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ABSTRAK 

Berdasarkan supervisi kelas yang dilakukan kepala sekolah terhadap guru 

Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Kintap diketahui bahwa selama ini guru belum 

banyak melibatkan siswa dalam pembelajaran, hal ini dapat dilihat dari telaah 

RPP yang dibuat guru. Keberhasilan pembelajaran di sekolah bukan saja 

tanggung jawab guru, akan tetapi peran kepala sekolah dalam menjalankan 

kompetensinya. Melihat kondisi tersebut perlu diupayakan adanya peningkatan 

kemampuan guru baik dalam merencanakan maupun dalam pelaksanaan agar 

tercapai tujuan pengajaran. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan oleh kepala 

sekolah untuk meningkatkan kemampuan guru.  

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Sekolah dengan masing-

masing 2 siklus. Subjek penelitian berjumlah 2 orang yaitu Mansyur Haryadi, 

S.Pd dan Nurul Atiyah, S.Pd selaku guru Bahasa Indonesia Kelas X ATPH dan 

kelas XI ATPH di SMK Negeri 1 Kintap.  

Hasil penelitian di SMK Negeri 1 Kintap menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan pada kinerja guru kelas X ATPH maupun kelas XI ATPH dari siklus 1 

ke siklus 2 khususnya dalam melaksanakan kegiatan elaborasi. 

 

Kata Kunci: Kinerja guru, kegiatan elaborasi, kepala sekolah sebagai supervisor, 

pembelajaran Bahasa Indonesia. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Guru sebagai salah satu sumberdaya manusia memiliki peranan sangat 

penting di sekolah. Guru sebagai pengajar, pembimbing dan fasilitator dalam 

kegiatan pembelajaran harus mampu membentuk perilaku siswa dan membantu 

dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi siswa dalam kehidupan. Guru 

secara langsung berinteraksi dengan siswa, sangat besar sumbangannya dalam 

menunjang keberhasilan belajar siswa. Seperti diamanatkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  

Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 
2005, dijelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional 

pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia 

dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Pada pasal 8 guru wajib memiliki kualifikasi akademik, 
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kompetensi, sertifikasi pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Berkaitan dengan 

kompetensi yang dimiliki seorang guru, maka profesi ini tidak serta-merta dapat 

mereka peroleh, mereka perlu bimbingan, terutama dari kepala sekolah. 

Berdasarkan supervisi kelas yang dilakukan kepala sekolah terhadap guru 

Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Kintap  diketahui bahwa selama ini guru 

belum banyak melibatkan siswa dalam pembelajaran, hal ini dapat dilihat dari 

telaah RPP yang dibuat guru. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar guru 

masih mendominasi seluruh kegiatan sehingga siswa tidak diberi kesempatan 

berfikir dan bekerja sama sehingga perlu dilakukan perbaikan  khususnya dalam 

kegiatan elaborasi pada kegiatan inti. Pembelajaran Bahasa Indonesia belum 

sebaik seperti apa yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran, salah satu 

penyebabnya adalah faktor guru. Keberhasilan pembelajaran di sekolah bukan saja 

tanggung jawab guru, akan tetapi peran kepala sekolah dalam menjalankan 

kompetensinya. 

Melihat kondisi di atas, perlu diupayakan adanya peningkatan kemampuan 

guru baik dalam merencanakan maupun dalam pelaksanaan agar tercapai tujuan 

pengajaran. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan oleh kepala sekolah untuk 

meningkatkan kemampuan guru. Sebagai supervisor ia harus meneliti, mencari dan 

menentukan syarat-syarat mana saja yang diperlukan bagi kemajuan sekolahnya. 

Menurut Boardman et al (1953; Sahertian, 2000), supervisi adalah suatu 

usaha menstimulasi, mengkoordinasi dan membimbing secara kontinu 

pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara individual maupun kolektif, agar 

lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran.        

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang upaya meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan elaborasi 

pada pembelajaran Bahasa Indonesia melalui peran kepala sekolah sebagai 

supervisor di SMK Negeri 1 Kintap.  

 

Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: apakah kinerja 

guru dalam melaksanakan elaborasi pada pembelajaran Bahasa Indonesia melalui 

peran kepala sekolah sebagai supervisor di SMK Negeri 1 Kintap dapat 

meningkat?. 

 

Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja guru dalam 

melaksanakan elaborasi pada pembelajaran Bahasa Indonesia melalui peran kepala 

sekolah sebagai supervisor di SMK Negeri 1 Kintap. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti, guru Bahasa 
Indonesia, siswa maupun sekolah. 

1. Peneliti mendapat pengalaman yang berharga untuk melaksanakan tugas sesuai 

dengan kompetensi edukator.  

2. Masukan bagi guru untuk menambah kemampuan melaksanakan elaborasi.   
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3. Sekolah akan memiliki ragam pengembangan kompetensi kepala sekolah 

melalui jalur penelitian. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Tinjauan Umum Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Kintap 

Berdasarkan supervisi kelas yang dilakukan kepala sekolah terhadap guru 

Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Kintap diketahui bahwa selama ini guru belum 

banyak melibatkan siswa dalam pembelajaran, hal ini dapat dilihat dari telaah RPP 

yang dibuat guru. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar guru masih 

mendominasi seluruh kegiatan sehingga siswa tidak diberi kesempatan berfikir dan 

bekerja sama sehingga perlu dilakukan perbaikan khususnya dalam kegiatan 

elaborasi pada kegiatan inti. Pembelajaran Bahasa Indonesia belum sebaik seperti 

apa yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran, salah satu penyebabnya adalah 

faktor guru. Keberhasilan pembelajaran di sekolah bukan saja tanggung jawab 

guru, akan tetapi peran kepala sekolah dalam menjalankan kompetensinya. 

Hasil wawancara dengan Mansyur Haryadi, S.Pd dan Nurul Atiyah, S.Pd  

selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Kintap, diketahui 

bahwa guru masih mengalami kesulitan dalam menjabarkan kegiatan pembelajaran 

yang berpusat kepada siswa karena guru lebih sering menggunakan metode 

ceramah sehingga siswa menjadi kurang aktif dalam pembelajaran. Jika hal ini 

dibiarkan maka akan berdampak pada prestasi belajar siswa. 

 

Teori Belajar 

Menurut Slavin (1997) dalam Corebima (2002) dasar pemikiran pada 

pembelajaran kooperatif adalah bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan 

memahami konsep-konsep yang sulit, jika masalah tersebut saling didiskusikan 

bersama teman sebaya. Secara operasional siswa belajar dalam kelompok untuk 

saling membantu memecahkan masalah kompleks. Anggota-anggota suatu 

kelompok belajar pada pembelajaran kooperatif hendaknya memiliki kemampuan 

heterogen; dan jumlahanggota kelompok misalnya 4 orang dalam satu kelompok. 

Pembelajaran kooperatif ini didasarkan pada teori Piaget dan Vygotsky.  

Menurut Slavin dalam Indana (2003) implikasi teori Piaget dalam 

pembelajaran antara lain : 

a. Memusatkan perhatian kepada berpikir atau proses mental anak dan tidak 

sekadar hasilnya. 

b. Mengutamakan peran siswa dan berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Menurut Corebima, Dkk (2002) konstruktivisme modern yang berlandaskan 

pada teori vygotsky menekankan pada pembelajaran kooperatif, berbasis kegiatan 

dan penemuan. Terdapat empat prinsip kunci yang diturunkan dari teori ini, 

adalah: 

a Siswa belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya yang 
lebih mampu. Prinsip ini dikenal dengan hakikatnya sosial belajar. 

b Siswa belajar paling baik apabila konsep itu berada di dalam zona 

perkembangan terdekat mereka (Zone of proximal development). Menurut 
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Vygotsky, siswa memiliki dua tingkat perkembangan, yaitu perkembangan 

aktual dan tingkat perkembangan potensial. 

c Prinsip kunci yang lain, yang merupakan penerapan dari prinsip hakiki sosial 

belajar dan zone of proximal development adalah pemagangan kognitif. Istilah 

ini mengacu kepada proses seseorang yang secara tahap demi tahap 

memperoleh keahlian dalam interaksinya dengan pakar. Pakar itu bisa orang 

dewasa, orang yang lebih tua atau teman sebaya yang sudah menguasai 

permasalahannya. 

d Prinsip Scaffolding atau mediated learning, adalah dukungan tahap demi tahap 

untuk belajar dan memcahkan masalah. 

Pendekatan kooperatif juga didasari oleh teori sosial Bandura. Menurut 

Bandura (1986) dalam Slavin (2008), teori pembelajaran sosial adalah 

perkembangan utama dari tradisi teori pembelajaran perilaku. Dengan 

dikembangkan Albert bandura, teori pembelajaran sosial (Sosial learning theory) 

menerima kebanyakan prinsip teori perilaku tetapi terfokus lebih jauh lebih banyak 

pada efek isyarat pada perilaku dan pada proses mental internal, dengan 

menekankan kepada efek pemikiran pada tindakan dan tindakan pada pemikiran.  

 

Pengertian Pembelajaran Elaborasi 

Pembelajaran elaborasi adalah pembelajaran yang menambahkan ide 

tambahan berdasarkan apa yang seseorang sudah ketahui sebelumnya (Ormrod, 

2006). Elaborasi adalah mengasosiasikan item agar dapat diingat dengan sesuatu 

yang lain, seperti frase, adegan, pemandangan, tempat, atau cerita (Papalia, 2004). 

Pembelajaran ini efektif digunakan apabila ide yang ditambahkan sesuai dengan 

penyimpulan. Implikasi dari strategi belajar ini adalah mendorong siswa untuk 

menyelami informasi itu sendiri, misalnya untuk menarik kesimpulan dan 

berspekulasi tentang implikasi yang mungkin. Anak-anak menggunakan prior 

knowledge-nya sehingga ide baru dapat meluas, dengan demikian dapat 

menyimpan informasi lebih banyak daripada yang disajikan sebenarnya. Elaborasi 

jelas membantu siswa belajar dan mengingat materi dalam kelas lebih efektif 

daripada jika tidak. Anak-anak mulai mengelaborasi pengalamannya sejak awal 

masa preschool (Fivush, Haden, & Adam, 1995 dalam Ormrod, 2006).  

Teori Elaborasi secara exclusive membicarakan mengenai macro level yang 

menggambarkan metode yang berkaitan dengan hubungan beberapa ide, seperti 

bagaimana merangkaikan ide-ide tersebut. Pada halaman ini akan digambarkan 

tiga macam metode pembelajaran: organisasional, delivery, dan management. 

Teori Elaborasi tidak berhubungan dengan strategic delivery dan management, 

walaupun itu merupakan variabel penting yang dibutuhkan untuk digabungkan 

kedalam beberapa teori dan model pembelajaran. Jika akan digunakan secara 

optimal dan menyeluruh untuk pengembangan pembelajaran dan perencanaan. 

Teori elaborasi hanya berkaitan dengan strategi organisasional pada macro 

level. Teori ini memulai pengajaran dengan memberikan penjelasan yang bersifat 
umum, sederhana, mendasar tetapi tidak abstrak. Teori ini juga menggambarkan 

penggunaan rangkaian prerequisit dari bagian yang sederhana menuju rangkaian 

yang lebih compleks, dan memberikan tinjauan serta kesimpulan dengan cara 

sistimatis. 
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Bagian penting yang berhubungan dengan materi subyek adalah learning 

prerequisit. Konsep dari learning prerequisit meliputi fakta pengetahuan yang 

harus diperoleh sebelum pengetahuan lain diperoleh. Sekumpulan learning 

prerequisit dinamakan learning hierarchy 

 

Teori Elaborasi 

Teori Elaborasi pengajaran dikemukakan Reigeluth dan Stein (1983) 

mengunakan tujuh komponen strategi, yaitu: (1) urutan elaboratif untuk struktur 

utama pengajaran, (2) urutan prasyarat pembelajaran (di dalam masing-masing 

subjek pelajaran), (3) summarizer (rangkuman). (4) syintherizer, (sintesa) (5) 

analogi, (6) cognitive strategy activator (pengaktif strategi kognitif), (7) kontrol 

belajar. 

 

Peran Kepala Sekolah 

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, tepatnya 

pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa ada tujuh peran yang harus dimainkan oleh 

Kepala Sekolah, yaitu: (1) Kepala Sekolah sebagai pemimpin, (2) Kepala Sekolah 

sebagai manajer, (3) Kepala Sekolah sebagai pendidik, (4) Kepala Sekolah sebagai 

administrator, (5) Kepala Sekolah sebagai wirausahawan, (6) Kepala Sekolah 

sebagai pencipta iklim kerja, (7) Kepala Sekolah sebagai penyelia / supervisor. 

 

Kinerja Guru 

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian kinerja. Suyadi(1997:2) 

memberi batasan mengenai kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai 

tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral maupun etika.  

Kinerja adalah suatu hal penting dalam mencapai tujuan organisasi baik, 

maka prestasi organisasi tersebut juga akan baik. Kinerja sebagai suatu hasil yang 

diperoleh setelah pelaku kerja melakukan aktifitas kerja dengan baik. Pelaku kerja 

ini akan merasa senang sehinga membuatnya mendapatkan kepuasan. kemampuan 

dan kemampuan dirinya sendiri melainkan. 

Kinerja senantiasa berhubungan dengan prestasi yang dimiliki seseorang 

dalam menyelesaikan tugas-tugas individunya, kinerja juga merupakan persyaratan 

yang harus dimiliki setiap individu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.  

Menurut Depdiknas (2000) guru adalah seorang individu yang diberi 

tanggung jawab menyelenggarakan proses pembelajaran mata pelajaran yang 

dipegangnya secara baik. Tanggungjawab ini meliputi penelahaan kurikulum, 

penyusunan program tahunan, program semester, program satuan pelajaran, 

rencana pengajaran dan pelaksanaan mengajar. 
Kinerja guru dapat dilihat dari hasil penilaian dengan rincian tugas sesuai 

dengan jabatan fungsional masing-masing guru. Depdikbud (1994/1995) 

menentukan bahwa tugas pokok guru adalah: 
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1. Menyusun program pengajaran, menyajikan program pengajaran, melaksanakan 

evaluasi belajar, menyusun analisis hasil belajar, serta mnyusun program 

perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

2. Menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan,  

melaksanakan evaluasi pelaksanaan bimbingan, menyusun analisis hasil 

pelaksanaan bimbingan dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap 

peserta didik yang menjadi tanggung jawab. 

Batasan-batasan di atas menjelaskan kinerja adalah hasil atau prestasi 

seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Menurut ukuran yang berlaku untuk 

pekerjaan yang bersangkutan dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini kinerja 

guru digali berdasarkan kemampuan menyususn rencana pelaksanaan 

pembelajaran.   

 

Pengertian Supervisi Pendidikan  

Secara etimologis menurut S. Wajowasito dan W.J.S. Poerwadarminta 

dalam Darma (2008): “Supervisi” dialihbahasakan dari perkataan Inggris 

“Supervision” artinya pengawasan. Istilah supervisi berasal dari dua kata, yaitu 

“super” dan “vision“. Super = atas, lebih, Vision = lihat, titik, awasi. Makna yang 

terkandung dari pengertian tersebut, bahwa seorang supervisor mempunyai 

kedudukan atau posisi lebih dari orang yang disupervisi, tugasnya ialah melihat, 

menilik atau mengawasi orang-orang yang disupervisi.  

Menurut Boardman et al (1953; Sahertian, 2000), supervisi adalah suatu 

usaha menstimulasi, mengkoordinasi dan membimbing secara kontinu 

pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara individual maupun kolektif, agar 

lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran.  

Para ahli dalam bidang administrasi pendidikan memberikan kesepakatan bahwa 

supervisi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang memfokuskan diri pada 

pengkajian situasi belajar – mengajar seperti yang diungkapkan oleh (Gregio, 

1966, Glickman Carl D, 1990, Sergiovanni, 1993 dan Gregg Miller, 2003; Darma, 

2008. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan sekolah dilaksanakan di kelas 

X ATP dan kelas XI ATPH yang masing-masing terdiri dari 2 siklus. Di kelas X 

ATPH membahas tentang cerita rakyat dan di kelas XI ATPH membahas tentang 

puisi.  

 

Subjek, Lokasi, dan Waktu Penelitian 

Subjek penelitian ini berjumlah 2 orang yaitu Mansyur Haryadi, S.Pd dan 

Nurul Atiyah, S.Pd selaku guru Bahasa Indonesia Kelas X ATPH dan kelas XI 
ATPH di SMK Negeri 1 Kintap. Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di SMK 

Negeri 1 Kintap. Waktu palaksanaan penelitian ini adalah 4 bulan (Agustus-

November 2018). 
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Prosedur Penelitian 

Pada pelaksanaan penelitian tindakan siklus 1, yaitu refleksi awal, tahap 

perencanaan, proses pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi tindakan, 

refleksi. 

Pada pelaksanaan penelitian tindakan siklus 2, tahapan-tahapan yang dilalui 

pada siklus 2 sama dengan siklus 1. Seluruh data hasil penelitian dicatat atau 

direkam untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menjawab tujuan penelitian 

yang telah dirumuskan 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data 

yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Sumber data berupa data 

kualitatifdiperoleh dari pengamatan atau penilaian hasil proses pembelajaran oleh 

guru dan dibantu pengamat. Untuk komitmen guru menyusun RPP yang lengkap 

datanya adalah berupa aktivitas guru dalam pertemuan formal.  

 

Teknis Analisis Data 

(1) Hasil penelitian instrumen panduan observasi berupa rekapitulasi kondisi awal 

kinerja guru dalam pembelajaran sesuai dengan Permendiknas No. 41 Tahun 

2007 yaitu standar proses (yang memuat tentang elaborasi).   

(2) Hasil penelitian dianalisis secara naratif dengan menjelaskan perubahan 

perilaku guru dalam pembelajaran.Analisis data hasil penelitian yang 

tergolong data kualitatif dilakukan melalui reduksi data, pemaparan data, dan 

penyimpulan hasil analisis (Suyanto, dkk.,  2006). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tentang meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan 

elaborasi pada pembelajaran Bahasa Indonesia melalui peran kepala sekolah 

sebagai supervisor di SMK Negeri 1 Kintap berupa data kualitatif. Adapun 

paparan data hasil penelitian, sebagai berikut. 

 

Mansyur Haryadi, S. Pd  

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Siklus 1 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus 1 dilaksanakan di kelas X ATPH 

dengan materi mengidentifikasi unsur cerita rakyat.  

 

Data Kualitatif Siklus 1 

Deskripsi pelaksanaan penelitian berupa data kualitatif meliputi observasi 

pelaksanaan pembelajaran khususnya pada kegiatan elaborasi. Selama kegiatan 

belajar mengajar kepala sekolah selaku peneliti melakukan pengamatan terhadap 

guru yang diisi dalam lembar observasi rekapitulasi kondisi awal kinerja guru 
dalam pembelajaran sesuai dengan Permendiknas No. 41 Tahun 2007 yaitu standar 

proses (pada penelitian ini dikhususkan pada kegiatan elaborasi). Ringaksan 

kinerja guru dalam pelaksanaaan pembelajaran disajikan pada Tabel 1.  
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Tabel 1.  Data Kinerja Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran Siklus 1 

No. Kegiatan Elaborasi 
Skor 

4 3 2 1 

1 

Memfasilitasi siswa membuat laporan hasil 

eksplorasi secara tertulis/lisan,baik 

individu,maupun kelompok 
  √ 

 

2 
Memfasilitasi siswa menyajikan hasil kerja individu 

atau kelompok. 
  √ 

 

3 
Memfasilitasi terjadinya diskusi kelas membahas isi 

penyajian. 
  √  

4 
Membimbing siswa membuat kesimpulan dan 

menjawab masalah 
   √ 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Keterangan:  

1 : Tidak baik 

2 : Kurang Baik 

3 : Baik 

4 : Sangat Baik 

Pada Tabel 1 kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas 

XAkutansi pada kegiatan elaborasi sebagian besar terkategori tidak baik dan 

kurang baik, dengan kata lain belum memuaskan. Pada kegiatan elaborasi berupa 

memfasilitasi siswa membuat laporan hasil eksplorasi secara tertulis/ lisan, baik 

individu maupun kelompok, memfasilitasi siswa menyajikan hasil kerja individu 

atau kelompok, memfasilitasi terjadinya diskusi kelas membahas isi penyajian 

tergolong kategori kurang baik. Dan pada kegiatan elaborasi berupa membimbing 

siswa membuat kesimpulan dan menjawab masalah tergolong kategori tidak baik. 

Hal inilah yang menjadi pertimbangan sehingga kegiatan penelitian dilanjutkan ke 

siklus 2.  

Setelah dilakukan observasi pada kegiatan pembelajaran siklus 1 ini 

diketahui bahwa: 

1. Guru sudah memfasilitasi siswa dalam membuat laporan hasil eksplorasi secara 

tertulis/lisan, baik individu maupun kelompok. Siswa membuat laporan secara 

berkelompok namun siswa dalam kelompok belum terlihat aktif karena belum 

terjalin kerjasama yang baik, meskipun ada kerja kelompok namun siswa 

mengerjakan sendiri-sendiri sehingga belum ada interaksi antar siswa. 

2. Guru belum memberi kesempatan sepenuhnya kepada siswa untuk menyajikan 

hasil kerja individu/kelompok. Guru masih mendominasi pada kegiatan ini, 

hasil kerja siswa langsung dikumpul. 

3. Guru belum memfasilitasi terjadinya diskusi kelas, meskipun ada kerja 

kelompok tetapi hasil kerja siswa tidak didiskusikan bersama. Hasil kerja 

langsung dijawab bersama sehingga siswa tidak diberi kesempatan untuk 

membahas hasil kerja. 

4. Setelah kerja kelompok selesai guru tidak membuat kesimpulan, dan tidak 

membantu siswa dalam menyelesaikan masalah dalam artian belum ada usaha 

bimbingan guru. 
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Dari hasil observasi, refleksi dari kegiatan pembelajaran yaitu: 

1. Seharusnya hasil kerja siswa dibacakan atau dipresentasikan, bukannya 

langsung dikumpul. 

2. Guru kurang memperhatikan kegiatan siswa sehingga diskusi masih kacau, 

bahkan masih ada siswa di dalam kelompok yang mengerjakan tugasnya 

sendiri-sendiri padahal seharusnya dikerjakan bersama-sama. 

3. Alokasi waktu yang direncanakan masih tidak sesuai dengan kegiatan 

pembelajaran, sehingga ada kegiatan pembelajaran yang tidak terlaksana yaitu 

kegiatan menyimpulkan pelajaran.  

Evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian tindakan sekolah khususnya pada  

proses pembelajaran siklus 1 diketahui kalau kinerja guru dalam melaksanakan 

kegiatan elaborasi masih tergolong kategori kurang baik. Evaluasi pada proses 

pembelajaran siklus 1 inilah yang menjadi bahan pertimbangan untuk 

melaksanakan pembelajaran pada siklus 2 agar dapat meningkatkan kinerja guru 

dalam melaksanakan elaborasi pada pembelajaran Bahasa Indonesia. 

 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Siklus 2 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus 2 dilaksanakan di kelas X ATPH 

dengan materi mengidentifikasi unsur cerita rakyat.  

 

Data Kualitatif Siklus 2 

 Deskripsi pelaksanaan penelitian berupa data kualitatif meliputi observasi 

pelaksanaan pembelajaran khususnya pada kegiatan elaborasi. Selama kegiatan 

belajar mengajar kepala sekolah selaku peneliti melakukan pengamatan terhadap 

guru yang diisi dalam lembar observasi rekapitulasi kondisi awal kinerja guru 

dalam pembelajaran sesuai dengan Permendiknas No. 41 Tahun 2007 yaitu standar 

proses (pada penelitian ini dikhususkan pada kegiatan elaborasi). Ringkasan 

kinerja guru dalam pelaksanaaan pembelajaran disajikan pada Tabel 2.  

Tabel 2.  Data Kinerja Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran Siklus 2 

No. Kegiatan Elaborasi 
Skor 

4 3 2 1 

1 

Memfasilitasi siswa membuat laporan hasil 

eksplorasi secara tertulis/lisan,baik 

individu,maupun kelompok 
 √   

2 
Memfasilitasi siswa menyajikan hasil kerja individu 

atau kelompok. 
 √   

3 
Memfasilitasi terjadinya diskusi kelas membahas isi 

penyajian. 
 √   

4 
Membimbing siswa membuat kesimpulan dan 

menjawab masalah 
 √   

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Keterangan:  

1 : Tidak baik 

2 : Kurang Baik 

3 : Baik 

4 : Sangat Baik 
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Pada Tabel 2 kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas X 

ATPH pada kegiatan elaborasi sebagian besar terkategori baik, dengan kata lain 

sudah memuaskan. Pada semua kegiatan elaborasi yang diamati berupa 

memfasilitasi siswa membuat laporan hasil eksplorasi secara tertulis/ lisan, baik 

individu maupun kelompok, memfasilitasi siswa menyajikan hasil kerja individu 

atau kelompok, memfasilitasi terjadinya diskusi kelas membahas isi penyajian 

tergolong kategori kurang baik, membimbing siswa membuat kesimpulan dan 

menjawab masalah tergolong kategori baik. Hal ini berarti kinerja guru dalam 

melaksanakan kegiatan elaborasi sudah meningkat. 

Setelah dilakukan observasi pada kegiatan pembelajaran siklus 1 ini 

diketahui bahwa: 

1. Guru sudah memfasilitasi siswa dalam membuat laporan hasil eksplorasi secara 

tertulis atau lisan, baik individu maupun kelompok. Masing-masing kelompok 

sudah terlihat aktif dan sudah terjalin kerja sama yang baik antar siswa serta 

antar siswa sudah saling mengeluarkan pendapat. 

2. Guru sudah memberi kesempatan sepenuhnya kepada siswa untuk menyajikan 

hasil kerja Individu atau kelompok. Kelompok bergiliran menyampaikan hasil 

kerjanya dan kelompok lain sudah berani menganggapi serta mengeluarkan 

pendapatnya. 

3. Guru sudah memfasilitasi terjadinya diskusi kelas dalam membahas isi 

penyajian, masing-masing kelompok menyajikan hasil kerja mereka dan di 

bahasa oleh kelompok lain sehingga diskusi kelas sudah berjalan dengan baik. 

4. Setelah kerja kelompok selesai guru membimbing siswa untuk membuat 

kesimpulan dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. Guru sudah 

memfasilitasi siswa untuk berkompetisi sehingga terjalin komunikasi yang baik 

antara siswa dan guru. 

Dari hasil observasi, refleksi dari kegiatan pembelajaran yaitu guru sudah 

mampu melibatkan semua siswa dalam kegiatan pembelajaran.Evaluasi terhadap 

pelaksanaan penelitian tindakan sekolah khususnya pada  proses pembelajaran 

siklus 2 diketahui kalau guru sudah memfasilitasi siswa untuk berfikir kritis, 

menganalisis kekuatan dan kelemahan argument, mendalami pengetahuan tentang 

sesuatu, membangun kesepakatan melalui kegiatan kooperatif dan kolaborasi, serta 

guru sudah mampu membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran.  

 

Nurul Atiyah, S. Pd 

1. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Siklus 1 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus 1 dilaksanakan di kelas XI ATPH 

dengan materi mengubah puisi ke dalam bentuk prosa.  

 

Data Kualitatif Siklus 1 

 Deskripsi pelaksanaan penelitian berupa data kualitatif meliputi observasi 

pelaksanaan pembelajaran khususnya pada kegiatan elaborasi. Selama kegiatan 
belajar mengajar kepala sekolah selaku peneliti melakukan pengamatan terhadap 

guru yang diisi dalam lembar observasi rekapitulasi kondisi awal kinerja guru 

dalam pembelajaran sesuai dengan Permendiknas No. 41 Tahun 2007 yaitu standar 
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proses (pada penelitian ini dikhususkan pada kegiatan elaborasi). Ringkasan 

kinerja guru dalam pelaksanaaan pembelajaran disajikan pada Tabel 3.  

Tabel 3.  Data Kinerja Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran Siklus 1 

No. Kegiatan Elaborasi 
Skor 

4 3 2 1 

1 

Memfasilitasi siswa membuat laporan hasil 

eksplorasi secara tertulis/lisan,baik 

individu,maupun kelompok 
 √   

2 
Memfasilitasi siswa menyajikan hasil kerja individu 

atau kelompok. 
  √  

3 
Memfasilitasi terjadinya diskusi kelas membahas isi 

penyajian. 
  √  

4 
Membimbing siswa membuat kesimpulan dan 

menjawab masalah 
  √  

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Keterangan:  

1 : Tidak baik 

2 : Kurang Baik 

3 : Baik 

4 : Sangat Baik 

Pada Tabel 3 kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas XI 

ATPH pada kegiatan elaborasi sebagian besar masih terkategori kurang baik, 

dengan kata lain belum memuaskan. Pada kegiatan elaborasi berupa memfasilitasi 

siswa membuat laporan hasil eksplorasi secara tertulis/ lisan, baik individu 

maupun kelompok sudah tergolong kategori baik namun pada kegiatan 

memfasilitasi siswa menyajikan hasil kerja individu atau kelompok, memfasilitasi 

terjadinya diskusi kelas membahas isi penyajian, membimbing siswa membuat 

kesimpulan dan menjawab masalah tergolong kategori kurang baik. Hal inilah 

yang menjadi pertimbangan sehingga kegiatan penelitian dilanjutkan ke siklus 2.  

Setelah dilakukan kegiatan observasi pada kegiatan pembelajaran siklus 1 ini 

diketahui bahwa: 

1. Guru sudah memfasilitasi siswa membuat laporan hasil eksplorasi secara 

tertulis/lisan, baik individu maupun kelompok. Siswa mengerjakan laporan 

secara berkelompok dan sudah terlihat kerja sama dalam kelompok. Siswa aktif 

mengeluarkan pendapatnya, meskipun masih terlihat sebagian kelompok yang 

anggotanya mengerjakan sendiri-sendiri. 

2. Guru sudah menyuruh siswa untuk menyajikan hasil kerjanya, tetapi belum 

memberi motivasi agar siswa mau menyajikan hasil kerjanya sehingga siswa 

masih pasif dan belum ada yang berani tampil.  

3. Guru belum memfasilitasi siswa dalam membahas isi penyajian, hasil kerja 

kelompok belum dibahas, karena belum ada kelompok yang berani menyajikan 

hasil kerjanya sehingga diskusi kelas belum terjadi. 

4. Hasil kerja kelompok belum disimpulkan secara bersama-sama sehingga 

masalah-masalah yang dihadapi siswa juga belum terpecahkan. Guru belum ada 

usaha untuk membimbing siswa dalam membuat kesimpulan. 
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Dari hasil observasi, refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yaitu: 

1. Guru kurang memperhatikan siswa secara keseluruhan, sehingga masih ada 

kelompok yang belum aktif. Seharusnya guru harus lebih memperhatikan 

siswa sehingga bisa langsung memotivasi para siswa. 

2. Seharusnya guru labih memberi semangat motivasi agar siswa mau dan berani 

tampil mengeluarkan pendapat. 

3. Guru perlu lebih menguasai kelas agar tidak mudah ribut sehingga tidak ada 

komponen dalam kegiatan pembelajaran yang terlewatkan. Seperti 

menyimpulkan pelajaran.  

Evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian tindakan sekolah khususnya pada  

proses pembelajaran siklus 1 diketahui kalau kinerja guru dalam melaksanakan 

kegiatan elaborasi masih tergolong kategori kurang baik karena selama proses 

pembelajaran guru belum memfasilitasi atau belum ada usaha dari guru untuk 

memotivasi siswa untuk memunculkan gagasan baru, meskipun sudah terjadi kerja 

kelompok tetapi belum terjadi diskusi kelas karena siswa belum berani menyajikan 

hasil kerjanya. Sehingga pada siklus 2 nanti guru dituntut untuk lebih aktif 

berusaha memotivasi siswa agar berani tampil mengeluarkan pendapat.  

 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Siklus 2 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus 2 dilaksanakan di kelas XI 

ATPHdengan materi mengubah puisi dalam bentuk prosa.  

 

Data Kualitatif Siklus 2 

 Deskripsi pelaksanaan penelitian berupa data kualitatif meliputi observasi 

pelaksanaan pembelajaran khususnya pada kegiatan elaborasi. Selama kegiatan 

belajar mengajar kepala sekolah selaku peneliti melakukan pengamatan terhadap 

guru yang diisi dalam lembar observasi rekapitulasi kondisi awal kinerja guru 

dalam pembelajaran sesuai dengan Permendiknas No. 41 Tahun 2007 yaitu standar 

proses (pada penelitian ini dikhususkan pada kegiatan elaborasi). Ringaksan 

kinerja guru dalam pelaksanaaan pembelajaran disajikan pada Tabel 4.  

Tabel 4.  Data Kinerja Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran Siklus 2 

No. Kegiatan Elaborasi 
Skor 

4 3 2 1 

1 

Memfasilitasi siswa membuat laporan hasil 

eksplorasi secara tertulis/lisan,baik 

individu,maupun kelompok 

√   

 

2 
Memfasilitasi siswa menyajikan hasil kerja individu 

atau kelompok. 
 √  

 

3 
Memfasilitasi terjadinya diskusi kelas, membahas 

isi penyajian. 
 √  

 

4 
Membimbing siswa membuat kesimpulan dan 

menjawab masalah 
 √  

 

Keterangan:  

1 : Tidak baik  3 : Baik 

2 : Kurang Baik 4 : Sangat Baik 
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Pada Tabel 4 kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas XI 

ATPHpada kegiatan elaborasi suah meningkat dibandingkan dengan siklus 1. 

Kegiatan elaborasi sebagian besar terkategori baik dan sangat baik. Pada semua 

kegiatan elaborasi yang diamati berupa memfasilitasi siswa membuat laporan hasil 

eksplorasi secara tertulis/ lisan, baik individu maupun kelompok terkategori sangat 

baik. Sedangkan pada kategori memfasilitasi siswa menyajikan hasil kerja individu 

atau kelompok, memfasilitasi terjadinya diskusi kelas, membahas isi penyajian 

serta membimbing siswa membuat kesimpulan dan menjawab masalah tergolong 

kategori baik. Hal ini menunjukkan pada siklus 2 berarti kinerja guru dalam 

melaksanakan kegiatan elaborasi sudah meningkat.  

Setelah dilakukan kegiatan observasi pada kegiatan pembelajaran siklus 1 

ini diketahui bahwa: 

1. Guru sudah memfasilitasi siswa membuat laporan hasil eksplorasi secara 

tertulis/lisan, baik individu maupun kelompok. Siswa mengerjakan laporan 

secara berkelompok dan sudah terlihat kerja sama dalam kelompok. Siswa aktif 

mengeluarkan pendapatnya dan sudah tidak terlihat lagi kelompok yang ribut 

dan anggota kelompok yang mengerjakan tugasnya sendiri-sendiri. 

2. Guru sudah memfasilitasi siswa untuk menyajikan hasil kerjanya. Guru mulai 

aktif memberi motivasi agar siswa mau menyajikan hasil kerjanya sehingga 

siswa sudah mulai  berani tampil secara bergliran menyajikan hasil kerjanya. 

3. Guru sudah memfasilitasi siswa dalam membahas isi penyajian, hasil kerja 

kelompok sudah dibahas oleh kelompok lain, diskusi kelas sudah berjalan 

meskipun belum sempurna. Dari guru sendiri sudah ada usaha guru untuk 

menciptakan agar diskusi kelas berjalan dengan aktif. 

4. Hasil kerja kelompok sudah disimpulkan secara bersama-sama. Masalah-

masalah yang dihadapi siswa juga sudah terpecahkan. Guru sudah ada usaha 

untuk membimbing siswa dalam membuat kesimpulan. Terjadi komunikasi 

yang baik antara guru dan siswa. 

Dari hasil observasi, refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yaitu guru 

sudah mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik setelah mendapat 

masukan dari kepala sekolah selaku supervisor.  

Evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian tindakan sekolah khususnya pada  

proses pembelajaran siklus 2 diketahui kalau sudah terjadi peningkatan pada 

kinerja guru selama proses pembelajaran guru sudah memfasilitasi atau sudah ada 

usaha untuk memotivasi siswa untuk memunculkan gagasan baru. Di dalam 

kelompok juga sudah terjadi kerja kelompok dan sudah terjadi diskusi antar siswa. 

Selain itu dalam diskusi kelas siswa sudah berani menyajikan hasil kerjanya 

karena guru sudah lebih aktif berusaha memotifasi siswa agar berani tampil 

mengeluarkan pendapatnya. Pada akhir pembelajaran, guru dan siswa sudah 

menyimpulkan pelajaran secara bersama-sama.  

 

Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian tentang meningkatkan kinerja guru dalam 

melaksanakan elaborasi pada pembelajaran Bahasa Indonesia melalui peran kepala 

sekolah sebagai supervisor di SMK Negeri 1 Kintap telah diperoleh beberapa data 
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kualitatif yang ditujukan untuk menjawab tujuan penelitian seperti yang telah 

dirumuskan pada bagian terdahulu. 

Pada dasarnya kinerja guru dalam melaksanakan elaborasi pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia masih rendah, ini dapat dilihat dari telaah RPP 

yang di buat guru, yang masih kurang melibatkan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran di dua kelas yaitu kelas 

X ATPH dan kelas XI ATPH, terjadi peningkatan pada kinerja guru dalam 

melaksanakan kegiatan elaborasi. Dari segi siswa, sudah mulai aktif dalam 

kegiatan pembelajaran dalam hal berani menyampikan pendapatnya masing-

masing. Dari segi guru, sudah mulai memperbaiki rencana kegiatan pembelajaran 

sehingga lebih melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hasil yang didapat 

ini sesuai dengan yang diharapkan yang juga sesuai dengan pernyataan Boardman 

et al (1953; Sahertian, 2000), supervisi adalah suatu usaha menstimulasi, 

mengkoordinasi dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di 

sekolah baik secara individual maupun kolektif, agar lebih mengerti dan lebih 

efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang meningkatkan kinerja guru dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia melalui peran kepala sekolah sebagai supervisor di 

SMK Negeri 1 Kintap dapat dibuat kesimpulan yaitu kinerja guru dalam 

melaksanakan kegiatan elaborasi sudah mengalami peningkatan dari siklus 1 ke 

siklus 2 dari kategori kurang baik menjadi baik.   

 

Saran 

Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adalah 

Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) merupakan hal baru, sehingga mengalami 

kesulitan dalam mencari hasil-hasil penelitian yang relevan. Hal ini 

mengakibatkan argumentasi yang dikemukakan pada bagian pembahasan tidak 

terlalu mendalam. Jadi, perlu adanya penelitian serupa untuk mempertajam 

temuan-temuan dalam penelitian ini. 
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