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ABSTRAK 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apakah dengan 

supervisi kelas, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kreatif. Tujuan 

penelitian ini Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peningkatan kualitas pembelajaran kreatif yang dilaksanakan guru dengan 

suvervisi kelas. 

Hasil penelitian bahwa dengan supervisi kelas guru dapat meningkatkan 

kualitas penerapan pembelajaran kreatif dapat dilihat hasil pra-siklus rata-rata 

kualitas pembelajaran kreatif melalui supervisi kelasadalah sebesar 64.15 % yang 

masuk dalam kategori baik.Penilaian pada siklus I didapatkan hasil rata-kualitas 

pembelajaran kreatif melalui supervisi kelas adalah sebesar 74.6% yang masuk 

dalam kategori baik,hasil tersebut meningkat dibandingkan dengan hasil pra-

siklus dengan peningkatan sebesar 64.15%. Penilaian pada siklus II didapatkan 

hasil rata-rata kualitas pembelajaran kreatif melalui supervisi kelas adalah 

sebesar 84.8% yang masuk dalam kategori Sangat baik hasil ini meningkat 

dibandingkan dengan siklus I. Dan prasiklus sehingga dapat disimpulkan bahwa 

adanya Supervisi kelas guru dapat meningkatkan kualitas penerapan 

pembelajaran kreatif. 

 

Kata Kunci : Pembelajaran Kreatif, Optimalisasi Supervisi 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Sejalan dengan tantangan kehidupan global, pendidikan merupakan sesuatu 

yang urgen karena pendidikan merupakan salah satu penentu mutu sumber daya 

manusia (SDM). Dewasa ini keunggulan bangsa tidak lagi ditandai dengan 

melimpahnya kekayaan alam, tetapi pada keunggulan sumber daya manusia 

(SDM). Artinya, mutu sumber daya manusia (SDM) berkorelasi positif dengan 

mutu pendidikan yang eksis di tengah bangsa tersebut. 

Di dunia pendidikan Indonesia, diterapkannya secara formal konsep 

supervisi diperkirakan sejak diberlakukannya Keputusan Menteri P dan K, RI. 

Nomor: 0134/1977, yang menyebutkan siapa saja yang berhak disebut supervisor 
di sekolah, yaitu kepala sekolah, penilik sekolah untuk tingkat kecamatan, dan 

para pengawas di tingkat kabupaten/ Kotamadya serta staf kantor bidang yang ada 

di setiap propinsi. Di dalam PP Nomor 38/Tahun 1992, terdapat perubahan 

penggunaan istilah pengawas dan penilik. Istilah pengawas dikhususkan untuk 
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supervisor pendidikan di sekolah sedangkan penilik khusus untuk pendidikan luar 

sekolah. 

Standar mutu pengawas yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal 

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Tenaga 

Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional (Sudjana, Nana, 2010) bahwa 

pengawas sekolah berfungsi sebagai supervisor baik supervisor akademik maupun 

supervisor manajerial. Sebagai supervisor akademik, pengawas sekolah 

berkewajiban untuk membantu kemampuan profesional guru agar guru dapat 

meningkatkan mutu proses pembelajaran. Sedangkan sebagai supervisor 

manajerial, pengawas berkewajiban membantu kepala sekolah agar mencapai 

sekolah yang efektif. Pembinaan dan pengawasan kedua aspek tersebut hendaknya 

menjadi tugas pokok pengawas sekolah. Semua produk hukum itu mengarahkan 

bahwa kedudukan pengawas bukan hanya sebagai jabatan buangan dan pajangan 

di kantor dinas pendidikan, tetapi mempunyai fungsi penggerak kemajuan 

pendidikan di sekolah. Sebagaimana guru, pengawas juga harus memulai 

pekerjaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan diakhir dengan pelaporan (Imam 

Gazali, 2011). 

Tugas supervisor adalah menstimulir guru-guru agar mempunyai keinginan 

menyelesaikan problema pengajaran dan mengembangkan kurikulum. 

Mengidentifikasikan kebutuhan guru-guru sebagai bahan in-service dan survei 

sebagai permintaan dan observasi. Merencanakan langkah-langkah pelaksanaan 

dan mengevaluasi in-service program, dengan mengembangkan rencana 

pengajaran untuk pengembangan staf membuat komponen-komponen 

pengetahuan, fasilitas yang digunakan. Kemudian mencatat partisipasi guru-guru 

dan sukses keberhasilan in- service. Oleh karena itu tugas besar bagi pemimpin 

pengajaran adalah merubah guru- guru dari ‘apatis menjadi dinamis”, dari tidak 

mampu menjadi berkemampuan, dari tidak peduli menjadi peduli, dari yang 

sembrono menjadi cermat, kritis, dan mengerti tugas-tugasnya sebagai guru 

(Sagala, 2010). 

Tolak ukur keberhasilan Pendidikan dalam proses Pembelajaran ditentukan 

sikap, prilaku dan profesionalisme oleh Guru sendiri. Sebagai pendidik yang 

profisional seorang guru akan merasa berhasil apabila peserta didiknya termotivasi 

dalam proses Belajar Mengajar dan perolehan nilainya tinggi sesuai dengan 

standar penilaian. Di SMP 1 Muaro Jambi Hasil Belajar Siswa Masih Rendah di 

sebabkan antara lain, Supervisi Guru tidak optimal, metode/model pembelajaran 

yang diberikan oleh guru belum tepat, tidak efektifnya MGMP atau DIKLAT, 

Inovatif guru rendah, kreatif guru kurang dan penguasaan IT kurang, motifasi guru 

untuk mengikuti proses belajar masih rendah, sarana prasarana sekolah masih 

kurang, sehingga mempengaruhi pengembangan profesionalisme guru itu sendiri. 

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh seorang pendidik beberapa metode 

pembelajaran diterapkan, tetapi hasil secara menyeluruh pada kegiatan belajar 

mengajar masih kurang memuaskan paendidik mempunyai tanggung jawab untuk 
meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pendidik. 
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Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: Apakah dengan supervisi kelas, guru dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran kreatif? 

 

Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 

kualitas pembelajaran kreatif yang dilaksanakan guru dengan suvervisi kelas. 

 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi guru penelitian ini dapat digambarkan sebagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas pembejaran guru sehingga kompetensi profesionalisme guru juga akan 

meningkat 

2. Bagi Peneliti/Pengawas, Penelitian dapat membangun Pemikiran dalam 

Peningkatan Kompetensi Guru dalam Kegiatan Proses Pembelajaran dan dapat 

memberi penguatan Kepengawasan pembelajaran kreatif guru di sekolah 

binaannya. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pembelajaran Kreatif 

Kreativitas merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan. 

Kreativitas diperlukan dalam berbagai segi kehidupan, dalam kehidupan 

bermasyarakat, dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Menurut Wena (2013:138) kreativitas terkait langsung dengan produktivitas dan 

merupakan bagian esensial dalam pemecahan masalah. Kreativitas dan 

produktivitas merupakan hal hal yang saling berkaitan dan dalam proses 

pembelajaran hal tersebut harus ditumbuhkan secara bersamaan.  

Awalnya model pembelajaran kreatif produktif khusus dirancang untuk 

pembelajaran apresiasi sastra. Namun pada perkembangan kemudian, dengan 

berbagai modifikasi, model ini dapat digunakan untuk pembelajaran berbagai 

bidang studi. Jika pada awalnya model ini disebut sebagai Strategi kreatif 

produktif disebut dengan strategi strata. Menurut Wardani, (dalam Wena, 

2013:139), kemudian dengan berbagai starategi ini disebut dengan pembelajaran 

kreatif. Pembelajaran Kreatif merupakan strategi yang dikembangkan dengan 

mengacu pada berbagai pendekatan pembelajaran yang diasumsikan mampu 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Pendekatan tersebut antara lain 

belajar aktif dan kreatif (CBSA) yang juga dikenal dengan strategi inkuiri, 

pembelajaran konstruktif, pembelajaran kolaboratif dan kooperatif.  

Strategi pembelajaran inkuiri menekan kepada proses mencari dan 

menemukan. Menurut Hosnan (2014: 341) pembelajaran inkuiri merupakan proses 

pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir 

secara sistematis. Kegiatan ini diawali dari pengamatan terhadap fenomena, 
dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan bermakna untuk menghasilkan temuan yang 

diperoleh sendiri oleh siswa.  

Menurut Musclish (dalam Hosnan, 2014: 270) mengemukakan konstruktif 

merupakan proses pembelajaran yang menekankan terbangunnya pemahaman 
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sendiri secara aktif, kreatif dan produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu dan 

dari pengalaman belajar yang bermakna. Pengetahuan bukanlah serangkaian fakta, 

konsep dan kaidah yang siap dipraktikkannya. Manusia harus 

mengkonstruksikannya terlebih dahulu pengetahuan itu dan memberikan makna 

melalui pengalaman nyata. Pembelajaran kolaboratif menggambarkan suatu 

perubahan signifikan dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi 

pembelajaran yang berpusat pada siswa. Menurut Hosnan (2014: 309).  

Pembelajaran kolaboratif dilandasi oleh pemikiran bahwa kegiatan belajar 

hendaknya mendorong dan membantu siswa untuk terlibat secara 

langsungdikembangkan dengan mengacu pada berbagai pendekatan pembelajaran 

yang diasumsikan mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. 

Pendekatan tersebut antara lain belajar aktif dan kreatif (CBSA) yang juga dikenal 

dengan strategi inkuiri, pembelajaran konstruktif, pembelajaran kolaboratif dan 

kooperatif.  

Strategi pembelajaran inkuiri menekan kepada proses mencari dan menemukan. 

Menurut Hosnan (2014:341) pembelajaran inkuiri merupakan proses pembelajaran 

didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara 

sistematis. Kegiatan ini diawali dari pengamatan terhadap fenomena, dilanjutkan 

dengan kegiatan-kegiatan bermakna untuk menghasilkan temuan yang diperoleh 

sendiri oleh siswa.  

Menurut Musclish (dalam Hosnan, 2014: 270) mengemukakan konstruktif 

merupakan proses pembelajaran yang menekankan terbangunnya pemahaman 

sendiri secara aktif, kreatif dan produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu dan 

dari pengalaman belajar yang bermakna. Pengetahuan bukanlah serangkaian fakta, 

konsep dan kaidah yang siap dipraktikkannya. Manusia harus 

mengkonstruksikannya terlebih dahulu pengetahuan itu dan memberikan makna 

melalui pengalaman nyata.  

Pembelajaran kolaboratif menggambarkan suatu perubahan signifikan dari 

pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada 

siswa. Menurut Hosnan (2014:309). Pembelajaran kolaboratif dilandasi oleh 

pemikiran bahwa kegiatan belajar hendaknya mendorong dan membantu siswa 

untuk terlibat secara langsung membangun pengetahuan sehingga mencapai 

pemahaman yang mendalam. Pembelajaran kolaboratif biasanya siswa bekerja 

dalam suatu kelompok, saling mencari pemahaman, penyelesaian atau arti, atau 

membuat suatu produk. 

Karakteristik yang dimiliki model pembelajaran kreatif produktif 

membantu guru menerapkan model ini didalam pembelajaran sehingga siswa dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, tanggung jawab dan kerjasama 

dalam menyelesaikan suatu masalah dalam pembelajaran. 

 

Teori Supervisi  

Secara etimologi “supervisi” berasal dari kata “super” dan “vision” yang 
masing-masing kata itu berarti atas dan penglihatan. Jadi secara etimologis 

supervisi berarti penglihatan dari atas. Pengertian semacam itu merupakan arti 

kiasan yang menggambarkan suatu posisi yang melihat berkedudukan lebih tinggi 

daripada yang dilihat.  
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Dalam pendidikan istilah supervisi sering ditafsirkan sebagai “supervision 

of instruction”, dalam bahasa Indonesia supervisi pengajaran. Bila disebut istilah 

supervisi, sering asosiasi pembaca atau pendengar lari kepada bidang pengajaran, 

padahal supervisi itu ada pada tiap kegiatan dalam pendidikan. 

Secara lebih khusus, para pakar telah memberikan argumentasi yang 

berbeda-beda, diantaranya:  

Ary H. Gunawan (2011:193) mengemukakan bahwa supervisi diadopsi dari 

bahasa Inggris “supervision” yang berarti pengawasan/kepengawasan. Orang yang 

melaksanakan pekerjaan supervisi disebut supervisor. 

Dari definisi di atas, dapat digarisbawahi beberapa pokok pikiran tentang 

supervisi pendidikan, yakni bahwa supervisi pendidikan pada hakikatnya 

merupakan segenap bantuan yang ditujukan pada perbaikan- perbaikan dan 

pembinaan aspek pengajaran. Melalui kegiatan supervisi, segala faktor yang 

berpengaruh terhadap proses pengajaran dianalisis, dinilai dan ditentukan jalan 

pemecahannya, sehingga proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan. Kemampuan pemimpin, dalam hal ini kepala sekolah 

sangat membantu bagi kelancaran program pembinaan di lingkungan sekolah. 

Terutama dalammembekali kepemimpinan para guru dan karyawan sekolah, 

memberikan pengarahan, semangat dan dorongan kepada mereka untuk 

meningkatkan proses belajar mengajar.  

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru di SMPN 1 Muaro Jambi Kabupaten 

Muaro Jambi sebanyak 13 orang. Penelitian ini difokuskan pada peningkatan 

kualitas pembelajaran kreatif melalui supervisi kelas terprogram oleh pengawas.  

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di SMPN 1 Muaro Jambi yang 

beralamat di Simpang Sungai Duren, Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, 

Jambi 36657. Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada semester 1 tahun 

pelajaran 2018/2019, yang di mulai sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 

22 November 2018. 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini tergolong penelitian tindakan sekolah dengan pendekatan 

deskriptif kuantitatif. Metode ini penulis bermaksud mengumpulkan data historis 

dan mengamati secara saksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan 

dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis yaitu tentang peningkatan 

kualitas pembelajaran kreatif melalui optimalisasi supervisi kelassehingga akan 

memperoleh data-data yang dapat mendukung penyusunan laporan penelitian 

berupa data nilai observasi, wawancara dan dokumentasi 

Prosedur penelitian yang digunakan adalah Model Mc Kemmis Taggart. 

Penggambaran siklus mengenai tahap-tahap penelitian tindakan ini dapat 
dijelaskan pada siklus spiral yang dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 1. Model Penelitian Mc Kemmis Taggart 

 
Penelitian ini menggunakan dua siklus, dengan emapat langkah pokok 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi dengan penjelasan 

sebagai berikut dibawah ini : 

Studi pendahuluan sebelum melakukan kegiatan supervisi kelas. Kegiatan 

ini meliputi pengamatan kondisi awal guru, lingkungan dan fasilitas sekolah yang 

tersedia. Secara umum kegiatan orientasi ini bertujuan untuk mengumpulkan 

berbagai informasi tentang kondisi yang ada atau viriabel yang mungkin 

mempengaruhi motifasi guru dalam kegiatan proses pembelajaran. Secara khusus 

orientasi silaksanakan untuk melihat gambaran awal atau homogenitas penguasaan 

kompetinsi awal guru. Hasil orientasi ini akan disesuaikan dengan kajian teoritis 

yang relevan, yang selanjutnya akan dilaksanakan guru dengan menggunakan 

metode pembelajaran kreatif. Untuk maksud ini akan digunakan dukumen Biodata 

Guru, Angket dan Wawancara langsung dengan guru yang akan di supervise. 

 

Siklus I 

1. Perencanaan 
2. Pelaksanaan 

3. Observasi 

4. Refleksi 

Siklus II 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Observasi 

4. Refleksi 
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Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini antara lain: 

1. Teknik Observasi 

Observasi dilakukan oleh pengawas dengan melakukan pengamatan 

serta mencatat tentang kualitas pembelajaran kreatif melalui optimalisasi 

supervisi kelas.  

2. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara dilakukan oleh pengawas pada saat selesai 

melakukan bimbingan kepada guru. Wawancara dilakukan oleh pengawas 

untuk memperoleh sejumlah keterangan dari guru tentang penerapan supervisi 

kelas oleh pengawas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kreatif.  

3. Teknik Dokumentasi 

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).  

Dapat dijelaskan bahwa rata-rata guru yang kurang dari 40% berada dalam 

kategori kurang. Rata-rata nilai antara 41-60% berada dalam kategori cukup. Rata-

rata guru antara 61-80% berada dalam kategori baik. Rata-rata guru antara 81-

100% berada dalam kategori sangat baik. 

 

Kriteria Keberhasilan 

Penelitian Tindakan Sekolah ini kriteria yang digunakan untuk mengukur 

peningkatan kualitas pembelajaran kreatif melalui optimalisasi supervisi kelas 

adalah jika: 

1. Untuk hasil obsevasi kompetensi guru dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran mencapai nilai minimal 81 % yaitu masuk dalam kategori sangat 

baik. 

2. Skor rata-rata nilai guru minimal 81% masuk dalam kategori sangat sangat 

baik. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Kondisi Awal 

Guru SMP Negeri 1 Muara Jambi yang kurang termotivasi dalam 

pembuatan Perangkat Pembelajaran, Metode Pembelajaran yang kurang tepat juga 

masih kurang kreatif dan inovtif terutama dalam kegiatan proses belajar mengajar, 
sehingga akan mempengaruhi hasil atau kualitas pembelajaran. Setelah 

diterapkannya atau dilaksanakannya Penelitian Tindakan Sekolah ternyata 

mempunyai pengaruh atau perubahan yang cukup besar/signifikan ke arah yang 

lebih baik dan berkualitas terhadap guru yang bersangkutan terutama dalam sikap, 
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perlaku dan profesionalisme, penggunaan metode dan IT yang pada akhirnya akan 

meningkatkan keberhasilan pendidikan dalam proses pembelajaran dan 

peningkatan kualitas pendidikan di SMP Negeri 1 Muara Jambi. Selanjutnya 

didapatkan hasil pada tabel berikut : 

Tabel 1. Penilaian Kinerja Guru SMPN 1 Muara Jambi pada Prasiklus 

No. Nama Guru Nilai (%) Keterangan 

1 Sarah, S.Pd.I 62.5 Baik 

2 Arief Kurniawan, S.Kom 69.6 Baik 

3 Lenni, S.Pd. 64.3 Baik 

4 Guntur,S.Pd. 62.5 Baik 

5 Warsinem,S.Pd. 64.3 Baik 

6 Susilawati,S.Pd. 66.1 Baik 

7 Etika Moralia,S.Pd. 66.1 Baik 

8 Meri Herlina,S.Pd. 62.5 Baik 

9 Darmayani,S.P. 67.9 Baik 

10 Kasrul Amri,S.Pd. 60.7 Cukup 

11 M. Syafi’i 60.7 Cukup 

12 M. Saleh 60.7 Cukup 

13 Zuriana 66.1 Baik 

Jumlah 834 
 

Rata-Rata 64.15 Baik 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Berdasarkan data tersebut, kepala sekolah dapat melakukan analisis 

kekurangan dan menetapakan upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran melalui supervisi klinis. Berdasarkan data tersebut diatas 

dapat dijelaskan nilai masing-masing guru berdasarkan penilaian terhadap 

peningkatan kualitas pembelajaran kreatif bahwa guru dengan nama Sarah,S.Pd.I 

memperoleh nilai 62.5% yang masuk dalam kategori baik. Guru dengan nama 

Arief Kurniawan,S.Kom, memperoleh nilai 69.6% yang masuk dalam kategori 

baik. Guru dengan nama Lenni,S.Pd. memperoleh nilai 64.3% yang masuk dalam 

kategori baik. Guru dengan nama Guntur, S.Pd. memperoleh nilai 62.5% yang 

masuk dalam kategori Baik.Guru dengan nama Warsinem,S.Pd. memperoleh nilai 

64,3% yang masuk dalam kategori baik. Guru dengan nama Susilawati, S.Pd. 

memperoleh nilai 66.1% yang masuk dalam kategori Baik. Guru dengan nama 

Etika Moralia, S.Pd. memperoleh nilai 66.1% yang masuk dalam kategori 

baik.Guru dengan nama Meri Herlina, S.Pd. memperoleh nilai 62.5% yang masuk 

dalam kategori Baik.Guru dengan nama Darmayani, S.P. memperoleh nilai 67.9% 

yang masuk dalam kategori baik.Guru dengan nama Kasrul Amri, S.Pd. 

memperoleh nilai 60.7% yang masuk dalam kategori Cukup. Guru dengan nama 

M.Syafi’i memperoleh nilai 60.7% yang masuk dalam kategori Cukup. Guru 

dengan nama M.Saleh memperoleh nilai 60.7% yang masuk dalam kategori 

Cukup. Guru dengan nama Zuriana memperoleh nilai 66.1% yang masuk dalam 

kategori baik. Berdasarkan perolehan hasil presentasi mengenai kompetensi guru 
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dalam meningkatkan kualitas pembelajaran kreatif didapatkan rata-rata nilai 

adalah sebesar 64.15% yang masuk dalam kategori baik. Artinya kualitas 

pembelajaran kreatif dalam kategori baik namun masih perlu peningkatan karena 

masih terdapat kekurangan dalam proses pembelajaran kreatif. 

 

Siklus I 

Kemudian pada siklus I didapatkan nilai sebagai berikut : 

Tabel 2. Penilaian Kinerja Guru SMPN 1 Muara Jambi pada Siklus I 

No. Nama Guru Nilai (%) Keterangan. 

1 Sarah, S.Pd.I 75 Baik 

2 Arief Kurniawan, S.Kom 71.4 Baik 

3 Lenni, S.Pd. 76.8 Baik 

4 Guntur,S.Pd. 75 Baik 

5 Warsinem,S.Pd. 71.4 Baik 

6 Susilawati,S.Pd. 73.2 Baik 

7 Etika Moralia,S.Pd. 73.2 Baik 

8 Meri Herlina,S.Pd. 75 Baik 

9 Darmayani,S.P. 76.8 Baik 

10 Kasrul Amri,S.Pd. 60.9 Cukup 

11 M. Syafi’i 60.9 Cukup 

12 M. Saleh 60.8 Cukup 

13 Zuriana 80.4 Baik 

Jumlah 969.6 
 

Rata-Rata 74.5 Baik 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Berdasarkan data tersebut, pengawas dapat melakukan analisis kekurangan 

dan menetapakan upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran melaluli supervisi kelas. Berdasarkan data tersebut diatas dapat 

dijelaskan nilai masing-masing guru berdasarkan penilaian terhadap kompetensi 

guru dalam menyusun pengembangan RPP kurikulum 2013 bahwaguru dengan 

nama Sarah,S.Pd.I memperoleh nilai 75% yang masuk dalam kategori baik. Guru 

dengan nama Arief Kurniawan,S.Kom, memperoleh nilai 71.4% yang masuk 

dalam kategori baik. Guru dengan nama Lenni,S.Pd. memperoleh nilai 76.8% yang 

masuk dalam kategori baik. Guru dengan nama Guntur, S.Pd. memperoleh nilai 

75% yang masuk dalam kategori baik. Guru dengan nama Warsinem,S.Pd. 

memperoleh nilai 71.4% yang masuk dalam kategori baik. Guru dengan nama 

Susilawati, S.Pd. memperoleh nilai 73.2% yang masuk dalam kategori Baik. Guru 

dengan nama Etika Moralia, S.Pd. memperoleh nilai 73.2% yang masuk dalam 

kategori baik. Guru dengan nama Meri Herlina, S.Pd. memperoleh nilai75% yang 

masuk dalam kategori Baik. Guru dengan nama Darmayani, S.P. memperoleh nilai 

76.8% yang masuk dalam kategori baik. Guru dengan nama Kasrul Amri, S.Pd. 

memperoleh nilai 60.9% yang masuk dalam kategori Cukup. Guru dengan nama 

M.Syafi’i memperoleh nilai 60.9% yang masuk dalam kategori Cukup. Guru 
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dengan nama M.Saleh memperoleh nilai 60.8% yang masuk dalam kategori 

Cukup. Guru dengan nama Zuriana memperoleh nilai 80.4% yang masuk dalam 

kategori Baik. Berdasarkan perolehan hasil presentasi mengenai kompetensi guru 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran kreatif didapatkan rata-rata nilai 

adalah sebesar 74.5% yang masuk dalam kategoriBaik. Artinya kualitas 

pembelajaran kreatif dalam kategori baik namun masih perlu peningkatan karena 

masih terdapat kekurangan dalam proses pembelajaran kreatif. 

 

Siklus II 

Pada pelaksanaan Siklus II dilakukan empat tahapan yaitu tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi dan tahap refleksi. Kemudian 

pada siklus I didapatkan nilai sebagai berikut: 

Tabel 3. Hasil Kompetensi guru Menyusun pengembangan RPP  

Kurikulum 2013 (Revisi 2017) Siklus II 

No. Nama Guru Nilai (%) Keterangan 

1 Sarah, S.Pd.I 87.5 Sangat Baik 

2 Arief Kurniawan, S.Kom 82.1 Sangat Baik 

3 Lenni, S.Pd. 82.1 Sangat Baik 

4 Guntur,S.Pd. 83.9 Sangat Baik 

5 Warsinem,S.Pd. 82.1 Sangat Baik 

6 Susilawati,S.Pd. 82.1 Sangat Baik 

7 Etika Moralia,S.Pd. 83.9 Sangat Baik 

8 Meri Herlina,S.Pd. 85.7 Sangat Baik 

9 Darmayani,S.P. 87.5 Sangat Baik 

10 Kasrul Amri,S.Pd. 83.9 Sangat Baik 

11 M. Syafi’i 87.5 Sangat Baik 

12 M. Saleh 85.7 Sangat Baik 

13 Zuriana 87.5 Sangat Baik 

Jumlah 
  

Rata-Rata 84.8% Sangat Baik 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Berdasarkan data pada pelaksanaan siklus II, pengawas dapat melakukan 

analisis kekurangan dan menetapakan upaya yang harus dilakukan dalam 

menerapkan proses pendampingan dan bimbingan berkelanjutan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran kreatif melalui supervisi kelas.  

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dijelaskan nilai masing-masing guru 

berdasarkan peningkatan kualitas pembelajaran kreatif melalui supervisi kelas 

bahwaguru dengan nama Sarah,S.Pd.I memperoleh nilai 87.5% yang masuk dalam 

kategori sangat baik. Guru dengan nama Arief Kurniawan,S.Kom, memperoleh 

nilai 82.1% yang masuk dalam kategori sangat baik. Guru dengan nama 

Lenni,S.Pd. memperoleh nilai 82.1% yang masuk dalam kategori sangat baik. 

Guru dengan nama Guntur, S.Pd. memperoleh nilai 83.9% yang masuk dalam 

kategori sangat baik.Guru dengan nama Warsinem,S.Pd. memperoleh nilai 82.1% 
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yang masuk dalam kategori sangat baik. Guru dengan nama Susilawati, S.Pd. 

memperoleh nilai 82.1% yang masuk dalam kategori sangat baik. Guru dengan 

nama Etika Moralia, S.Pd. memperoleh nilai 83.9% yang masuk dalam kategori 

sangat baik.Guru dengan nama Meri Herlina, S.Pd. memperoleh nilai 85.7% yang 

masuk dalam kategori sangat baik.Guru dengan nama Darmayani, S.P. 

memperoleh nilai 87.5% yang masuk dalam kategori sangat baik.Guru dengan 

nama Kasrul Amri, S.Pd. memperoleh nilai 83.9% yang masuk dalam kategori 

sangat baik. Guru dengan nama M.Syafi’i memperoleh nilai 87.5% yang masuk 

dalam kategori sangat baik. Guru dengan nama M.Saleh memperoleh nilai 85.7% 

yang masuk dalam kategori sangat baik. Guru dengan nama Zuriana memperoleh 

nilai 87.5% yang masuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan perolehan hasil 

presentasi mengenai kompetensi guru dalam menyusun pengembangan RPP 2013 

didapatkan rata-rata nilai adalah sebesar 84.8% yang masuk dalam kategori baik 

sekali. 

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh artinya kualitas pembelajaran 

kreatif melalui supervisi kelas sudah sangat baik namun masih perlu peningkatan 

karena masih terdapat sedikit kekurangan dalam kualitas pembelajaran kreatif. 

 

Pembahasan 

1. Pembahasan Empirik 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan 

melakukan observasi penyelenggaraan kegiatan supervisi kelas olehpengawas. 

Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan kegiatan yang 

dilakukan oleh Peneliti dan Guru untuk merencanakan langkah-langkah atau 

prosedur tindakan dalam penerapan metode pembelajaran kreatif adalah: 

menentukan hal-hal yang akan diobservasi, menyusun kriteria-kriteria 

penilaian, materi atau standar kompetinsi yang akan diberikan, buku sumber, 

tempat dan waktu pelaksanaan, persiapan perangkat pembelajaran serta sarana 

dan prasarana.Dalam hal ini karena keterbatasan waktu , sarana prasarana dan 

biaya. peneliti hanya mensupervisi Guru yang telah bergolongan III.dan 

evaluasi yang dilakukan kepala sekolah dengan memberikan sejumlah 

pertanyaan terkait pengaruh pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan 

berkelanjutan oleh kepala sekolah sehingga diperoleh hasil penelitian pada pra-

siklus, siklus I, siklus II yang dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Kompetensi guru dalam Menyusun 

pengembangan RPP Kurikulum 2013 Pra-Siklus, Siklus I dan Siklus II 

No Nama Guru 

Jumlah Skor 

Keterangan Pra-

Siklus 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

1 Sarah, S.Pd.I 62.5 75 87.5 Meningkat 

2 Arief Kurniawan, S.Kom 69.6 71.4 82.1 Meningkat 

3 Lenni, S.Pd. 64.3 76.8 82.1 Meningkat 

4 Guntur,S.Pd. 62.5 75 83.9 Meningkat 

5 Warsinem,S.Pd. 64.3 71.4 82.1 Meningkat 

6 Susilawati,S.Pd. 66.1 73.2 82.1 Meningkat 

7 Etika Moralia,S.Pd. 66.1 73.2 83.9 Meningkat 



Jurnal Mitra Pendidikan                                     Volume VI, Nomor 1, Januari 2019 

Yeni Aziza               122 

Lanjutan Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Kompetensi guru dalam Menyusun 

pengembangan RPP Kurikulum 2013 Pra-Siklus, Siklus I dan Siklus II 

No Nama Guru 

Jumlah Skor 

Keterangan Pra-

Siklus 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

8 Meri Herlina,S.Pd. 62.5 75 85.7 Meningkat 

9 Darmayani,S.P. 67.9 76.8 87.5 Meningkat 

10 Kasrul Amri,S.Pd. 60.7 60.9 83.9 Meningkat 

11 M. Syafi’i 60.7 60.9 87.5 Meningkat 

12 M. Saleh 60.7 60.8 85.7 Meningkat 

13 Zuriana 66.1 80.4 87.5 Meningkat 

Rata-Rata 64.1 % 74.6% 84.8% Meningkat 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil kualitas 

pembelajaran kreatif melalui supervisi kelas sebelum dilakukan pembinaan 

supervisi kelas dan setelah dilakukan supervisi kelasoleh pengawasterlihat 

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

pembelajaran kreatif melalui supervisi kelas adalah sebesar 64.1% yang masuk 

dalam kategori baik. Penilaian pada siklus I didapatkan hasil rata-rata kualitas 

pembelajaran kreatif melalui supervisi kelas adalah sebesar 74.6% yang masuk 

dalam kategori baik, hasil tersebut meningkat dibandingkan dengan hasil pra-

siklus dengan peningkatan sebesar 64.1%. Penilaian pada siklus II didapatkan 

hasil rata-rata kualitas pembelajaran kreatif melalui supervisi kelas adalah 

sebesar 84.8% yang masuk dalam kategori baik sekali, hasil ini meningkat 

dibandingkan dengan siklus I.  

Sehingga dapat dinilai tindakan yang dilakukan pada siklus II sudah 

meningkat serta memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditentukan, untuk 

itu tidak perlu adanya perlakukan tindakan pada siklus berikutnya. Sehingga 

proses pembinaan dan bimbingan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran kreatif melalui supervisi kelas berakhir pada siklus II dan 

perlakuan pembinaan tersebut lebih lanjut akan dilakukan diluar penelitian ini 

untuk mendapatkan guru dengan kemampuan kualitas pembelajaran kreatif 

yang berkualitas. 

2. Pembahasan Teoritis 

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa 

temuan yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pada umumnya guru masih belum maksimal dalam hal kualitas 

pembelajaran kreatif, hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya 

kesalahan di dalam kualitas pembelajaran kreatif yang dibuat oleh guru 

seperti  mengambil jalan pintas dalam Pembelajaran.Seorang guru belum 

mampu memahami kondisi-kondisi yang memungkinkan dirinya berbuat 

salah, dan yang paling penting adalah belum mampu mengendalikan 
dirinya serta menghindari dari kesalahan-kesalahan  yang mungkin akan 

dilakukanya. 

b. Pada umumnya kulitas pembelajaran kreativ melalui supervisi kelas setelah 

dilakukannya supervisi kelas oleh pengawas sudah baik, guru sudah dapat 
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menyesuaikan kualitas pembelajaran kreatif, walaupun masih ada sedikit 

kekurangan kualitas pembelajaran kreatif dalam supervisi kelas. 

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan dapat dijelaskan bahwa adanya 

pembinaan supervisi kelas yang dilakukan oleh pengawas dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran kreatif sudah berhasil, hasil tersebut 

didapatkan dari hasil wawancaradimana sebagian besar guru sudah puas 

terhadap pelaksanaan pembinaan supervisi kelas yang dilakukan oleh 

pengawas tersebut. Setelah dilakukan tindakan siklus I hasil kualitas 

pembelajaran kreatif melalui supervisi kelas masuk dalam kategori baik, 

dari kategori pra-siklus yaitu baik, namun pada siklus I terdapat 

kekurangan yang perlu diperbaiki, sehingga dilakukan siklus II sebagai 

tindakan untuk menyempurnakan yang telah ditentukan. Setelah dilakukan 

tindakan pada siklus II didapatkan hasil rata-rata kualitas pembelajaran 

kreatif dalam kategori baik sekali hasil tersebut meningkat dari siklus I 

yang masuk kategori baik. Pada siklus II kesalahan dan kekurangan yang 

dilakukan oleh pengawas telah diperbaiki dengan baik. Pada penelitian 

yang dilakukan berakhir pada siklus II, namun perlakuan pembinaan 

supervisi kelas tetap akan dilakukan oleh pengawas secara insidentil diluar 

penelitian ini. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Peningkatan kualitas 

pembelajaran kreatif melalui optimilisasi supervisi kelas bagi guru SMP 1 Muaro 

Jambi yang sudah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa dengan supervisi kelas 

guru dapat meningkatkan kualitas penerapan pembelajaran kreatif dapat dilihat 

hasil pra-siklus rata-rata kualitas pembelajaran kreatif melalui supervisi 

kelasadalah sebesar 64.15 % yang masuk dalam kategori baik.Penilaian pada 

siklus I didapatkan hasil rata-kualitas pembelajaran kreatif melalui supervisi kelas 

adalah sebesar 74.6% yang masuk dalam kategori baik,hasil tersebut meningkat 

dibandingkan dengan hasil pra-siklus dengan peningkatan sebesar 64.15%. 

Penilaian pada siklus II didapatkan hasil rata-rata kualitas pembelajaran kreatif 

melalui supervisi kelas adalah sebesar 84.8% yang masuk dalam kategori Sangat 

baik hasil ini meningkat dibandingkan dengan siklus I. Dan prasiklus sehingga 

dapat disimpulkan bahwa adanya Supervisi kelas guru dapat meningkatkan 

kualitas penerapan pembelajaran kreatif. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian tersebut, peneliti dapat 

mengajukan beberapa saran yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Perlu adanya Supervisi kelas oleh pengawas yang berkesinambung untuk dapat 

lebih meningkat kulaitas penerapan pembelajaran kreatif. Sehingga diharapkan 
guru dapat meningkatan kualitas penerapan pembelajaran . 

2. Perlu adanya pengembangan supervisi kelas dan kualitas penerapan pembelajar 

kreatif yang lebih baik dan alokasi waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas 

penerapan pembelajaran kreatif. 
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