana tindakan bapak terhadap guru yang tidak disiplin? 
: Saya berikan pembinanaan dengan baik dan santun, berupa 

teguran,lisan maupun tertulis terlebih secara kelinis atau 
pengobatan secara pisikologi 

: Bagaimana pula tindakan bapak terhadap guru yang 
berprestasi? 

: Kita berikan sanjungan, penghargaan maupun riword. 

: Apa arti penting dari hasil monitoring dan evaluasi bagi 
sekolah? 

: Sebgai pedoman tujuan ingin di capai dalam pengawasan. 

: Apakah ada program khusus yang membahas permasalahan 
guru dalam mengajar? 

: Ada, yaitu dalam kegitan KKKS maupun kegiatan KKG 

: Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam 
mengembangkan mutu pembelajaran guru? 

: Faktor pendukung yaitu tersedianya prasarana dan sarana 
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17. Pertanyaan 

Jawaban 
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yang memadai . 

: Kiat apa yang bapak lakukan pada guru untuk meningkatkan 
kinerjanya? 

: Memberikan pembinaan secara terprogram yang terus 
menerus , melalui berbagai cara antara lain : 

1. Kegitan KKG 
2. Program pendidikan dan pelatihan 
3. Seminar pendidikan 
4. Pengembangan diri dalam kegiatan ilmian seperti 

penulisan PTK dan karya ilmiah 
5. Kwalifikasi pendidikan kejengjang yang linear dan 

ketingkat lebih tinggi dari Pendidikan sebelumnya seperti 
S 1 melanjutkan ke pendidikan S2. Dan setrusnya. 
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TRANSKRIP HAS IL WA WAN CARA 

N ama N arasumber 
Alamat dan No. Hp. 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
W aktu Wawancara 
Pewawancara 

: ( Pengawas ) 
: 081253347508 
: Ruang Pengawas UPT.DikBud Batu Sopang 
: 5 Januari 2018 
: Pukul 08.00. sd 10.00. Wita 

Daftar Pertanyaan : 

1. Pertanyaan 
pembelajaran? 
Jawaban 

2. Pertanyaan 

Jawaban 

3. P ertan yaan 

Jawaban 

4. Pertanyaan 

Jawaban 

5. Pertanyaan 

Jawaban 

Bagaimana proses pembinaan guru dalam proses 

- Menyusun Perogram 
- Melaksanakan Program 
- Mengvaluasi 
- Menyusun Laporan. 

: Kelengkapan apa yang harus pengawas miliki dalam proses 
pembinaan guru? 

: Insterumen Pembinaan dan pemantauan 8 standar pendidikan 

: Bagaimana proses perencanaan peningkatan mutu 
pembelajaran bagi 
guru yang anda bina? 

: Memberikan Wawasan dan keterampilan 
Memberikan bimbingan kepada Guru 

Apa acuan bapak dalam mengembangkan mutu 
pembelajaran guru bagi guru yang anda bina? 
Acuan Saya pada kumpulan undang-undang,PP serta 
permen tentang -Panduan Juknis tentang SNP. 

-Insterumen Penilaian 
-Interumen penilaian perencanaan dan lain-lain. 

: Apa upaya bapak untuk mengembangkan mutu pembelajaran 
guru bagi guru yang anda bina ? 

: - Memberikan Guru dalam inovasi dalam pembelajaran 
seperti 

- Mengikuti kegiatan pendiikan adan pelatihan 
- Mengaktifkan kegiatan KKG dalam meningkatkan Mutu 

pembelajaran 
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6. Pertanyaan 

Jawaban 

7. Pertanyaan 

Imofrman 
sudah 

8. Pertanyaan 

Jawaban 

9. Pertanyaan 

Jawaban 

10. Pertanyaan 
Jawaban 

11. Pertanyaan 

Jawaban 

12.Pertanyaan 
Jawaban 

13. Pertanyaan 

Jawaban 

14. Pertanyaan 

Jawaban 

132 

: Program apa saja yang sudah bapak lakukan untuk 
meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan mutu 
pembelajaran guru bagi guru yang anda bina? 

: Pembinaan Rutin ,Saya selalu berkunjung kekelas untuk 
monitor ketika guru sedang mengajar atau peraktik. 

: Secara khusus, program apa yang anda lakukan untuk 
mengembangkan 
kapasitas guru dalam mengembangkan mutu pembelajaran 
guru? 

: Kita langsung observasi ketika guru mengajar apakan mereka 

mengembangkan dalam pembelajaran denganmenggunakan 
inovasi -inovasi dalam pembelajaran 

: Bagaimana proses pelaksanaan pengembangan guru dalam 
penerapan mengembangkan mutu pembelajaran guru? 

: Saya langsung interviu kepada guru yang dianggap kurang 
propesional dalam mengajar atau pembinaan secara khusus. 

: Bagaimana monitoring dan evaluasi dalam mengembangkan 
mutu pembelajaran 

: Kita langsung eek kelapanagan pada berkas administerasi 
untuk perbaikan dan pengembanagan 

: Apakah ada monitoring terhadap guru? 
: Saya selalu monitoring secara terprogram. 

: Siapa saja yang melakukan monitoring dan evaluasi? 

: Ya, Pengawas Sekolah lokal dan juga kepala sekolah 
bersangkutanSaya berikan pembinanaan dengan baik dan 
santun, berupa teguran,lisan maupun tertulis terlebih secara 
kelinis atau pengobatan secara pisikologi 

: Bagaimana tindakan bapak terhadap guru yang tidak disiplin? 
: Saya berikan pembinanaan dengan baik dan santun, berupa 

teguran,lisan maupun tertulis terlebih secara kelinis atau 
pengobatan secara pisikologi 

: Bagaimana pula tindakan bapak terhadap guru yang 
berprestasi? 

: Kita berikan sanjungan , penghargaan maupun riword. 

: Apa arti penting dari hasil monitoring dan evaluasi bagi 
sekolah? 

: Sebgai wadah pengukuran dan evaluasidalam kinerja 
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15. Pertanyaan 

Jawaban 

16. Pertanyaan 

Jawaban 

17. Pertanyaan 
kinerjanya? 

Jawaban 
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Sekolah menu1u 
mutu pendidikan yang diinginkan 

: Apakah ada program khusus yang membahas permasalahan 
guru dalam mengajar? 

: Ada, yaitu dalam wadahn kegiatan KKKS maupun kegiatan 
KKG 

: Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam 
mengembangkan mutu pembelajaran guru? 

: Faktor pendukung yaitu tersedianya prasarana dan sarana 
yang memadai . 

: Kiat apa yang bapak lakukan pada guru untuk meningkatkan 

: Memberikan pembinaan secara rutin terprogram yang terus 
menerus , melalui berbagai cara antara lain : 

- Dibrikan pembinaan rutin lebih volumenya lebih 
ditngkatkan 

- Khusus memiliki program yang jelas khususnya dalam 
pembinaan supervisi akademik yaitu setiap guru harus 
memliki program pembelajaran Mulai dari Prota.Promes, 
Silabus,RPP dan alat evaluasi pembelajaran serta program 
perbaikan ,pengayaan. 
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N ama N arasumber 
Alamat dan No. Hp. 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
Waktu Wawancara 
Pewawancara 

TRANSKRIP HAS IL WA WAN CARA 

( Kepala Sekolah ) 
: 085346241590 
: Ruang Kantor Kepala Sekolah SDN.010.Batu Sopang 
: 10 Januari 2018 
: Pukul 08.30. sd 10.00. Wita 
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Pedoman Wawancara II 

Subjek Pertanyaanan : Kepala sekolah 

Daftar Pertanyaan : 

1. Pertanyaan 

Jawaban 

2. Pertanyaan 

Jawaban 

3. Pertanyaan 

Jawaban 

4. Pertanyaan 

Jawaban 

5. P ertan yaan 

: Bagaimana proses perencanaan peningkatan mutu 
pembelajaran ? 

: Melibatkan guru Secara maksimal dengan meningkatkan 
kompotensi guru misalnya: kegiatan KKG ,dalam 
membuat perangkat pembelajaran ,Seminar serta pelatihan 
sehingga hasilnya dapat diterafkan di Sekolah. 

: Apa acuan bapak dalam mengembangkan mutu 
pembelajaran guru? 

: Acuan dalam pengembangan mutu pembelajaran antara 
lain : Standar Nasioanl Pendidikan ( SNP ) utamanya 
menyangkut : SKL, S tandar isi, standar proses, standar 
penilaian. 

: Apa upaya bapak untuk mengembangkan mutu 
pembelajaran guru? 

: Upaya pengembangan mutu pembelajaran antara lain : 
Pelatihan Guru misalnya melalui KKG. 
Peningkatan sarana pembelajaran misalnya Multi Media. 

: Program apa saja yang sudah bapak lakukan untuk 
meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan 
mutu pembelajaran guru? 

: Uasaha yang dilakukan adalah 
Pelatihan Guru misalnya melalui pertemuan di KKG 
Penggunaan Multi media,monitor,lCD 

: Program apa yang Bapak lakukan untuk mengembangkan 
kapasitas guru dalam mengembangkan mutu pembelajaran 
guru? 
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Jawaban 

6. Pertanyaan 

Jawaban 

7. Pertanyaan 
Jawaban 

8. Pertanyaan 
Jawaban 

9. Pertanyaan 

Jawaban 

10. Pertanyaan 

Jawaban 

11. Pertanyaan 

Jawaban 

12. Pertanyaan 

Jawaban 

13. Pertanyaan 

Jawaban 

14. Pertanyaan 

Jawaban 
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: Bimbingan kepada guru dlam hal pembuatan prangkat 
pembelajaran. 

: Bagaimana monitoring dan evaluasi dalam 
mengembangkan mutu pembelajaran guru? 

: Pelaksanaan berjalan dengan baik Sesuai dengan Tujuan 
Pembelajaran. 

: Apakah ada monitoring terhadap guru? 
: Ya,ada.Dilakukan oleh kepala Sekolah dan Pengawas 

Dikomonikasikan dengan Guru. 

: Siapa saja yang melakukan monitoring dan evaluasi? 
: Ada dan dilakukan oleh kepala Sekolah secara berkala. 

: Bagaimana tindakan bapak terhadap guru yang tidak 
disiplin? 

: Di beri bimbingan secara kelinis sesuai keperluan. 

: Bagaimana pula tindakan bapak terhadap guru yang 
berprestasi? 

: Diberikan Penguatan terhadap perestasinya. 

: Apa arti penting dari hasil monitoring dan evaluasi bagi 
sekolah? 

: Berguna untuk perbaikan proses pembelajaran di kelas 
agar lebih baik lagi. 

:Apakah ada program khusus yang membahas 
permasalahan guru dalam mengajar? 

:Ada, semacam tukar pengalaman antar sesama guru 
mengenai proses pembelajaran. 

:Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam 
mengembangkan mutu pembelajaran guru? 

: Pendukungnya,Guru memiliki pendidikan yang sesuai. 
Penghambatnya,Jumlah siswa di kelas melebihi kapasitas I 
lebih dari standar kelas dari 28 siswa. 

: Kiat apa yang bapak lakukan pada guru untuk 
meningkatkan kinerjanya? 

: Mengupayakan agar guru tidak terbebani/ mendapat 
kemudahan dalam melaksanakan pembelajar 
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Nama Narasumber 
Alamat dan No. Hp. 
Tempat Wawancara 
Tanggal W awancara 
W aktu Wawancara 
Pewawancara 

Daftar Pertanyaan : 

TRANSKRIP HASIL WA WAN CARA 

: ( Guru Senior) ) 
: 081350590986 
: Ruang Kelas. SDN.010.Batu Sopang 
: IO Januari 2018 
: Pukul 10.00. sd 12.00. Wita 
: peneliti 
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1. Perencanaan Proses pembelajaran 

a. Pertanyaan : Apakah sebelum mengajar anda mempersiapkan program 
tahunan,semesteran, mingguan dan harian, remidi dan 
pengayaan? 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

Jawaban Ya, sebelum mengajar saya mempersiapkan program 

Pertanyaan 

Jawaban 

Pertanyaan 

Jawaban 

Pertanyaan 

Jawaban 

Pertanyaan 

Jawaban 

Pertanyaan 
Jawaban 

Pertanyaan 

Jawaban 

Pertanyaan 

tahunan dan program semester di awal Tahun 
pembelajaran sedang program mingguan , harian disusun 
diawal bulan bersamaan dengan program harian . 

: Apa yang Bapak/lbu ketahui tentang silabus, RPP, 
Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti? 

: Perangkat I alat yang harus dipersiapkan sebelum mengajar. 

: Apakah anda membuat silabus sendiri atau hanya mengutip 
dari depdiknas kemudian dikembangkan sendiri dengan 
kondisi sekolah? 

: Mengutif dari Depdiknas 

: Apakah bapak/Ibu memakai kurikulum lain selain 
kurikulum yang dikeluarkan pemerintah? 

: Tidak. 

: Bagaimanakah Bapak/Ibu memasukan unsur dari 
kurikulum lain tersebut didalam Silabus yang anda buat? 

: Menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah. 

: Kapan program remidi dan pengayaan dilakukan? 
: Setelah akhir sub tema 

: Apakah RPP yang Bapak/Ibu buat sesuai dengan 
Kurikulum2013? 

: Ya, karana sekolah kami menjadi sekolah piloting K .13 

:Bagaimana cara Bapak/Ibu memadukan unsur dari 
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kurikulum lain ke dalam RPP yang anda buat? 
Jawaban : Mencantumkan keadaan Sekolah sesuai kebutuhan Sekolah 

I. Pertanyaan : Apakah ada hambatan dalam pembuatan RPP? Bagaimana 
Solusinya? 

Jawaban : Berpedoman dari berbagai sumber dan menyesuaikannya. 

2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

a. Pertanyaan : Apakah anda mengajar di seluruh rombongan kelas yang 
ada? 

Jawaban : Tidak hanya satu kelas yang saya ampu .. 

b. Pertanyaan : Berapa jam anda mengajar seminggu? Apakah beban 
mengajar Bapak/lbu kurang atau lebih dari aturan yang 
ada? 

Jawaba : 24 Jam perminggu sesuai Standar. 

c. Pertanyaan : Buku pegangan apa yang Bapak/lbu gunakan? Apakah 
menggunakan buku pelajaran yang lain? 

Jawaban : Buku guru, buku siswa kurikulum 2013 dari pemerintah I 
tidak ada yang lain 

d. Pertanyaan : Bagaimana cara Bapak/Ibu mengelola kelas dalam proses 
mengajar di kelas ataupun di luar kelas? 

Jawaban : Menyesuaikan RPP dan Keadaan Kelas. 

3. Penilaian Hasil Pembelajaran 

a. Pertanyaan : Model Penilaian apa yang Bapak/lbu gunakan dalam 
pembelajaran? 
Apakah model penilaian berbasis kelas, model test berupa 
uraian, pilihan ganda? Kemudian pada saat diskusi juga 
melihat dan melakukan penilaian melalui keaktifan siswa? 
Selain itu apakah anda memberikan tugas-tugas, remidi 
dan pengayaan? 

Jawaban : Model penilaian yang digunakan dalam pembelajaran 
bervariasi 
seperti Tes tertulis,lisan sikaf, dan Keterampilan ,selalu 
memberikan tugas,remidi, dan pengayaan. 

b. Pertanyaan : Apakah Bapak/Ibu menemui hambatan dalam penilaian? 
Bagaimana solusinya? 

Jawaban : Ya, memberikan tugas susulan dan tambahan 
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c. Pertanyaan 
Jawaban 

: PertanyaanKapan Bapak/Ibu melakukan penilaian? 
: Setap akhir peroses pembelajaran I selama peroses 

pembelajaran 

4. Pengawasan Proses Pembelajaran 

a. Pertanyaan : Bagaimana Bapak/ibu melakukan pemantauan peserta 
didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas? 

J awaban : Dilakukan dengan cara memperhatikan tingkah laku 
s1swa. 

b. Pertanyaan : Bagaimana Bapak/Ibu melakukan supervisi peserta 
didik? 

138 

Jawaban :Mengawasi tingkah laku siswa secara langsung maupun 
tidak langsung 

c. Penelitri :Bagaiamana dan kapan Bapak/Ibu melakukan evaluasi 
Peserta didik? 

Jawaban : Evaluasi dilaksanakan secra berkala dan terjadwal 
dengan mengacu pada kalender pendidikan. 

d. Pertanyaan : Apakah Bapak/Ibu membuat laporan dari hasil evaluasi 
peserta didik? Bagaimana bentuk pelaporan tersebut dan 
bagaiaman proses pelaporan tersebut? Serta anda 
berikan kepada siapa saja pelaporan tersebut? 

Jawaban Hasil Evaluasi peserta didik diolah dan dilaporkan 
secara berkala, baik kepada sekolah maupun wali 
/orang tua murid 

e. Pertanyaan Bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi yang anda 
temukan? 

J awaban Saya melakukan perbaikan, dan penyampaian kepada 
guru untuk melanjutkan. 
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N ama N arasumber 
Alamat dan No. Hp. 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
W aktu W awancara 
Pewawancara 

TRANSKRIP HAS IL WA WAN CARA 

: ( Kepala Sekolah ) 
: 081253016912 
: Ruang Kantor Kepala Sekolah SDN.013.Batu Sopang 
: 11 Januari 2018 
: Pukul 08.30. sd 10.00. Wita 

Pedoman Wawancara II 

Subjek Pertanyaanan : Kepala sekolah 

Daftar Pertanyaan : 

1. Pertanyaan : Bagaimana proses perencanaan pembelajaran meningkatan 
mutu pembelajaran ? 

J awaban : Melibatkan guru Secara maksimal dengan meningkatkan 
kompotensi guru misalnya: kegiatan KKG ,Seminar serta 
pelatihan sehingga hasilnya dapat diterafkan di Sekolah. 

139 

2. Pertanyaan : Apa acuan bapak dalam mengembangkan mutu pembelajaran 
guru? 

Jawaban : Acuan dalam pengembangan mutu pembelajaran antara lain: 
Standar Nasioanl Pendidikan ( SNP ) utamanya menyangkut : 
SKL, Standar isi, standar proses, standar penilaian. 

3. Pertanyaan : Apa upaya bapak untuk mengembangkan mutu pembelajaran 
guru? 

Jawaban : Upaya pengembngan mutu pembelajaran antara lain : 
Pelatihan Guru misalnya melalui KKG.Mengikuti Seminar 
pendidikan. 

4. Pertanyaan : Program apa saja yang sudah bapak lakukan untuk 
meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan mutu 
pembelajaran guru? 

J awaban : U asaha yang dilakukan adalah 

Pelatihan Guru misalnya melalui pertemuan di KKG 
Penggunaan Multi media 

5. Pertanyaan : Program apa yang Bapak lakukan untuk mengembangkan 
kapasitas guru 
dalam mengembangkan mutu pembelajaran guru? 
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Jawaban 

6. Pertanyaan 

Jawaban 

7. Pertanyaan 
Jawaban 
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: Monitoring dan evaluasi setiap bulan sekali. 

: Bagaimana monitoring dan evaluasi dalam mengembangkan 
mutu pembelajaran guru? 

: Pelaksanaan berjalan dengan baik Sesuai dengan Tujuan 
Pembelajaran. 

: Apakah ada monitoring terhadap guru? 
: Ya,ada. 

Dilakukan oleh kepala Sekolah dan Pengawas 
Dikomonikasikan dengan Guru. 

8. Pertanyaan : Siapa saja yang melakukan monitoring dan evaluasi? 
Jawaban : Ada dan dilakukan oleh kepala Sekolah secara berkala. 

9. Pertanyaan : Bagaimana tindakan bapak terhadap guru yang tidak disiplin? 
J awaban : Di beri bimbingan secara khusus sesuai keperluan. 

10. Pertanyaan : Bagaimana pula tindakan bapak terhadap guru yang 
berprestasi? 

J awaban : Diberikan Penguatan terhadap perestasinya dan rewoard. 

11. Pertanyaa : Apa arti penting dari basil monitoring dan evaluasi bagi 
sekolah? 

Jawaban : Berguna untuk perbaikan proses pembelajaran di kelas agar 
lebih baik lagi. 

12. Pertanyaan : Apakah ada program khusus yang membahas permasalahan 
guru dalam mengajar? 

Jawaban : Untuk mengetahui perkembangan KBM yang dilakukan. 

13. Pertanyaan : Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam 
mengembangkan mutu pembelajaran guru? 

Jawaban : Kelebihannya: Guru memiliki pendidikan yang sesuai. 
Penghambatnya: Jumlah siswa di kelas melebihi kapasitas 
,murid terbesar kurang lebih 750. siswa 

14. Pertanyaa : Kiat apa yang bapak lakukan pada guru untuk meningkatkan 
kinerjanya? 

Jawaban 
1. Memberikan penghargaan kepada guru berperestasi. 
2. Mengupayakan suasana sekolah yang kondusif 
3. Mendukung pengembangan lntelektual Guru 
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Nama Narasumber 
Alamat dan No. Hp. 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
W aktu W awancara 
Pewawancara 

Daftar Pertanyaan : 

TRANSKRIP HASIL WA WAN CARA 

: (Guru Senior)) 
: 081346573081 
: Ruang Kelas. SDN.013.Batu Sopang 
: 11 Januari 2018 
: Pukul 10.00. sd 12.00. Wita 
: peneliti 
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1. Perencanaan Proses pembelajaran 

a. Pertanyaan : Apakah sebelum mengajar anda mempersiapkan program 
tahunan,semesteran, mingguan dan harian, remidi dan 
pengayaan? 

Jawaban : Ya, sebelum mengajar saya mempersiapkan program 
tahunan dan program semester di awal Tahun pembelajaran 
sedang program mingguan , harian disusun diawal bulan 
bersamaan dengan program harian. 

b. Pertanyaan : Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang silabus, RPP, 
Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti? 

Jawaban : Perangkat I alat yang harus dipersiapkan sebelum mengajar. 
- Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok 
mata pelajaran dengan tema tertentu,yang mencakup standar 
kopotensi,kopotensi dasar materi pembelajaran .indikator, 
,alokasi waktu dan sumber belajar yang di kembangkan 
oleh setiap satuan pendidikan. 
-RPP adalah; Rencana kegiatan pembelajaran tatap muka 
untuk satu pertemuan.RPP dikembangkan untruk 
mengrahkan kegiatan pembelajaran. 
-KD.adalah merupakan indikator penanda perubahan 
perilaku yang dapat diukuryang mencakup 
sikaf,pengatahuan dan keterampilan. 
-KI adalah Seperangkat kemampuan yang menyangkut 
sikaf,pengetahuan dan keterampilan yang harus dimilikioleh 
peserta didik oleh peserta didik setelah mempelajari suatu 
muatan pembelajaran. 

c. Pertanyaan : Apakah anda membuat silabus sendiri atau hanya mengutip 
dari depdiknas kemudian dikembangkan sendiri dengan 
kondisi sekolah? 

J awaban : Silabus yang dibahas di KKG yang disesuaikan dengan 
kondidisi siswa 
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d. Pertanyaan : Apakah bapak/Ibu memakai kurikulum lain selain 
kurikulum yang dikeluarkan pemerintah? 

Jawaban : Ya. Kama Sekolah kami sekolah adiwiyata kami pakai 
kurikulum PLH 

e. Pertanyaan : Bagaimanakah Bapak/Ibu memasukan unsur dari kurikulum 
lain tersebut didalam Silabus yang anda buat? 

Jawaban : Menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah ketika tahun jaran 
baru 

f. Pertanyaan : Kapan program remidi dan pengayaan dilakukan? 

Jawaban : Selalu dilakukan setiap akhir BAB dan saat akhir ulangan 

semester bagi siswa yang nilainya kurang dari KKM. 

g. Pertanyaan : Apakah RPP yang Bapak/Ibu buat sesuai dengan 
Kurikulum 2013? 

h. Jawaban : Ya, Sesuai. 

1. Pertanyaan : Bagaimana cara Bapak/Ibu memadukan unsur dari 
kurikulum lain kedalam RPP yang anda buat? 

Jawaban : Dengan cara menyesuaikan dengan tema pembelajaran . 

J. Pertanyaan : Apakah ada hambatan dalam pembuatan RPP? Bagaimana 
Solusinya? 

J awaban : Hambatannya kadang RPP yang kita buat tidak sesuai 
dengan keadaan,kemampuan serta alat peraga yang ada 
Solusinya kita sebagai guru harus mampu menyesuaikan 
RPP dengan cara mengganti dengan alt olah raga yang 
sederhana agar sesuai dengan keadaan dan kemampuan 
s1swa. 

2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

a. Pertanyaan 

Jawaban 

b. Pertanyaan 

Jawaban 

Apakah anda mengajar di seluruh rombongan kelas yang 
ada? 
Tidak, karena ahanya guru mata pelajaran aagama dan 
pesjas yang mengajar setiap rombongan kelas ,hanya guru 
kelas yang mengajar pada akelas tertentu, sebagai wali 
kelas. 

: Berapa jam anda mengajar seminggu? Apakah beban 
mengajar Bapak/Ibu kurang atau lebih dari aturan yang 
ada? 

: 36 jam dalam seminggu,menurut saya beban mengajar 
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c. Pertanyaan 

Jawaban 

d. Pertanyaan 

Jawaban 

sudah sesuai. 

: Buku pegangan apa yang Bapak/Ibu gunakan? Apakah 
menggunakan buku pelajaran yang lain? 

: Buku Terbitan Air Langga dan buku BSE 
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: Bagaimana cara Bapak/Ibu mengelola kelas dalam proses 
mengajar di kelas ataupun di luar kelas? 

: Dengan cara mengatur tempat duduk ,membagi kelompok 
memberikan motifasi kepada siswa 

1. Penilaian Hasil Pembelajaran 

a. Pertanyaan : Model Penilaian apa yang Bapak/Ibu gunakan dalam 
pembelajaran? 
Apakah model penilaian berbasis kelas, model test berupa 
uraian, pilihan ganda? Kemudian pada saat diskusi juga 
melihat dan melakukan penilaian melalui keaktifan siswa? 
Selain itu apakah anda memberikan tugas-tugas, remidi 
dan pengayaan? 

Jawaban:Model penilaian yang digunakan dalam pembelajaran bervariasi 
seperti Tes tertulis,lisan sikaf, dan Keterampilan ,selalu 
memberikan tugas,remidi, dan pengayaan. 

b. Pertanyaan : Apakah Bapak/Ibu menemui hambatan dalam penilaian? 
Bagaimana solusinya? 

Jawaban : Tidak ada hambatan ,alhamdulilah berjalan dengan lancar. 

c. Pertanyaan 
Jawaban 

: Pertanyaan Kapan Bapak/Ibu melakukan penilaian? 
: Setiap akhir peroses pembelajaran I selama peroses 
pembelajaran 

4. Pengawasan Proses Pembelajaran 

a. Pertanyaan : Bagaimana Bapak/ibu melakukan pemantauan peserta 
didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas? 

Jawaban 

b. Pertanyaan 
Jawaban 

c. Penelitri 

: Dilakukan selama adalam peroses pembelajaran ,dan sela 
jam belajar di sekolah dari jam 07,30 - 12.45 hingga 
pulang sekolah. 

: Bagaimana lbu melakukan supervisi peserta didik? 
: Mengawasi tingkah laku siswa secara langsung maupun 

tidak langsung 

: Bagaiamana dan kapan Ibu melakukan evaluasi peserta 
didik? 
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Jawaban Evaluasi ketikajam mengajar dan akhir pelajaran 
sebalum pulang. 

d. Pertanyaan : Apakah Bapak/Ibu membuat laporan dari hasil evaluasi 
peserta didik? Bagaimana bentuk pelaporan tersebut dan 
bagaiaman proses pelaporan tersebut? Serta anda 
berikan kepada siapa saja pelaporan tersebut? 

Jawaban : Hasil Evaluasi peserta didik diolah dan dilaporkan 
secara berkala, baik kepada sekolah maupun wali /orang 
tua murid 

e. Pertanyaan : Bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi yang anda 
temukan? 
Jawaban Saya melakukan tindak lanjut apa bila dalam evaluasi 

menemukan hambatan maka solusi yang saya tempuh 
konsultasi pemcahan masalah dengan kepala sekolah 
pada guru dan orang tua siswa yang bersangkuatan. 
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INSTRUMEN SUPERVISI DAN PEMBINAAN KEP ALA SEK OLAH 
MA TERI : SUPERVISI AKADEMIK OLEH KEP ALA SEKOLAH 

Nama Kepala Sekolah 

NIP 

Materi : Supervisi Akademik Oleh Kepala Sekolah 

No Komponen Ada 
Tidak 
Ada 

1 Program Supervisi Akademik 

2 
Rencana Pelaksanaan Supervisi 
Akademik (RPSA) 
Melaksanakan supervisi 

3 administrasi perencanaan 
pembelajaran 

4 Melaksanakan supervisi 
kunjungan kelas (pembelajaran) 

5 Melaksanakan penilaian RPP 

Melaksanakan supervisi 
6 administrasi penilaian 

pembelajaran 

7 
Menyusun tindaklanjut hasil 
supervisi/penilaian 

8 
Melaksanakan tindaklanjut hasil 
supervisi 

9 Buku pembinaan khusus 

Memiliki program 
10 pengembangan peningkatan 

hasil belajar 

11 Melakukan penilaian PKG 

Catatan : 

Program yang masih belum ada,akan di buat dikemudian hari, 

Tindak lanjut : 

Deskripsi 

Dibuat di 
KKKS 
Dibuat di 
KKKS 
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Batu Sopang, ............... 2018 

Kepala Sekolah, peneliti, 

( ) ( ) 
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Lembar Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 

Nama Sekolah 

Nama Guru 

NIP 

Mata pelajaran 

Materi 

Ke las/Semester 

Waktu 

Aspek Yang Diamati 

Kegiatan Pendahuluan 

Apersepsi dan Motivasi 

1 Mengaitkan materi pembejaran sekarang dengan pengalaman 
peserta didik atau pembelajaran sebelumnya 

2 Mengajukan pertanyaan menantang 

3 Menyampaikan manfaat materi pembelajaran 

4 Mendemonstrasikan sesuatu terkait dengan tema 

Penyampaian Kompetensi dan Rencana kegiatan 

1 Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik 

2 Menyampaikan rencana kegiatan, misalnya individu, kerja 
kelompok, melakukan observasi 

Kegiatan Inti 

Penguasaan Materi Pelajaran 

I Kemampuan menyesuaikan materi dan tujuan pembelajaran 

2 Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain yang 
relevan, perkembangan IPTEK dan kehidupan nyata 

3 Menyajikan pembahan materi pembelajaran dengan tepat 

4 Menyajikan materi secara sistematis (mudah ke sulit, konkrit ke 
abstrak) 

Penerapan Strategi Pembelajaran yang Mendidik 

I Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang 
akan dicapai 

2 Memfasilitasi kegiatan yang memuat komponen eksplorasi, 
elaborasi dan konfirmasi 

3 Melaksanakan pembelajaran secara runtut 

4 Menguasai kelas 

5 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual 

6 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

Ya 
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Tidak Cata tan 
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kebiasaan positif (nurturant effect) 

7 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang 

direncanakan 

Penerapan Pendekatan Saintific 

I Memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana 

2 Memancing peserta didik untukbertanya 

3 Memfasilitasi peserta didik untuk mencoba 

4 Memfasilitasi peserta didik untuk mengamati 

5 Memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis 

6 Memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk menalar 

{proses berfikir yang logis dan sistematis) 

7 Menyajikan kegiatan peserta didik untuk berkomunikasi 

Pemanfaatan sumber Belajar/Media dalam Pembelajaran 

I Menunjukan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar 

2 Menunjukan keterampilan dalam penggunaan media 

pembelajaran 

3 Menghasilkan pesan yang menarik 

4 Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar 

pembelajaran 

5 Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media 

pembelajaran 

Pelibatan Peserta Didik Dalam Pembelajaran 

I Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi 

guru, peserta didik dan sumber belajar 

2 Merespon positif partisipasi peserta didik 

3 Menunjukan sikap terbuka terhadap respon peserta didik 

4 Menunjukan hubungan antara pribadi yang kondusif 

5 Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam 

belajar 

Penggunaan Bahasa yang Benar dan tepat dalam Pembelajaran 

I Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancer 

2 Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar 

I 
Kegiatan Penutup 

Penutup Pembelaj aran 

I Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 

melibatkan peserta didik 

2 Memberikan tes lisan atau tertulis 

3 Mengumpulkan basil kerja sebagai bahan portofolio 

4 Melaksanakan tindaklanjut dengan memberikan arahan kegiatan 

berikutnya, remidi atau tugas pengayaan 
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I 
Banyaknya jawaban "Ya" 

Kesimpulan / Rekomendasi : Nilai Kata gori Baik ( 80) 

Batu Sopang,, .................. , 2018 

Mengetahui : 

Kepala Sekolah, Guru, Peneliti, 
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INSTRUMEN ADMINISTRASI GURU 

NAMA SEKOLAH MATA PELAJARAN 

NAMA GURU JUMLAH JTM 

KONDISI 
No ASPEK 

ADA 
TIDAK DESKRIPSI 
ADA 

1 Kalender Pendidikan Dibuat Disdikbud 
2 Program Tahunan Dibuat di KKG 
3 Program Semester Dibuat di KKG 
4 Silabus Dibuat di KKG 
5 Rencana Pelaksanaan Di buat sendiri 

Pembelajaran 
6 Jadwal Tatap Muka Di buat sendiri 
7 Agenda Harian Di buat sendiri 
8 Daftar Nilai (Sikap, Di buat sendiri 

Pengetahuan dan 
Keterampilan) 

9 Kriteria Ketuntasan Di buat sendiri 
Minimal 

10 Absen Siswa Di buat sendiri 
11 Buku Pegangan Guru Disediakan Sekolah 
12 Buku Teks Siswa Disediakan Sekolah 

Catatan: 

Tindak Lanjut : 

Batu Kajang, ........................... i 2018 

Mengetahui : 

Kepala Sekolah, Guru, Peneliti, 
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FORMAT TELAAH RPP (KURIKULUM 2013) 

Nama Sekolah 

Nama Guru 

NIP 

Mata pelajaran 

Materi 

Kelas/Semester 

Waktu 
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Berilah tana eek (v) pada kolom sesuai dengan criteria yang tertera pada kolom 

tersebut. Berikan catatan atau saran untuk perbaikan RPP pada kolom yang tersedia. 

No Komponen RPP 
Hasil Penelaahan dan Skor Catatan 

1 2 3 danPPK 
Identitas Mata 

TidakAda 
Kurang 

Lengkap A 
Pelajaran Lengkap 

1 Terdapat: Satuan 
Pendidikan, kelas, 
semester, 
program/prog.keahlian, 
mata pelajaran atau tema 
pelajaran, jumlah 
pertemuan 

B Perumusan lndikator Tidak Sebagian Sesuai 
Sesuai Sesuai seluruhnya 

1 Kesesuaian dengan 
SKL, KI, KD 

2 Kesesuaian dengan 
penggunaan KKO 
dengan kompetensi yg 
diukur 

3 Kesesuaian dengan 
aspek pengetahuan, 
sikap dan keterampilan 

c Perumusan Tujuan Tidak Sebagian Sesuai 
Pembelaiaran Sesuai Sesuai seluruhnya 

1 Kesesuaian dengan 
proses dan hasil belajar 
yang diharapkan 

2 Kesesuaian dengan 
Kompetensi dasar 

D Pemilihan Materi Ajar Tidak Sebagian Sesuai 
Sesuai Sesuai seluruhnya 

1 Kesesuaian dengan 
Tuiuan pembelaiaran 

2 Kesesuaian dengan 
karakteristik peserta 
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didik 
3 Kesesuaian dengan 

alokasi waktu 

E Pemilihan Sumber Tidak Sebagian Sesuai 
Bela_jar Sesuai Sesuai seluruhnya 

1 Kesesuaian dengan KI 
danKD 

2 Kesesuaian dengan 
materi pembelajaran dan 
pendekatan saintific 

3 Kesesuaian dengan 
karakteristik peserta 
didik 

F Pemilihan Media Tidak Sebagian Sesuai 
Belaiar Sesuai Sesuai seluruhnya 

1 Kesesuaian dengan 
tujuan pembelajaran 

2 Kesesuaian dengan 
materi pembelajaran dan 
pendekatan saintific 

3 Kesesuaian dengan 
karakteristik peserta 
didik 

G Model Pembelajaran Tidak Sebagian Sesuai 
Sesuai Sesuai seluruhnya 

1 Kesesuaian dengan 
tujuan pembelajaran 

2 Kesesuaian dengan 
pendekatan saintific 

H 
Skenario Tidak Sebagian Sesuai 

Pembela_jaran Sesuai Sesuai seluruhnya 
1 Menampilkan kegiatan 

Pendahuluan, Inti dan 
Penutup dengan ielas 

2 Kesesuaian dengan 
pendekatan saintific 

3 Kesesuaian penyajian 
dengan sistematika 
materi 

4 Kesesuaian alokasi 
waktu dengan cakupan 
materi 

I Penilaian 
Tidak Sebagian Sesuai 
Sesuai Sesuai seluruhnya 

1 Kesesuaian dengan 
teknik dan bentuk 
penilaian autentik 

2 Kesesuaian dengan 
Indikator Pencapaian 
kompetensi 

3 Kesesuaian Kunci 
Jawaban dengan soal 

4 Kesesuaian pedoman 
penskoran dengan soal 
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I 

Skor Perolehan 

Nilai = 
360 

x 100 
45 

Komentar Terhadap RPP secara urn um : 

Hasil Telah dalam Katagori nilai Baik 

Diketahui: 

Kepala Sekolah, Guru Kelas, Peneliti, 

( ) ( ) ( ) 
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NO HARI/TGL/THN TEMPAT I TUJUAN DESKERIPSI 

1. Kamis,4 Januari KantorUPT Permohonan Rekomendasi ljin 

2018 Dikbudcam Batu Penelitian pada Sekolah 

Sopang 

2 Senin, 8 Januari SDN.008 Batu Sopang Peneliti mengawali dan 

2018 kunjungan silaturahmi 

mengantarkan surat penelitian 

3. Rabu, 10 J anuari SDN.010 Batu Sopang Peneliti mengawali dan 

2018 kunjungan silaturahmi 

mengantarkan surat penelitian 

4. Kamis, 11 J anuari SDN.013 Batu Sopang Peneliti mengawali dan 

2018 kunjungan silaturahmi 

mengantarkan surat penelitian 

5. Rabu, 7 Pebruari SDN.008 Batu Sopang Peneliti memulai penyebaran 

2018 kusioner Insterumen kepada 

koresponden 

6. Kamis, 8 Pebruari SDN.010 Batu Sopang Peneliti memulai penyebaran 

2018 kusioner Insterumen kepada 

koresponden 

7. Sabtu, 10 Pebruari SDN .013 Batu Sopang Peneliti memulai penyebaran 

2018 kusioner Insterumen kepada 

koresponden 
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8. Selasa, 6 Maret SDN.008 Batu Sopang Peneliti mengadakan observasi 

2018. dan wawancara kepada kores 

ponden mulai dari 

Pengawas,kepala Sekolah dan 

Guru untuk memperoleh data 

yang akurat. 

9. Rabu, 7 Maret SDN.010 Batu Sopang Peneliti mengadakan observasi 

2018 dan wawancara kepada kores 

ponden mulai dari 

Pengawas,kepala Sekolah dan 

Guru untuk memperoleh data 

yang akurat. 

10. Sabtu, 10 Maret SDN.013 Batu Sopang Peneliti mengadakan observasi 

2018 dan wawancara kepada kores 

ponden mulai dari 

Pengawas,kepala Sekolah dan 

I Guru untuk memperoleh data 

yang ak:urat. 
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.......... ----- I<.E~vfPNTERIAN RJSET, TEKNOT ,OG:~, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS TERBUKA ,.._ 
~ 

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Samarinda 
Ji. H.A.M.M. Rifadin, Samarinda Sebrang 75131 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Kepada Yth. 

Kepala SON 008 Batu Sopang 

Kepala SON 010 Batu Sopang 

Kepala SDN 013 Batu Sopang 

Di.-

KABUPATEN PASER 

Telepon: 0541-7269108, Faksimile: 0541-7269109 
E-maif: samarinda@ut.ac.id 

SURAT PENGANTAR 

No.i4 M /UN.31.46/LL/2ov 

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa : 

I Nama Mahasiswa 

i Sopian Noor 

I 
i 

I 5oos97529 

I 
I 

I Lokasi Penelitian 

I SDN 008 BatL Sopang 

I SDN 010 Batt. Sopang 

SDN 013 Batu Sopang 

I 

I Judul Tesis I 
I Analisis Supervisi I 

I Akademik Dalam Upaya I 
Meningkatkan Mu tu 

I Pembelajaran pada I 
Sekolah Dasar di 

Kecamatan Batu Sopang 

Bermaksud akan melaksanakan penelitian dalam rangl<a penyusunan tesis, pada SDN yang tersebut 

diatas . Guna kelancaran penelitian, rr:ohon dapat diberikan dcta yang berhubungan dengan judul 

tesis yang bersangkutan. 

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama dan bantuannya, kami mengucapkan terima kasih 

Samarinda, 18 Desember 2017 

Kepala UPBJJ-UT Samarinda 

,/~~,;~~/]~A 
// .. ~ d ,., ~Vl 
,, -~::;· q;' .. -r /'' ,---.. .;' ... · i£:-, ,, : '~ 

~ \ ~ -. .. . ' 

\\ ~ ·; ' ·: D~~fv!eit;lstiancfa, S.IP.,M.Si 

\\ .>; WP. 19670519 :1987012 00 1 
'\ - . ' 
\\: /~ 
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PEMERINTAH KABUPATEN PASER 

Nomor : 422 /t!J~'1 UPT-DIKBUD/BS/112018 
Lampiran 
Hal : Rekomendasi pelaksanaan penelitian 

Kepada: 
Yth. Kepala 1. SDN.008 Batu Sopang 

" C1"f'1'.T f\1 f\ n_....__ C1----
~. 1.:n..11~.VIV Ui::HU ..:>vpc:u.1~ 

3. SDN.013 Batu Sopang 
di-Tempat. 

Dengan hormat, 

Batu Sopang, 5 J anuari 2018 

Sesuai Swat Uiiivetsitas Tetbtik:a ( UPBJJ - UT) Samarinda Kali.man Timur No. 

1474/UN.3 l.46/ll/2017, Tanggal 18 Desember 2017. Pada perihal Mohon ijin Peneilitian. 

Untuk kepentingan tersebut. Kami mohon kepada Bapak untuk memberikan tempat dan 

waktu untuk penelitian di Sekolah yang Bapak pimpin. 

Kepada: 

Nam.a 

NIM 

Program Studi 

Judul Penelitian 

: Sopian Not 

: 500897529 

: Magister Pendidikan Dasar ( M.PDR ) 

: Analisis Supervisi Akademik Dalam Usaha Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Batu Sopang 

Demikian Rekomendasi ini di berikan, atas kerjasama sangat diharapkan dan terimakasih 

Atas segala bantiliiilllya. 

Tembusan Yth, 
1. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Paser 
2. Kepala SON.Yang 6~~migkµtan 
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PEMERINTAH KABUPATEN PASER 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 

SD NEGERI 008 B'\ TU SOPANG 
J.alan JUya Km 130 Kee.. Batu Sopang Kah. Paser Propbist Katimantan Timur Kode i>os 76252 

Terakreditasi: B email: 

SUR..c\. T IZIN PENELITIAN 
Nomor: if! 422 I SDN.008/BTS/1/2018 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

NIP 

Jabatan 

Riduansyah, S. Pd, . 

19670204198802001 

Kepala sekolah 

Bcrdasarkan Surat Pcngantar/Rekomendasi Kepala UPBJJ-UT Samarinda Nomor : 

1467/UN 31.46/LL/2017 tanggat 18 Desember 2017 dan Surat Pengantar/Rekomendasi 

Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Batu Sopang Nomor : 

422/16/1/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penditian "Supervisi Akademik Dalam 

Usaha Meningkatkan Mutu Pembela.iaran pada Sekolah Dasar di Kecamatan Batu Soµang". 

Pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima saudara : 

Nama 

NIM 

Jenjang 

Jurusan 

Sopian Nor, 

50089 7529 

S2 

Magis ter Pendidikan Dasar 

Unruk melakukan penelitian tentang hal tersebut di SD.Negeri,008 Natu Sopang dengan 

catatan sebagai berikut : 

1. Tidak mengganggu proses belajar mengajar selama penelitian berlangsung. 

2. Memenuhi ketentuan peraturan sekolah. 

3. Hasil kegiatan hanya unruk kepentingan penelitian. 

4. Berpakaian rapi dan sopan selama melaksanakan penelitian. 

Demikian surat izin ini diberik~ untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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PEMERINTAH KABUPATENPASER • 
DINAS PE~tDIDIKAN DA~~ KEBUDAY AAN 

SD NEGERI 013 BATU SOPANG · 
JI Prum PT.Kideco Jaya Agung Kee. Batu Sopang Kab. Paser Pi-op. Kalimantan Timur Kode Pos 76252 

Teralrreditasi : B ematl: 

SURAT IZIN PENELITlAN 
Nomor :o'"} I 422 I SDN.013/BTS/l/2018 

/ 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

NIP 

Jabatan 

Salamat, S. Pd, . 

19670713 199303 l 015 

Kepala sekolah 

Berc!asartan S'urar Fenganrarrft'ekomendas:i Kcpttla UPBJJ-UT Srunnrinda Nomor : 

1467/UN 31.46/LL/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan Surat Pengantar/Rekomendasi 

Kepala UPT Dinas Pendidikan clan Kebudayaan Kecamatan Batu Sopang Nomor : 

/252/1/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Penelitian "Supervisi Akademik Dalam Usaha 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran pada Sekolah Dasar di Kecamatan Batu Sopang". 

Pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima saudara : 

Nama 

NIM 

Jenjang 

Jurusan 

Sopian Nor, 

500897529 

S2 

Magiste r Pendidikan Dasar 

Untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut di SD.Negeri,013 Batu Sopang dengan 

catatan sebagai berikut : 

1. Tidak mengganggu proses belajar mengajar selama penelitian berlangsung. 

2. Memenuhi ketentuan peraturan sekolah. 

3. Hasil kegiatan hanya untuk kepentingan penelitian. 

4. Berpakaian rapi dan sopan selama melaksanakan penelitian. 

Demikian surat izin ini dibe~ untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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PEMERINTAH KABUPATEN PASER • 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 

SD NEGERI 010 BATU SOPANG 
Jalan Raya Km 121 Kee. Batu Sopang Kab. Paser Propinsi Kalimantan Timur Kode Pos 76252 

Terakreditasi : B email : 

SURAT IZlN PENELITIA N 
Nomor :/}14221 SDN.010/BTS/I/2018 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Muna 

NIP 

Jabatan 

Suhardi, S. Pd, . 

19670713 199303 1 015 

Kepala se:Xolah 

Bcrdasarkan Surat Pcngaatar!Rckomcndasi Kepala UPBJJ-UT Samarinda Nomor : 

146 7 IVN 31.46/LL/2017 tanggal 18 Desember 2017 clan Surat Pengantar/Rekomendasi 

Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Batu Sopang Nomor : 

/252/1/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Penelitian "Supervisi Akademik Dalam Usaha 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran pa.da Sekolah Dasar di Kecamatan Batu Sopang". 

Pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima saudara : 

Nama 

NIM 

Jenjang 

Jurusan 

Sopian Nor, 

500897529 

S2 

Magister Pendidikan Dasar 

Untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut di SD.Negeri,010 Batu Sopang dengan 

catatan sebagai berikut : 

1. Tidak mengganggu proses belajar mengajar selama penelitian berlangsung. 

2. Memenuhi ketentuan peraturan sekolah. 

3. Hasil kegiatan hanya untuk kepentingan penelitian. 

4. Berpakaian rapi clan sopan selama melaksanakan penelitian. 

Demikian surat izin ini dibe~ untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

na.u~~t.nJang, 6 Januari 2018 
_.,,~~o,lah, 
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INSTRUMEN ADMINISTRASI GURU 

NAMA SEKOLAH 

NAMAGURU 

: SDN.008 Batu Sopang 

: M.Ardansyah, M.Pd 

KONDISI 
No ASP EK 

ADA 
TIDAK 
ADA 

I Kalender Pendidikan v 
2 Proizram Tahunan v 
3 Program Semester -..J 

4 Silabus v 
5 Rencana Pelaksanaan v 

Pern:belaiaran 
6 Jadwal Tatap Muka v 
7 Agenda Harian v 
8 Daftar Nifai (Sikap, -..) 

Pengetahuan dan 
Keterampilan) 

9 Kriteria Ketuntasan " Minimal 
10 Absen Siswa " 11 BuJru Pegangan Guru " 12 Buku Teks Siswa v 

Catatan: 

Tindak Lanjut : 

MATA PELAJARAN 

JUMLAHJTM 

DESK.RIPS I 

Dibuat Disdikbud 
Dibuat di KKG 
Dibuat di KKG 
Dibuat di KKG 
Di buat sendiri 

Di buat sendiri 
Di buat sendiri 
Di buat sendiri 

Di buat sendirl 

Di buat sendiri 
Disediakan SekoJah 
Disediakan Sekolah 

Batu Kajang, 7 Pebruari 2018 

Mengetahui : 

Kepala Sekolah, Guru, Peneliti, 

: IPA 

: 24. 

Riduansyah,S.Pd 
Nip.196601102001051001 

IVl.Ardansyah,M.Pd 
Mip.198003252003121003 

Sopian Nor, 

NIM.500897529 

167 
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FORMAT TELAAH RPP (KURIKULUM 2013) 

Nama Sekolah 

Nama Guru 

NIP 

Mata pelajaran 

Materi 

Kelas/Semesrer 

Waktu 

: SDN.008. Batu sopang 

: M.Ardansyah,M.Pd 

:198003252003122003 
: IPA 

: Kerangka Tubuh Manusia 

: IV /U 

: 2 Jam Pelajaran 

168 

Berilah tana eek (v) pada kolom sesuai dengan criteria yang tertera pada kolom 
tersebut. Berikan catatan atau saran untuk perbaikan RPP pada kolom yang tersedia. 

Basil Penelaahan dan Skor Catatan No Komponen RPP 
1 2 3 danPPK 

ldentitas Mata 
TidakAda 

Kurang 
Lengkap A 

Pelajaran Lengkap 
l Terdapat : Satuan ...J 

Pendidikan, kelas, 
semester, 
program/prog.keahlian., 
mata pelajaran atau tema 
pelajaran, jumlah 
pertemuan 

B Penuausan lndikator Tidak Sebagian Sesuai 
Sesuai Sesuai seluruhnya 

1 Kesesuaian dengan '1 
SKL,KI,KD 

2 Kesesuaian dengan " penggunaan KKO 
dengan kompetensi yg 
diukur 

3 Kesesuaian dengan '1 
aspek pengetahuan, 
sikao dan keteramoilan 

c Peramasan Tujmm Tidak Sebagian Sesuai 
Pembclaiaru Sesuai Sesuai seluruhnya 

1 Kesesuaian dengan '1 
proses dan hasil belajar 
yanjl; diharaokan 

2 Kesesuaian dengan " Komnetensi dasar 

D Pemilihan Materi Ajar Tidak Sebagian Sesuai 
Sesuai Sesuai seluruhnya 

I Kesesuaian dengan 
Tuioan oembelaiaran 

2 Kesesuaian dengan " karakteristik peserta 
didik 
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3 Kesesuaian dengan " aJokasi waktu 

E Pemilihan Somber Tidak Sebagian Sesuai 
Belajar Sesuai Sesuai seluruhnva 

I Kesesuaian dengan KI " danKD 
2 Kesesuaian dengan " materi pembelajaran clan 

nendekatan saintific 
3 Kesesuaian dengan " karakteristik peserta 

didik 

F 
Pemilihan Media Tidak Sebagian Sesuai 

Belaiar Sesuai Sesuai seluruhnya 
I Kesesuaian dengan " tu_juan oembela,iaran 
2 Kesesuaian dengan " materi pembelajaran dan 

rendekatan saintific 
3 Kesesuaian dengan " karakteristik peserta 

didik 

G Model Pembelajaran Tidak Sebagian Sesuai 
Sesuai Sesuai seluruhnva 

I Kesesuaian dengan " tu_juan oembelajaran 
2 Kesesuaian dengan " oendekatan saintific 

H Skenario Tidak Sebagian Sesuai 
Pembelajaran Sesuai Sesuai seluruhnya 

I Menampilkan kegiatan " Pendahuluan, Inti dan 
Penutup dengan jelas 

2 Kesesuaian dengan " oendekatan saintific 
3 Kesesuaian penyajian " dengan sistematika 

materi 
4 Kesesuaian alokasi " waktu dengan cakupan 

materi 

I Penilaian Tidak Sebagian Sesuai 
Sesuai Sesuai seluruhnya 

I Kesesuaian dengan -../ 
teknik dan bentuk 
penilaian autentik 

2 Kesesuaian dengan " Indikator Pencapaian 
komoetensi 

3 Kesesuaian Kunci -../ 
Jawaban dengan soal 

4 Kesesuaian pedoman " penskoran dengan soal 
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Skor Perolehan 

Nilai = 360 
x I 00 

45 

Komentar Terhadap RPP secara um um : 

Hasil Telah dalam Katagori nilai Baik 

Diketahui: 

Kepala Sekolah, 

Riduansyah,S.Pd 

Nip.196601102001051001 

Guru Kelas, 

M.Ardansyah,M.Pd 

Ni p.198003252003121003 

80 

Peneliti, 

Sopian Nor, 

NIM.500897529 

170 
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INSTRUMEN SUPERVJSI DAN PEMBINAAN KEPALA SEKOLAH 
MATERI : SUPERVISI AKADEMIK OLEH KEP ALA SEKOLAH 

Nama Kepala Sekolah : Salamat,S.Pd 
NIP : 196907151988041002 
Materi : Supervisi Akademik 01eh Kepala Sekolah 

No Kompo11e11 Ada 
Tidak 
Ada 

I Program Supervisi Akademik ..J 

2 
Rencana Pelaksanaan Supervisi '1 Akademik (RPSA) 
Mclaksanaktm supervisi 

3 administrasi perencanaan '1 
pembelajaran 

4 
Melaksanakan supervisi '1 kuniungan kelas (pembelaiaran) 

5 Melaksanakan penilaian RPP '1 
Melaksanakan supervisi 

6 administrasi penilaian '1 
pembelaiaran 

7 
Menyusun tindaklanjut basil '1 supervisi/penilaian 

8 
Melaksanakan tindaklanjut basil 

" supervisi 

9 Buku pembinaan khusus '1 
Memiliki program 

10 pengembangan peningkatan '1 
basil belaiar 

11 Melakukan penilaian PKG " 
Catatan : 
Program yang masib belum ada,akan di buat dikemudian hari, 
Tindak lanjut: 

Deskripsi 

Dibuatdi 
KKKS 
Dibuatdi 
KKKS 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Ada 

Tidak 

Ya 

171 

Kepala Sekolah, 
Batu Sopang,8 Pebruari 2018 

peneliti, 

Salamat, S.Pd. 
Nip.196907151988041002 

Sopian Nor, 
NIM.500897529 

43911

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Lembar Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 

Nama Sekolah 

Nama Guru 

NIP 

Mata pelajaran 

Materi 

Kelas/Semester 

Waktu 

: SON.010. Batu sopang 

: Arminah.S.Pd 

: 197710052008042013 
: IPA 

: JenisTanaman Keras 

: IV .B /II 

: 2 Jam Pelajaran 

Aspek Yang Diamati 

Kegiala.m Peadallalan 

Apenepsi du Motivasi 

I Mengaitkan materi pembejaran sekarang dengan pengalaman 
peserta didik atau pembelajaran sebelumnya 

2 Mengajukan pertanyaan menantang 

3 Menyampaikan manfaat materi pembelajaran 

4 Mendemonstrasikan sesuatu terk:tit -Oengan tema 

Penya•paia• Kompetensi daa Reanna kegiatan 

I Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik 

2 Menyampaikan rencana kegiatan, misalnya individu, kerja 
kelompok, melakukan observasi 

Kegiatan I:ati 

Pengaasun Materi Pelajantn 

1 Kemampuan menyesuaikan materi dan tujuan pembelajaran 

2 Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain yang 
relevan, perkembangan IPTEK dan kehidupan nyata 

3 Menyajikan pembahan materi pembelajaran dengan tepat 

4 Menyajikan materi secara sistemctis (mudah ke sulit, konkrit ke 
abstrak) 

Penerapu Strategi Pembelajanua yang Mendidik 

I Melaksanakan pembelajaran sesaai dengan kompetensi yang 
akan dicaooi 

2 Memfasilitasi kegiatan yang memuat komponen eksplorasi~ 
elaborasi dan konfirmasi 

3 Melaksanakan pembelajaran seca'<l runtut 

4 Menguasai kelas 

5 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual 

Ya Tidak 

...; 

..J 

..J 

..J 

...; 

..J 

v 
..J 

-,/ 

..J 

v 
..J 

v 
..J 

v 
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Catatan 
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6 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan twnbuhnya ..J 
kebiasaan positif (nurturant effecl) 

1 Me\aksanakan pembe\a)anm sesuai dengan alokasi waktu yang ..J 
direncanakan 

Penerapaa PardekllllBI s.DdiJie 

I MCmberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana ..J 
2 Memancing peserta didik untukbertanya ..J 
3 Memfasilitasi peserta didik untuk mencoba ..J 
4 MemftlSilitttsi pcserta didik untuk rnengrunati y 
5 Memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis ..J 
6 Memberikan pertanyaan kepada 1>0serta didik untuk menalar ..J 

(proses berfikir yang logis dan sistcmatis) 

7 Menyajikan kegiatan peserta didik untuk berkomunikasi ..J 

Pemanfaatan smnber Belajar/Media dalam Pembelajaran 

I Menunjukan keterampilan dalarn penggunaan sumber belajar ...; 
2 Menunjukan keterampilan dalam penggunaan media ..J 

pembelaiaran 

3 Menghasilkan pesan yang menarik ...; 
4 Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar ..J 

pembelajaran 

5 Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media ..J 
pembelajaran 

Pelibatan Peserta Didik Dalam Pembelajaran 

l Menumbuhkan partisipasi aktifpeserta didik melalui interaksi y 
guru, peserta didik dan sumber belajar 

2 Mei:espon positif pai:tisipasi peserta didik ..J 

3 Menunjukan sikap terbuka terhadap respon peserta didik ..J 
4 Menunjukan hubungan antara pribadi yang kondusif ..J 

5 Menumbuhkan keceriaan atau antl.siasme peserta didik dalam ..J 
belajar 

Penggunaan Bahasa yang Benar dan tepat dalam Pembelajaran ..J 

1 Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancer " 2 Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar ..J 

Kegiataa PeB9tup 

Penutap Pembdajaran 

I Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan ..J 
melibatkan peserta didik 

2 Memberikan tes lisan atau tertulis ..J 

3 Mengumpulkan basil kerja sebagai bahan portofolio --/ 
4 Melaksanakan tindaklanjut dengan memberikan arahan kegiatan ..J 

43911

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



174 

berikutnya, remidi atau tugas peng<'.yaan 

Banyaknya jawaban "Ya" 

N.I . 375 x 100 1a1=-· = 
83 45 

Kesimpulan I Rekomendasi : 

Batu Sopang,, Januari, 2018 
Mengetahui : 

Kepala Sekolah, 

Salamat,S.Pd 

Nip.196907151988041002 

Guru, 

Arminah,S.Pd 

r..iip.1911110052008042030 

Peneliti, 

Sopian Nor, 

NIM.500897529 
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INSTRUMEN ADMINISTRASI GURU 

NAMA SEKOLAH 

NAMAGURU 

: SDN.010 Batu Sopang 

: Arminah, S.Pd 

KONDISI 
No ASP EK 

ADA 
TIDAK 
ADA 

1 Kalender Pendidikan v 
2 Program Tahunan '1 
3 Program Semester v 
4 Silabus '1 
5 Rencana Pelaksanaan " Pembelajaran 
6 Jadwal Tatap Muka " 7 Agenda Harian v 
8 Daftar NiJai (Sikap, v 

Pengetahuan dan 
Keterampilan) 

9 Kriteria Ketuntasan '1 
Minimal 

10 Absen Siswa " 11 Buku PeJJ.anJJ.an Guru y 

12 Buku Teks Siswa '1 

Catatan: 

Tindak Lanjut : 

MATA PELAJARAN 

JUMLAHJTM 

DESKRIPSI 

Dibuat Disdikbud 
Dibuat di KKG 
Dibuat di KKG 
Dibuat di KKG 
Di buat sendiri 

Di buat sendiri 
Di buat sendiri 
Di bu.at sendiri 

Di buat sendiri 

Di buat sendiri 
Disedfakan Sekolah 
Dised.Lakan Sekolah 

Batu Kajang, 7 Pebruari 2018 

Mengetahui : 

Kepala Sekolah, Guru, Peneliti, 

:IPA 

: 24. 

Salamat,S.Pd 

Nip.196907151988041002 

Arminah,S.Pd 

Nip.1977710052008042030 

Sopian Nor, 

NIM.500897529 
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FORMAT TELAAH RPP (KURIKULUM 2013) 

Nama Sekolah 

Nama Guru 

NIP 
Mata pefajaran 

Materi 

Ke! as/Semester 
Waktu 

: SDN.010. Batu sopang 

: Arminah 

:197710052008042030 
: IPA 

: Kera ngka Tubuh Manusia 

:fV/11 
: 2 Jam Pelajaran 

176 

Beritah tana eek fv) pada kolom sesuai dengan criteria yang tertera pada kolom 

terse but. Berikan catatan atau saran L1 ntuk perbaikan RPP pada kolom yang tersedia. 

Kompollell RPP 
Basil Penelaahan dan Skor Cata tan 

No 
l 2 3 danPPK 

lclelltitu Mata 
TidakAda 

Kurang 
Lengkap A 

Pdajanm. Lengkap 
l Terdapat ~ Satuan -.) 

Pendidikan, kelas, 
semester, 
program/prog.keahlian~ 

mata pelajaran atau tema 
pelajaran, jumlah 
pertemuan 

Ttdak Sehagian Sesuai 
B Pa- .. .....,. ... 

Sesuai Scsuai seluruhnya 
1 Kesesuaian dengan '1 

SKL,KLKD 
2 Kesesuaian dengan v 

penggunaan KKO 
dengan kompetensi yg 
diukur 

3 Kesesuaian dengan ·J 
aspek pengetahuan, 
sikat> dan ketermm>ilan 

c Pera.musaa T•juan Tidak Sebagian Sesuai 
Pembelajara11 Sesuai Sesuai seluruhnya 

1 Kesesuaiandengan ~ 
proses dan basil belajar 
yansz diharaokan 

2 Kesesuaian dengan " Komnetensi dasar 

D Pemilillan Materi Ajar 
Tidak Sebagian Sesuai 
Sesuai Sesuai seluruhnva 

1 Kesesuaian dengan 
Tuiuan pembelajaran 

2 Kesesuaian dengan " karakteristik peserta 
didik 
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3 Kesesuaian dengan " aJokasi waktu 

E Pemilihan Somber Tidak Sebagian Sesuai 
Belajar Sesuai Sesuai seluruhnva I Kesesuaian dengan Kl 

" danKD 
2 Kesesuaian dengan " materi pembelajaran dan 

nendekatan saintific 
3 Kesesuaian dengan ,, 

karakteristik peserta 
didik 

l'lrmiilta• .... TJdak Sebagian Sesuai F - -- Sesuai Sesuai seluruhnya 
I Kesieqrai:Jm dmpn -'1 

tuium - . -
2 Kesesuaian dengan 

" materi pembelajaran dan 
nendekatan saintific 

3 Kesesuaian dengan v 
karakteristik peserta 
didik 

G Model Pembelajaran Tidak Sebagian Sesuai 
Sesuai Sesuai seturohnya 

I Kesesuaian dengan ...; 
tujuan pembela\aran 

2 Kesesuaian dengan " nendekatan saintific 

H Skenario Tidak Sebagian Sesuai 
Pembel.ajaran Sesuai Sesuai seluruhnya 

I Menampilkan kegiatan " Pendahulua°' Inti dan 
Penutup dengan ielas 

2 Kesesuaian dengan " pendekatan saintific 
3 Kesesuaian penyajian -{ 

dengan sistematika 
materi 

4 Kesesuaian alokasi " waktu dengan cakupan 
materi 

~- .. Tidak Scbagian Sesuai I 
Sesuai Scsuai seluruhnya 

] Kesesuaian dengan " teknik dan bentuk 
penilaian autentik 

2 Kesesuaian dengan " Indikator Pencapaian 
komoetensi 

3 Kesesuaian Kunci " Jawaban dengan soal 
4 Kesesuaian pedoman " penskoran dengan soal 
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Skor Perolehan 

Nilai = 
375 

x 100 
45 

Komentar Terhadap RPP secara um um : 

Diketahui: 

Kepala Sekolah, 

Salamat,S.Pd 

Nip.196907151988041002 

Guru Kelas, 

Arminah,S.Pd 

Nip.1977710052008042030 

83 

Peneliti, 

Sopian Nor, 

NIM.500897529 
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INSTRUMEN SUPERVISI DAN PEMBINAAN KEP ALA SEKOLAH 
MATERI : SUPERVISI AKADEMIK OLEH KEP ALA SEKOLAH 

Nama Kepala Sekolah : Suhardi,S.Pd 
NIP : 196504021993061001 
Materi : Supervisi Akademik Oleh Kepala Sekolah 

No Komponen Ada 
Tidak 
Ada 

I Program Supervisi Akademik " 2 
Rencana Pelaksanaan Supervisi 

" Akademik {RPSA) 
MelllksanBkan supetYisi 

3 administrasi perencanaan " pembelajaran 

4 
Melaksanakan supervisi 

..J kunjungan kelas (pembelajaran) 

5 Melaksanakan penilaian RPP ..J 

Melaksanakan supervisi 
6 administrasi penilaian ..J 

oembelaiaran 

7 
Menyusun tindaklanjut basil 

..J sunervisi/penilaian 

8 
Melaksanakan tindaklanjut basil 

..J supervisi 

9 Buku pembinaan khusus ..J 

Memiliki program 
..J 10 pengembangan peningkatan 

basil belaiar 

11 Melakukan penilaian PKG " 
Catatan : 
Program yang masih belum ada,akan di buat dikemudian hari, 
Tindak lartjut : 

Deskripsi 

Dibuatdi 
KKKS 
Dibuat di 
KICKS 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Ada 

Tidak 

Ya 
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················································································································································ 

Kepala Sekolah, 

Suhardi, S.Pd. 
Nip.196504021993061001 

Batu Sopang, 10 Pebruari 2018 
peneliti, 

Sopian Nor, 
NIM.500897529 
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Lembar Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 

Nama Sek.olah 

Nama Guru 

NIP 

Mata pelajaran 

Materi 

Kelas/Semester 

Waktu 

: SDN.013. Batu sopang 

: Ike Agustin, S.Pd 

:19198208012014082003 
: PKn 

: !V /II 
: 2 Jam Pelajaran 

Aspek Yang Diamati 

Kegiatao Peada.lauluan 

Apersepsi dan Motivasi 

l Mengaitkan materi pembejaran sekarang dengan pengalaman 

peserta didik atau pembelajaran sebelumnya 

2 Mengajukan pertanyaan menantang 

3 Menyampaikan manfaat materi pembelajaran 

4 Mendemonstrasikan sesuatu terkait dengan tema 

Pe!lyampaian Kompetensi daa RalCllaa lregiatan 

1 Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik 

2 Menyampaikan rencana kegiatan, misalnya individu, kerja 

kelompok, melakukan observasi 

Kegiatan Inti 

P~asaa• Materi Pelajaraa 

I Kemampuan menyesuaikan materi dan tujuan pembelajaran 

2 Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain yang 

relevan, perkembangan IPTEK dan kehidupan nyata 

3 Menyajikan pembahan materi pembelajaran dengan tepat 

4 Menyajikan materi secara sistematis (mudah ke sulit, konkrit ke 

abstrak) 

Peaerapan Stnttegi Pembelajaraa yamg Mendidik. 

1 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang 

akan dicapai 

2 Memfasilitasi kegiatan yang memuat komponen eksplorasi, 
elaborasi dan konfinnasi 

3 Melaksanakan pembelajaran secara runtut 

4 Menguasai kelas 

5 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual 

6 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan pos1lir (nurturant effect) 

Ya 

v 

" " " 
" 

" " 
" " 
.; 

" 
" " " " 
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Tidak Cata tao 

" 
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7 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang ..J 
direncanakan 

Peaerapu Pauldtdlut s.brlifu: 

l Memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana ..J 
2 Memancing peserta didik untukbertanya ..J 
3 Memfasilitasi peserta didik untuk mencoba ..J 
4 Memfasilitasi peserta didik unv.ik mengamati -v 
5 Memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis ..J 
6 Memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk mem.lar -.J 

(proses berfikir yang logis dan sistematis) 

7 Menyajikan kegiatan peserta didik untuk berkomunikasi ..J 

Pemaafutan sUJRber Belajar/Media dalam Pembelajaran 

l Menunjukan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar " 2 Menunjukan keterampilan dalam penggunaan media ..J 
pembelajaran 

3 Menghasilkan pesan yang men~rik ../ 
4 Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar ..J 

oembelajaran 

5 Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media " oembelajaran 

Pelibatan Peserta Didik Dalam Pembelajaran 

l Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi v 
guru, peserta didik dan sumber belajar 

2 Merespon positif partisipasi peserta didik ..J 
3 Menunjukan sikap terbuka terhadap respon peserta didik ..J 

4 Menunjukan hubungan antara pribadi yang kondusif ..J 

5 Menwribtihkankeceriaan atau antusiasme peserta didik da\am " belajar 

PeDgglUIDll Bahasa yaag Beaar dan tepat dalam Pembelajaran ..J 
l Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancer v 
2 Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar ..J 

Kegiatu Penutup 

Penotup Pmrbelajaran 

l Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan " melibatkan peserta didik 

2 Memberikan tes lisan a.tau tertulis ..J 
3 Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio .../ 
4 Melaksanakan tindaklanjut dengan memberikan arahan kf:giatan -../ 

berikutnya, remidi atau tugas pcngayaan 
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Banyaknya jawaban "Ya" I I 
N.l . 351 x 100 1 ai==- = 

78 45 

Kesimpulan I Rekomendasi : 

Batu Sopang,10 Januari, 2018 

Mengetahui : 

Kepala Sekolah, 

Suhardi,S.Pd 

Nip.196504021993061001 

Guru, 

Ike Agustin, S.Pd. 

Nip.198003252003121003 

Penelm, 

Sopian Nor, 

NIM.500897529 

43911
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