
BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Gambaran Umum SMP Negeri 1 Batanghari Lampung Timur

1. Sejarah Singkat SMPN 1 Batanghari

SMP Negeri I Batanghari terletak di Jl. Kapten Harun 46B desa Banarjoyo 

Kecamatan Batanghari, tepatnya 100 M dari kantor kecamatan Batanghari kearah 

selatan. Pada mulanya, SMP Negeri I Batanghari bernama SMP persiapan yang 

didirikan pada tanggal 2 april 1981. Pendirian sekolah ini diprakarsai oleh tokoh-

tokoh masyarakat kecamatan Batanghari. SMP persiapan ini berjalan selama 2 

tahun, karena pada tahun 1983 menjadi sekolah negeri atau menjadi SMP Negeri I 

Batanghari. Sejak berganti menjadi SMP Negeri I Batang hari, kepemimpinan 

sekolah atau kepala sekolah dimulai sebagai berikut:  

1. Tahun 1983-1990 dipimpin oleh Bapak Drs. Baharudin Harahap.

2. Tahun 1990-1997 dipimpin oleh Bapak Drs. Hasan Basri.

3. Tahun 1990-1998 dipimpin oleh bapak Sugeng R.

4. Tahun 1998- 2006 dipimpin oleh Bapak Drs. Edi Sutrisno, MM

5. Tahun 2006-2007 dipimpin oleh Bapak sugeng, S.Pd

6. Tahun 2007-2009 dipimpin oleh Bapak Drs. M. Ngadenan

7. Tahun 2009 - 2010 dipimpin oleh Bapak Drs. Sunardi, M. M. Pd

8. Tahun 2011 sampai sekarang dipimpin oleh Bapak Suroso, S.Pd. M. Si.
1

2. Letak Geografis Sekolah

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan SD Negeri 1 Batanghari

2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan desa

3. Sebelah Timur: Berbatasan dengan jalan aspal kecamatan

1
 Dokumentasi SMPN 1 Batanghari Lampung Timur  , 11  Februari 2013 
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4. Sebelah Barat: Berbatasan dengan jalan desa.
2
 

3. Visi, Misi 

SMP Negeri 1 Batanghari dalam menyelenggarakan  pendidikan dan 

profesionalitas di bidang pengetahuan, teknologi dan seni yang berlandaskan 

IMTAQ, sehingga dituangkan ke dalam Visi dan Misi sebagai berikut : 

1) Visi “Menjadikan SMP Negeri 1 Batanghari terdepan dalam Iptek Olahraga dan 

Seni berlandaskan IMTAQ” 

2) Misi 

a) Membimbing siswa dalam bidang karya ilmiah iptek melaksanakan  

pembelajaran secara terprogram terpandu dan kontektual. 

b) Mengembangkan potensi siswa dalam bidang olahraga. 

c) Mengembang bakat, minat siswa dalam bidang seni dan budaya. 

d) Menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengamalkan ajaran agama. 

e) Mengembangkan bakat minat bidang pramuka. 

f) Menumbuh kembangkan kesadaran siswa kepada kesehatan.
3
 

 

Berdasarkan Visi, Misi diatas menunjukkan bahwa pembentukan 

kepribadian manusia yang beriman, dan  ber taqwa menjadi tujuan yang harus 

diwujudkan. Disamping itu  untuk mengimplementasikan penyelenggaraan 

pendidikan yang di atur dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang system 

Pendidikan Nasional sebagai berikut: “Pendidikan Nasional harus mampu menjamin 

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiansi 

manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan 

perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan 

pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.”  

                                                           
2
 Dokumentasi SMPN 1 Batanghari Lampung Timur , 11  Femruari 2012 

3
 Dokumentasi SMPN 1 Batanghari Lampung Timur, 15 Februari  2013 
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Untuk mewujudkan keberhasilan pendidikan peran pemerintah sangat 

dominan dalam mengelola pemerataan pendidikan terutama pengembangan SDM 

guru, fasilitas sarana prasarana sekolah (ruang kelas, laboratorium IPA, 

laboraturium bahasa, tempat praktik ibadah /musolla dan lain sebagainya) 

 

4. Keadaan Sarana dan Prasarana 

SMP Negeri 1 Batanghari memiliki sarana dan prasarana kegiatan 

belajar mengajar antara lain : 

1) Ruang belajar. 

2) Ruang perpustakaan. 

3) Ruang laboratorium/praktik. 

4) Ruang keterampilan  

5) Ruang kesenian  

6) Ruang vasilitas olahraga 

7) Ruang UKS 

8) Ruang BK 

9) Ruang kepala sekolah 

10) Ruang administrasi 

11) Ruang guru 

12) Ruang koperasi sekolah/warung sekolah 

13) Ruang OSIS 

14) Musolla 

15) Ruang kamar mandi dan kamar kecil 

16) Pagar sekolah 

17) Halaman yang tertata indah, sejuk dan segar 

18) Peta sekolah dan peta kelas serta peta siswa
4
 

  

5. Keadaan Guru  

Tabel 2 

Data Guru dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri I Batanghari 

No 
Nama Guru Mata pelajaran Keterangan 

1. Suroso, S. Pd. M. Si Bahasa Inggris Kepsek 

2. Drs. Sumadi Bahasa Daerah Wakil Kepsek 

                                                           
4
  Dokumentasi SMPN 1 Batanghari Lampung Timur tahun 11  Februari  2013 
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No 
Nama Guru Mata pelajaran Keterangan 

3 Dra. Sakina BP/BK  

4. Dra. Sri Suparti BP/BK  

5. Fariza musniati, S. Pd BP/BK  

6. Drs. Hayumi PAI/BT Alqur’an  

7 Drs. M. Nasir PAI/BT Alqur’an  

8. Srie Eliyati, Hs. S. Pd. L PAI  

9. Ermawati, S. Pd Bahasa Indonesia   

10. Murisdi, S. Pd Bahasa Indonesia  

11. Suparni, S. Pd Bahasa Indonesia  

12. Nurnaningsih, S. Pd Bahasa Indonesia  

13. Suprapto, S. Pd Bahasa Indonesia  

14. Hj. Ngatmi, S. Pd Matematika  

15. Hi.Sokhip, S. Pd Matematika   

16. Prayuni, S. Pd Matematika   

17. Sukartini, S. Pd Matematika   

18. Rida Sari, S. Pd IPA  

19. Drs. Sismadi IPA/Matematika  

20. Drs. Sulastri IPA  

21. Drs. Joko Mursito IPA  

22. Suwarjo, S. Pd IPA  

23. Siti rupiah, S. Pd IPA  

24. Mahfian Yani, S. Pd IPA  

25. Sutri Wuryani, S. Pd PKn  

26. Afridalela, Hs. S. Pd PKn  

27. Sudarsih, S. Pd PKn  

28. Sri lestari, S. Pd  PKn  

39. Drs. Teguh Pribadi  IPS  

30. Misinah, S. Pd IPS  

31. Hj.Mihaya, S. Pd IPS  

32. Ratnaninngsih, S. Pd  IPS  

33. Mariyati Sirait IPS  

34. Sri Wahyuningsih, S. Pd Penjaskes  

35. Sarimin, S. Pd IPS/BT Alqur’an  

36. Muawi Martun, S. Pd Bahasa Inggris  

37. Repiyanti, S. Pd Bahasa Inggris   

38. R. Endah Sri Subeki Bahasa Inggris  

39. Laras wirasweti, S. Pd Bahasa Inggris  

40. Anien.KH, S. Pd Bahasa inggris  

41. Selamet Riyadi Penjaskes   

42. Muhyar, S. Pd Penjaskes   

43. Nurmauli Sitorus Kesenian   
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No 
Nama Guru Mata pelajaran Keterangan 

44. Siti Nurlela Ketrampilan   

45. Suherni Bahasa Daerah  

46. Mistini Teori Tikom  

47. Insiyah, S. Pd Teori Tikom  

48. Susi Nawanti Praktik Tikom   

49. Roisatul Aminah, S. Pd Matematika  

50. Siti Aisyah, S. Pd Perpustakaan  

51. Buas Jumanto PA.Kristen  

52. Suharsi  UKS  

Sumber :dokumen SMPN 1 Batanghari 15  Februari 2013.  
5
 

 

 

6. Keadaan Siswa 

Tabel 3 

Data Keadaan siswa SMP Negeri 1 Batanghari TP 2012/2013 

Kelas Rombel 
Jumlah Siswa Jumlah 

Pria Wanita Kelas Total 

 

 

Kelas VII 

A 13 19 32  

 

186 
B 13 19 32 

C 13 19 32 

D 14 18 32 

E 14 16 30 

F 14 14 28 

 

 

Kelas VIII 

A 10 19 29  

 

168 
B 12 18 30 

C 15 13 28 

D 16 12 28 

E 13 14 27 

F 12 14 26 

 

 

 

Kelas IX 

A 13 27 40  

 

234 
B 13 27 40 

C 16 24 40 

D 20 19 39 

E 25 15 40 

F 23 12 35  

JUMLAH 18 269 319  588 

Sumber : dokumen SMPN 1 Batanghari 15  Februari 2013.
6
 

                                                           
5
 Dokumentasi SMPN 1 Batanghari Tahun 2013 

6
 Dokumentasi SMPN 1 Batanghari Tahun  2013 
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B. Penyajian dan Analisa Data 

1. Implementasi Supervisi Kepala SMPN 1 Batanghari Lampung Timur 

a. Merencanakan Supervisi 

Supervisi yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 

Batanghari dalam hal ini Bapak Suroso, S. Pd. M. Si Menerapkan secara 

sistematis dan berkesinambungan didahului dengan tahapan-tahapan perencanaan 

yang matang.  Dalam kaitan ini beliau menjelaskan: 

“Pelaksanaan supervisi  pengajaran yang saya lakukan semata-mata 

bukan untuk memperbaiki keadaan guru dalam mengajar, saya melakukannya 

secara terus-menerus tanpa melihat apakah guru ada masalah atau tidak ada 

masalah. Supervisi merupakan tugas rutin yang harus dilaksanakan oleh kepala 

sekolah terutama terhadap guru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru 

dalam proses pembelajaran”.
7
 

 

Tahapan perencanaan supervisi yang dilakukan oleh Kepala SMP Negeri 

1 Batangari dalam melakukan supervisi  dijelaskan sebagai berikut: 

1) Siapa guru yang akan di supervisi 

 Tahapan perencanaan yang dimaksud adalah kegiatan kepala  sekolah 

dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan supervisi. 

Dalam kaitan ini tahap persiapan yang dilakukan mengikuti program yang 

telah disusun sebelumnya, maksudnya nama-nama guru yang akan di 

supervisi telah ditentukan. 

“Penentuan nama-nama guru telah disusun dalam program supervisi 

seperti halnya guru Pendidikan Agama Islam di kelas VII.A ditentukan yang 

menjadi objek supervisi adalah Bapak Drs. Hayumi, pada hari Rabu tanggal 

13 Februati  2013 jam 07.15. WIB sampai dengan selesai. Penentuan nama 

                                                           
7
, Suroso, Kepala SMPN 1 Batanghari Lampung Timur, Wawancara, tanggal, 11 Februari 2013 
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guru ini pun tidak berdasarkan kriteria-kriteria tertentu hanya telah 

dijadwalkan sebelumnya.”
8
 

Kutipan di atas menegaskan bahwa dalam tahap persiapan ini kepala 

sekolah sebagai supervisor dalam menentukan nama guru yang akan 

diobservasi tidak berdasarkan kriteria hanya mengikuti urutan yang telah 

terjadwal sebelumnya. 

2) Pengamatan Terhadap guru  

Secara umum, aspek-aspek yang diamati selama proses pembelajaran 

yang sedang berlangsung adalah: 

a. Usaha-usaha dan aktivitas guru, dalam proses pembelajaran 

b. Cara penggunaan media pembelajaran 

c. Reaksi mental para siswa dalam proses belajar mengajar  

d. Keadaan media pembelajaran yang dipakai dari segi materialnya.  

Meskipun tidak menentukan kriteria akan tetapi dalam hal penyusunan 

materi atau masalah apa yang akan menjadi fokus observasi supervisor 

terlebih dahulu menyusun uraian materi yang akan diobservasi dengan 

membuat kisi-kisi observasi. Hal ini untuk lebih mempermudah pelaksanaan 

observasi di kelas. Berdasarkan keterangan kepala SMPN 1 Batanghari, 

diperoleh penjelasan sebagai berikut: 

Penyusunan kisi-kisi observasi sangat penting dibuat terutama dalam 

hubungan dengan konsep fokus masalah yang akan di supervisi yang 

bertujuan untuk menentukan materi apa yang akan diajarkan. Kepada guru 

khususnya pada guru Pendidikan Agama Islam. Fokus observasi bukan saja 

pada proses pembelajaran akan tetapi lebih kepada persoalan sejauhmana 

                                                           
8
Suroso, S.Pd. M. Si, Kepala  SMPN 1 Batanghari, Wawancara , tanggal 13 Februari  2013 
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kemampuan guru dalam mengajar dan berinteraksi dengan peserta didik di 

kelas.
9
 

Penyusunan kisi-kisi materi yang akan diajarkan (diamati) memegang 

peran penting dalam mensukseskan program supervisi. Hal ini dimaksudkan 

agar dalam pelaksanaannya tidak terlalu melebar kepada hal-hal yang sifatnya 

tidak esensi. Seperti kepala sekolah mengamati dan mencatat kondisi 

keberhasilan dan keindahan kelas, meskipun berhubungan,  akan tetapi kurang 

essensial. 

3) Di ruang Kelas Mana 

Kepala sekolah melakukan observasi pada kelas yang sedang belajar di 

bawah bimbingan guru. Tujuannya ingin memperoleh data tentang segala 

sesuatu yang terjadi di dalam proses belajar mengajar. Guna mensukseskan 

kegiatannya, kepala sekolah harus merinci juga di kelas berapa ia akan 

mengobservasi, dalam kaitan ini jelas di kelas VII.A. Kemudian kepala 

sekolah menetapkan alat-alat observasi yang mendukung kerja kepala sekolah 

selama proses observasi berlangsung. 

Berdasarkan data wawancara diperoleh keterangan bahwa: 

“Pelaksanaan supervisi pengajaran yang dilakukan bertempat di ruang 

kelas VII.A.  Hal ini terkait dengan jadwal supervisi yang saya buat bahwa 

pelaksanaannya memang di kelas tersebut. Meskipun terjadwal masih ada 

pertimbangan lain dalam penentuan tempat pelaksanaan supervisi yakni 

materi yang sedang diajarkan guru apakah mengganggu atau tidak, seperti 

halnya kelas tidak bisa diobservasi ketika sedang mengadakan ujian atau 

ulangan harian”.
10

 

                                                           
9
Suroso, S. Pd, M. Si, Kepala SMPN 1 Batanghari, Wawancara, tanggal 13 Februari 2013 

10
Suroso, S. Pd, M. Si, Kepala  SMPN 1 Batanghari, Wawancara,  tanggal 13 Februari 2013 



74 
 

Data tersebut menjelaskan bahwa penentuan tempat pelaksanaan 

khususnya di ruang kelas mana disesuaikan dengan jadwal yang telah dibuat, 

meksipun demikian kepala sekolah memiliki pertimbangan lain untuk 

pelaksanaan observasi kelas, yaktni kelas tidak boleh yang  sedang 

melaksanakan ujian atau ulangan harian. 

4)  Alat-alat yang Dipakai Mencatat Hasil Supervisi 

Dalam pelaksanaannya kepala SMP Negeri 1 Batanghari mempersiapkan 

alat-alat observasi berupa buku catatan dan lembaran-lembaran pengamatan, 

hal ini dilakukan agar mudah dalam mentabulasikan data. Data ini sebagai 

dasar bagi supervisi di dalam melakukan pembinaan terhadap guru yang 

diobservasi.  Penjelasan kepala SMP Negeri 1 Batanghari. 

 

5)  Cara Menentukan waktu Pelaksanaan Supervisi 

  Proses pelaksanaan supervisi kepala sekolah perlu memperhatikan waktu 

pelaksanannya, dalam hal ini menyangkut kesiapan guru yang akan di 

supervisi, berdasarkan data wawancara diperoleh keterangan: 

“Waktu pelaksanaan observasi sebelumnya telah diberitahu kepada guru 

yang bersangkutan sebab dikhawatirkan jika tanpa pemberitahuan guru akan 

mengadakan ulangan harian atau aktivitas lainnya yang dianggap 

mengganggu suasana kelas, selain itu guru ketika mulai mengajar di awal 

pelajaran baru sudah diberikan jadwal supervisi dari kepala sekolah”.
11

 

 

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa dalam pengaturan waktu dipilih 

berdasarkan jadwal, artinya ada kesepakatan antara guru sebagai objek 

observasi dan kepala sekolah sebagai observer. Cara ini lazim ditempuh 

                                                           
11

Suroso, S.Pd, M. Si, Kepala  SMPN 1 Batanghari, Wawancara , tanggal 13 Februari 2013 
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dalam pelaksanaan supervisi pengajaran, bisa saja kepala sekolah langsung 

mengadakan pengamatan tanpa harus diberitahu sebelumnya, datang tiba-

tiba, atau hanya diberitahu bulan kedatangan saja. Bahkan suatu saat kepala 

sekolah diminta guru yang bersangkutan untuk mengobservasi kondisi kelas 

ketika guru mengajar. Hal ini kadang-kadang disebabkan guru menghadapi 

suasana kelas yang kurang kondusif seperti peserta didik yang sulit 

dikendalikan.  

b. Melaksanakan   Supervisi 

Pelaksanaan supervisi dilakukan dengan cara ketika jam pelajaran dimulai 

guru dan supervisor masuk kelas. Guru memulai mengajar di depan kelas, dan 

supervisor duduk di belakang. Data mengenai pelaksanaan supervisi kepala 

sekolah dalam meningkatkan kinerja guru diperoleh melalui observasi, adapun 

yang menjadi objek observasi adalah: 

1) Sikap Supervisor 

Kedatangan kepala sekolah di ruang kelas waktunya bersamaan dengan guru 

masuk kelas. Begitu jam pelajaran dimulai guru dan supervisor masuk kelas. 

Berdasarkan pengamatan penulis, kepala sekolah tidak berbicara sepatah 

katapun ia langsung mengambil tempat di belakang (kursi kosong). Reaksi 

peserta didik terhadap kehadiran kepala sekolah ternyata biasa saja seolah-

olah tidak ada perubahan yang berarti dengan hadirnya kepala sekolah. 

Memang tidak semua peserta dididk yang tidak merasa tertaganggu dengan 
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kehadiran kepala sekolah, peserta didik yang duduk bersebelahan ternyata 

terkesan kaku dan lebih banyak diam.
12

 

Berdasarkan data observasi dapat dipahami bahwa sikap supervisor 

dalam hal ini kepala SMP Negeri 1 Batanghari ternyata mampu membuat 

suasana kelas tidak terganggu dan sebagian besar peserta didik terbiasa 

dengan suasana tersebut. 

Begitu juga dengan guru Pendidikan Agama Islam, kehadiran kepala 

sekolah ternyata tidak menjadi beban, sebagaimana dikemukakan Bapak Drs. 

Hayumi guru Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Batanghari, sebagai berikut: 

“Pelaksanaan supervisi berlangsung seperti kegiatan belajar biasa, 

tidak ada rasa tertekan dan saya sendiri merasa terbantu dengan kegiatan 

supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah terutama dalam membantu 

memberikan informasi mengenai kekurangan-kekurangan yang dihadapi pada 

saat pelaksanaan pembelajaran di kelas.”
13

 

Data tersebut menunjukkan bahwa sikap supervisor selama 

pelaksanaan supervisi tidak menjadi hambatan bagi peserta didik maupun 

guru, justru kehadiran kepala sekolah menjadi motivasi yang  positif bagi guru 

dalam mengajar. 

2) Posisi Tempat Duduk Supervisor  

Mencermati pelaksanaan supervisi di SMPN 1 Batanghari ternyata 

kepala sekolah duduk di kursi paling belakang. Selama proses pengamatan 

berlangsung kepala sekolah sesekali mencatat beberapa point penting yang 

dilakukan guru dan mencatat suasana kelas. Meskipun duduk di bagian paling 

                                                           
12

Observasi, Kepala SMPN 1 Batanghari dalam melaksanakan Supervisi guru  PAI tanggal 13 

Februari  2013 
13

Drs. Hayumi, Guru Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Batanghari, wawancara tanggal 26 

Januari 2013 
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belakang ternyata kepala sekolah masih menyempatkan diri berdiri dan 

berjalan kearah peserta didik yang duduk di kursi paling depan. Kegiatan 

tersebut dilakukan hanya satu kali setelah itu kepala sekolah mengambil posisi 

duduk di tempat semula.
14

 

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan supervisi kepala 

sekolah melakukan pengamatan dengan posisi duduk di belakang dan berjalan 

mengambil tempat di kursi paling depan, dalam hal ini bahwa kegiatan 

tersebut dilakukan untuk memperjelas objek yang diobservasi yakni guru itu 

sendiri. 

 

3) Memperhatikan hal-hal yang diamati 

Menurut teori bahwa yang perlu diperhatikan dalam proses supervisi 

adalah: sikap supervisor. Supervisor harus bisa membawa diri agar tampak 

tidak mencolok di mata para siswa, agar suasana tidak berubah disebabkan 

oleh kedatangan orang lain. Supervisor duduk dengan tenang dan tidak perlu 

berbicara. Hanya tangannya sekali-sekali bergerak menuliskan sesuatu, kalau 

memang ada data yang perlu ditulis. Cara mengamati guru. Supervisor 

mengobservasi guru mengajar adalah sambil duduk di belakang atau sekali-

kali bergerak menuliskan sesuatu, kalau memang ada data yang perlu ditulis. 

Cara mengamati guru. Supervisor mengobservasi guru mengajar adalah 

sambil duduk di belakang atau sekali-sekali berdiri kalau memang merasa 

                                                           
14

 Observasi , Kepala SMPN 1 Batanghari dalam melaksanakan Supervisi guru  PAI  tanggal 13 

Februari  2013 
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payah duduk. Pengamatan dilakukan secara terus-menerus selama pelajaran 

berlangsung, sehingga semua data tentang guru ini dapat diketahui dan dicatat. 

Berdasarkan data dokumentasi yang diperoleh dari kepala sekolah 

tertera bahwa pada saat pengamatan dilakukan kepala sekolah memfokuskan 

pengamatan pada aspek: gaya mengajar guru, suara guru, penggunaan metode 

dan media yang digunakan guru serta respons peserta didik ketika guru 

menyampaikan materi pelajaran.
15

 

4) Cara Mencatat Data 

Bentuk catatan ada dua macam, yaitu bentuk daftar item isian dan 

bentuk uraian. Dalam hal ini kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batanghari 

mengambil bentuk uraian dalam membukukan catatan hasil pengamatan di 

kelas VII.A Hal ini sebagaimana dijelaskan kepala  SMP Negeri 1 Batanghari:  

“Bentuk catatan yang dibuat dalam bentuk uraian, pertimbangannya 

adalah agar hasilnya lebih akurat, dalam bentuk uraian ini dapat pula 

dicantumkan catatan-catatan lainnya mengenai kegiatan guru selama proses 

pembelajaran berlangsung.
16

 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa dalam pencatatan kegiatan 

supervisi kepala sekolah mengambil bentuk uraian, hal yang menjadi 

pertimbangan bahwa bentuk uraian lebih leluasa dalam menjelaskan item-item 

hasil pengamatan dibandingkan dalam bentuk daftar isian. 

5) Mengakhiri Proses Supervisi 

                                                           
15

Dokumentasi (catatan) kepala sekolah dari hasil supervisi , tanggal 13 Februari 2013 
16

Suroso,S.Pd, M.Si, Kepala  SMPN 1 Batanghari, wawancara , tanggal  13 Februari  2013 
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Dalam kaitan ini berarti tidak ada satu kegiatan yang pasti dalam 

pelaksanaan observasi di kelas hanya saja bahwa observer terkadang harus 

banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu akan tetapi tidak 

merubah suasana kelas menjadi tertekan dan tegang terutama guru yang 

merasa gerak-geriknya diawai guru selama proses pembelajaran berlangsung. 

Kegiatan observasi kelas berakhir setelah guru menutup pelajaran pada 

saat itulah kepala SMP Negeri 1 Batanghari berbicara di depan kelas 

memberikan penjelasan seperlunya dan memberikan motivasi kepada peserta 

didik untuk terus menerus giat dalam belajar dan tidak melupakan kewajiban 

sebagai muslim seperti shalat lima waktu.
17

 

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan kepala 

sekolah dalam mengakhiri supervisi adalah dengan memberikan nasehat dan 

motivasi kepada peserta didik, artinya kepala sekolah tidak ikut serta dalam 

melakukan evaluasi belajar kepada peserta didik. Langkah kepala sekolah 

tersebut dinilai tepat sebab masalah evaluasi materi menjadi tanggung jawab 

guru sedangkan kepala sekolah hanya mengamati proses pembelajaran 

terutama dari aspek guru yang mengajar.  

c. Tindak Lanjut Hasil Supervisi  

Setelah proses supervisi selesai, diadakan pertemuan balikan sebagai 

tindak lanjut supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Dalam pertemuan 

ini tidak perlu ada guru lain yang ikut hadir, agar guru bersangkutan merasa 
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bebas mengemukakan pendapat dan hal-hal yang mengganjal dalam hatinya. 

Pelaksanaan pertemuan balikan dilakukan kepala sekolah bersama dengan 

guru Pendidikan Agama Islam membahas hasil observasi hasil supervisi yang 

sudah dilaksanakan. Hal ini untuk menjaga agar guru lebih terbuka dan leluasa 

menyampaikan keluh kesahnya atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

Langkah-langkah yang ditempuh kepala SMP N 1 Batanghari secara 

terperinci dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kontak Hubungan: hubungan yang harmonis perlu diciptakan pertama kali, 

sebelum membahas hasil pengamatan dalam proses supervisi. 

  

Kontak hubungan yang dimaksud adalah menjaga suasana agar tetap 

harmonis terutama ketika guru merasa tidak nyaman dengan kehadiran 

supervisor ketika mengajar di kelas. Menurut keterangan kepala sekolah 

SMPN 1 Batanghari: 

 

 “Kontak hubungan sangat diperlukan terutama untuk menjaga 

perasaan guru yang menjadi objek supervisi, dalam kaitan ini guru jangan 

merasa diamati gerak-geriknya apalagi merasa dicari-cari kelemahannya. 

Justru kehadiran supervisor adalah untuk membantu mengembangkan 

potensi yang dimiliki guru itu sendiri. Kegiatan yang dilakukan setelah 

proses pengamatan selesai biasanya saya mengajak guru untuk 

membicarakan proses pembelajaran di kelas. Objek kajiannya adalah 

perilaku peserta didik. Bukan perilaku guru ketika mengajar.”
18

 

Pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi biasanya dilakukan oleh 

kapala sekolah SMPN 1 Batanghari satu minggu setelah pelaksanaan 

supervisi. Hal ini untuk menganalisis hasil pengamatan yang diperoleh 
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selama pelaksanaan supervisi. Dalam menjaga kontak hubungan ternyata 

kepala sekolah SMPN 1 Batanghari memiliki cara tersendiri yakni guru 

diajak bicara mengenai perilaku peserta didik. Hal ini tentu saja untuk 

menjaga perasaan guru, jika yang dibicarakan  langsung  kelemahan guru 

dalam  mengajar. 

b. Membahas hasil supervisi: Dalam membicarakan data hasil supervisi, juga 

perlu memakai prinsip supervisi kontekstual. Artinya, sikap supervisor dalam 

pembahasan itu disesuaikan dengan sifat guru. 

Menurut keterangan kepala sekolah SMP Negeri 1 Batanghari pada 

tahap membicarakan hasil supervisi inilah yang  paling sulit. 

Terkadang sifat guru ada yang merasa tersinggung jika hasil supervisi 

ternyata kurang memuasakan atau dianggap tidak sesuai dengan kenyataan 

ketika guru mengajar. Hal ini sebagaimana dikemukakan kepala SMP N 1 

Batanghari: 

“Sifat guru ada saja yang kurang bijsakana terutama ketika hasil 

pengamatan kepala sekolah dikemukakan, dalam hal ini tentu saja sebagai 

supervisor saya sudah banyak mengenal karakter dari guru itu sendiri, seperti 

halnya guru Ibu Sri Elyati, S.PdI., beliau sangat bijak mungkin disebabkan 

usianya sudah matang dan berpengalaman dalam mengajar sehingga beliau 

menerima segala hasil pengamatan dengan lapang dada selama proses 

pembelajaran berlangsung.”
19

 

Data tersebut pada dasarnya menjelaskan bahwa kepala SMPN 1 

Batanghari dalam membahas hasil supervise sangat hati-hati dan sebisa 

mungkin tidak menyinggung perasaan guru yang di supervisi, hal ini 

menunjukkan bahwa secara teori langkah kepala sekolah sangat tepat. 
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c. Penguatan: dalam kesempatan ini guru perlu diberi penguatan agar ia tidak 

putus asa dan tetap bersemangat untuk maju 

Proses penguatan sangat penting dalam tahap tindak lanjut hasil 

supervisi, hal ini disebabkan tidak semua guru mau menerima hasil supervisi 

kepala sekolah, penguatan itu sendiri dilakukan dengan dua cara yakni 

penguatan positif dilakukan dengan cara memuji hal-hal yang dia sudah 

dilakukan dengan baik. Dan penguatan negative dilakukan dengan cara 

mengurangi beban guru, misalnya dalam waktu enam bulan tidak perlu 

diadakan supervisi sebab cara kerja guru sudah baik. 

Berdasarkan data wawancara diperoleh keterangan sebagai berikut: 

“Penguatan yang dilakukan biasanya penguatan positif, yang menjadi 

fokus adalah bagaimana seorang guru memahami bahwa dalam mengajar 

perlu ada yang mengkoreksi dan menilai semata-mata demi kemajuan guru itu 

sendiri. Penguatan positif dilakukan dalam beragam bentuk salah satunya 

dengan memberikan motivasi dan menunjukkan bahwa ketika ada catatan 

yang menyangkut kekurangan bukanlah semata-mata sebagai kekurangan 

akan tetapi hanya perlu penyempurnaan saja.”
20

 

Data tersebut menunjukkan bahwa kepala SMPN 1 Batanghari lebih 

memilih penguatan positif dalam hal ini kelemahan guru dianggap sebagai 

penyempurnaan yang artinya bahwa ini sebagai pujian, menurut teori langkah 

kepala sekolah sudah tepat dalam penguatan positif guru perlu terus menerus 

dikembangkan motivasinya dengan jalan dipuji meskipun dengan bahasa yang 

lain seperti dalam kalimat “hanya perlu penyempurnaan saja”. 

d. Tindak lanjut: pertemuan balikan diakhiri dengan membuat kesepakatan 

tindak lanjut supervisi  yang baru saja dilakukan. 
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Pertemuan balikan ini membahas masalah yang dihadapi guru dan 

hasil-hasil yang diperoleh selama kegiatan observasi kelas dilaksanakan, 

berdasarkan hasil observasi yang dibuat kepala sekolah pada saat 

mengobservasi kegiatan guru Pendidikan Agama Islam dalam mengajar 

terdapat beberapa catatan penting, yaitu: 

1) Secara umum guru Pendidikan Agama Islam memiliki kemampuan 

mengajar yang baik. hanya saja dalam hal gaya mengajar masih monoton 

(terlalu banyak ceramah); untuk masalah ini kepala sekolah menyarankan 

agar guru menggunakan metode yang bervariasi akan tetapi perlu 

disesuaikan dengan materi yang disampaikan kepada peserta didik. 

2) Suasana kelas kurang kondusif dimana peserta didik lebih banyak diam, 

memang jika dilihat mereka tidak ribut akan tetapi terlihat kaku dan pasif 

seperti ketika guru menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik, 

mereka hanya diam.  Untuk mengatasi masalah ini kepala sekolah 

menyarankan agar guru menemukan metode yang tepat dalam merumuskan 

pembelajaran yang baik sehingga suasana kelas jauh lebih kondusif dan 

interaksi edukatif antara peserta didik dan guru dapat terwujud.
21

 

Berdasarkan observasi hasil supervisi diketahui bahwa hasil penting 

supervisi kepala sekolah adalah guru Pendidikan Agama Islam perlu 

menyempurnakan cara mengajar agar peserta didik tidak merasa bosan dan 

guru Pendidikan Agama Islam perlu meningkatkan kemampuan dalam 

mengelola dan menguasai kelas sehingga suasana pembelajaran tidak pasif. 

2. Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam  

Upaya untuk meningkatkan kinerja guru pendidikan agama Islam diperlukan 

tiga kemampuan yaitu: 

a. Merencanakan pembelajaran  
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Berkenaan dengan peningkatan  kinerja guru Pendidikan Agama Islam di 

SMPN 1 Batanghari,  berdasarkan data-data lapangan diperoleh penjelasan 

sebagai berikut: 

“Saya berusaha untuk membuat RPP dan Silabus sebab itu tuntutan bagi 

seorang tenaga pengajar yang berusaha untuk professional hanya saja dalam 

pelaksanaannya memang terkadang tidak sesuai dengna RPP contohnya ketika 

metode pembelajaran di RPP tertulis ceramah ternyata dilapangan peserta didik 

kurang begitu antusias sehingga saya merubah metodenya. Langkah penyusunan 

silabus dan RPP dasar pertimbangannya adalah program pembelajaran yang ada 

di desain sedemikian rupa sesuai dengan kurikulum yang diberikan pemerintah, 

kemudian dari satuan-satuan pembelajara itu setiap item dari RPP dan silabus 

disusun, untuk keperluan tersebut biasanya contoh yang diberikan kepala sekolah 

dijadikan pedoman. Dalam pelaksanaannya saya berusaha untuk 

melaksanakannya sesuai dengan RPP yang disusun akan tetapi kadang pada saat 

pembelajaran memilih yang sesuai dengan pedoman, dalam hal ini yang saya 

lakukan adalah dengan cara menyusun per satuan waktu dan per pelajaran.”
22

 

Langkah-langkah pembelajaran yang disusun meliputi tahap pembukaan 

biasanya saya melakukan pengulangan terhadap materi yang diberikan minggu 

lalu, tujuannya agar peserta didik ingat kembali dengan materi yang akan 

dibahas. Kemudian membagi materi sesuai dengan waktu dan metode yang akan 

diterapkan seperti jika materinya  Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin 

dan mim mati maka metodenya adalah ceramah dan demonstrasi. 

b. Melaksanakan Pembelajaran 

Data-data mengenai pelaksanaan pembelajaran oleh guru pendidikan agama 

Islam diperleh melalui observasi sebagai berikut: 

a) Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
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Kegiatan Pendahuluan Pertama Guru memulai pelajaran dengan 

mengucapkan salam, kemudian dilanjutkan do’a bersama. Kedua  guru 

bertanya tetang pelajaran yang sudah disampaikan minggu minggu yang lalu. 

Selanjutnya  Guru bertanya mengenai  ilmu tajwid materi pelajaran yang 

akan di bahas hari ini. Ketiga Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan 

belajar ilmu tajwid dan manfaatnya. Keempat Guru memilih beberapa siswa 

yang mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an di atas rata-rata untuk 

membaca Al-Quran sebagai sampel. Kelima Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap 

kelompok. 

b) Kegiatan Inti 

1) Eksplorasi 

Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan nun mati/tanwin. Guru 

memberi penjelasan singkat mengenai pengertian nun mati/tanwin serta 

pembagiannya. 

2) Elaborasi  

a) Siswa mencari, menemukan, dan mengklasifikasikan huruf-huruf 

izhar, idgham bighunnah, idgham bilaghunnah, ikhfa’, dan iqlab. 

b) Siswa berdiskusi dan mengklarifikasikan lafaz yang mengandung  

bacaan izhar, idgham bighunnah, idgham bilaghunnah,  ikhfa’ dan 

iqlab. 

c) Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan mim mati. 



86 
 

d) Guru memberi penjelasan singkat mengenai pengertian   mim mati 

serta pembagiannya. 

e) Siswa mencari, menemukan, dan mengklasifikasikan huruf-huruf izhar 

syafawi, ikhfa’ syafawi, dan idgham mimi. 

f)  Siswa berdiskusi dan mengidentifikasi lafaz yang mengandung bacaan 

izhar syafawi, ikhfa’ syafawi, dan idgham mimi. 

 

 

3) Konfirmasi  

a. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa  

b. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan ) 

4) Kegiatan Penutup  

a. bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

b. melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

c. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

d. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan 

tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil 

belajar peserta didik; 

e. menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
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Dalam pembelajaran Ilmu tajwid guru  menggunakan media 

pembelajaran berupa power point  yang di tayangkan lewat LCD agar 

peserta didik lebih jelas dalam memahami hukum bacaan nun 

mati/tanwin dan mim mati melalui  ayat-ayat yang ditayangkan lewat 

LCD tersebut. Setelah selesai menayangkan  materi  guru memberikan 

ruang Tanya jawab kepada peserta didik materi tentang hukum bacaan 

nun mati/tanwin dan mim mati. Suasana pembelajaran di kelas sangat 

kondusif, tenang dan peserta didik banyak menyampaikan jawaban-

jawaban yang diberikan oleh guru. Peserta didik tampak seirus 

menyimak tayangan/ penjelasan dari guru. Setelah tayangan/penjelasan 

selesai guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik sebagai alat 

evaluasi pembelajaran.  Di akhir pelajaran (5 menit menjelang jam 

pelajaran berakhir guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk 

menyimpulkan materi yang baru saja dipelajari.
23

 

Penguasaan kelas guru Pendidikan Agama Islam berdasarkan 

pengamatan peneliti menunjukkan guru mampu mengarahkan peserta 

didik untuk tetap fokus pada pelajaran terlihat dari banyaknya peserta 

didik yang memperhatikan penjelasan dari guru.
24

 

Kemudian dalam menggunakan media pembelajaran guru 

mampu menyesuaikan jenis media dengan materi seperti pada saat 

materi hukum bacaan nun mati/ tanwin dan mim mati, guru 
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menggunakan media yang sesuai seperti potongan ayat-ayat Al-Quran 

dibuat power poin yang ditayangkan lewat LCD.
25

 

Secara umum ketika penulis meninjau proses penyusunan 

perencanaan program pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran 

dengan variasi metode mengajar dan penguasaan kelas yang baik dapat 

dipahami bahwa guru Pendidikan Agama Islam memiliki kinerja yang 

baik, persoalannya adalah ketika dihadapkan pada posisi apakah 

kinerja ini diakibatkan oleh supervisi pengajaran maka jawaban ini 

tidaklah mudah untuk menjawabnya sebab banyak faktor yang 

menyebabkan guru memiliki kinerja yang baik, meskipun demikian 

dalam pembahasan selanjutnya akan dibahas implikasi dari supervisi 

pengajaran tersebut terhadap kinerja guru Pendidikan Agama Islam 

dalam proses pembelajaran Pendidikan agama Islam. 

Untuk menentukan apakah supervisi pengajaran Kepala 

Sekolah SMP N 1 Batanghari berimplikasi terhadap kinerja guru 

dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam terlebih dahulu 

perlu diberikan kriteria penilaian untuk mengetahui kondisi supervisi 

pengajaran dan kinerja guru Pendidikan Aama Islam. 

Sebagaimana telah diuraikan di bagian pembahasan mengenai 

supervisi pengajaran yang dilakukan kepala sekolah Nampak bahwa 

kegiatan supervisi kepala SMPN 1 Batanghari dilaksanakan secara 

terencana dan berkesinambungan, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa 
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kegiatan supervisi tersebut dilaksanakan tidak asal jalan akan tetapi 

benar-benar bertujuan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

terutama supervisi dalam bentuk observasi kelas, terkait dengan 

langkah-langkah persiapan supervisi kepala sekolah menerapkan 

seluruh komponen idealnya pelaksanaan supervisi mulai dari tahap 

menentukan guru, kelas, materi, metode sampai mempersiapkan alat-

alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan observasi. Kemudian pada 

tahap proses observasi kepala sekolah datang di kelas tanpa 

mengganggu atau merusak konsentrasi pembelajaran pendidikan 

agama islam, hal ini menunjukkan bahwa kepala sekolah telah 

melakukan langkah proses observasi kelas dengan baik. Dan yang 

terpenting adalah kegiatan pertemuan balikan dan catatan-catatan 

penting yang dibahas bersama-sama antara kepala sekolah dengan guru 

Pendidikan Agama Islam yang menunjukkan bahwa kegiatan supervisi 

pengajaran benar-benar dilakukan untuk menyempurnakan 

kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam. Setelah kepala sekolah melakukan supervisi  maka dapat dilihat 

dari kegiatan tindak lanjut hasil supervisi  yang menunjukkan adanya 

peningkatan kinerja guru dalam mengajar. 

Selanjutnya berkenaan dengan kinerja guru dapat diketahui dari 

hasil wawancara, observasi dan dokumentasi seperti tertera dalam 

tabel berikut ini: 

Tabel 4 
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Skor Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam dalam Perencanan Pembelajaran 

di SMP N 1 Batanghari 

 

No Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Nilai 

1 Tujuan Pembelajaran 

a. Standar Kompetensi 

b. Indikator 

c. Ranah Tujuan (Komprehensip) 

d. Sesuai dengan kurikulum  

4 

2 Bahan Belajar/ Materi Pelajaran 

a. Bahan belajar mengacu/ sesuai dengan tujuan 

b. Bahan belajar disusun secara sistematis 

c. Menggunakan bahan belajar sesuai dengan kurikulum 

d. Memberi pengayaan  

4 

3 Strategi/ Metode Pembelajaran 

a. Pemilihan metode disesuaikan dengan tujuan 

b. Pemilihan metode disesuaikan dengan materi 

c. Penentuan langkah-langkah proses pembelajaran 

berdasarkan metode yang digunakan 

d. Penataan alokasi waktu proses pembelajaran sesuai 

dengan proporsi 

e. Penetapan metode berdasarkan pertimbangan 

kemampuan siswa 

f. Memberi pengayaan  

4 

4 Media Pembelajaran 

a. Pemilihan metode disesuaikan dengan tujuan 

b. Media disesuaikan dengan tujuan pembelajaran 

c. Media disesuaikan dengan materi pembelajaran 

d. Media disesuaikan dengan kondisi kelas 

e. Media disesuaikan dengan jenis evaluasi 

f. Media disesuaikan dengan kemampuan guru 

g. Media disesuaikan dengan perkembangan siswa  

3 

5 Evaluasi  

a. Evaluasi mengacu pada tujuan 

b. Mencantumkan bentuk evaluasi 

c. Mencantumkan jenis evaluasi  

d. Disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia 

e. Evaluasi disesuaikan dengan kaidah evaluasi  

4 

Total Nilai 19 

Kategori  Baik  

Dokumentasi, Kepala SMPN 1 Batanghari  tanggal 16 Februari  2013 

Keterangan: 

Nilai 4 jika semua descriptor tampak 

Nilai 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak 
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Nilai 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Nilai 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Nilai 0 jika tidak ada descriptor yang tampak 

 

 

Skor predikat:  

01 – 05 = Predikat sangat kurang 

06 – 10 = Predikat kurang 

11 – 15 = Predikat cukup 

16 – 20 = Predikat baik  

 

Berdasarkan hasil penilaian atas dokumen RPP yang disusun oleh guru 

Pendidikan Agama Islam ternyata memperoleh rentang skor 19 yang berarti 

memperoleh predikat baik.
26

 

 

Tabel 5 

Skor Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam dalam Proses  

Pembelajaran di SMP N 1 Batanghari 

No Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Nilai 

1 Kemampuan Membuka Pelajaran 

a. Menarik perhatian siswa 

b. Memberikan motivasi awal 

c. Memberikan apersepsi (kaitan materi yang sebelumnya 

dengan materi yang akan disampaikan) 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

diberikan 

e. Memberikan acuan bahan belajar yang akan diberikan   

3 

2 Sikap Guru dalam Proses Pembelajarna 

a. Kejelasan artikulasi suara 

b. Variasi gerakan badan tidak mengganggu perhatian 

siswa 

c. Antusiasme dalam penampilan 

d. Mobilitas posisi mengajar  

4 

3 Penguasaan Bahan Ajar (Materi Pelajaran)  

a. Bahan belajar disajikan sesuai dengan langkah-langkah 

yang direncanakan dalam RPP 

b. Kejelasan dalam menjelaskan bahan belajar (materi) 

c. Kejelasan dalam memberikan contoh 

d. Memiliki wawasan yang luas dalam menyampaikan 

4 
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bahan belajar  

4 Kegiatan Belajar Mengajar (Proses Pembelajaran) 

a. Kesesuaian metode dengan bahan belajar yang 

disampaikan 

b. Penyajian bahan pelajaran sesuai dengan tujuan/ 

indicator yang telah ditetapkan 

c. Memiliki keterampilan dalam menanggapi dan 

merespon pertanayan siswa  

d. Ketepatan dalam penggunaan alokasi waktu yang 

disediakan  

3 

5 

 

 Kemampuan Menggunakan Media Pembelajaran 

a. Memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan media 

b. Ketepatan/ kesesuaian penggunaan media dengan 

materi yang disampaikan  

c. Memiliki keterampilan dalam penggunaan media 

pembelajaran 

d. Membantu meningkatkan perhatian siswa dalam 

kegiatan pembelajaran  

3 

Total Nilai 17 

Kategori  Baik  

Dokumentasi, Kepala SMPN 1 Batanghari  tanggal 16 Februari  2013 

Keterangan: 

Nilai 4 jika semua descriptor tampak 

Nilai 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Nilai 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Nilai 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Nilai 0 jika tidak ada descriptor yang tampak 

 

Skor predikat:  

01 – 05 = Predikat sangat kurang 

06 – 10 = Predikat kurang 

11 – 15 = Predikat cukup 

16 – 20 = Predikat baik  

 

Berdasarkan perolehan skor yang diperoleh guru dengan data observasi 

sebagaimana disebutkan di atas, nampak bahwa guru memperoleh predikat 

baik, artinya bahwa guru dalam melaksanakan proses pembelajaran pendidikan 

agama Islam dengan skor nilai 17 (baik).
27

 

Tabel 6 
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Skor Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam dalam Evaluasi  

Pembelajaran di SMP N 1 Batanghari 

 

No Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Nilai 

1 Evaluasi Pembelajaran  

a. Penilaian relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan  

b. Menggunakan bentuk dan jenis ragam penilaian  

c. Penilaian yang dibertikan untuk bertanya dan 

menjawab pertanyaan  

3 

2  Kemampuan Menutup Kegiatan Pembelajaran 

a. Meninjau kembali materi yang telah diberikan 

b. Memberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab 

pertanyaan   

4 

3 Tindak Lanjut/ Follow Up 

a. Memberikan tugas kepada siswa baik secara individu 

maupun kelompok 

b. Menginformasikan materi/ bahan belajar yang akan 

dipelajari berikutnya 

c. Memberikan motivasi untuk selalu terus belajar  

4 

Total Nilai 11 

Kategori  Baik  

Dokumentasi, Kepala SMPN 1 Batanghari  tanggal 16 Februari  2013 

Keterangan: 

Nilai 4 jika semua descriptor tampak 

Nilai 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Nilai 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Nilai 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Nilai 0 jika tidak ada descriptor yang tampak 

 

Skor predikat:  

01 – 03 = Predikat sangat kurang 

04 – 06 = Predikat kurang 

07 – 09 = Predikat cukup 

10 – 12 = Predikat baik  

 

Berdasarkan skor yang diperoleh menunjukkan bahwa guru Pendidikan 

Agama Islam memiliki kemampuan/ kinerja yang baik dalam pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran pendidikan Agama Islam.
28
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Terkait dengan implementasi supervisi kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru pendidikan agama Islam hal ini menunjukkan 

bahwa dengan kegiatan supervisi yang telah dilaksanakan oleh kepala sekolah 

ternyata mampu meningkatkan kinerja guru dalam proses pembelajaran 

pendidikan agama Islam. Hal ini sebagaimana diakui oleh guru Pendidikan 

Agama Islam: 

“Kegiatan supervisi pengajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah 

yang sangat membantu guru dalam meningkatkan kemampuan baik dalam 

penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran bahkan sampai 

pada evaluasi pembelajaran. Dalam hal ini ketika kepala sekolah peduli dengan 

kemampuan guru maka dalam diri guru timbul semangat dan motivasi yang 

tinggi untuk terus berusaha meningkatkan kinerjanya dalam proses 

pembelajaran.”
29

 

Jika seorang guru memahami dengan benar apa yang harus dilakukan 

mengapa ia harus melakukannya dan menyadari bagaimana ia dapat 

melakukannya dengan sebaik-baiknya, kemudian ia melakukannya sesuai 

dengan pertimbangan yang terbaik. Dengan berbuat demikian, ia telah berada di 

dalam arus proses untuk menjadi seorang guru professional,  

Dalam menjalankan tugasnya guru pendidikan agama Islam di SMP N 1 

Batanghari memiliki visi kedepan, dalam hal ini adalah masa depan dari 

generasi muda yang berbahagia, yaitu: pendekatan mengajar yang kreatif, 

inofatif dan menyenangkan.  

Seperti pernyataan dari guru pendidikan agama Islam bahwa “tanpa visi, 

sepanjang hayat kita akan berbicara negatif: tentang  pendidikan. , mengajar 

                                                           
29

Drs. Hayumi, Guru Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Batanghari, wawancara tanggal , 16 

Februari  2013 
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adalah pekerjaan yang membosankan, murid tidak berselera belajar, bahkan 

munkgin juga seminar hanya menghabiskan tenaga. Lalu kita pun menjadi 

semakin lumpuh, dikalahkan oleh mata rantai permasalahan yang tampaknya 

tidak pernah (memang tidak pernah) akan hilang”.
30

 

Pada dasarnya, argumentasi ini menekankan perlunya kinerja guru 

dilihat sebagai pengembangan serangkaian paradigma baru di dalam 

pendidikan, antara lain dikaitkan dengan kondisi-kondisi yang akan dan sedang 

mempengaruhi kehidupan di dunia, yang esensinya harus dapat ditangkap para 

guru, tidak hanya guru pendidikan agama Islam di SMPN 1 Batanghari saja. 

Peralihan dan paradigma pendidikan yang hanya mengawetkan kemajuan, ke 

paradigma  pendidikan yang merintis kemajuan. Guru dengan orientasi 

professional demikian, akan merangsang anak didiknya untuk mencari jawaban, 

untuk meneliti masalah, dan mengembangkan sendiri berbagai informasi baru. 

Dia tidak berharga apa-apa di dalam kehidupan anak didik. 

Jika dilihat dari cara mengajar dan tahap perencanaan hingga tahap 

penilaian, dari guru Pendidikan Agama Islam memang tidak bisa dijadikan 

tolok ukur secara umum (di SMPN 1 Batanghari) jelas berbeda dengan guru 

lainnya. Dapat dikatakan bahwa selain memiliki kemampuan dalam mengajar, 

ia juga mampu mengkondisikan peserta didik dengan baik, untuk bisa dengan 

mudah menerima apa yang disampaikannya. Tidak hanya itu, guru pendidikan 

Agama Islam di SMPN 1 Batanghari mempersiapkan materi pelajaran dengan 
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baik sehingga dalam pelaksanaannya mampu menguasai materi dengan baik, 

terstruktur, dan jarang melenceng dari apa yang seharusnya disampaikan. Jika 

pada proses penyampaian masih kurang menguasai, maka besar kemungkinan 

peserta didik kurang  paham tentang materi tersebut. 

Pada dasarnya, kinerja seorang guru tidak hanya tercermin dari 

kemampuannya dalam menguasai pelajaran saja, melainkan juga pada tanggung 

jawabnya sebagai pengajar yang salah satunya adalah kehadirannya di dalam 

kelas untuk melaksanakan tugasnya. Bisa di bilang waktu 1 kali pertemuan 

dengan 2 jam pelajaran dalam satu minggu, belum cukup untuk 

mengapresiasikan tujuan dari pembelajaran pendidikan agama islam itu sendiri. 

Tetapi mengingat keterbatasan waktu, dengan melihat banyaknya mata 

pelajaran lain yang juga harus diterima peserta didik maka pembelajaran 

pendidikan agama Islam khususnya di SMPN 1 Batanghari dilakukan seefektif 

mungkin dengan tidak mematikan kreativitas peserta didik. Oleh Karena itu 

interaksi dengan peserta didik sangatlah penting. Guru diharapkan mampu 

untuk hadir paling tidak 90 persen untuk mengisi pelajaran. Pemberian tugas 

untuk mengganti setiap jam kosong bukan solusi terbaik, tetapi lebih pada 

bagaimana seorang guru bisa memenuhi tuntutan profesinya untuk lebih 

professional di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 

Menghadapi pesatnya persaingan pendidikan di tataran global, semua 

pihak perlu menyamakan sikap untuk mengedepankan peningkatan mutu 

pendidikan. Pemerintah, masyarakat, kalangan pendidik serta semua sub system 

bidang pendidikan harus berpartisipasi mengejar ketertinggalan maupun 



97 
 

meningkatkan prestasi yang telah diraih. Setiap kali membedah mutu 

pembelajaran, guru selalu dijadikan kambing hitam, terlebih dengan mutu 

pendidikan Indonesia yang terus terpuruk dibanding Negara tetangga. 

Dari pernyataan-pernyataan di atas rasanya tidak mudah untuk menjadi 

guru yang memiliki kinerja yang baik tanpa dukungan dari kepala sekolah 

terutama dalam hal supervisi pengajaran, dewasa ini guru menjadi fokus utama 

dan kritik-kritik atas ketidak beresan syistem pendidikan, namun pada sisi guru 

juga menjadi sosok yang paling diharapkan dapat merefonnasi tataran 

pendidikan. Guru menjadi mata rantai terpenting yang menghubungkan antara 

pengajaran dengan harapan akan masa depan pendidikan sekolah yang lebih 

baik. 

Eksistensi sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan masih diperlukan 

oleh masyarakat. Academic learning secara formal di sekolah masih dianggap 

sangat penting. Para orang tua masih menganggap perlu mengirimkan anak-

anaknya ke sekolah. Guru masih tetap dianggap bertanggung jawab atas 

keberhasilan pembelajaran akademis peserta didik. Institusi sekolah termasuk 

kuriklum dan fasilitas pendukungnya dituntut untuk mampu bersaing tidak saja 

secara lokal juga secara global. Karenanya untuk menghadapi semua tantangan 

ini, kinerja guru-guru harus teruji. Penguasaan atas materi mata pelajaran saja 

tidak lagi cukup. Guru diharapkan bertanggung jawab atas pengembangan 

profesi mereka sendiri terus-menerus, tidak “gaptek” (gagap teknologi), harus 

benar-benar menguasai teknologi pembelajaran termasuk penggunaan computer 

dan teknologi lainnya untuk proses belajar mengajar dan pengembangan 
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profesi. Guru abad 21 harus menguasai banyak pengetahuan (akademik, 

pedagogic, sosial dan budaya), mampu berpikir kritis, tanggap terhadap setiap 

perubahan, dan mampu menyelesaikan masalah. Guru tidak boleh hanya datang 

ke sekolah melulu untuk mengajar saja kemampuan untuk mengelola kelas saja 

tidak cukup lagi. Guru diharapkan bisa menjadi pemimpin dan agen perubahan 

yang mampu mempersiapkan anak didik untuk siap menghadapi tantangan 

global di luar sekolah. 

Selain orang tua, peran guru dalam mengarahkan masa depan anak 

didiknya sangat signifikan. Bisa dibayangkan apa jadinya kalau guru tidak siap 

menghadapi semua tantangan dinamika pendidikan abad 21 ini, yang notabene 

masih terus akan berubah. Pengembangan profesionalisme guru menjadi 

perhatian secara global, karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya 

memberikan informasi-informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan 

juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era 

hiperkomepitisi. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu 

melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta desakan yang 

berkembang dalam dirinya. Pemberdayaan peserta didik ini meliputi aspek-

aspek keperibadian terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan 

keterampilan. Tugas mulia itu menjadi berat karena bukan saja guru harus 

mempersiapkan generasi muda memasuki abad pengetahuan, melainkan harus 

mempersiapkan diri agar tetap eksis, baik sebagai individu maupun sebagai 

professional. 
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Kinerja guru dalam mengelola/ memimpin proses belajar dapat 

diindikasikan dari proses belajar mengajar yang berlangsung berdasarkan data 

observasi dan wawancara dapat diketahui hal-hal sebagai berikut: secara umum 

proses pembelajaran berjalan dengan baik, hal ini dilihat dan terjadinya 

interaksi edukatif antara guru denga peserta didik pada saat pembelajaran 

sebagaimana hasil observasi. Indicator yang menguatkan terjadinya proses 

pembelajaran dengan baik adalah guru mampu mengelola kelas sehingga setiap 

materi yang disampaikan mampu menghidupkan suasan dialogis pertanyaan 

dan jawaban materi dari peserta didik ke peserta didik dan dari peserta didik ke 

guru. 

Berdasarkan ulasan analisis tersebut dapat dipahami bahwa dalam 

proses pembelajaran kinerja guru ditunjang dengan kemampuan guru dalam 

mengelola kelas, artinya dalam situasi pembelajaran guru mampu 

menempatkan dirinya sebagai seorang pengajar yang penuh dengan tanggung 

jawab sehingga suasana belajar di kelas benar-benar menjadi lebih hidup dan  

menimbulkan suasana belajar yang jauh lebih kondusif. 

c. Evaluasi pembelajaran 

Kegiatan evaluasi dilakukan oleh guru dalam dua bentuk yaitu bentuk 

test dan non test. Pada bentuk test evaluasi digunakan untuk menilai 

sejauhmana kemampuan peserta didik dalam menyerap materi pembelajaran. 

hal inilah yang mendasari penggunaan bentuk evaluasi test dengan model 

Tanya jawab hanya saja evaluasi test ditunjukkan kepada peserta didik tertentu 
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sebagai sampel saja. Terkait dengan teknik evaluasi non test. Sementara itu 

tujuan dari evaluasi sendiri adalah: (1) untuk merangsang kegiatan peserta didik 

dalam menempuh program pendidikan (2) untuk mencari dan menemukan 

faktor-faktor penyebab kurang berhasilnya peserta didik dalam mengikuti 

program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau 

cara-cara perbaikannya. Artinya teknik evaluasi non test ini akan menjadi 

efektif apabila kegiatan yang dilakukan mampu merubah keadaan dari kondisi 

belajar peserta didik yang kurang baik menjadi baik dan yang terpenting adalah 

menemukan solusi dan memperbaiki program kegiatan pembelajaran yang 

dianggap kurang baik. 

 

 

    




