
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Supervisi Akademik

a. Pengertian Supervisi Akademik

Sebelum konsep supervisi akademik diperkenalkan sebagai salah

satu model pembinaan staf (guru-guru). pada dasarnya, para guru dan

mereka-mereka yang terlibat dalam berbagai aktivitas kesupervisian lebih

mengenal istilah inspeksi di lingkungan persekolahan. Antara konsep

inspeksi dan supervisi akademik sebenarnya terdapat pertentangan yang

cukup tajam dalam prinsip dan tindakannya. Misalnya, inspeksi lebih

menekankan kepada kekuasaan dan bersifat otoriter serta selalu mencari

kesalahan yang diawasi. Sedangkan supervisi akademik lebih menekankan

kepada persahabatan yang dilandasi oleh pemberian pelayanan dan kerja

sama yang lebih baik diantara sesama staf (guru-guru), karena itu lebih

bersifat demokratis.16

Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru

mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi

pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan demikian, esensi supervisi

16 Sri Banun Muslim, Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Guru, Bandung:
CV Alfabeta, 2013, h.36-37
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akademik itu sama sekali bukan menilai unjuk kerja guru dalam

mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru

mengembangkan kemampuan profesionalismenya. Meskipun demikian,

supervisi akademik tidak bisa terlepas dari penilaian unjuk kerja guru

dalam mengelola pembelajaran. Penilaian unjuk kerja guru dalam

mengelola proses pembelajaran sebagai suatu proses pemberian estimasi

kualitas unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran,

merupakan bagian integral dari serangkaian kegiatan supervisi akademik.

Maka dalam pelaksanaannya terlebih dahulu perlu diadakan penilaian

kemampuan guru, sehingga bisa ditetapkan aspek yang perlu

dikembangkan dan cara mengembangkannya.

b. Kegiatan Supervisi Akademik

Supervisi akademik ada 2 (dua) kegiatan yang termasuk dalam

kategori supervisi pengajaran, yaitu:

1) Supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru-

guru, secara rutin dan terjadwal kepala sekolah melaksanakan kegiatan

supervisi kepada guru-guru dengan harapan agar guru mampu

memperbaiki proses pembelajaran yang dilaksanakan. Dalam

prosesnya kepala sekolah memantau secara langsung, ketika guru

sedang mengajar. Guru mendesain kegiatan pembelajaran dalam

bentuk rencana pembelajaran, kemudian kepala sekolah mengamati

proses pembelajaran yang dilakukan guru. Saat kegiatan supervisi
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berlangsung, kepala sekolah menggunakan lembar observasi yang

sudah dibakukan yakni Alat Kemampuan Guru (APKG). APKG terdiri

atas APKG 1 (untuk menilai rencana pembelajaran yang dibuat guru)

dan APKG 2 (untuk menilai pelaksanaan proses pembelajaran) yang

dilakukan guru.

2) Supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas sekolah kepada

kepala sekolah dan guru-guru untuk meningkatkan kinerja. Kegiatan

supervisi akademik ini dilakukan oleh pengawas sekolah yang

bertugas disuatu gugus sekolah. Gugus sekolah adalah gabungan dari

beberapa sekolah terdekat. Hal-hal yang diamati pengawas sekolah

ketika melakukan kegiatan supervisi akademik untuk memantau

kinerja kepala sekolah, diantaranya administrasi sekolah.17

c. Teknik Supervisi Akademik

Supervisi akademik dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan

tujuan agar apa yang diharapkan bersama dapat menjadi kenyataan. Secara

garis besar, cara atau teknik supervisi dapat digolongkan menjadi dua,

yaitu teknik perseorangan dan teknik kelompok.

1) Teknik perseorangan

Yang dimaksud dengan teknik perseorangan ialah supervisi

yang dilakukan secara perseorangan. Beberapa kegiatan yang dapat

dilakukan antara lain:

17 Mukhtar, Orientasi Baru Supervisi Pendidikan, Jakarta: Gaung Persada (GP Press), 2009, h.47-48
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a) Mengadakan kunjungan kelas (classroom visitation)

Yang dimaksud dengan kunjungan kelas ialah kunjungan

sewaktu-waktu yang dilakukan oleh seorang supervisor (kepala

sekolah, penilik atau pengawas) untuk melihat atau mengamati

seorang guru yang sedang mengajar. Tujuannya untuk

mengobservasi bagaimana guru mengajar, apakah sudah

memenuhi syarat-syarat didaktis atau metodik yang sesuai.

Dengan kata lain, untuk melihat apa kekurangan atau

kelemahan yang sekiranya masih perlu diperbaiki.

Setelah kunjungan kelas selesai, selanjutnya diadakan

diskusi empat mata antara supervisor dengan guru yang

bersangkutan. Supervisor memberikan saran-saran, nasihat-

nasihat yang diperlukan, dan guru pun dapat mengajukan

pendapat dan usul-usul yang konstruktif demi perbaikan proses

belajar mengajar selanjutnya.

b) Mengadakan kunjungan observasi (observation visits)

Guru-guru dari suatu sekolah sengaja ditugaskan untuk

melihat atau mengamati seorang guru yang sedang

mendemonstrasikan cara-cara mengajar suatu mata pelajaran

tertentu. Misalnya cara menggunakan alat atau media yang baru,

seperti audio visual, cara mengajar dengan metode tertentu,
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seperti misalnya sosiodrama, problem solving, diskusi panel,

metode penemuan (discovery) dan sebagainya.

Kunjungan observasi dapat dilakukan di sekolah sendiri

(intraschool visits) atau dengan mengadakan kunjungan ke

sekolah lain (interschool visits). Sebagai demonstrasi dapat

ditunjuk seorang guru dari sekolah sendiri atau sekolah lain,

yang dianggap memiliki kecakapan atau keterampilan mengajar

sesuai dengan tujuan kunjungan kelas yang diandalkan, atau

lebih baik lagi jika sebagai demonstran tersebut adalah

supervisor sendiri, yaitu kepala sekolah. Sama halnya dengan

kunjungan kelas, kunjungan observasi juga diikuti dengan

mengadakan diskusi diantara guru-guru pengamat dengan

demonstran yang dilakukan segera setelah demonstrasi

mengajar selesai dilakukan.

c) Membimbing guru-guru tentang cara-cara mempelajari pribadi

siswa dan atau mengatasi problema yang dialami siswa

Banyak masalah yang dialami guru dalam mengatasi

kesulitan-kesulitan belajar siswa. Misalnya siswa yang lamban

dalam belajar, tidak dapat memusatkan perhatian, siswa yang

nakal, siswa yang mengalami perasaan rendah diri dan kurang

dapat bergaul dengan teman-temannya. Meskipun di beberapa

sekolah mungkin telah dibentuk bagian bimbingan dan
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konseling, masalah-masalah yang sering timbul didalam kelas

yang disebabkan oleh siswa itu sendiri lebih baik dipecahkan

atau diatasi oleh guru, keluar itu sendiri daripada diserahkan

kepada guru bimbingan atau konselor yang mungkin akan

memakan waktu yang lebih lama untuk mengatasinya.

Disamping itu, kita pun harus menyadari bahwa guru kelas atau

wali kelas adalah pembimbing yang utama. Oleh karena itu,

peranan supervisor, terutama kepala sekolah, dalam hal ini

sangat diperlukan.

d) Membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan

dengan pelaksanaan kurikulum sekolah

Antara lain:

(1) Menyusun program catur wulan atau program semester

(2) Menyusun atau membuat program satuan pelajaran

(3) Mengorganisasi kegiatan-kegiatan pengelolaan kelas

(4) Melaksanakan teknik-teknik evaluasi pengajaran

(5) Menggunakan media dan sumber dalam proses belajar

mengajar

(6) Mengorganisasi kegiatan-kegiatan siswa dalam bidang

ekstrakurikuler, studi tour dan sebagainya
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2) Teknik kelompok

Teknik kelompok ialah supervisi akademik yang dilakukan

secara kelompok. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

a) Mengadakan pertemuan atau rapat (meetings)

Seorang kepala sekolah yang baik umumnya menjalankan,

tugas-tugasnya berdasarkan rencana yang telah disusunnya.

Termasuk didalam perencanaan itu antara lain mengadakan rapat-

rapat secara periodik dengan guru-guru. Berbagai hal dapat

dijadikan bahwa dalam rapat-rapat yang diadakan dalam rangka

kegiatan supervisi seperti hal-hal yang berhubungan dengan

pelaksanaan dan pengembangan kurikulum (lihat kembali teknik

perseorangan bagian diatas), pembinaan administrasi atau tata

laksana sekolah, termasuk BP3) atau POMG dan pengelolaan

keuangan sekolah.

b) Mengadakan diskusi kelompok (group discussion)

Diskusi kelompok dapat diadakan dengan membentuk

kelompok-kelompok guru bidang studi sejenis (biasanya untuk

sekolah lanjutan), didalam setiap diskusi, supervisor atau kepala

sekolah dapat memberikan pengarahan, bimbingan, nasihat-nasihat,

atau pun saran-saran yang diperlukan.
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c) Mengadakan penataran-penataran (inservice training)

Teknik supervisi akademik kelompok yang dilakukan melalui

penataran-penataran sudah banyak dilakukan. Misalnya penataran

untuk guru-guru bidang studi tertentu,penataran tentang metodologi

pengajaran dan penataran tentang administrasi pendidikan.

Mengingat bahwa penataran-penataran tersebut pada umumnya

diselenggarakan oleh pusat atau wilayah, maka tugas kepala

sekolah terutama adalah mengelola dan membimbing pelaksanaan

tindak lanjut dari hasil penataran, agar dapat dipraktikkan oleh

guru-guru.18

d. Metode Supervisi Akademik

Dengan demikian supervisi akademik yang baik perlu

menggunakan metode dan teknik yang dapat memudahkan seorang

supervisor dalam melaksanakan tugasnya dan tujuan apa yang hendak di

supervisi tercapai dengan baik. Metode dalam supervisi terbagi menjadi

dua, yakni metode langsung (direct method) dan metode tak langsung

(indirect method).

1) Metode langsung (direct method)

Metode langsung dalam supervisi pendidikan merupakan cara

pendekatan langsung terhadap sasaran supervisi. Metode ini

18 M. Ngalim Purwanto, Administrasi Dan Supervisi Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2012, h.118-123
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merupakan suatu cara yang dilakukan oleh supervisor yang secara

pribadi dan langsung berhadapan dengan orang yang disupervisi, baik

secara perorangan maupun secara kelompok. Contoh: observasi kelas,

pertemuan individual, rapat guru dan sebagainya.

2) Metode tidak langsung (indirect method)

Metode ini dilakukan oleh seorang supervisor secara tidak

langsung akan tetapi melalui media (alat) komunikasi. Supervisor

tidak secara langsung menghadapi atau berhadapan dengan orang-

orang yang di supervisi tetapi menggunakan berbagai alat atau media

komunikasi. Misalnya radio, televisi, surat, papan pengumuman dan

sebagainya.

e. Fungsi dan Tugas Supervisi Akademik

Dalam penyelenggaraan sekolah terdapat lima fungsi utama dari

supervisi akademik yaitu (1) fungsi administrasi umum (2) fungsi

mengajar (3) fungsi supervisi (4) fungsi manajemen dan (5) pelayanan

khusus. Masing-masing fungi tersebut mempunyai tugas sendiri-sendiri,

namun tetap berada dalam kerangka penyelenggaraan sekolah. Untuk

membedakan pelaksanaan masing-masing fungsi tersebut ada dua hal

yang bisa dijadikan dasar, yakni “pengajaran” dan “siswa”, karena kedua

hal inilah yang merupakan inti sentral dalam penyelenggaraan sekolah.

Untuk mengetahui tentang kelima fungsi utama dari supervisi akademik,
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fungsi utama penyelenggaraan sekolah dalam bukunya “Supervisory

behavior in education”19

Pendidikan merupakan usaha sistematis yang dalam

pelaksanaannya oleh para pendidik dilakukan dengan penuh kasih untuk

membangun peradaban bangsa. Di balik sukses ekonomi dan teknologi

yang ditunjukkan negara-negara maju, semua itu semula disemangati

nilai-nilai kemanusiaan agar kehidupan bisa dijalani lebih mudah, lebih

produktif dan lebih bermakna. Namun banyak masyarakat yang lalu gagal

menjaga komitmen kemanusiaannya. Komitmen kemanusiaannya dalam

dunia pendidikan tentu dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dan

mengajar. Dalam kegiatan ini yang terlibat langsung adalah guru dan

kepala sekolah. Agar kinerja guru dan kepala sekolah dapat dilakukan

secara optimal, tentu kerja mereka perlu dikontrol. Sedangkan orang yang

diberi tugas untuk mengontrolnya antara lain adalah pengawas sekolah

dengan melakukan supervisi akademik, baik yang bersifat akademik

maupun manajerial.

Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan tentu

berkaitan erat dengan kemampuan profesional supervisor tersebut. Karena

profesi sebagai supervisor merupakan sebuah pekerjaan atau jabatan yang

memerlukan kemampuan, intelektual khusus yang diperoleh melalui

19 Sri Banun Muslim, Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Guru, Bandung:
CV Alfabeta, 2013, h.46-47
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kegiatan belajar dan pelatihan untuk menguasai keterampilan atau

keahlian dalam melayani atau memberikan advis pada orang lain.

Supervisor memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu dari

pemerintah. Artinya profesi sebagai supervisor atau pengawas sekolah

sebagai suatu kompetensi khusus memerlukan kemampuan intelektual

tinggi yang mencakup penguasaan atau didasari pengetahuan tertentu.

Dengan demikian supervisor merupakan suatu profesi yang

memerlukan keahlian khusus. Keahlian itu antara lain menguasai prinsip-

prinsip manajemen sekolah, teknik dan cara menyusun silabus, teknik atau

cara mengembangkan kurikulum, menguasai penggunaan strategi dan

pendekatan pembelajaran, mampu menggunakan media pembelajaran dan

memiliki kepemimpinan yang kuat. Keahlian ini menjadi persyaratan

penting bagi supervisor untuk melaksanakan tugas profesionalnya.20

2. Kepala Sekolah

a. Pengertian Kepala Sekolah

Istilah kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu “Kepala” dan

“Sekolah”. Kata Kepala secara etimologis dimaksudkan sebagai

“Mengepalai” artinya bertindak sebagai ketua, atau pemimpin sebuah

perusahaan, sekolah, perkantoran dan lain-lain.21 Kepala sekolah sebagai

20 Sri Banun Muslim, Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Guru, Bandung:
CV Alfabeta, 2013, h.141-142
21 Murip Yahya, Profesi Tenaga Kependidikan, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, h.81
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pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh yang

konstruktif kepada seluruh tenaga kependidikan yang ada yang dilakukan

secara kooperatif untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pendidikan. Dalam

konteks ini, kepala sekolah harus dapat melaksanakan kepemimpinannya

sehingga tugas-tugasnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.22

Posisi menunjuk kepada keberadaan seseorang dalam status,

pangkat atau jabatan yang sedang dipangkunya. Kepala sekolah bisa

melakukan peran yang dijalankan berdasarkan fungsi kedudukan dalam

posisi atau kedudukan yang sedang dijalankannya. Peran tersebut bisa

sebagai seorang supervisor yang professional, pemimpin pembelajaran,

sebagai mitra kerja, sebagai atasan lawan bawahan atau sebagai pengawas

pelaksanaan kegiatan lembaga. Dalam melaksanakan kegiatannya

disekolah tampak kecenderungan kepala sekolah lebih besar menjalankan

fungsinya sebagai seorang pimpinan pembelajaran di sekolah dan peran

sebagai seorang birokrat atau manajer sekolah. Supervisi akademik yang

dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pengawasan profesional yang

diberikan kepada guru-gurunya menuntut kepala sekolah untuk

memposisikan dirinya dalam proses peningkatan mutu pembelajaran

sebagai pembina dengan waktu yang dikehendakinya lebih banyak dari

keadaan yang dijalaninya.23

22 Murip Yahya, Profesi Tenaga Kependidikan, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, h. 107
23 Dadang Suhardan, Supervisi Profesional, Bandung: Alfabeta, 2010, h.170-171
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b. Supervisi Akademik Kepala Sekolah

Supervisi yang dilakukan terhadap guru merupakan cermin dari efektif

atau tidaknya sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga

pendidikan. Dalam melakukan supervisi terhadap guru disekolah, paling

tidak kepala sekolah harus mengetahui aspek-aspek mana dari guru yang

akan disupervisi. Supervisi yang dilakukan terhadap kepala sekolah

memungkinkan kepala sekolah memiliki kemampuan dalam memimpin

satuan atau unit pendidikan skala mikro. Kepemimpinan kepala sekolah

yang baik diperlukan dalam rangka menggerakkan efektivitas pendidikan

dan pengajaran disekolah. Karena itu, kepala sekolah harus dibekali

dengan sejumlah persiapan dan pengembangan keterampilan pendidikan

kepala sekolah, peningkatan kualitas pribadi dan peningkatan pemahaman

terhadap bidang kerja kepala sekolah. Termasuk kemampuannya untuk

mengevaluasi aktivitas pendidikan, memotivasi guru dalam melakukan

tugas, memberikan arahan, dan sebagai pendidik.24

c. Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah

Tugas kepala sekolah sebagai supervisor diwujudkan dalam

kemampuannya menyusun dan melaksanakan program supervisi

pembelajaran serta memanfaatkan hasilnya. Kemampuan menyusun

program supervisi pembelajaran harus diwujudkan dalam penyusunan

program supervisi kelas, pengembangan program supervisi akademik

24 Mukhtar, Orientasi Baru Supervisi Pendidikan, Jakarta: Gaung Persada (GP Press), 2009, h.32
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untuk kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan program supervisi untuk

perpustakaan, laboratorium, dan ujian. Kemampuan melaksanakan

program supervisi pembelajaran diwujudkan dalam pelaksanaan program

supervisi klinis dan dalam program supervisi kegiatan ekstrakurikuler.

Kemampuan memanfaatkan hasil supervisi pembelajaran

diwujudkan dalam pemanfaatan hasil supervisi akademik untuk

meningkatkan kinerja guru dan tenaga kependidikan dan pemanfaatan

hasil supervisi untuk mengembangkan sekolah. Kepala sekolah sebagai

supervisor pembelajaran dan supervisor klinis pembelajaran perlu

memperhatikan prinsip-prinsip hubungan konsultatif, kolegial dan bukan

hierarkis, dilaksanakan secara demokratis, berpusat pada guru dan tenaga

kependidikan, dilakukan berdasarkan kebutuhan guru dan tenaga

kependidikan serta merupakan bantuan profesional.25

Kompetensi supervisi akademik kepala sekolah adalah sebagai

berikut:

1) Merencanakan  program supervisi akademik dalam rangka

peningkatan profesionalisme guru

2) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan

menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat

25 Sudarwan Danim dan khairil, Profesi Kependidikan, Bandung: Alfabeta, 2012, h.81-82
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3) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik dalam rangka

profesionalisme guru.26

3. Kemampuan Profesional Guru

a. Kompetensi dan tugas guru

Profesionalisme seorang guru merupakan suatu keharusan dalam

mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang

pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya

belajar. Pada umumnya di sekolah-sekolah yang memiliki guru dengan

kompetensi profesional akan menerapkan pembelajaran dengan

melakukan perubahan, untuk menggantikan cara mengajar yang lama,

dimana guru hanya berbicara dan peserta didik hanya mendengarkan.

Dalam suasana seperti itu, peserta didik secara aktif dilibatkan

dalam memecahkan masalah, mencari sumber informasi, data evaluasi,

serta menyajikan dan mempertahankan pandangan dan hasil kerja mereka

kepada teman sejawat dan yang lainnya. Sedangkan para guru dapat

bekerja secara insentif dengan guru lainnya dalam merencanakan

pembelajaran, baik individu maupun tim, membuat keputusan tentang

desain sekolah, kolaborasi tentang pengembangan kurikulum, dan

partisipasi dalam proses penilaian. Berikut ini akan diuraikan tentang

kompetensi yang harus menjadi andalan guru dalam melaksanakan

26 Sohiron, Administrasi Dan Supervisi Pendidikan, Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2015, h.173-174
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tugasnya. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru,

terdiri dari empat yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,

kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Keberhasilan guru dalam

menjalankan profesinya sangat ditentukan oleh keempat kompetensi

tersebut dengan penekanan pada kemampuan mengajar, diantaranya:

1) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta

didik, merancang, melaksanakan pembelajaran dan pengembangan

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang

dimilikinya.

2) Kompetensi Kepribadian

Berdasarkan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan

sebagai makhluk tuhan. Ia wajib menguasai pengetahuan yang akan

diajarkannya kepada peserta didik secara benar dan

bertanggungjawab. Ia harus memiliki pengetahuan penunjang tentang

kondisi fisiologis, psikologis, dan pedagogis dari para peserta didik

yang dihadapinya. Beberapa kompetensi pribadi yang semestinya ada

pada seorang guru, yaitu memiliki pengetahuan yang dalam tentang

materi pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu,

mempunyai pengetahuan tentang perkembangan peserta didik serta

kemampuan untuk memperlakukan mereka secara individual.
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3) Kompetensi sosial

Berdasarkan kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan

makhluk etis. Ia harus dapat memperlakukan peserta didiknya secara

wajar dan bertujuan agar tercapai optimalisasi potensi pada diri

masing-masing peserta didik. Ia harus memahami dan menerapkan

prinsip belajar humanistik yang beranggapan bahwa keberhasilan

belajar ditentukan oleh kemampuan yang ada pada diri peserta didik

tersebut. Instruktur hanya bertugas melayani mereka sesuai

kebutuhan mereka masing-masing, kompetensi sosial yang dimiliki

seorang guru adalah menyangkut kemampuan berkomunikasi dengan

peserta didik dan lingkungan mereka (seperti orang tua, tetangga dan

sesama teman)

4) Kompetensi profesional

Kompetensi profesional seorang guru adalah seperangkat

kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat

melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil.

Berdasarkan peran guru sebagai pengelola proses

pembelajaran, harus memiliki kemampuan:

a) Merencanakan sistem pembelajaran

(1) Merumuskan tujuan

(2) Memilih prioritas materi yang akan diajarkan

(3) Memilih dan menggunakan metode
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(4) Memilih dan menggunakan sumber belajar yang ada

(5) Memilih dan menggunakan media pembelajaran

b) Melaksanakan sistem pembelajaran

(1) Melaksanakan bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat

(2) Menyajikan urutan pembelajaran secara sistematis

c) Mengevaluasi sistem pembelajaran

(1) Memilih dan menyusun jenis evaluasi

(2) Melaksanakan kegiatan evaluasi sepanjang proses

(3) Mengadministrasikan hasil evaluasi

d) Mengembangkan sistem pembelajaran

(1) Mengoptimalisasi potensi peserta didik

(2) Meningkatkan wawasan kemampuan diri sendiri

(3) Mengembangkan pogram pembelajaran lebih lanjut

5) Kompetensi supervisi akademik

Dalam menunaikan tugasnya kepala sekolah bisa berperan

sebagai administrator dan sebagai supervisor. Sebagai supervisor,

kepala sekolah bertanggung jawab dalam melakukan upaya perbaikan

pengajaran disekolahnya. Supervisi kepala sekolah lebih diarahkan

pada supervisi kelas atau supervisi PBM. Sehubungan dengan hal itu,

kunjungan kelas dan pembicaraan secara langsung dengan guru

merupakan teknik supervisi yang paling tepat dipergunakan. Melalui

kunjungan kelas, supervisor dapat mengetahui aktivitas guru dan siswa
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dan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam

melaksanakan KBM. Informasi tersebut sangat penting artinya bagi

supervisor dalam upaya membantu guru meningkatkan kemampuan

profesionalnya.

b. Tugas Guru

Pada dasarnya terdapat seperangkat tugas yang harus dilaksanakan

oleh guru berhubungan dengan profesinya sebagai pengajar. Tugas guru

ini sangat berkaitan dengan kompetensi profesionalnya. Secara garis

besar, tugas guru dapat ditinjau dari tugas-tugas yang langsung

berhubungan dengan tugas utamanya yaitu menjadi pengelola dalam

proses pembelajaran dan tugas-tugas lain yang tidak secara langsung

berhubungan dengan proses pembelajaran, tetapi akan menunjang

keberhasilannya menjadi guru yang andal dan dapat diteladani. Menurut

Uzer terdapat tiga jenis tugas guru yakni tugas dalam bidang profesi, tugas

kemanusiaan dan tugas dalam bidang kemasyarakatan.

Tugas guru sebagai suatu profesi meliputi mendidik dalam arti

meneruskan dan mengembangkan nilai hidup. Mengajar berarti

meneruskan dan mengembangkan iptek, sedangkan melatih berarti

mengembangkan keterampilan pada peserta didik. Tugas guru dalam

bidang kemanusiaan meliputi bahwa guru disekolah harus dapat menjadi

orang tua kedua, dapat memahami peserta didik dengan tugas

perkembangannya mulai dari sebagai makhluk bermain (homaludens),
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sebagai makhluk remaja/berkarya (homopither) dan sebagai makhluk

bepikir atau dewasa (homosapiens). Membantu peserta didik dalam

mentransformasikan dirinya sebagai upaya pembentukan sikap dan

membantu peserta dalam mengidentifikasikan diri peserta itu sendiri.

Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat

dilingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat

memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban

mencerdaskan bangsa Indonesia seutuhnya berdasarkan pancasila.

Sedangkan secara khusus tugas guru dalam proses pembelajaran tatap

muka sebagai berikut.

1) Tugas pengajar sebagai pengelola pembelajaran

a) Tugas manajerial: Menyangkut fungsi administrasi (memimpin

kelas), baik internal maupun eksternal.

(1) Berhubungan dengan peserta didik

(2) Alat pelengkapan kelas (material)

(3) Tindakan-tindakan profesional

b) Tugas educasional: Menyangkut fungsi mendidik, bersifat:

(1) Memotivasi

(2) Pendisiplinan

(3) Sanksi sosial (tindakan hukuman)

c) Tugas instruksional: Menyangkut fungsi mengajar, bersifat

(1) Penyampaian materi
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(2) Pemberian tugas-tugas pada peserta didik

(3) Mengawasi dan memeriksa tugas

d) Tugas pengajar sebagai pelaksana (Executive teacher)

Secara umum tugas guru sebagai pengelola pembelajaran

adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas yang

kondusif bagi bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar

mencapai hasil yang baik. Lingkungan belajar yang kondusif

adalah lingkungan yang bersifat menantang dan merangsang

peserta untuk mau belajar, memberikan rasa aman dan kepuasan

dalam mencapai tujuan. Sedangkan secara khusus tugas guru

sebagai pengelola proses pembelajaran sebagai berikut:

(1) Menilai kemajuan program pembelajaran

(2) Mampu menyediakan kondisi yang memungkinkan peserta

didik belajar sambil bekerja (learning by doing)

(3) Mampu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam

menggunakan alat-alat belajar

(4) Mengkoordinasi, mengarahkan, dan memaksimalkan

kegiatan kelas

(5) Mengomunikasikan semua informasi dari dan atau ke peserta

didik

(6) Membuat keputusan instruksional dalam situasi tertentu

(7) Bertindak sebagai manusia sumber
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(8) Membimbing pengalaman peserta didik sehari-hari

(9) Mengarahkan peserta didik agar mandiri (memberi

kesempatan pada peserta didik untuk sedikit demi sedikit

mengurangi ketergantungannya pada guru)

(10) Mampu memimpin kegiatan belajar yang efektif dan efisien

untuk mencapai hasil yang optimal.27

4. Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah Terhadap Kemampuan

Profesional Guru Mata Pelajaran Ekonomi

Kepala sekolah tidak hanya sekedar posisi jabatan tetapi suatu karir

profesi. Karir profesi yang dimaksud adalah suatu posisi jabatan yang

menuntut keahlian untuk melaksanakan kewajiban dan tugas-tugasnya secara

efektif. Dalam menunaikan tugasnya kepala sekolah bisa berperan sebagai

administrator dan sebagai supervisor. Sebagai supervisor, kepala sekolah

bertanggung jawab dalam melakukan upaya perbaikan pengajaran

disekolahnya.

Supervisi kepala sekolah lebih diarahkan pada supervisi kelas atau

supervisi PBM. Sehubungan dengan hal itu, kunjungan kelas dan pembicaraan

secara langsung dengan guru merupakan tekhnik supervisi yang paling tepat

dipergunakan. Yang dimaksud dengan kunjungan kelas tersebut adalah

kunjungan seorang supervisor (kepala sekolah) ke kelas pada saat guru sedang

27 Hamzah B.Uno, Profesi Kependidikan, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011, h.18-22
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mengajar. Melalui kunjungan kelas, supervisor dapat mengetahui aktivitas

guru dan siswa dan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam

melaksanakan KBM. Informasi tersebut sangat penting artinya bagi

supervisor dalam upaya membantu guru meningkatkan kemampuan

profesionalnya 28

Supervisor dapat melakukan supervisi/pembinaan yang benar-benar

sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi guru-guru

dilapangan. Oleh karena itu para pakar supervisi memandang supervisi kelas

sebagai salah satu kegiatan yang sangat penting, bahkan sangat sentral.

29 terutama dalam kaitannya dengan perbaikan pengajaran. Di sisi lain,

perbaikan pengajaran bisa dilakukan melalui peningkatan kemampuan

profesional guru. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa supervisi

kepala sekolah lebih diarahkan pada supervisi kepala (PBM). Sebenarnya

supervisi kepala sekolah tersebut bisa menyangkut aspek administratif, bisa

pula menyangkut aspek teknis edukatif atau akademik profesional.30

Supervisi yang bersifat teknis edukatif atau akademik profesional itu

sering disebut supervisi PBM, yang lebih diarahkan pada (a) kemampuan

menjabarkan GBPP atau kurikulum ke dalam program semester atau tahunan,

(b) kemampuan menyusun persiapan mengajar, (c) kemampuan melaksanakan

KBM dengan baik, (d) kemampuan menilai perkembangan anak, (e)

28 Depdiknas, Kurikulum tingkat satuan pendidikan, Jakarta: Dikmenum, Depdiknas, 2008
29 Harris, B. M, Supervisory behavior in education. New Jersey: Prentice Hall, 1975
30 Depdiknas, Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jakarta: Dikmenum. Depdiknas, 2008
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kemampuan memberikan umpan balik secara teratur dan terus menerus, (f)

kemampuan membuat dan menggunakan alat bantu mengajar sederhana, (g)

kemampuan menggunakan dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber dan

media pengajaran, (h) kemampuan membimbing dan melayani murid yang

mengalami kesulitan dalam belajar, (i) kemampuan mengatur waktu dan

menggunakannya secara efisien, (j) kemampuan menyajikan materi pelajaran

dengan mempertimbangkan perbedaan individu siswa, dan (k) kemampuan

mengelola kegiatan ekstrakurikuler. 31Kemampuan-kemampuan itulah yang

disebut kemampuan profesional guru.

Kemampuan atau kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk

mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

Kompetensi guru meupakan kemampuan seesorang guru dalam melaksanakan

kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.

Dengan gambaran pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa

kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam

melaksanakan profesi keguruannya. Penelitian yang mengkaji hubungan

supervisi kepala sekolah dengan kemampuan profesional guru belum banyak

ditemukan, namun ada beberapa penelitian yang relevan untuk diungkapkan.

Pembahasan mengenai hubungan guru dan supervisor dengan

implementasi KBK dan hubungan supervisor dengan peningkatan kualitas

31 Depdiknas, Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jakarta: Dikmenum. Depdiknas, 2008.
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profesional guru mendeskripsikan bahwa ada hubungan hubungan yang erat

antara kegiatan supervisi dengan kemampuan professional. Supervisi juga

dilaksanakan secara konstruktif dan kreatif yaitu mendorong insiatif untuk

ikut aktif menciptakan suasana kondusif yang dapat membangkitkan suasana

kreatifitas dalam memberikan layanan belajar kepada peserta didik. Mestinya

kepala sekolah dan pengawas sekolah melaksanakan supervisi secara

kooperatif dengan mengembangkan usaha bersama menciptakan suasana

belajar mengajar yang lebih baik berdasarkan sumber kolektif dari kelompok,

dari pada usaha-usaha supervisor sendiri menunjukkan profesionalitas bukan

atas hubungan pribadi32

Supervisi juga harus progresif, berani melangkah maju, dilaksanakan

bertahap didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenarnya serta

mendapat dukungan dari pihak eksekutif dan legislatif. Artinya sebagai

seorang yang mendapat tugas sebagai pengawas, tentu harus berani

melakukan perbaikan khususnya mengenai teknik-teknik mengajar. Jika

pengawas sekolah ternyata tidak menguasai teknik-teknik mengajar, dan tidak

menguasai bagaimana cara menyusun silabus, tentu ada masalah yang serius

dalam rekruitmen pengawas, jika hal ini yang terjadi tentu hal ini menjadi

tanggung jawab instansi yang melakukan rekruitmen pengawas sekolah.

Teknik mengajar yang harus dimiliki adalah honesty (menanamkan sikap

berani), commenting on student question (memberikan jawaban pada tiap

32 Sagala, S, Konsep dan makna pembelajaran, Bandung: Alfabeta, 2008. h.56
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jawaban), question and answer method (teknik bertanya), focus & point basis

(mengajar berdasarkan rumusan atau poin-poin), self reflection

(mempersilahkan menjawab pertanyaan), reasoning and argumentation

(menjabarkan alasan), picture and grup technology (mengajar dengan bantuan

media gambar/ tulisan), body language (menggunakan gerakan tubuh),

teaching and motivation (mengajar sembari meningkatkan gairah belajar dan

rasa ingin tahu), analogy and case study (mengajar dengan memberikan

contoh yang ada disekitar), story telling (mengajar dengan bercerita),

discussion and feedback (memberikan jawaban dengan membuat contoh),

scanning and leveling (mengajar dengan memahami dan menyesuaikan),

applied learning (menggunakan metode praktik yang dicontohkan) dan active

interaction (mengajar sembari berinteraksi dengan siswa) 33

Oleh karena itu, kemampuan profesional sebagai supervisor bagi

pengawas sekolah, kepala sekolah sebagai pemimpin dan supervisor, maupun

guru sebagai pendidik yang professional adalah saling berhubungan dan

saling berkontribusi. Makanya, dalam hal penguasaan materi pelajaran dan

kemampuan mengembangkan kurikulum khususnya kurikulum berbasis

kompetensi,mutlak harus dikuasai oleh pengawas sekolah, kepala sekolah,

33 Psikologi mania, Portal informasi dan konsultasi psikologi di Indonesia, Diperoleh pada tanggal 19
Juni 2017 dari www. Psikoma.com/mengenal-teknik-mengajar-guru-masa-kini, 2017
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dan guru. inilah sebagai jaminan bahwa layanan belajar dan manajemen

sekolah dilaksanakan dengan berkualitas.34

5. Pembelajaran ekonomi

Pembelajaran ekonomi ialah ilmu yang mempelajari perilaku manusia

dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Secara sistematis ilmu

ekonomi mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk

mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan

tertentu. Ini yang banyak dikenal sebagai teori ekonomi klasik.

Dalam analisisnya, Adam Smith 35 banyak menggunakan istilah-istilah
normatif seperti: nilai (value), kekayaan (welfare), dan utilitas (utility)
berdasarkan asumsi berlakunya hukum alami.

Menurut Prof. P.A. Samuelson 36 , seorang ahli ekonomi

mengemukakan definisi ilmu ekonomi secara rinci, yaitu: “Ilmu Ekonomi

adalah suatu studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat

membuat pilihan, dengan cara atau tanpa penggunaan uang, dengan

menggunakan sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam

berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan

mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa

mendatang, kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Ilmu Ekonomi

34 Sri Banun Muslim, Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Guru, Bandung:
CV Alfabeta, 2013, h.185-186
35 Smith, A, A monitoring and evaluation framework for transformative change sustainability
program secondary schools. Journal of regional sustainability research group. Vol. 3 No. 5 Pg 1-16,
2009
36 Samuelson, Paul A dan Nordhaus, Willia D, Ilmu Makro ekonomi. Jakarta: PT Media Edukasi, 2004.
h.88
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menganalisis biaya dan keuntungan dan memperbaiki corak penggunaan

sumber-sumber daya.”

Pembelajaran yang efektif harus disesuaikan dengan kondisi siswa

dalam artian betul betul disesuaikan dengan perbedaan individual. Seperti

dengan menggunakan pendekatan atau media yang bervariasi. Sebagaimana

dijelaskan Nana Syaodah Sukmadinata37, sebagaimana menggunakan metode

dan media yang bervariasi, perbedaan-perbedaan individual dapat terlayani,

pembelajaran menjadi lebih baik,karena sering terjadi pergantian kegiatan.

Dalam pembelajaran guru dapat dapat mengadakan variasi, antara metode

yang lebih mengaktifkan guru dengan mengaktifkan siswa antara belajar

setara klasikal dengan belajar kelompok dan penugasan yang bersifat

individual. Variasi antara yang menekankan pengetahuan dengan

keterampilan nilai nilai antara yang hanya menggunakan media, antara media

sederhana dengan media yang kompleks. Juga variasi antara kegiatan yang

bersifat menerima, mengolah, menyajikan, dan penilaian. Menurut Mulyasa38

“Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama aalah mengkondisikan

lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku peserta didik”.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran ekonomi menuntut kreatifitas guru untuk mampu

37 Sukmadinata, Nana Syaodih, Metode penelitian pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2013. h.90
38 Mulyasa, E, Menjadi guru professional, menciptakan pembelajaran kreatif dan meyenangkan.
Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008. h.54
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mmengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa, sehingga siswa

dapat merekam peristiwa ekonomi yang terjadi di sekitar lingkungannya dan

mengambil manfaat untuk kehidupanya yang lebih baik. Guru ekonomi

sebagai pengorganisasian lingkungan pembelajaran ekonomi wajib

mengimplementasikan tujuan mata palajaran ekonomi yang bermakna bagi

siswa.

a) Pengembangan Aspek Kognitif, Afektif dan Psikomotorik Siswa dalam

Pembelajaran Ekonomi

1) Pengembangan Aspek Kognitif

Menurut Abu Ahmadi 39 “aspek kognitif yaitu aspek yang

berhubungan dengan gejala mengenai pikiran”. Klasifikasi ranah

kognitif (cognitive domain) menurut Winkel40 adalah sebagai berikut:

(a) Pengetahuan (knowledge): mencakup ingatan akan hal-hal yang

pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Hal-hal itu dapat

meliputi fakta, kaidah dan prinsip serta metode yang diketahui.

Pengetahuan yang disimpan dalam ingatan, digali pada saat

dibutuhkan melalui bentuk ingatan mengingat (recall) atau

mengenal kembali (recognition).

(b) Pemahaman: mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan

arti dari bahan yang dipelajari. Adanya kemampuan yang

39 Ahmadi, A, Psikologi belajar. Jakarta: Rineka Cipta, 2010. h.32
40 Winkel, W. S, Psikologi pendidikan dan evaluasi belajar. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2009. h.45
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dinyatakan dalam menguraikan isi pokok dari suatu bacaan,

mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk

lain.

(c) Penerapan: mencakup kemampuan untuk menerapkan suatu kaidah

atau metode bekerja pada suatu kasus/problem yang konkret dan

baru. Adanya kemampuan dinyatakan dalam aplikasi suatu metode

kerja pada pemecahan problem baru.

(d) Analisis: mencakup kemampuan untuk merinci suatu kesatuan ke

dalam bagian-bagian, sehingga struktur keseluruhan atau

organisasinya dapat dipahami dengan baik. Adanya kemampuan

ini dinyatakan dalam penganalisaan bagian-bagian pokok atau

komponen-komponen dasar, bersama dengan hubungan/relasi

antara semua bagian itu.

(e) Sintesis: mencakup kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan

atau pola baru. Bagian-bagian dihubungkan satu sama lain,

sehingga terbentuk suatu bentuk baru.

(f) Evaluasi: mencakup kemampuan untuk membentuk suatu pendapat

mengenai sesuatu atau beberapa hal, bersama dengan

pertanggungjawaban pendapat itu, yang berdasarkan kriteria

tertentu.
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2) Pengembangan aspek afektif

Aspek afektif menurut Abu Ahmadi 41 “ adalah aspek yang

berwujud proses yang menyangkut perasaan tertentu seperti ketakutan,

kedengkian, simpati, antisipasi, dan sebagainya yang ditunjukan pada

objek tertentu”. Menurut Sukmadinata dan Nana Syaodih42 , “ranah

afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan

internalisasi”. Tujuan pendidikan afektif adalah membantu siswa agar

ia mengingat dalam hierarki, yakni dari tingkat paling bawah

(menerima pernyataan tentang nilai-nilai ) melalui tingkat merespon

terhadap nilai-nilai itu dan akhirnya menginternalisasi nilai-nilai

sistem nilai sebagai tingkat tertinggi dalam perkembangan afektif.

Proses membantu siswa mematangkan diri secara moral dan

menginternalisasi nilai-nilai yang diterima pleh masyarakat, sangat

esensial bagi kegiatan individu dalam masyarakatnya.

Klasifikasi ranah afektif (affective domain) menurut Winkel

43adalah sebagai berikut:

(a) Penerimaan: mencakup kecakapan akan adanya suatu perangsang

dan kesedian untuk memperhatikan rangsangan itu. Kesedian itu

41 Ahmadi, A, Psikologi belajar. Jakarta: Rineka Cipta, 2010. h.45
42 Sukmadinata, Nana Syaodih, Metode penelitian pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2013. h.67
43 Winkel, W. S, Psikologi pendidikan dan evaluasi belajar. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2009. h.28



46

dinyatakan dalam memperhatikan sesuatu, seperti memandangi

gambar yang dibuat dipapan tulis atau mendengar jawaban teman

sekelas atas pertanyaan guru.

(b) Partisipasi: mencakup kerelaan untuk memperhatikan secara aktif

dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan.

(c) Penilaian/penentuan sikap (valuing): mencakup kemampuan

untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu dan membawa diri

sendiri sesuai dengan penilaian itu. Kemampuan itu dinyatakan

dalam pemberian penilaian terhadap sesuatu.

(d) Organisasi: mencakup kemampuan untuk membentuk suatu

sistem nilai sebagaimana pedoman dan pegangan dalam

kehidupan. Nilai yang diakui dan diterima ditempatkan pada suatu

skala nilai: mana yang pokok harus selalu diperjuangkan, mana

yang tidak begitu penting.

(e) Pembentukan pola hidup: mencakup kemampuan untuk

menghayati nilai nilai kehidupan sedemikian rupa, sehingga

menjadi milik pribadi (internalisasi) dan menjadi pegangan nyata

dan jelas dalam mengatur kehidupannya sendiri. Orang telah

memiliki suatu perangkat nilai yang jelas hubungannya satu sama

lain, yang menjadi pedoman dalam bertindak, dan konsisten

dalam kurun waktu lama.
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3) Pengembangan aspek Psikomotorik

Menurut Nana Syaodih44 , hasil belajar psikomotoris tampak

dalam bentuk keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak individu.

Ada enam tingkatan keterampilan, yakni:

(a) Gerakan refleks (ketrampilan pada gerakan yang tidak sadar)

(b) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar

(c) Kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya membedakan

visual, membedakan auditif, motoris, dan lain-lain

(d) Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan,

dan ketepatan

(e) Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai

pada keterampilan yang kompleks

(f) Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-decursive

seperti gerakan ekspresif dan interpretatif.

b) Pelaksaaan Pembelajaran Ekonomi

Pelaksanaan pembelajaran menurut Mulyasa 45 ”pada umumnuya

pelaksaan pembelajaran berbasis KTSP mencakup tiga hal yaitu: pre tes,

pembentukan kompetensi dan pos tes. Pendekatan pembelajaran yang

sesuai dengan KTSP adalah pendekatan CTL (Contextual Teaching and

44 Sukmadinata, Nana Syaodih, Metode penelitian pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2013. h.87
45 Mulyasa, E, Menjadi guru professional, menciptakan pembelajaran kreatif dan meyenangkan.
Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008. h.50
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learning) atau pendekatan konstektual. Pembelajaran konstektual adalah

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antar materi yang

diajarkan denga situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerpanya dalam

kehidupan mereka sehari hari dengan melibatkan tujuh komponen utama

pembelajaran efektif, yakni:

(1) Kontruktivisme ( contstruktivisism)

(2) Bertanya (questionering)

(3) Menemukan (inquiry)

(4) Masyarakat belajar (learning community)

(5) Permodelan (modeling)

(6) Refleksi (refleksion)

(7) Penilaian yang sebenarnya ( authentic assesment)

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian Rugun Pasaribu

Rugun Pasaribu (1986) 46 melaporkan terdapat hubungan yang

signifikan (r=0,69 pada taraf signifikasi 99%) antara perilaku instruksional

kepala sekolah dengan penampilan mengajar guru dikelas. Sementara itu,

penampilan mengajar guru (performasi) banyak dipengaruhi oleh kemampuan

46 Rugun, P, Hubungan antara perilaku instruksional kepala sekolah dengan penampilan mengajar
guru dikelas, 1986
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profesional guru yang bersangkutan. Pelayanan professional dari kepala

sekolah terhadap guru-guru sangat esensial bagi peningkatan kualitas PBM.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa supervisi kepala sekolah

mempengaruhi kemampuan profesional guru dan kemampuan profesional

guru mempengaruhi kualitas PBM (perbaikan pengajaran), supervisi kepala

sekolah lebih banyak menyangkut hal-hal yang bersifat administratif. Senada

dengan hal itu, Howell47 melaporkan bahwa 32% dari waktu kepala sekolah

digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan kantor dan hanya 14% yang dipakai

untuk memperhatikan masalah pengajaran. Temuan penelitian tersebut

menunjukkan bahwa supervisi kepala sekolah belum menyentuh sasaran yang

sesungguhnya yakni supervisi kelas (PBM). Dengan demikian, peningkatan

kemampuan profesional guru sulit diharapkan dari supervisi kepala sekolah,

jika dalam pratiknya masih seperti yang dilaporkan di atas. 48

2. Penelitian Firdaus

Penelitian Firdaus49 yang berjudul “Bimbingan kepala sekolah dalam

meningkatkan kompetensi profesional guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri

Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar” pada tahun 2010,

mendapatkan hasil bahwa bimbingan kepala sekolah dapat meningkatkan

kompetensi profesional guru dengan kategori cukup maksimal (78%). Faktor

47 Howell, Managing human relation: concepts and practice, Columbus: Marril publishing
company,1981
48 Sri Banun Muslim, Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Guru, Bandung:
CV Alfabeta, 2013, h.176-180
49 Firdaus, Bimbingan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di Madrasah
Tsanawiyah Negeri Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar, 2010
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yang mempengaruhi bimbingan tersebut terdiri dari faktor internal dan

eksternal . faktor eksternal dilihat dari situasi lingkungan dan tempat sekolah

berada dan keterbatasan dana dari pemerintah sedangkan faktor internal

dilihat dari faktor yang timbul dari kepala sekolah itu sendiri.

3. Penelitian Ahmad Efendi Harahap

Penelitian Ahmad Efendi Harahap50 yang berjudul “Pengaruh Persepsi

Guru tentang Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Pekanbaru” pada tahun 2016,

mendapatkan hasil terdapat pengaruh kompetensi supervisi kepala sekolah

sangat rendah terhadap kinerja guru, sesuai dengan analisis data melalui

angket yang diolah menunjukkan kompetensi supervisi kepala sekolah dengan

nilai rxy = 0,380 lebih besar dari r table pada taraf signifikan 5% dan 1%

(0,361>0,436). Dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima, artinya kepala

sekolah yang tidak berkompetensi (rendah) akan dapat mempengaruhi kinerja

guru.

C. Konsep Operasional

Menurut Nursalam51, kerangka konsep adalah abstraksi dari suatu realita

agar dapat dikomunikasikan dalam membentuk suatu teori yang menjelaskan

keterkaitan antar variabel (baik variabel yang diteliti maupun variabel yang tidak

50 Efendi, A, Pengaruh Persepsi Guru tentang Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah terhadap Kinerja
Guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Pekanbaru, 2016
51 Nursalam, Konsep penerapan metode penelitian ilmu keperawatan. Jakarta: Salemba Medika, 2013.
h.45
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diteliti). Penelitian ini memfokuskan kepada pengaruh supervisi akademik kepala

sekolah terhadap kemampuan profesional guru mata pelajaran ekonomi di SMA

YLPI Perhentian Marpoyan Pekanbaru, hal ini dapat dilihat pada skema dibawah

ini:

Skema 1
Kerangka Konsep

Variabel independent Variabel dependent

Adapun yang menjadi konsep operasional dari supervisi akademik kepala sekolah

dan kemampuan profesional guru sebagai berikut:

1. Konsep Operasional Supervisi Akademik Kepala Sekolah

Supervisi akademik kepala sekolah dapat diketahui dari konsep operasional

sebagai berikut:

a. Merencanakan  program supervisi akademik dalam rangka peningkatan

profesionalisme guru

b. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan

pendekatan dan teknik supervisi yang tepat

c. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik dalam rangka

profesionalisme guru

Kemampuan Profesional guru
mata pelajaran ekonomi

Supervisi Akademik
Kepala Sekolah
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2. Konsep Operasional Kemampuan Profesional Guru

Kemampuan profesional guru dapat diketahui dari konsep operasional

sebagai berikut:

a. Guru menguasai materi yang akan diajarkannya

b. Guru memahami struktur materi pembelajaran

c. Guru memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan materi

d. Guru menguasai pola pikir keilmuan yang mendukung materi

e. Guru menguasai standar kompetensi mata pelajaran

f. Guru menguasai kompetensi dasar bidang pengembangan

g. Guru mampu mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif

h. Guru mampu mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan

dengan cara mengevaluasi pengajaran yang sudah dilakukan

i. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan

melakukan sharing agar dapat saling berkomunikasi dan

mengembangkan diri

Adapun yang menjadi indikator dari supervisi akademik kepala sekolah dan

kemampuan profesional guru adalah:

3. Indikator Supervisi Akademik Kepala Sekolah

Supervisi akademik kepala sekolah dapat diketahui dari indikator sebagai

berikut:

a. Merencanakan supervisi
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b. Merumuskan tujuan supervisi

c. Merumuskan prosedur supervisi

d. Menyusun format observasi

e. Berunding dan bekerjasama dengan guru

f. Mengamati guru mengajar

g. Menyimpulkan hasil supervisi

h. Mengkonfirmasikan supervisi untuk keperluan mengambil langkah

tindak lanjut. Indikator tersebut diukur berdasarkan persepsi guru dan

akan diungkap dengan teknik angket.

4. Indikator Kemampuan Profesional Guru

Kemampuan profesional guru dapat diketahui dari indikator sebagai

berikut:

a. Memiliki Keterampilan mengajar yang baik.

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru

adalah kompetensi Pedagogik. Guru yang mempunyai kompetensi

pedagogik adalah guru yang mempunyai keterampilan mengajar yang

baik, yaitu dengan berbagai cara dalam memilih model, strategi dan

metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik

kompetensi dasar dan karakteristik peserta didiknya. Kompetensi

pedagogik dalam standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28

ayat 3 butir (a) adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta

didik yaitu meliputi pemahaman peserta didik, perancangan dan
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pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang

dimilikinya.

b. Memiliki Wawasan yang luas

Seorang Guru hendaknya secara terus menerus

mengembangkan dirinya dengan meningkatkan penguasaan

pengetahuan secara terus menerus sehingga pengetahuan yang

dimilikinya senantiasa berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Apalagi saat ini teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat

maju, merambah hingga kepelosok. Dunia seakan ada digenggaman.

Informasi dapat diakses hanya dalam hitungan detik.

c. Menguasai Kurikulum.

Kurikulum dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pengguna

lulusan dan masukan para pakar. Saat ini pemerintah telah memulai

implementasi kurikulum 2013 secara terbatas.

d. Menguasai media pembelajaran.

Guru profesional harus mampu menguasai media

pembelajaran, Pengembangan alat/media pembelajaran dapat berbasis

kompetensi lokal maupun moderen dan berbasi ICT. Apalagi salah

satu prinsip Kurikulum 2013 adalah penerapan TIK didalam proses

pembelajaran, menuntut guru untuk mampu menguasai media

pembelajaran salah satunya pembelajaran berbasis TIK.
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e. Penguasaan teknologi.

Penguasaan teknologi mutlak diperlukan oleh guru. Guru

hendaknya menguasai materi dan sekaligus metode penelitiannya

sesuai dengan kedalaman materi yang diajarkan. jaringan dengan

Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Instansi yang terkait

lainnya. Termasuk juga perangkat teknologi salah satunya adalah

perangkat teknologi komunikasi dan informasi. Guru yang profesional

sudah harus mampu menggunakan laptop, proyektor, internet, dan

perangkat teknologi pendukung pembelajaran lainnya.

f. Menjadi teladan yang baik.

Guru (digugu dan ditiru) hendaknya menjadi teladan yang baik

bagi peserta didiknya. Teladan dalam artian dalam segala hal.

Meskipun guru juga manusia yang dapat khilaf dan salah, tetapi dalam

pembelajaran dan dihadapan siswa, guru profesional dituntut mampu

untuk menjadi contoh terbaik.

g. Memiliki kepribadian yang baik.

Untuk menjadi contoh terbaik, maka salah satu hal mutlak

yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional adalah guru tersebut

harus memiliki kepribadian yang baik. Baik tingkah pola, perilaku

akhlak dan tidak ketinggalan agamanya. Karena tingkah pola, akhlak

dan perilaku akan hadir dengan sendirinya dari kepribadian seseorang

yang beragama baik pula. Jika seorang pendidik mempunyai karakter
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yang baik, maka akan disenangi oleh peserta didik, ilmu yang

diajarkannya. Banyak siswa yang membenci suatu ilmu atau materi

pembelajaran karena watak gurunya yang keras, kasar dan cara

mengajar guru yang sulit. Dari sisi lain, siswa menyukai dan tertarik

untuk mempelajari suatu ilmu atau mata pelajaran, karena cara

perlakuan yang baik, kelembutan dan keteladanan gurunya.

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis

1. Asumsi Dasar

Penulis berasumsi berdasarkan masalah yang akan diteliti bahwa

terdapat pengaruh supervisi akademik kepala sekolah terhadap kemampuan

profesional guru mata pelajaran ekonomi di SMA YLPI Perhentian Marpoyan

Pekanbaru.

2. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan menjadi Ha dan H0 sebagai

berikut:

Ha: Adanya pengaruh supervisi akademik kepala sekolah terhadap

kemampuan profesional guru mata pelajaran ekonomi

Ho: Tidak adanya pengaruh supervisi akademik kepala sekolah terhadap

kemampuan profesional guru mata pelajaran ekonomi


