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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya kepala sekolah dalam 

meningkatkan profesionalisme mengajar guru melalui supervisi akademik di SD 

Negeri Balekerto Kecamatan Kaliangkrik Tahun 2017/2018. Subjek penelitian ini 

adalah guru di SD Negeri Balekerto Kecamatan Kaliangkrik sebanyak 9 

(sembilan) orang. Namun penelitian ini lebih difokuskan untuk 4 orang guru yang 

berstatus sebagai PNS(Pegawai Negeri Sipil). Penelitian ini dilakukan untuk 

peningkatan profesionalisme mengajar guru melalui supervisi akademik. Lokasi 

penelitian yang dilakukan adalah di SD Negeri Balekerto Kecamatan Kaliangkrik 

Kabupaten Magelang.Waktu palaksanaan penelitian ini, pada semester 1pada 

bulan September - Oktober tahun pelajaran 2017/2018. Data dikumpulkan dalam 

penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut yaitu oobservasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang 

digunakan adalah analisis data penelitian deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil 

penelitian yang berjudul peningkatan profesionalisme guru melalui supervise 

akademik di SD Negeri Balekerto Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang 

maka didapatkan kesimpulan yaitu supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala 

sekolah dalam meningkatkan kompetensi professional guru dalam penguasaan 

materi pembelajaran melalui bimbingan berkelanjutan dinilai dapat meningkatkan 

kompetensi penguasaan materi pembelajaran guru. 

 

Kata Kunci: Peningkatan, Profesionalisme, Guru. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sebuah investasi jangka panjang sebagai modal awal 

perkembangan dan kemajuan suatu bangsa.Pendidikan juga dapat dikatakan 

sebagai titik tolak ukur dari perwujudan generasi muda untuk siap bersaing di era 

globalisasi dan tuntutan perkembangan jaman.Masalah pendidikan perlu 

mendapatkan perhatian yang serius.Pada dasarnya pendidikan berupaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan menuju kearah yang lebih baik.Maka dari 

itu, pelaksanaan pendidikan perlu mendapatkan dorongan dari semua pihak agar 

dalam pelaksanaanya pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan bersama.Pencapaian dan peningkatan mutu pendidikan menjadi sebuah 

harapan, keinginan, tuntutan dan pandangan yang tidak semua orang bisa 
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mengembannya.Berdasarkan hal tersebut sangat diperlukan seorang guru yang 

berkualitas. 

Guru yang berkualitas yaitu guru yang mampu berperan dalam kemajuan 

pendidikan.kompetensi guru sangat menentukan kualitas hasil pendidikan karena 

guru yang paling sering berinteraksi secara langsung dengan siswa pada saat 

proses pembelajaran. Agar dapat menciptakan guru yang berkualitas diperlukan 

kompetensi yang baik dalam segala hal. Guru juga sangat menentukan 

keberhasilan peserta didik, utamanya berkaitan dengan proses belajar mengajar. 

Guru memiliki potensi yang besar dalam dirinya masing-masing, namun potensi 

tersebut belum dinyatakan pada aktivitas kegiatan mengajar secara penuh, oleh 

karena itu perlu dilakukan peningkatan profesionalime terhadap kompetensi guru 

melalui supervise akademik dalam meningkatkan pembelajaran. 

Guru profesional merupakan guru yang mampu mengelola dirinya sendiri 

dalam melaksanakan tugas dalam penguasaan materi pembelajaran dikelas. Guru 

yang mempunyai kompetensi profesional akan lebih mampu menciptakan 

lingkungan belajar yang efektif dan mampu melaksanakan tugas secara optimal 

untuk kepentingan pencapaian hasil belajar siswa khususnya dan pencapaian mutu 

pendidikan pada umumnya. Selain pengalaman mengajar, kecakapan seorang guru 

dalam memberikan materi pembelajaran kepada muridnya dikelas. 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 dengan tujuan untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik 

di Indonesia. Sertifikasi kepada guru hanya dilakukan kepada mereka yang 

berkualifikasi Sarjana atau Diploma Empat. Hal tersebut sebagaimana yang telah 

tercantum dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 yaitu, “Sertifikasi terhadap 

guru hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang memiliki kualifikasi akademik 

minimal sarjana atau diploma empat”. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah kepala sekolah 

melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan 

dan teknik supervisi yang tepat. 

Kemampuan mengajar guru, sebenarnya merupakan pencerminan penguasaan 

guru atas kompetensinya, sedangkan gugus kompetensi dasar keguruan itu adalah 

kemampuan merencanakan pengajaran, kemampuan melaksanakan pengajaran, 

kemampuan mengevaluasi pengajaran. Kompetensi merupakan kemampuan 

seseorang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang dapat diwujudkan 

dalam hasil kerja nyata yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Ketiga 

aspek kemampuan ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. 

Kompetensi guru terkait dengan kewenangan melaksanakan tugasnya, dalam hal 

ini dalam menggunakan bidang studi sebagai bahan pembelajaran yang berperan 

sebagai alat pendidikan, dan kompetensi profesional yang berkaitan dengan fungsi 

guru dalam memperhatikan perilaku peserta didik belajar. 

Kompetensi guru adalah kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam 

melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan pendidikan kepada 
masyarakat.Kemampuan tersebut meliputi kemampuan personal, keilmuan, 

teknologi, sosial, dan spiritual yang secara keseluruhan membentuk kompetensi 
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dasar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap 

peserta didik, pengembangan pribadi dan profesionalitas. 

Menyadari pentingnya hal tersebut, guru harus meningkatkan mutu dalam 

rencana pelaksanaan pembelajarannya. Untuk itu kualitas dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang dihasilkan guru harus selalu ditingkatkan, hal ini 

disebabkan rencanan pelaksanaan pembelajaran adalah bagian pokok dari awal 

proses pendidikan. Setiap sekolah wajib melaksanakan supervisi akademik sebagai 

upaya untuk memberikan pembinaan guru dalam rangka meningkatkan kualitas 

profesionalisme dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Supervisi akademik dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

diselenggarakan, dapat dilakukan dengan cara pemberian contoh, diskusi, 

pelatihan, dan konsultasi Permendiknas No 41 Tahun 2007. Kegiatan supervise 

akademik yang dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas sekolah 

untuk memperbaiki dan meningkatkan. Hal yang diperbaiki atau ditingkatkan 

adalah perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Cara yang 

digunakan adalah dengan pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. 

Pemilihan cara ini tentu sangat ditentukan oleh keadaan dan kebutuhan pendidik.  

Upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme 

guru bermacam macam, salah satunya adalah dengan cara membimbing guru 

dalam penguasaan materi melalui bimbingan berkelanjutan sehingga dapat 

berupaya meningkatkan kompetensi profesionalismenya dalam penguasaan materi 

pembelajaran melalui supervisi akademik. Berdasarkan masalah yang terjadi diatas 

maka peneliti mengambil judul “Peningkatan Profesionalisme Mengajar Guru 

Melalui Supervisi Akademik di SD Negeri Balekerto Kecamatan Kaliangkrik 

Tahun 2017/2018”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian tindakan sekolah (PTS) adalah bagaimana upaya kepala 

sekolah dalam meningkatkan profesionalisme mengajar guru melalui supervisi 

akademikdi SD Negeri Balekerto Kecamatan Kaliangkrik Tahun 2017/2018? 

 

Tujuan Penelitian 
Dengan mempertimbangkan adanya rumusan masalah diatas maka penelitian 

tindakan sekolah ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepala sekolah dalam 

meningkatkan profesionalisme mengajar guru melalui supervisi akademik di SD 

Negeri Balekerto Kecamatan Kaliangkrik Tahun 2017/2018. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Kompetensi Guru 

Kompetensi guru terkait dengan kewenangan melaksanakan tugasnya, dalam 

hal ini dalam menggunakan bidang studi sebagai bahan pembelajaran yang 

berperan sebagai alat pendidikan, dan kompetensi pedagogis yang berkaitan 
dengan fungsi guru dalam memperhatikan perilaku peserta didik belajar (Djohar, 

dalam rahmawati 2012:35). Seseorang memiliki bidang keahlian jika ia memiliki 

kompetensi ilmu yang memadai dan mendalam. Kompetensi ilmu akan melahirkan 
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kompetensi moral karena ilmu dan moral adalah dua sisi yang tidak bisa 

dipisahkan. Mengingat sebuah kalimat bijak, “Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa 

buah”, tidak ada manfaatnya bagi diri sendiri. “Ilmu tanpa amal seperti lebah tanpa 

madu”, selain tidak ada manfaatnya, juga berbahaya karena berpotensi menyakiti 

orang lain dengan ilmunya. 

Menurut Mulyasa (2011:42), kompetensi guru adalah kemampuan yang 

dimiliki oleh guru dalam melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan 

pendidikan kepada masyarakat. Kemampuan tersebut meliputi 

kemampuanpersonal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara 

keseluruhanmembentuk kompetensi dasar profesi guru, yang mencakup 

penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan pribadi dan 

profesionalitas.Hubungannya dengan tenaga kependidikan, kompetensi merujuk 

pada perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi sertifikasi tertentu dalam 

melaksanakan tugas kependidikan. Tenaga kependidikan dalam hal ini adalah 

guru. 

Menurut Suparlan dalam Bahri (2011:83). “Kompetensi minimal yang 

harus dimiliki guru meliputi: menguasai materi, metode dan system penilaian, 

namun jika tidak dilandasi penguasaan kepribadian keguruan dan ketrampilan 

lainnya, guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional”. Jika 

guru menguasai dan melaksanakan kesepuluh kompetensi tersebut dalam proses 

pembelajaran, baik di dalam maupun di luar sekolah maka guru itu diharapkan 

dapat menjadi guru yang efektif.  

Guru yang mampu melaksanakan tugas profesionalnya dengan baik.Terkait 

dengan penguasaan materi bahan ajar, guru dituntut dapat menggunakan strategi 

dan metode mengajar yang tepat serta melaksanakan penilaian hasil belajar yang 

terus-menerus dan jujur.Selain itu penguasaan materi, guru juga dituntut memiliki 

antusiasme yang tinggi dalam arti memiliki semangat senang mengajar dengan 

penuh kasih sayang. Kemampuan dan kemauan guru dalam melaksanakan tugas 

profesionalnya akan menjadi syarat utama bagi terbentuknya guru yang efektif. 

Makna penting kompetensi dalam dunia pendidikan didasarkan atas 

pertimbangan rasional bahwasanya proses pembelajaran merupakan proses yang 

rumit dan kompleks. Ada beragam aspek yang saling berkaitan dan memengaruhi 

berhasil atau gagalnya kegiatan pembelajaran.Banyak guru yang telah bertahun-

tahun mengajar, tetapi sebenarnya kegiatan yang dilakukannya tidak banyak 

memberikan aspek perubahan positif dalam kehidupan siswanya.Sebaliknya, ada 

guru yang relatif baru, namun telah memberikan kontribusi kongkret ke arah 

kemajuan dan perubahan positif dari diri para siswa.Mereka yang mampu memberi 

“pencerahan” kepada siswanya dapat dipastikan memiliki kompetensi sebagai 

seorang guru yang profesional. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan 

mewujudkan kualitas guru dalam mengajar yang terwujud dalam bentuk 

penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai 

guru. Artinya guru tidak hanya pintar tetapi harus pandai mentransfer ilmunya 

kepada peserta didik. 
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Kompetensi Profesional 

Kompetensi merupakan kemampuan dan berwenangan guru dalam 

melaksanakan profesi keguruannya.Kata “profesional” berasal dari kata sifat yang 

berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai 

keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Kata lain dari pekerjaan 

yang bersifat profesional merupakan pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 

mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan 

oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain Uzer Usman, 

dalam Maulidah (2017:32).  

Titik tolak pada pengertian ini, maka pengertian guru profesional merupakan 

orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan 

sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan 

kemampuan maksimal. Kata lain guru profesional merupakan orang yang terdidik 

dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya bidangnya, (Uzer 

Usman, dalam Maulidah (2017:32). Yang dimaksud dengan terdidik dan terlatih 

bukan hanya memperoleh pendidikan formal tetapi juga harus menguasai 

landasanlandasan kependidikan. Menurut Sagala, dalam Mardhiah (2014:23). 

Rumusan kompetensi diatas mengandung tiga aspek, yaitu: kemampuan, 

pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi dan harapan yang 

menjadi ciri dan karakteristik seseorang dalam menjalankan tugas. Aspek ini 

menunjuk pada kompetensi sebagai gambaran substansi/materi ideal yang 

seharusnya dikuasai atau dipersyaratkan untuk dikuasai oleh guru dalam 

menjalankan pekerjaannya. 

 

Supervisi Akademik  

Supervisi akademik pada dasarnya merupakan bagian dari kajian bidang 

supervisi, sehingga sebelum menuju pada devinisi supervisi akademik maka kita 

harus mengetahui apa itu supervsisi secara umum. Banyak sekali devinisi yang 

dikemukakan oleh para ahli mengenai apa itu supervisi, secara etimologi kata 

supervisi diambil dari bahasa Inggris yaitu Supervision yang artinya pengawasan 

dibidang pendidikan, sedangkan orang yang melakukan kegiatan supervsisi disebut 

dengan supervisor. Sedangkan jika ditinjau dari segi morfologisnya kata supervisi 

bersal dari dua kata, yakni super berarti atas, lebih dan visiberarti lihat, tilik, 

awasi.Sedangkan dalam sisi semantiknyahal ini tergantung dari sesorang yang 

mendefinisikannya. Berikut paparan beberapa ahli 

Willes (2010) merumuskan bahwa supervisi sebagai bantuan pengembangan 

situasi mengajar dan belajara menjadi lebih baik. Adam dan Dickey (2010) 

merumuskan bahwa supervisi sebagai pelayan khususnya menyangkut perbaikan 

proses belajar mengajar. Willes (2010) menyebutkan “Supervision is assistance in 

the development of better teaching learning situation”. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah kegiatan yang berupa 

bimbingan kepada bawahan untuk mengembangkan dan menciptakan 

pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapakan 
.Sedangkan untuk objek supervisi, maka dapat dikategorikaan sebagai berikut 

yaitu Supervisi akademik atau supervisi pembelajaran, yaitu kegiatan supervisi 

yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, 
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yaitu hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada 

waktu siswa sedang dalam proses mempelajari sesuatu, dan ini yang akan menjadi 

bahasan penulis dalam mengkaji kegiatan supervisi di SD Negeri Balekerto. 

Supervisi administrasi, yaitu menitik beratkan pengamatan supervisor pada 

masalah-masalah administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar 

terlaksananya pembelajaran. 

Supervisi lembaga atau supervisi institusional, yaitu pengamatan 

supervisor pada aspek-aspek yang berada diseluruh sekolah. Jika Supervisi 

akademik menitik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, maka supervisi 

lembaga untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara 

keseluruhan.  

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas, maka telah jelas bahwa supervisi 

akademik adalah kegiatan untuk meningkatakan proses pembelajaran untuk 

peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran (Djam’an Satori 2011: 44). Untuk 

pelaksanaannya (supervisi akademik) dapat dilakukan dengan multipendekatan 

dan multimetode, tegantung dari masalah yang terdapatdilapangan. 

 

Kepala Sekolah 

Kepala sekolah adalah seorang pemimpim yang mempunyai bawahan yang 

dipilih dengan cara tertentu yang mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan 

visi dan misi yang telah ditentukan yang dibantu oleh staf. Staf merupakan 

sekelompok sumber daya manusia yang bertugas membantu kepala sekolah dalam 

mencapai tujuan sekolah yang terdiri dari guru, laboran, pustakawan, dan 

kelompok sumber daya manusia yang bertugas sebagai tenaga adminstrasi2. 

Jika kompetensi ideal belum bisa terpenuhi, maka ideal minimal seorang 

kepala sekolah adalah memiliki idealisme untuk memajukan sekolah, memajukan 

profesionalisme guru, memajukan kreatifitas siswa dan membangun soft skill 

komunitas sekolah yang dipimpinnya.Siapapun kepala sekolah yang memimpin 

suatu sekolah apabila mampu melakukan fungsi komunikasi yang baik dengan 

semua pihak, maka penilaian yang umum diberikan oleh guru, siswa, staf dan 

masyarakat sudah cukup untuk menyatakan bahwa kepala sekolah tersebut adalah 

kepala sekolah yang ideal. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Subjek, Lokasi, dan Waktu Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru di SD Negeri Balekerto Kecamatan 

Kaliangkrik sebanyak 9 (sembilan) orang. Namun penelitian ini lebih difokuskan 

untuk 4 orang guru yang berstatus sebagai PNS(Pegawai Negeri Sipil). Penelitian 

ini dilakukan untuk peningkatan profesionalisme mengajar guru melalui supervisi 

akademik. Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di SD Negeri Balekerto 

Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.Waktu palaksanaan penelitian ini, 

pada semester 1 pada bulan September - Oktober tahun pelajaran 2017/2018. 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini tergolong penelitian tindakan sekolah dengan pendekatan 

kualitatif. Metode ini penulis bermaksud mengumpulkan data historis dan 
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mengamati secara saksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan 

masalah yang sedang diteliti oleh penulis yaitu tentang peningkatan kompetensi 

penguasaan materi pembelajaran oleh guru sehingga akan memperoleh data-data 

yang dapat mendukung penyusunan laporan penelitian berupa data nilai observasi, 

wawancara dan dokumentasi.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu oobservasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari 

guru melalui pelaksanaan aktivitas kegiatan yang sudah direncanakan berupa data 

nilai observasi guru tentang penguasaan materi pembelajaran. Teknik wawancara 

digunakan untuk memperoleh sejumlah keterangan dari guru tentang kompetensi 

professional dalam penguasaan materi pembelajaran. Teknik dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh berbagai dokumen berupa data nama guru, nama 

observer dan jadwal kegiatan penelitian untuk memperkuat perolehan data dari 

teknik observasi dan teknik wawancara. 

 

Teknis Analisis Data 

Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data penelitian deskriptif 

kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis 

sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterprestasikan 

(Sugiyono, 2010:9).  

Penentuan pemberian nilai adalah berdasarkan kemampuan guru dalam 

menguasai materi pembelajaran di kelas dengan nilai 1 untuk guru yang tidak 

mempu menguasai materi pembelajaran di kelas.Perolehan nilai 2 untuk guru yang 

kurang mempu menguasai materi pembelajaran di kelas.Perolehan nilai 3 untuk 

guru yang mempu menguasai materi pembelajaran di kelas dan perolehan nilai 4 

untuk guru yang sangat mempu menguasai materi pembelajaran di kelas.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Pra-Siklus 

Sebelum dilakukan tindakan siklus I didapatkan hasil tentang pemahaman 

guru mengenai penguasaan materi pembelajaran yang dijelaskan dalam tabel 

sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil rekapitulasi mengenai penguasaan materi pembelajaran 

guru pada pra-siklus didapatkan hasil rata-rata persentase tingkat penguasaan 

materi guru adalah sebesar 53% yang berada dalam kategori cukup. Berdasarkan 

hasil perolehan persentase tentang penguasaan materi oleh guru dapat dijelaskan 

rincian perolehan persentase sesuai kategori pada tabel berikut: 
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Tabel 1.Rekapitulasi Hasil Kategori Penguasaan Materi Pembelajaran 

Refleksi Awal/Pra Siklus 

No Kategori Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik 0 0 % 

2 Baik 2 50 % 

3 Cukup 1 33 % 

4 Kurang 1 17 % 

Jumlah 4 100 % 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2017)  

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa guru yang mendapatkan 

kategori Sangat Baik dalam penguasaan materi adalah sebanyak 0 orang atau 

sebesar 0%.Guru yang mendapatkan kategori baik dalam penguasaan materi 

sebanyak 2 orang atau sebesar 50%.Guru yang mendapatkan kategori cukup dalam 

penguasaan materi sebanyak 1 orang atau sebesar 33%.Guru yang mendapatkan 

kategori kurang dalam penguasaan materi sebanyak 1 orang atau sebesar 17%. 

 

Siklus I 

Pada pelaksanaan Siklus I dilakukan empat tahapan yaitu tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan, tahap observasi dan tahap refleksi. Deskripsi masing-masing 

tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

Perencanaan siklus I dilakukan secara kolaborasi oleh peneliti dan guru. Hal-

hal yang dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi masalah mengenai 

kemampuan guru SD Negeri Balekerto dalam menguasai materi pembelajaran. 

Guru kurang menguasai substansi materi yang diajarkan secara luas dan mendalam 

di kelas. Guru kurang mampu mengajarkan materi secara menyeluruh untuk 

mencapai tujuan di kelas. Guru kurang mampu dalam menghubungkan materi 

dengan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Guru kurang mampu dalam 

mengorganisir materi pembelajaran secara logis dan sistematis. Guru kurang 

mampu dalam menghubungkan materi dengan kurikulum yang berlaku. Guru 

kurang mampu dalam menyesuaikan materi yang relevan dengan KD. Menetapkan 

upaya yang tepat pada saat bimbingan berkelanjutan kepada guru supaya guru 

dapat meningkatkan kualitas pemahaman terhadap materi pembelajaran di kelas, 

guru dapat memberikan pemahaman kepada siswa di kelas, guru dapat 

meningkatkan kemampuan dalam menggali pengetahuan yang dimiliki oleh siswa 

dan guru dapat meningkatkan kemampuan dalam menghubungkan materi yang 

diajarkan dengan perkembangan kurikulum yang telah ditetapkan. Upaya yang 

dilakukan adalah dengan memberikan bantuan pemikiran, masukan serta saran 

tentang konsep pemahaman materi pembelajaran, melalui masukan tersebut guru 

dihadapkan dapat mengatasi semua permasalahan yang dialami terkait pemahaman 

materi dan dapat memaksimalkan proses belajar mengajar di kelas. Melakukan 

perencanaan waktu terhadap pelaksanaan sasaran bimbingan berkelanjutan. 

Melakukan penetapan kriteria keberhasilan terkait keberhasilan dalam pelaksana 

bimbingan berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru 

terhadap penguasaan materi pembelajaran di kelas, dengan ketentuan bahwa 

pemahaman guru terhadap materi pelajaran dikatakan berhasil apabila guru 
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memperoleh persentase skor minimal 81% yang berada masuk dalam kategori 

sangat baik. Menyiapkan instrumen yaitu hasil observasi penguasaan materi oleh 

guru. 

Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan pada tanggal 03 September-06 

September 2017. Penjelasan pelaksanaan tindakan siklus I dapat dilihat sebagai 

berikut yaitu pelaksanaan tindakan berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan guru diberikan informasi bahwa pada minggu pertama bulan September 

2017 akan diadakan proses bimbingan berkelanjutan kepada guru. 

Observasi dilakukan oleh peneliti sejak awal hingga akhir kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di kelas dan siswa. Berdasarkan hasil 

observasi pada siklus I diperoleh beberapa catatan serta hasil penilaian terhadap 

kemampuan masing-masing guru dalam hal dan penguasaan materi pembelajaran. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa rata-rata 

penguasaan materi pembelajaran guru pada pelaksanaan tindakan siklus I adalah 

sebesar 75% yang berada dalam kategori baik. Berdasarkan hasil perolehan 

persentase tentang pelaksanaan pembelajaran oleh guru dapat dijelaskan rincian 

perolehan persentase sesuai kategori pada tabel berikut: 

Tabel 2.Rekapitulasi Hasil Kategori Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

No Kategori Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik 1 33 % 

2 Baik 3 67 % 

3 Cukup 0 0 % 

4 Kurang 0 0 % 

Jumlah 4 100 % 

Sumber : Hasil penelitian diolah (2017)  

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa guru yang mendapatkan 

kategori Sangat Baik dalam penguasaan materi pembelajaran adalah sebanyak 1 

orang atau sebesar 33%.Guru yang mendapatkan kategori baik dalam penguasaan 

materi pembelajaran sebanyak 3 orang atau sebesar 67%.Tidak ada guru yang 

mendapatkan kategori cukup dan kurang dalam pelaksanaan siklus I. 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan pada tindakan siklus I, 

peneliti beserta guru melakukan diskusi dengan tujuan untuk melakukan refleksi 

terhadap pelaksanaan tindakan siklus I yang telah dilakukan.Melalui diskusi yang 

dilakukan diperoleh kesepakatan mengenai faktor keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan bimbingan berkelanjutan pada siklus I serta dihasilkan upaya untuk 

mengatasi kekurangan yang telah dilakukan supaya tidak terjadi kegagalan pada 

pelaksanaan siklus berikutnya. 

Setelah dilakukan penelitian pada siklus I didapatkan hasil bahwa adanya 

pelaksanaan bimbingan berkelanjutan oleh kepala sekolah ternyata dapat 

meningkatkan penguasaan materi pembelajaran guru di kelas, hal tersebut 

dibuktikan dengan nilai penguasaan materi guru pada siklus I meningkat secara 

signifikan dibandingkan dengan hasil yang didapatkan saat pra-siklus.Hal tersebut 

dapat dijelaskan bahwa bimbingan berkelanjutan kepala sekolah telah memberi 

dampak positif kepada guru terhadap penguasaan materi di kelas. 

Hal kekurangan yang masih perlu di perbaiki pada siklus I adalah 

kemampuan kemampuan menghubungkan materi pembelajaran dengan kurikulum 
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yang berlaku saat ini, selain itu kurangnya guru dalam kemampuan guru dalam 

menyesuaikan materi dengan KD merupakan kekurangan pelaksanaan pada siklus 

I, guru lebih mengacu pada kurikulum sebelumnya sehingga perlu adanya 

bimbingan mengenai penerapan kurikulum yang terbaru di kelas sehingga dapat 

sesuai dengan tujuan pembelajaran, selain itu tidak sesuainya KD kadang juga 

terdapat bahasan yang asing dan tidan sesuai dengn pembelajaran. 

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti melakukan tindak lanjut 

dengan memberikan nasehat serta pengarahan kepada guru bagaimana cara 

menguasai materi pembelajaran dengan baik, membimbing guru dalam 

menyesuaikan materi pembelajaran dengan kurikulum yang berlaku, dan 

menyesuaikan materi dengan KD. Memberikan masukan dan perbaikan dalam 

proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan mendiskusikan 

penggunaan metode yang tepat oleh guru di kelas, menjelaskan perlunya 

penggunaan media pembelajaran, Pemberian nasehat oleh peneliti dilakukan 

secara diskusi dengan guru kelas sehingga guru juga dapat melakukan koreksi 

serta perbaikan dan dapat meningkatkan kompetensi profesionalismenya dalam hal 

penguasaan materi pembelajaran di kelas.  

 

Siklus II 

Pada pelaksanaan Siklus II dilakukan empat tahapan yaitu tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan, tahap observasi dan tahap refleksi.deskripsi masing-masing 

tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut yaitu perencanaan siklus I dilakukan 

secara kolaborasi oleh peneliti, dan guru. Hal-hal yang dilakukan antara lain 

mengidentifikasi masalah mengenai kemampuan guru SD Negeri Balekerto dalam 

menguasai materi pembelajaran. Guru kurang menguasai substansi materi yang 

diajarkan secara luas dan mendalam di kelas. Guru kurang mampu mengajarkan 

materi secara menyeluruh untuk mencapai tujuan di kelas. Guru kurang mampu 

dalam menghubungkan materi dengan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Guru 

kurang mampu dalam mengorganisir materi pembelajaran secara logis dan 

sistematis. Guru kurang mampu dalam menghubungkan materi dengan kurikulum 

yang berlaku. Guru kurang mampu dalam menyesuaikan materi yang relevan 

dengan KD. Menetapkan upaya yang tepat pada saat bimbingan berkelanjutan 

kepada guru supaya guru dapat meningkatkan kualitas pemahaman terhadap materi 

pembelajaran di kelas, guru dapat memberikan pemahaman kepada siswa di kelas, 

guru dapat meningkatkan kemampuan dalam menggali pengetahuan yang dimiliki 

oleh siswa dan guru dapat meningkatkan kemampuan dalam menghubungkan 

materi yang diajarkan dengan perkembangan kurikulum yang telah ditetapkan. 

Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan pemikiran, masukan 

serta saran tentang konsep pemahaman materi pembelajaran, melalui masukan 

tersebut guru dihadapkan dapat mengatasi semua permasalahan yang dialami 

terkait pemahaman materi dan dapat memaksimalkan proses belajar mengajar di 

kelas. Melakukan perencanaan waktu terhadap pelaksanaan sasaran bimbingan 

berkelanjutan. Melakukan penetapan kriteria keberhasilan terkait keberhasilan 
dalam pelaksana bimbingan berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi 

profesionalisme guru terhadap penguasaan materi pembelajaran di kelas, dengan 

ketentuan bahwa pemahaman guru terhadap materi pelajaran dikatakan berhasil 
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apabila guru memperoleh persentase skor minimal 81% yang berada masuk dalam 

kategori sangat baik. Menyiapkan instrumen yaitu hasil observasi penguasaan 

materi oleh guru. 

Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2017 -

11 Oktober 2017.Penjelasan pelaksanaan tindakan siklus II dapat dilihat sebagai 

berikut yaitu pelaksanaan tindakan berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan guru diberikan informasi bahwa pada minggu pertama bulan September 

2017akan diadakan proses bimbingan berkelanjutan kepada guru. 

Observasi dilakukan oleh peneliti dan observer sejak awal hingga akhir 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di kelas dan siswa. 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus II diperoleh beberapa catatan serta hasil 

penilaian terhadap kemampuan masing-masing guru dalam hal perencanaan 

kegiatan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penguasaan materi 

pembelajaran. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan didapatkan hasil sebagai 

berikut yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa rata-

rata penguasaan materi pembelajaran guru pada pelaksanaan tindakan siklus II 

adalah sebesar 88% yang berada dalam kategori baik. Berdasarkan hasil perolehan 

persentase tentang pelaksanaan pembelajaran oleh guru dapat dijelaskan rincian 

perolehan persentase sesuai kategori pada tabel berikut : 

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Kategori Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I1 

No Kategori Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik 4 100 % 

2 Baik 0 0 % 

3 Cukup 0 0 % 

4 Kurang 0 0 % 

Jumlah 4 100 % 

Sumber : Hasil penelitian (2017) diolah 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa pada siklus II semua 

guru mendapatkan kategori Sangat Baik dalam penguasaan materi pembelajaran 

adalah sebanyak 4 orang atau sebesar 33%.Tidak ada guru yang mendapatkan 

kategori baik, cukup dan kurang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan pada tindakan siklus II, 

peneliti beserta guru melakukan diskusi dengan tujuan untuk melakukan refleksi 

terhadap pelaksanaan tindakan siklus II yang telah dilakukan.Melalui diskusi yang 

dilakukan diperoleh kesepakatan mengenai faktor peningkatan kemampuan 

penguasaan materi setelah melakukan pelaksanaan bimbingan berkelanjutan pada 

siklus II. 

Setelah dilakukan penelitian pada siklus II didapatkan hasil bahwa adanya 

pelaksanaan bimbingan berkelanjutan oleh kepala sekolah ternyata dapat 

meningkatkan penguasaan materi pembelajaran, hal tersebut dibuktikan dengan 

hasil nilai penguasaan materi pembelajaran pada siklus II meningkat secara 

signifikan dibandingkan dengan hasil yang didapatkan saat tindakan siklus 1.Hal 

tersebut dapat dijelaskan bahwa bimbingan berkelanjutan kepala sekolah telah 

memberi dampak positif kepada guru terhadap penguasaan materi di kelas. 

Berdasarkan hasil tersebut peneliti melakukan tindak lanjut dengan 

memberikan nasehat serta pengarahan kepada guru untuk dapat mempertahankan 
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dan meningkatkan dalam hal perencanaan kegiatan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran dan penguasaan materi pembelajaran dengan baik, mengaitkan 

dengan kurikulum dan Kompetensi Dasar (KD) serta menunjukkan bagaimana 

menghidupkan suasana di kelas sehingga pembelajaran tidak terkesan hanya satu 

arah saja, menerapkan penggunaan media dalam belajar jika perlu, menggunakan 

metode pembelajaran yang pas serta mengorganisasi waktu pembelajaran dengan 

baik dan efisien. Pemberian nasehat oleh peneliti dilakukan secara diskusi dengan 

guru kelas sehingga guru juga dapat melakukan koreksi serta perbaikan sehingga 

dapat meningkatkan kompetensi profesionalismenya dalam hal penguasaan materi 

pembelajaran di kelas. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan dengan 

melakukan observasi diperoleh hasil penelitian pada pra-siklus, siklus I, siklus II 

dalam penguasaan materi pembelajaran dapat dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Observasi Penguasaan Materi Pra-Siklus,  

Siklus I dan Siklus II 

Jumlah skor 
Keterangan 

Pra-Siklus Siklus I Siklus II 

46 % 71 % 83 % Meningkat 

41 % 67 % 83 % Meningkat 

62 % 79 % 87 % Meningkat 

62 % 83 % 92 % Meningkat 

53% 75% 86 % Meningkat 

 Sumber : Hasil penelitian (2017) diolah 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian pada 

penguasaan materi pembelajaran oleh guru sebelum dilakukan tindakan dan 

sesudah dilakukan tindakan bimbingan berkelanjutan oleh kepala sekolah terlihat 

mengalami peningkatan yang signifikan. Pada pra-siklus rata-rata penguasaan 

materi pembelajaran oleh guru di kelas adalah sebesar 53% yang masuk dalam 

kategori cukup. Oleh karena itu dilakukan tindakan selanjutnya melalui supervise 

akademik demi memperbaiki penilaian guru.Dan setelah dilakukan tindakan pada 

siklus I didapatkan hasil rata-rata penguasaaan materi oleh guru sebesar 75% yang 

masuk dalam kategori baik, hasil tersebut meningkat dibandingkan dengan hasil 

pra-siklus dengan peningkatan sebesar 22%. Karena hasil dari tindakan siklus I 

masih sepenuhnya belum mempengaruhi secara signifikan, perlu dilakukan 

tindakan siklus II untuk memperbaiki beberapa nilai guru yang masih dalam 

kategori cukup. Dan setelah dilakukannya siklus II nampaknya memiliki pengaruh 

signifikan pada rata-rata penguasaan guru yaitu sebesar 86% yang masuk dalam 

kategori sangat baik, hasil ini meningkat sebesar 11% dibandingkan dengan 

siklusI.  

Hal itu juga didukung dari hasil wawancara tentang pemahaman penguasaan 

materi melalui supervisi akademik yang meningkat 33% dibandingkan hasil 

sebelumnya. Hal tersebuat dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yaitu hasil 

penguasaan guru sangat mempengaruhi proses penguasaan guru dalam mengajar, 

kendala-kendala dalam menguasai dan mengembangkan pembelajaran sudah mulai 
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hilang dikit demi sedikit. Karena Kepala sekolah selalu melakukan bimbingan 

secara berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap kesulitan-kesulitan tersebut. 

Hasilnya guru dapat menyajikan materi dikelas dengan baik dan proses 

pembelajaran dikelas sudah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, selain 

itu penguasaan materi dalam pembelajaran dikelas juga sangat baik. Alhasil 

ketercapaian tujuan terhadap kegiatan pembelajaran dapat tercapai dengan 

maksimal. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan pada siklus II 

sudah berhasil memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditentukan, untuk itu 

tidak perlu adanya perlakukan tindakan pada siklus berikutnya. Sehingga proses 

bimbingan berkelanjutan yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan 

kemampuan profesionalisme guru melalui supervisi akademik dalam penguasaan 

materi berakhir pada siklus II. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul peningkatan profesionalisme 

guru melalui supervisi akademik di SD Negeri Balekerto Kecamatan Kaliangkrik 

Kabupaten Magelang maka didapatkan kesimpulan yaitu supervisi akademik yang 

dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi professional guru 

dalam penguasaan materi pembelajaran melalui bimbingan berkelanjutan dinilai 

dapat meningkatkan kompetensi penguasaan materi pembelajaran guru. Hal 

tersebut dapat dilihat melalui hasil observasi dan penilaian yang dilakukan oleh 

peneliti meningkat secara signifikan mulai dari pra-siklus dengan hasil cukup 

meningkat menjadi baik pada siklus I dan menjadi Sangat Baik pada siklus II. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya supervise akademik yang dilakukan 

oleh kepala sekolah dapat meningkatkan kompetensi professional guru melalui 

bimbingan berkelanjutan dalam penguasaan materi pembelajaran di kelas. Upaya 

efektivitas yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai peneliti dalam 

meningkatkan kompetensi profesionalisme guru dalam penguasaan materi melalui 

perencanaan kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran di kelas adalah 

dengan memberikan nasehat kepada guru, memberikan masukan positif dan 

memberikan koreksi pebaikan terhadap kekuranga yang telah dilakukan oleh guru 

dalam proses penguasaan materi pembelajaran di kelas. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti juga mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Kepala sekolah meningkatkan lagi supervisi akademik agar lebihkompeten 

dan berkesinambungan demi untuk dapat meningkatkan kompetensi 

profesionalisme guru. Sehingga diharapkan hasil yang dicapai dalam kualitas 

pembelajaran lebih baik dan menghasilkan hasil output pembelajaran yang 

baik pula. 
2. Perlu adanya supervisi akademik yang lebih baik dari segi kualitas sehingga 

dalam proses untuk meningkatkan guru dapat lebih efektif dan efisien. 
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