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BAB II 

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 

 

A. Kajian Peneletian Terdahulu 

1. Tesis yang ditulis oleh M. Asyhari, Program Magister IAIN Wali Songgo 

Semarang tahun 2011, dengan judul “Supervisi Akademik Pengawas 

Tsanawiyah di Kabupaten Jepara”.14 Tujuan penelitian tersebut adalah 

untuk mengetahui proses pelaksanaan supervisi akademik pengawas 

Madrasah tsanawiyah di Kabupaten Jepara yang meliputi proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam pelaksanaan supervisi 

bagaimana supervisor baik kepala sekolah maupun pengawas memberikan 

motivasi, arahan, bimbingan, dan pembinaan oleh untuk meningkatkan 

kinerja guru yang bermuara pada peningkatan kompetensi kemampuan 

profesional guru.  

2. Tesis yang ditulis oleh Mardiyono, dengan judul “Supervisi Kunjungan 

Kelas dan Etos Kerja Guru Hubungannya Dengan Kualitas Pengajaran 

Pada SMU Negeri Kabupaten Demak”.15 Fokus penelitiannya bagaimana 

pelaksanaan supervisi kunjungan kelas  yang dilakukan oleh pengawas dan 

etos kerja guru yang akan berpengaruh terhadap kualitas pengajaran. 

Menurut Mardiyono untuk meningkatkan kualitas pengajaran sangat 

diperlukan supervisi kunjungan kelas, supervisi kunjungan kelas yang 

                                                           
14M. Asyhari, “Supervisi Akademik Pengawas Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Jepara”, 

Tesis, Semarang : IAIN Walisongo , 2011, hlm. 12. 
15Mardiyono, “Supervisi Kunjungan Kelasdan Etos Kerja Guru Hubunganya dengan Kualitas 

Pengajaran Pada SMU Negeri Kabupaten Demak”, Tesis, Demak : DPS UNES Demak, 2011, hlm. 

9. 
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secara rutinitas akan mempengaruhi pembelajaran. Supervisor dalam hal 

ini pengawas akan melihat lansung pelaksanaan pembelajaran. Supervisi 

kunjungan kelas dan etos kerja guru mempunyai pengaruh positif terhadap 

kualitas pengajaran. Semakin sering dilakukan kegiatan supervisi 

akademik dilaksanakan secara profesional oleh pengawas maupun kepala 

sekolah maka akan meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan 

guru.  

3. Penelitian oleh Rasmin Simbolon dengan judul “Peningkatan Kompetensi 

Guru Membuat Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Melalui Workshop 

Model P2FR di SMP Negeri 43 Medan”.16 Penelitinan ini bertujuan untuk 

mengetahui apa saja kendala yang dihadapi guru SMP Negeri 43 Medan 

membuat Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Selama ini karena kurangnya 

pemahaman guru membuat Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menjadi 

alasan bagi guru SMP Negeri 43 Medan tidak membuat penelitian 

tersebut, padahal yang diharapkan guru harus mampu membuat Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Untuk membuat Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

dilakukan melalui Workshop Model P2FR. Model yang digunakan dalam 

workshop ini adalah Model Kemmis yang dirancang dengan proses siklus 

(cylical) yang terdiri dati 4 (empat) fase kegiatan yaitu: merencanakan 

(planning), melakukan tindakan (action), mengamati (observatian), dan 

merefleksi (reflektif). 

                                                           
16Rasmin Simbolon, Peningkatan Kompetensi Guru Membuat Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) Melalui Workshop Model P2FR di SMP Negeri 43 Medan”, Jurnal Penelitian Bidang 

Pendidikan,  Volume 20 Nomor 2 September 2014, hlm. 67. 
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4. Penelitian Muhammad Hilal dan Yaumi “Pengembangan Kinerja Guru 

Melalui Penelitian Tindakan Kelas Pada Sma Negeri Di Kota Palopo”.17  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kompetensi guru 

pada SMA Negeri di Kota Palopo dalam melakukan penelitian tindakan 

kelas. Apa saja kendala yang mereka hadapi dalam melakukan penelitian 

tindakan kelas. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang 

kajiannya bersifat kua-litatif-verifikatif untuk mengungkap makna yang 

ada di balik fenomena realitas sosial tentang pengembangan kinerja guru 

melalui PTK pada SMA Negeri di Kota Palopo.  

5. Penelitian oleh Saiful Annur tentang Pembinaan Profesionalitas Guru 

Pendidikan Agama Islam yang dilakukan oleh Pengawas PAI. Fokus 

penelitiannya bagaimana pemebinaan yang dilakukan pengawas untuk 

meningkatkan profesionalitas Guru PAI. Menurut bahwa upaya pembinaan 

profesionalitas guru PAI hendaklah dilakukan secara sistematis dan 

terencana dengan baik, mengingat keberadaan guru agama merupakan 

salah satu komponen yang sangat penting dalam aktifitas pendidikan 

Islam.18 

6. Tesis Sunaryo dengan judul “Strategi Pengawas Sekolah Menengah 

Kejuruan dalam Upaya Peningkatan Mutu SMK Muhammadiyah Tolitoli 

di Kabupaten Tolitoli” Fokus penelitiannya bagaimana strategi yang 

dilakukan pengawas di SMK Muhammadiyah Kabupaten Tolitoli dalam 

                                                           
17Muhammad Hilal dan Yaumi “Pengembangan Kinerja Guru Melalui Penelitian Tindakan 

Kelas Pada Sma Negeri Di Kota Palopo”, Jurnal Lentera Pendidikan, VOL. 18 Desember 2015, 

hlm. 34. 
18Saiful Annur, “Pembinaan Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam”, Ta’dib, Vol. 

XI. No. 01, Juni 2006, hlm. 59.  
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upaya meningkatakatkan pembelajaran, dengan melakukan pembaruan 

program sekolah secara profesional dengan mengacu pada delapan standar  

nasional pendidikan.19 

7. Tesis Ismail Huntua dengan judul “Kinerja Supervisor dalam 

Meningkatkan Kreativitas Guru PAI SMP Negeri di Kabupaten Bone 

Bolango Provinsi Gorontalo”. Fokus penelitiannya bagaimana kinerja 

pengawas untuk meningkatkan kreativitas guru PAI.20  

8. Disertasi Musdalifa dengan judul  “Implementasi Tugas Pengawas dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Model Makassar”. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran tentang Implementasi Tugas Pengawas dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru PAI.21 Di samping itu juga ingin mengetahui 

teknik-teknik supervisi yang dilakukan pengawas yang merupakan 

implementasi dari tugas pengawas itu sendiri dalam meningkatkan kinerja 

guru.   

9. Tesis yang ditulis oleh Handdri Kusuma, dengan judul “Supervisi 

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) dalam meningkatkan 

kualitas Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di kecamatan Tegalrejo 

                                                           
19Sunaryo, “Strategi Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan dalam Upaya Peningkatan Mutu 

SMK Muhammadiyah Tolitoli di Kabupaten Tolitoli“, Tesis, Makassar: Program Pascasarjana 

UIN Alauddin Makassar, 2012, hlm. 10. 
20Ismail Huntua, “Kinerja Supervisor dalam Meningkatkan Kreativitas Guru PAI SMP 

Negeri di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo“, Tesis,  Makassar: PPUIN Alauddin 

Makassar, 2013, hlm. 11. 
21Musdalifa, “Implementasi Tugas Pengawas dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan 

Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar”, Disertasi, Makassar: Program 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2012, hlm. 13. 
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Kota Yogyakarta”.22 Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran mengenai langkah-langkah, metode-metode dan proses-proses 

pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh pengawas terhadap guru PAI 

di sekolah dasar umum yang berada di kecamatan Tegalrejo Yogyakarta.  

10. Tesis Syatriya Kurniansyah “Strategi Supervisi Akademik Pengawas dan 

Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru PAI pada 

Sekolah Unggulan di Yogyakarta”.23 Penelitian ini mencoba mengetahui 

strategi-strategi supervisi akademik yang dilakukan pengawas dan kepala 

sekolah dalam mewujudkan sekolah ungulan. 

      Berdasarkan dari berbagai penelitian sebelumnya, pada dasarnya 

penelitian tersebut relevan dengan yang akan diteliti penulis, terutama 

pada sasaran penelitian yaitu pengawas Pendidikan Agama Islam dan guru 

Pendidikan Agama Islam. Akan tetapi penelitian sebelumnya belum ada 

yang membahas secara spesifik tentang  strategi pengawas dalam 

membantu guru Pendidikan Agama Islam dalam pembuatan karya ilmiah 

terutama penelitian tindakan kelas. 

 

 

 

 

                                                           
22Handdri Kusuma, Supervisi Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) dalam 

meningkatkan kualitas Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di kecamatan Tegalrejo Kota 

Yogyakarta, Tesis”, Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2011, hlm. 14. 
23Syatriya Kurniansyah, Strategi Supervisi Akademik Pengawas dan Kepala Sekolah dalam 

Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru PAI pada Sekolah Unggulan di Yogyakarta, “Tesis”, 

Yogyakarta : UII Yogyakarta, 2016, hlm. 17. 
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B. Kerangka Teori 

1. Starategi Supervisi oleh pengawas dalam membimbing guru PAI  

a. Strategi Supervisi oleh Pengawas 

Kata strategi awalnya dipakai dan populer di lingkungan militer. Di 

lingkungan tersebut penggunaannya lebih dominan dalam situasi perang. 

Maksud kata strategi dalam peperangan adalah pengaturan, cara untuk 

memenangi peperangan. Strategi juga diartikan taktik atau kiat untuk 

mencapai tujuan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata strategi 

berarti taktik, ilmu menggunakan sumber daya mania untuk 

melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang.24 

Dalam kontek supervisi kata “ strategi”, “cara “, atau “ pendekatan”  

disepakati mengunakan kata “teknik”  maksudnya teknik-teknik yang 

digunakan dalam kegiatan supervisi. 25   

Selanjutnya mengenai supervisi akan dibahas tentang pengertian 

supervisi terlebih dahulu. Secara  etimologis, istilah  supervisi diambil 

dari perkataan bahasa Inggris yaitu supervision artinya pengawasan di 

bidang pendidikan26. Glikman mendefinisikan supervisi sebagai 

serangkaian kegiatan untuk membantu supervisor dalam 

mengembangkan kemampuannya mengelola proses bimbingan demi 

                                                           
24 Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka Cet. 9, 1997), hlm. 1109. 
25Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Supervisi… hlm. 54. 
26 Jasmani Asf. Syaiful Mustafa, Spervisi Pendidikan Terobosan baru dalam peningkatan 

Kinerja Pengawas sekolah dan Guru (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 25. 
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pencapaian tujuan supervisi27 Pelaksanaan supervisi atau pengawasan di 

bidang pendidikan memiliki peran yang cukup penting.  

Kepala sekolah merupakan atasan di dalam lingkungan sekolah. 

Dimana seorang kepala sekolah berperan sebagai supervisor yang dapat 

memberi bantuan  kepada guru-guru dalam menstimulir guru-guru kearah 

usaha mempertahankan suasana belajar mengajar yang lebih baik.. 

Pelaksanaan proses pembelajaran di kelas tidak selamanya memberikan 

hasil yang sesuai dengan yang diinginkan, ada saja kekurangan dan 

kelemahan yang dijumpai dalam proses pembelajaran, maka untuk 

memperbaiki kondisi demikian peran supervisi pendidikan menjadi 

sangat penting untuk dilaksanakan. 

Pelaksanaan supervisi bukan untuk mencari kesalahan guru tetapi 

pelaksanaan supervisi pada dasarnya adalah proses pemberian layanan 

bantuan kepada guru untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang   

dilakukan guru dan meningkatkan kualitas hasil belajar. 

Dalam pelaksanaan supervisi seorang pengawas tentu harus 

mempunyai strategi-straegi agar tercapainya tujuan supervisi yan 

dilakukan. Teknik-teknik yang digunakan supervisor bukan berdasarkan 

jenis dan model teknik yang digunakan, tetapi berdasarkan masalah-

masalah pokok yang dihadapi oleh guru yang harus diperbaiki dalam 

mengajar. Teknik supervisi yang digunakan supervisor tergantung pada 

                                                           
27 Glickman, Supervision and Instructional Leadership (New York : Stephen P. Gordon, 

1981) hlm. 4. 
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masalah dan tantangan yang di hadapi pendidik dalam kegiatan 

mengajar.28  

Ditinjau dari objek yang disupervisi, ada 3 macam bentuk supervisi : 

Supervisi Akademik : Menitikberatkan pengamatan supervisor pada 

masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang berlangsung berada dalam 

lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam 

proses mempelajari sesuatu 

Supervisi Administrasi : Menitikberatkan pengamatan supervisor 

pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan 

pelancar terlaksananya pembelajaran. 

Supervisi Lembaga : Menyebarkan objek pengamatan supervisor 

pada aspek-aspek yang berada di sekolah. Supervisi ini dimaksudkan 

untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara 

keseluruhan. 

b. Prinsip-prinsip Supervisi 

Berikut ini dikemukakan beberapa prinsip yang harus diperhatikan 

serta dilaksanakan oleh para supervisor pendidikan atau kepala sekolah 

dalam melaksanakan kegiatan supervisi agar benar-benar efektif dalam 

usaha mencapai tujuannya. Seorang kepala sekolah yang berfungsi 

sebagai 

                                                           
28Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2012), hlm. 171. 
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supervisor dalam melaksanakan supervisi menurut Soewadji Lazaruth, 

hendaknya bertumpu pada prinsip supervisi sebagai berikut29 

1) Prinsip ilmiah 

Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang 

diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. 

Untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data, seperti 

angket, observasi, percakapan pribadi, dan sterusnya. Setiap kegiatan 

supervisi dilaksanakn secara sistematis, berencana dan kontinu. 

2) Prinsip demokratis 

Service dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan 

hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-

guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. 

Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan 

martabat guru, bukan berdasarkan atasan atau bawahan tapi 

berdasarkan kesejawatan. 

3) Prinsip kerjasama 

Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi 

sharing of idea, sharing of experience, memberi support, mendorong, 

menstimulasi guru, sehingga mereka merasa bersama. 

 

 

 

                                                           
29Piet A. Sehartian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2008), hml. 52. 
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4) Prinsip konstruktif dan edukatif 

Setiap guru akan termotivasi dalam mengembangkan potensi 

kreatifitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yag 

menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan. 

c. Teknik-teknik Suprvisi 

Agar supervisi dapat efektif, supervisor diharapkan memiliki 

pemahaman untuk memilih teknik-teknik supervisi yang cocok dengan 

tujuan yang diharapkan. Teknik-teknik supervisi menurut Sahertian 

yaitu;30 

1) Teknik yang bersifat individual 

Teknik-teknik individual meliputi, yaitu: perkunjungan kelas, 

observasi kelas, percakapan pribadi, saling mengunjungi kelas/ 

intervisitasi/, dan menilai diri sendiri.31 

(1) Perkunjungan ke kelas (classroom visitation),  

Perkunjungan ke kelas adalah seorang supervisor dalam hal ini 

pengawas PAI datang ke kelas dimana guru sedang mengajar. Ia 

mengadakan peninjauan terhadap suasana belajar di kelas itu. 

Tujuannya adalah seorang supervisor dapat membantu guru dalam 

hal pemecahan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. 

Dalam perkunjungan kelas yang diutamakan ialah mempelajari 

sifat dan kualitas cara belajar peserta didik dan bagaimana guru 

membimbing peserta didik tersebut. Perkunjungan kelas berfunsi 

                                                           
30Piet A. Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Daalam Rangka 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 53. 
31Ibid, hlm. 45. 
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sebagai alat untuk memajukan cara belajar mengajar yang baru. 

Perkunjungan ke kelas juga membantu pertumbuhan profesional 

baik guru maupun supervisor karena memberi kesempatan untuk 

meneliti prinsip dan hal belajar mengajar sendiri.32  

Perkunjungan ke kelas dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 

(1) Perkunjungan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 

(unannounced visitation). Seorang supervisor secara tiba-tiba 

datang ke kelas dimana guru sedang mengajar. Perkunjungan 

secara tiba-tiba ini ada segi positif negatifnya. Positifnya, 

supervisor dapat mengetahui keadaan yang sesungguhnya, 

sehingga ia dapat menentukan bimbingan apakah yang 

diperlukan oleh guru tersebut. Bagi guru, perkunjungan tiba-tiba 

merupakan suatu latihan dalam melaksanakan tugas mengajar 

agar setiap guru selalu mempersiapkan diri. Negatifnya, 

biasanya supervisor yang datang secara tiba-tiba, dapat 

mengakibatkan guru menjadi bingung dan gerogi, karena ia 

merasa bahwa pekerjaannya akan dinilai oleh supervisor, bagi 

guru kunjungan secara tiba-tiba juga kurang disenangi, karena ia 

berangapan bahwa supervisor datang untuk mencari kelemahan 

dan kesalahan seorang guru dalam mengajar, sehingga 

                                                           
32Ibid,. 
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menimbulkan hubungn yang kurang baik antara guru dengan 

supervisor.33  

(2) Perkunjungan dengan pemberitahuan (announced visitation), 

yaitu perkunjungan yang telah terjadwal yang direncanakan dan 

diberikan kepada setiap sekolah yang akan dikunjungi. 

Perkunjungan dengan pemberitahuan ini juga ada positf 

negatifnya. Positifnya, ada pembagian waktu yang merata bagi 

pelaksanaan supervisi terhadap semua guru yang 

memerlukannya. Dengan demikian akan tercapai efesiensi kerja 

dan meningkatkan proses belajar mengajar. Negatifnya, ada 

kemungkinan pengurangan bagi guru-guru yang lebih banyak 

membutuhkan supervisi.34 

(3) Atas dasar undangan guru (visit upon invitation). Seorang guru 

bermaksud mengundang seorang supervisor, baik kepala sekolah 

ataupun pengawas untuk mengunjungi kelasnya. Jarang sekali 

terjadi bila ada guru yang meninginkan supervisor melihat 

suasana pada waktu ia melakukan tugas mengajar. Dari segi 

positifnya, supervisor akan dapat memperoleh penglaman 

belajar mengajar yang mungkin ia sendiri memilikinya. Bagi 

guru, sudah tentu akan memperoleh pertolongan-pertolongan 

yang lebih banyak sehingga dengan demikian ia dapat menilai 

cara mengajarnya sendiri dan memperoleh tambahan 

                                                           
33Ibid,. hlm. 46. 
34Ibid,. hlm. 46-47. 
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pengalaman. Negatifnya, ada kemungkinan terjadinya 

manipulasi tingkah laku dari pihak guru dengan membuat 

suasana yang tidak wajar (dibuat-buat), misalnya pada saat itu 

segala sesuatu di dalam kelas dipersiapkan dengan sebaik-

baiknya, padahal dilain waktu keadaan tidak seperti pada saat 

dikunjungi.35  

Sebelum melakukan perkunjungan kelas supervisor hendaknya 

meperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

(1) Persiapan perkunjungan, persiapan itu meliputi mental dan 

segala alat perlengkapan yang akan digunakan untuk 

perkunjungan tersebut. 

(2) Hal-hal yang perlu diketahui sebelum perkunjungan kelas, 

sebagai berikut: 

(a) Hal-hal yang menyangkut kedaan guru, misalnya; pribadinya, 

pengetahuannya, keadaan fisik dan mental, serta status sosial 

dan lain-lain 

(b) Situasi lingkungan sekitar sekolah yang turut memberi 

pengaruh, 

(c) Kedaan pendidikan dan lingkugan anak-anak di rumah, 

(d) Cara-cara menggunakan alat pelajarn, 

(e) Informasi tentang prolema yang dihadapi guru.36 

                                                           
35Ibid,. hlm. 47-48. 
36Ibid,. hlm. 49. 
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b) Observasi kelas (class-room observation) 

Dalam melaksanakan perkunjungan ini, supervisor mengadakan 

observasi kelas, mengamati situasi dimana terdapat hubungan belajar 

antara guru dengan pesrta didik, guru dengan bahan pelajaran, murid 

dengan alat-alat pelajaran.37 

Tujuan observasi ialah untuk memperoleh data yang subyektif, 

sehingga bahan yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisa 

kesuliatan-kesulitan yang dihadapi guru-guru dalam usaha 

memperbaiki proses pembelajaran. Tujuan bagi guru dapat membantu 

untuk merubah cara mengajar yang lebih baik, sedangkan untuk siswa 

dapat menimbulkan pengaruh positif terhadap kemajuan belajar 

mereka.38 Dalam pelaksanaan observasi kelas harus diketahui hal-hal 

berikut ini 

(1)  Jenis Observasi kelas 

Obervasi kelas dibagi menjadi dua jenis yaitu: 

(a) Observasi langsung (directed observation), seorang guru yang 

sedang mengajar diobservasi langsung, supervisor berada 

bersama-sama di dalam kelas. 

(b) Observasi tidak langsung (indirect observation) supervisor 

berada diluar, mengobseravasi dibalik kaca sehingga peserta 

didik tidak mengetahuinya.39 

 

                                                           
37Ibid,.hlm. 50. 
38Ibid,. hlm. 51. 
39Ibid, 
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(2) Aspek-aspek yang diobservasi 

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka supervisor harus 

mengetahui dengan jelas apa yang harus diobservasi. 

(a) Usaha dan kegiatan guru dan peserta didik, 

(b) Usaha dan kegiatan antara guru dan peserta didik dalam 

hubungan dengan penggunan bahan dan alat pembelajaran, 

(c) Usaha dan kegiatan guru dan peserta didik dalam memperoleh 

pengalaman belajar, 

(d) Lingkungan sosial, pisik sekolah, ruang kelas dan faktor-faktor 

penunjang lainnya.40 

(3) Syarat-syarat memperoleh data observasi 

Hal ini tergantung dari cara dan sikap supervisor itu sendiri 

sewaktu mengadakan observasi antara lain: 

(a) Menciptakan situasi yang wajar, mengambil tempat di dalam 

kelas yang tidak menjadi pusat perhatian peserta didik, tidak 

mencampuri guru yang sedang mengajar, sikap waktu 

mencatat tidak menimbulkan prasangka dari pihak guru, 

(b) Harus dapat membedakan mana yang penting untuk dicatat dan 

mana yang tidak penting. 

(c) Bukan melihat kelemahan, melainkan melihat bagaimana 

memperbaikinya. 

                                                           
40Ibid,. hlm. 51-52. 
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(d) Harus diperhatikan kegiatan atau reaksi peserta didik tentang 

proses belajar.41  

(4) Kriteria dalam observasi 

Segala sesuatu yang dikumpulkan dan dicatat haruslah 

(a) Bersifat obyektif, maksudnya adalah segala sesuatu yang 

dicatat adalah data yang sebenarnya tanpa ada pengaruh unsur 

subyektif dari supervisor, 

(b) Apa yang dicatat harus dapat kena sasaran seperti apa yang 

dimaksud 

(c) Hanya mencatat apa yang dilakukan guru atau peserta didik 

bukan apa yang dipikirkan supervisor.42 

(5) Alat-alat observasi 

Untuk memperoleh data tentang situasi belajar mengajar, 

dipergunakan beberapa alat diantaranya chek-list. Chek-list adalah 

suatu alat untuk mengumpulkan data dalam memperlengkapi 

keterangan-keterangan yang lebih obyektif terhadap situasi belajar 

dan mengajar di dalam kelas. 

Chek-list ini dibagi dua macam; 

(a) Evaluative chek-list adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-

tanyaan yang disusun secara berkelompok dan merupakan 

standar serta sekala penilaiannya. Misalnya pertanyaan tentang 

keaktifan guru dan peserta didik, perhatian peserta didik 

                                                           
41Ibid, hlm. 52. 
42Ibid, hlm. 52-53. 
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sewaktu memberikan pelajaran, dinamika kelas dan 

sebagainya. Susunannya dapat berupa pernyataan (statement) 

atau ietm-item yang dijawab dengan “ya” atau “tidak”.  

(b) Activity Check-list adalah suatu daftar kegiatan yang dijawab 

oleh si penjawab dengan cara mengecek. Daftar terebut berisi 

pertanyaan-pertanyaan khusus tentang kegiatan yang biasanya 

dicek dengan memakai skala “ya” atau “tiadak”.43  

c) Percakapan pribadi (individual conference) 

Individual conference atau percakapan pribadi antara seorang 

supervisordengan seorang guru. Dalam percakapan itu yang 

dibahas adalah usaha-usaha untuk memecahkan permasalahan yang 

dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran.44 

Menurut George Kyte dalam Piet, ada dua jenis percakapan 

melalui perkunjungan kelas yaitu percakapan formal, yaitu 

percakapan yang dilakukan setelah mengobservasi kelas, dan 

informal yaitu percakapan biasa sehari-hari berupa problematika 

yang dihadapi.45 

Sementara itu Mildred E. Swearingen mengemukakan ada 

tiga jenis conference 

(1) Classroom conference, yaitu percakapan pada saat peserta 

didik tidak ada lagi di kelas, misalnya pada waktu jam istirahat 

atau setelah pulang sekolah. 

                                                           
43Ibid, hlm. 59. 
44Ibid, hlm. 73. 
45Ibid, hlm. 74. 
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(2) Office conference, yaitu percakapan yang dilakukan di 

rauangan kepala sekolah atau di ruangan guru, dimana 

lingkungan fisiknya penuh dengan alat-alat pelajaran yang 

cukup, misalnya ada gambar-gambar untuk menjelaskan 

sesuatu, data hasil penyelidikan dan lain-lain 

(3) Causal conference, yaitu percakapan yang dilaksanakan secara 

kebetulan, yang tidak diharapkan, misalanya supervisor 

kebetulan bertemu dengan seorang guru yang baru selesai 

mengajar dan sambil berjalan, guru mengemukakan suatu 

prolema yang dialami dan terjadilah percakapan sambil mereka 

berjalan menuju ke ruang kepala sekolah. 

(4) Observational visitation, yaitu seorang supervisor 

mengunjungi kelas di mana guru sedang mengajar. Dalam 

kunjungan itu ia mengobservasi kegiatan-kegiatan kelas 

selama pelajaran berlangsung. Hasil observasi itu kemudian 

dibicarakan bersama-sama guru yang bersangkutan. 

Percakapan itu dinamakan oleh Swearingen dengan istilah 

Observational visita.46 

d) Saling mengunjungi kelas (intervisitation) 

Yang dimaksud dengan intervisitation ialah saling 

mengunjungi antara guru yang satu kepada guru yang lain yang 

sedang mengajar. 

                                                           
46Ibid, hlm. 76. 
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Kebaikan-kabaikan intervisitation adalah sebagai berikut: 

(1) Memberikan kesempatan mengamati rekan lain yang 

sedang memberi pelajaran. 

(2) Membantu guru-guru yang ingin memperoleh pengalaman 

atau keterampilan tentang teknik dan metode mengajar serta 

berguna bagi guru-guru yang menghadapi kesulitan tertentu 

dalam mengajar. 

(3) Memberi motivasi yang terarah terhadap aktivitas mengajar 

(4) Sifat bawahan terhadap pimpinan seperti halnya supervisor 

dan guru tidak sama sekali, sehingga diskusi dapat 

berlangsung secara wajar dan mudah mencari penyelesaian 

sesuatu persoalan yang bersifat musyawarah. 

e) Menilai diri sendiri (self evaluation chek list) 

Salah satu tugas yang tersukar bagi guru –guru ialah 

melihat kemampuan diri sendiri dalam menyajikan bahan 

pelajaran. Untuk mengukur kemampuan mengajarnya, 

disamping menilai peserta didiknya, juga penilaian terhadap diri 

sendiri merupakan teknik yang dapat membantu guru dalam 

pertumbuhannya. 

Kunjungan sekolah/madrasah, dilaksanakan untuk 

mengetahui secara lengkap proses pembelajaran dilihat dari 
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situasi dan kondisi sekolah baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif.47 

Syaiful Sagala menambahkan bahwa teknik supervisi yang 

bersifat individual bisa dengan kunjungan antar kelas (inter-

visitasi), yaitu guru dari kelas yang satu berkunjung ke kelas 

yang lain dalam lingkungan sekolah/madrasah. 48 Selain itu, 

Prasojo juga menambahkan dengan teknik menilai diri sendiri, 

yaitu guru melakukan penilaian oleh diri sendiri secara 

objektif.49 Teknik supervisi yang bersifat individual tersebut 

supervisor hanya berhadapan dengan seorang guru, sehingga 

dari hasil supervisi akan diketahui kualitas pembelajarannya. 

2) Teknik yang bersifat kelompok 

Yang dimaksud dengan tenik-teknik yang bersifat kelompok 

ialah, teknik-teknik yang digunakan itu dilaksanakan bersama-sama 

oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. 

Dalam buku Piet A. Sahertian menjabarkan banyak teknik-

teknik kelompok diantaranya sebagai berikut: 

a) Pertemuan orientasi bagi guru baru 

Pertemuan itu ialah salah satu daripada pertemuan yang 

bertujuan khusus mengantar guru-guru untuk memasuki suasana 

kerja yang baru. 

                                                           
47Ara Hidayat, Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan; Konsep, Prinsip, dan Aplikasi 

dalam mengelola Sekolah dan Madrasah, (Bandung: Pustaka Educa, 2010), hlm. 125-126.  
48Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran ,…hlm. 189-190. 
49Lantip Diat Prasojo, Sudiyono, Supervisi Pendidikan, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), 

hlm. 107. 
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b) Panitia penyelenggara 

Suatu kegiatan bersama biasanya perlu diorganisasikan. 

Untuk mengorganisasi sesuatu tugas bersama, ditunjuk beberapa 

orang penangung jawab pelaksana. Para pelaksana yang dibentuk 

untuk melaksanakan sesuatu tugas disebut penitia penyelenggara 

c) Rapat guru 

Rapat guru banyak sekali jenisnya, baik dilihat dari sifatnya, 

jenis kegiatan, tujuan maupun orang-orang yang menghadirinya. 

Berikut beberapa macam rapat guru: 

(1) Menurut tingkatannya yaitu, staff–meeting, yaitu rapat guru-

guru dalam satu sekolah yang dihadiri oleh seluruh atau 

sebagian guru di sekolah tersebut, rapat guru bersama orangtua 

peserta didik dan perwakilan peserta didik,  Rapat guru sekota, 

sewilayah, serayon dari sekolah-sekolah sejenis dan 

setingkat.50  

(2) Menurut waktunya yaitu rapat permulaan dan akhir tahun, 

rapat periodik, dan rapat-rapat yang bersifat insidental. 

(3) Menurut bentuknya yaitu individual conference, diskusi, 

seminar, up-grading beberapa hari, dan workshop. 

d) Studi Kelompok 

Guru-guru dalam mata pelajaran sejenis berkumpul bersama 

untuk mempelajari suatu masalah atau bahan pelajaran. Pokok 

                                                           
50Piet. A. Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi …, hlm. 87. 
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bahasan telah ditentukan dan diperinci dalam garis-garis besar 

atau dalam bentuk pertanyaan pokok yang disusun secara 

teratur.51 

e) Tukar menukar pengalaman  

Di dalam teknik ini kita berasumsi bahwa guru-guru adalah 

orang-orang yang sudah berpengalaman. Melalui pertemuan 

diadakan tukar menukar pengalaman, saling memberi dan 

menerima, saling belajar satu dengan yang lain.52  

Untuk mencapai tujuan dari pertemuan tersebut dibutuhkan 

beberap langkah (shering) 

(1) Tentukan tujuan yang akan dicapai 

(2) Tentukan pokok masalah yang akan dibahas dalam bentuk 

problema 

(3) Berilah kesempatan pada setiap peserta untuk 

menyumbangkan pendapat mereka 

(4) Rumuskan kesimpulan sementara dan lemparkan problema 

baru 

f) Lokakarya (Workshop) 

Banyak makna tentang Workshop, diantaranya adalah suatu 

situasi yang di dalamnya orang bekerja dan belajar secara 

bersama. Bisa juga merupakan usaha untu mengembangkan 

kesanggupan berfikir dan bekerja bersama-sama baik mengenai 

                                                           
51Ibid., hlm. 95. 
52Ibid., hlm. 103. 
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masalah-masalah teoritis maupun praktis dengan maksud untuk 

meningkatkan kualitas hidup pada umumnya serta kualitas 

profesional pada khususnya.53  

Teknik kelompok dan teknik individual ini sangat menarik 

sebab dapat memberi jalan kepada supervisor untuk menilai 

cara-cara mereka bertindak. Caranya dapat dibedakan menjadi 

teknik langsung dan tak langsung. Teknik langsung yaitu antara 

supervisor dengan guru yang dibimbing berkomunikasi secara 

langsung, misalnya (1) menyelenggarakan rapat guru (2) 

menyelenggarakan workshop, (3) mengunjungi kelas, dan (4) 

mengadakan conference. Sedangkan teknik tidak langsung dapat 

dilakukan melalui (1) buletin board,         (2) questionaire, dan 

(3) membaca terpimpin.54 

2. Pengawas PAI 

Pengawas sekolah menurut peraturan mentri pendayagunaan apratu 

negara dan reformasi birokrasi nomor 21 tahun 2010 pengawas sekolah 

adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara 

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawas 

akademik dan manajerial pada satuan pendidikan 

Sedangakan menurut Permenag No. 2 Tahun 2012 Pengawas 

Pendidikan Agama Islam pada sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil 

yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas Pendidikan Agama 

                                                           
53Ibid, hlm. 105. 
54Sagala, supervisi…, hlm. 173. 
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Islam yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan 

pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah. 

a. Tugas pokok dan fungsi pengawas 

 Adapun kedudukan, tugas pokok dan beban kerja pengawas 

tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang 

jabatan funsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Berkenaan 

dengan kedudukan pengawas sekolah dijelaskan bahwa pengawas 

sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang 

pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan 

yang ditetapkan.55 

Adapun tugas pokok pengawas adalah melaksanakan tugas 

pengawas akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang 

meliputi (1) menyusun program pengawasan; (2) melaksanakan 

program pengawasan; (3) evaluasi dan tindak lanjut hasil pelaksanaan 

program pengawasan; (4) membimbing dan melatih profesional guru 

PAI.56 

Berdasarkan PMA Nomor 2 tahun 2012 menerangkan bahwa 

Pengawas PAI pada sekolah mempunyai tugas melaksanakan pengawas 

Pendidikan Agama Islam pada sekolah sedangkan fungsinya: 

1) Penyusunan program pengawasan PAI 

2) Pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru PAI 

3) Pemantauan penerapan standar nasional PAI 

                                                           
55Nur Aedi, Pengawasan Pendidikan …, hlm. 130. 
56Nana Sudjana, dkk,  Buku Kerja PengawasSekolah,  (Jakarta : Kemendiknas, 2006), hlm. 

20. 
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4) Penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan, dan 

5) Pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.57  

b. Tanggung jawab dan wewenang 

Pengawas PAI pada sekolah bertangung jawab terhadap 

peningkatan kualitas perencanaan, proses dan hasil pendidikan atau 

pembelajaran PAI pada sekolah /TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, 

SMA/SMALB dan SMK. Sedangkan wewenangnya sebagai berikut 

1) Memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan/atau pembelajaran 

pendidikan agama islam kepada sekolah dan instansi yang 

membidangi urusan pendidikan di kabupaten/kota 

2) Memantau dan menilai kinerja guru PAI serta merumuskan saran 

tindak lanjut yang diperlukan, 

3) Melakukan pembinaan terhadap guru PAI 

4) Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas guru 

PAI kepada pejabat yang berwenang, dan 

5) Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas dan 

pempatan guru PAI kepada sekolah dan pejabat yang berwenang58 

Mengigat tugas pokok pengawas di atas, seyogyanya memiliki 

kompetensi dalam menjalankan tugasnya. Adapun kompetensi yang 

dimaksud adalah 

1) Kompetensi kepribadian,  

                                                           
57Permenag RI No 2 tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada 

Sekolah. 
58ibid 
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2) Kompetensi manajerial,  

3) Kompetensi akademik,  

4) Kompetensi penelitian dan pengembangan,  

5) Kompetensi evaluasi dan penilaian 

6) Kompetensi sosial.59 

c. Kompetensi Pengawas PAI 

Kompetensi pengawas sekolah menurut Permendiknas No.12 

tahun 2007 terdiri dari enam dimensi kompetensi: dimensi kepribadian, 

dimensi supervisi menejerial, dimensi supervisi akademik, dimensi 

evaluasi pendidikan, dimensi penelitian dan pengembangan dan dimensi 

sosial.60
 Demikian pula dalam Permenag No. 2 tahun 2012 tentang 

pengawas madrasah dan pengawas PAI di sekolah Bab VI pasal 8 

menyebutkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas 

Madrasah maupun pengawas PAI di sekolah, meliputi: 1). kompetensi 

kepribadian; 2). kompetensi supervisi akademik; 3). kompetensi evaluasi 

pendidikan; 4). kompetensi penelitian dan pengembangan; dan 5). 

kompetensi sosial.61 

Mencermati Permenag tersebut, dapat dipahami bahwa dimensi 

kompetensi menejerial tidak termasuk dalam kompetensi Pengawas PAI, 

karena Pengawas PAI hanya bertanggung jawab pada bidang 

                                                           
59Abd. Kadim Masaong, Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru 

Memberdayakan Pengawas Sebagai Gurunya Guru (Cet. I; Bandung, Alfabeta, 2012), hlm. 14-32. 
60Mendiknas, Permendiknas No. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah 

(Jakarta : Depdiknas, 2007) 
61 Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan 

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. 
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pengawasan akademik, sementara Pengawas Madrasah bertanggung 

jawab pada bidang pengawasan menejerial dan akademik. Kompetensi 

pengawas Madrasah maupun pengawas PAI di sekolah, sangat 

diperlukan agar dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung 

jawabnya meningkatkan kualitas guru, kualitas penyelenggaraan 

pendidikan serta kualitas proses dan hasil belajar peserta didik di sekolah 

binaannya. 

1) Kompetensi kepribadian 

Kompetensi kepribadian pengawas adalah kemampuan 

pengawas berkaitan dengan aspek nilai dan sikap serta motivasi dan 

komitmen. Kompetensi keperibadian pengawas mencakup: memiliki 

tanggungjawab sebagai pengawas satuan pendidikan; kreatif dalam 

bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan, kehidupan 

pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya; memiliki rasa ingin tahu 

akan hal-hal yang baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung 

jawabnya; menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada 

stakeholder.62 

Kompetensi kepribadian ini terdiri dari dua materi, yaitu: 

pengenalan diri, mengembangkan diri, dan memberdayakan diri serta 

materi kreativitas dan pengambilan keputusan. Pada materi 

pengenalan diri, mengembangkan diri dan memberdayakan diri, 

                                                           
62 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas 

Sekolah/ Madrasah, hlm. 7. 
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seorang pengawas dituntut memiliki kepribadian yang menarik, 

mudah berkomunikasi, terbuka, berpikir dan bersikap positif, serta 

dapat melihat dan menempatkan dirinya secara proporsional sangat 

diperlukan.63 Sedangkan pada materi kreativitas dan pengambilan 

keputusan seorang pengawas dituntut memiliki kreativitas tinggi, 

untuk dapat menemukan sisi-sisi lain dari setiap permasalahan yang 

muncul. 

Dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2012 

menyebutkan kompetensi kepribadian pengawas PAI adalah sebagai 

berikut: a). memiliki akhlak mulia dan dapat diteladani; b). memiliki 

tanggungjawab terhadap tugas; c). memiliki kreatifitas dalam bekeda 

dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan tugas jabatan; d). 

memiliki keinginan yang kuat untuk belajar hal-hal yang baru tentang 

pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang 

tugas pokok dan tanggung jawabnya; dan e). memiliki motivasi yang 

kuat kerja pada dirinya dan pada pihak-pihak pemangku 

kepentingan.64 

2) Kompetensi supervisi akademik 

Kompetensi supervisi akademik adalah kemampuan pengawas 

sekolah dalam melaksanakan pengawasan akademik yakni menilai 

                                                           
63 Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen 

Pendidikan Nasional, Bahan Belajar Mandiri Kelompok Kerja Pengawas Sekolah Dimensi 

Kompetensi Keperibadian dan Dimensi Kompetensi Sosial Bagian II (Jakarta:: Direktorat Jenderal 

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2009), 

hlm. 1-2 
64 Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan 

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. 
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dan membina guru dalam rangka mempertinggi kualitas proses 

pembelajaran yang dilaksanakannya, agar berdampak terhadap 

kualitas hasil belajar siswa. Kompetensi supervisi akademik intinya 

adalah membina guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. 

Oleh sebab itu sasaran supervisi akademik adalah guru dalam proses 

pembelajaran, yang terdiri dari materi pokok dalam proses 

pembelajaran, penyusunan silabus dan RPP, pemilihan 

strategi/metode/teknik pembelajaran, penggunaan media dan teknologi 

informasi dalam pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran 

serta penelitian tindakan kelas. Tujuan umum pengembangan 

kompetensi supervisi akademik ini adalah (1) menerapkan teknik dan 

metode supervisi akademik di sekolah, dan (2) mengembangkan 

kemampuan dalam menilai dan membina guru untuk mempertinggi 

kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakannya agar berdampak 

terhadap kualitas hasil belajar siswa.65 Supervisi akademik merupakan 

kegiatan terencana yang ditujukan pada aspek kualitatif sekolah 

dengan membantu guru melalui dukungan dan evaluasi pada proses 

belajar dan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar. 

Kompetensi Supervisi Akademik Pengawas meliputi: pertama 

memahami konsep, prinsip, teori dasar,karakteristik, dan 

kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata 

                                                           
65 Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen 

Pendidikan Nasional, Bahan Belajar Mandiri Kelompok Kerja Pengawas Sekolah Dimensi 

Kompetensi Supervisi Akademik (Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan 

Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2009), hlm. 2-3 
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pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; kedua 

memahami konsep, prinsip, teori/teknologi,karakteristik, dan 

kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan tiap 

mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah 

menengah yang sejenis; ketiga membimbing guru dalam menyusun 

silabus tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan 

di sekolah menengah yang sejenis berlandaskan standar isi, standar 

kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan 

KTSP; keempat membimbing guru dalam memilih dan menggunakan 

strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat 

mengembangkan berbagai potensi siswa melalui mata-mata pelajaran 

dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang 

sejenis. Kelima membimbing guru dalam menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap mata pelajaran dalam 

rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang 

sejenis; keenam membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan atau di 

lapangan) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran 

yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; ketujuh membimbing 

guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan 

media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap mata 

pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah 

menengah yang sejenis kedelapan memotivasi guru untuk 
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memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran/ bimbingan 

tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaan yang relevan di 

sekolah menengah yang sejenis.66 

Kompetensi supervisi akademik sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2012 adalah; a). mampu 

memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan 

perkembangan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di 

Madrasah dan/atau PAI pada Sekolah; b). mampu memahami konsep, 

prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan perkembangan proses 

pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata 

pelajaran di Madrasah dan atau PAI pada Sekolah; c). mampu 

membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang 

pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan atau PAI pada 

Sekolah berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi 

dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum; d). mampu 

membimbing guru dalam memilih dan menggunakan 

strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat 

mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang 

pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan atau PAI pada 

Sekolah; e). mampu membimbing guru dalam menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan 

atau mata pelajaran di Madrasah dan/atau PAI pada Sekolah; f). 

                                                           
66 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas 

Sekolah/ Madrasah, hlm. 4-5.  
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mampu membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan atau di 

lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang 

pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah danf atau PAI pada 

Sekolah; g). mampu membimbing guru dalam mengelola, merawat, 

mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas 

pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata 

pelajaran di Madrasah dan/atau PAI pada Sekolah; dan h). mampu 

memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk 

pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata 

pelajaran di Madrasah danlatau PAI pada Sekolah.67 

3) Kompetensi evaluasi pendidikan 

Penilaian merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. 

Penilaian yang dilakukan menggunakan acuan kriteria, yaitu 

membandingkan hasil yang dicapai dengan kriteria atau standar yang 

ditetapkan. Apabila peserta didik telah mencapai standar dinyatakan ia 

lulus pada mata pelajaran tertentu. Namun apabila peserta didik belum 

mencapai standar, ia harus mengikuti program remedi/perbaikan, 

hingga mencapai standar kompetensi minimal yang diterapkan. 

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 

Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan, maka penilaian 

hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan 

                                                           
67 Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan 

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. 
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menengah didasarkan pada prinsip-prinsip: sahih, objektif, adil, 

terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, 

beracuan kriteria, dan akuntabel.68 

Kompetensi evaluasi pendidikan adalah kemampuan yang 

dimiliki oleh pengawas melakukan bimbingan kepada guru dan kepala 

sekolah/madrasah menyusun kriteria dan indikator keberhasilan 

pembelajaran agar dapat menjalankan tugas masing-masing. 

Kompetensi evaluasi pendidikan pengawas mencakup: menyusun 

kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dalam bidang 

pengembangan dan pembelajaran/bimbingan di sekolah/madrasah; 

membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting 

dinilai dalam pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan 

mata pelajaran di sekolah/ madrasah; menilai kinerja kepala sekolah, 

guru, dan staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung 

jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan 

pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan mata pelajaran di 

sekolah; memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil 

belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu 

pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan mata pelajaran di 

sekolah/ madrasah; membina guru dalam memanfaatkan hasil 

penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan 

                                                           
68 Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen 

Pendidikan Nasional, Bahan Belajar Mandiri Kelompok Kerja Pengawas Sekolah Dimensi 

Kompetensi Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan 

Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2009), hlm. 32-24. 
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pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan mata pelajaran di 

sekolah/ madrasah; mengolah dan menganalisis data hasil penilaian 

kinerja kepala sekolah/madrasah, kinerja guru, dan staf 

sekolah/madrasah. 69 

Kompetensi evaluasi pendidikan dalam Peraturan Menteri 

Agama RI No. 2 Tahun 2012 adalah sebagai berikut; a). mampu 

menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan 

pembelajaran/bimbingan Madrasah dan atau PAI pada sekolah; b). 

mampu membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang 

penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan tiap bidang 

pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan atau PAI pada 

Sekolah; c) mampu menilai kinerja Kepala Madrasah, guru, staf 

Madrasah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya 

untukmeningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan 

tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan atau 

PAI pada Sekolah; d). mampu memantau pelaksanaan 

pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya 

untuk perbaikan mutu pembelajaran/bmbingan tiap bidang 

pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan atau PAI pada 

Sekolah; e) mampu membina guru dalam memanfaatkan hasil 

penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan 

pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata 

                                                           
69 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas 

Sekolah/ Madrasah, hlm. 4-5. 
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pelajaran di Madrasah dan/atau PAI pada Sekolah; dan f). mampu 

mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala 

sekolah, kinerja guru dan staf Madrasah.70 

4) Kompetensi penelitian pengembangan 

Kegiatan pengembangan profesi pengawas sekolah tentunya 

berbeda dengan kegiatan pengembangan profesi guru. Hal itu karena 

berbedanya tugas dan tanggung jawab mereka. Karya Pengembangan 

Profesi Pengawas dapat berupa membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI), 

menemukan Teknologi Tepat Guna, membuat alat peraga/ bimbingan, 

menciptakan karya seni, dan mengikuti kegiatan pengembangan 

kurikulum.71 Pembuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) merupakan salah 

satu bentuk dari kegiatan pengembangan profesi yang dapat dilakukan 

oleh para pengawas sekolah. Macam KTI yang dapat dibuat pengawas 

adalah: KTI Hasil penelitian, KTI tinjauan/ulasan ilmiah, Tulisan 

Ilmiah Populer, Prasaran disampaikan dalam pertemuan ilmiah, 

Buku/modul, Diktat, Karya terjemahan.72 

Kompetensi penelitian dan pengembangan adalah kegiatan 

pengembangan profesi pengawas dalam rangka pengamalan ilmu dan 

pengetahuan, teknologi dan ketrampilan untuk peningkatan mutu baik 

bagi proses belajar mengajar dan profesionalisme tenaga kependidikan 

                                                           
70 Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan 

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. 
71 Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen 

Pendidikan Nasional, Bahan Belajar Mandiri Kelompok Kerja Pengawas Sekolah Dimensi 

Kompetensi Penelitian dan Pengembangan (Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu 

Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2009), hlm. 15. 
72 Ibid, hlm. 27. 
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lainnya maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat 

bagi pendidikan dan kebudayaan. Kompetensi Penelitian dan 

Pengembangan pengawas mencakup: menguasai berbagai pendekatan, 

jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan; menentukan masalah 

kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas 

pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai 

pengawas; menyusun proposal penelitian kualitatif maupun penelitian 

kuantitatif; melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan 

masalah pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan yang 

bermanfaat bagi tugas pokok tanggung jawabnya; mengolah dan 

menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif 

maupun data kuantitatif; menulis karya tulis ilmiah (PTS) dalam 

bidang pendidikan dan atau bidang kepengawasan dan 

memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan; menyusun 

pedoman/panduan dan/atau buku/modul yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugas pengawasan di sekolah/madrasah; memberikan 

bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik 

perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah/madrasah.73 

Kompetensi penelitian dan pengembangan sebagaimana 

dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2012 adalah 

sebagai berikut; a). mampu menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan 

metode penelitian dalam pendidikan; b). mampu menentukan masalah 

                                                           
73 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas 

Sekolah/ Madrasah, hlm. 6-7. 
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kepengawasan yang penting diteliti, baik untuk keperluan tugas 

pengawasan maupun untuk pengembangan karir; c). mampu 

menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian 

kualitatif maupun penelitian kuantitatif; d). mampu melaksanakan 

penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan yang 

bermanfaat bagi tugas pokok dan tanggung jawabnya; e). mampu 

mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data 

kualitatif maupun data kuantitatif; f). mampu menulis karya tulis 

ilmiah dalam bidang pendidikan dan atau bidang kepengawasan dan 

memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan; g). mampu 

menyusun pedoman, panduan, buku, dan atau modul yang diperlukan 

untuk melaksanakan tugas pengawasan di Madrasah dan atau PAI 

pada sekolah; dan h). mampu memberikan bimbingan kepada guru 

tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun 

pelaksanaannya di Madrasah dan atau PAI pada Sekolah.74 

5) Kompetensi sosial 

Kompetensi sosial ini terdiri dari dua materi, yaitu: 

mengembangkan kemitraan dan tim kerja, serta gaya kerja dan 

penyelesaian konflik. Pada materi mengembangkan kemitraan dan tim 

kerja, seorang pengawas dituntut memiliki kemampuan menjalin mitra 

dengan kepala sekolah, guru, shareholder dan stakeholder lainnya. 

Sedangkan pada materi gaya kerja dan penyelesaian konflik, sebagai 

                                                           
74 Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan 

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. 
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seorang pengawas, sangat dibutuhkan dukungan pribadi yang baik 

dalam menunaikan tugasnya secara optimal, terutama dalam 

membantu serta membina para kepala sekolah dan guru pada saat 

munculnya permasalahan baik dengan shareholder maupun 

stakeholder lainnya.75 

Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri 

Agama RI No. 2 Tahun 2012 adalah sebagai berikut: a). mampu 

bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan 

kualitas diri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; dan 

b). aktif dalam kegiatan organisasi profesi pengawas satuan 

pendidikan dalam rangka mengembangkan diri.76 

3. Penelitian Tindakan Kelas 

a. Pengertian Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian tindakan kelas berasal dari bahasa Inggris, yaitu 

Classrom Action Research, yang berarti penelitian dengan melakukan 

tindakan,77 yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui 

refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, 

sehingga hasil belajar siswa menjadi menjadi meningkat. 

                                                           
75 Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen 

Pendidikan Nasional, Bahan Belajar Mandiri Kelompok Kerja Pengawas Sekolah Dimensi 

Kompetensi Kepribadian dan Sosial (Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan 

Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2009), hlm. 2. 
76 Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan 

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. 
77Suyadi, Panduan Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta : Diva Press, 2012), hlm. 17. 
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Secara bahasa ada tiga istilah yang berkaitan dengan penelitian 

tindakan keleas (PTK), yakni penelitian, tindakan, dan kelas.78 Pertama, 

penelitian adalah suatu perlakuan yang menggunakan metodologi untuk 

memecahkan suatu masalah. Kedua, tindakan dapat diartikan sebagai 

perlakuan yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki mutu. Ketiga 

kelas menunjukkan pada tempat berlangsungnya tindakan. 

Beberapa pengertian PTK di antaranya; menurut Kasihani , yang 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan PTK adalah penelitian 

praktis,79 bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam 

pembelajaran di kelas dengan cara melakukan tindakan-tindakan. Upaya 

tindakan untuk perbaikan dimaksudkan sebagai pencarian jawab atas 

permasalahan yang dialami guru dalam melaksanakan tugasnya sehari-

hari. Dalam hal ini arti Kelas tidak terikat pada pengertian ruang kelas, 

tetapi dalam pengertian yang lebih spesifik, yaitu kelas adalah 

sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama, menerima pelajaran 

yang sama dari guru yang sama juga. 

Sedangkan menurut Suyanto secara singkat PTK dapat 

didefinisikan sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif 

dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu, untuk memperbaiki dan 

                                                           
78Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 

2010), hlm. 25. 
79Madya, Teori dan Praktik Penelitian Tindakan Kelas, ( Bandung: Alfabeta,  2009), hlm. 11. 
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atau meningkatkan praktek-praktek pembelajaran di kelas secara lebih 

profesional. 80 

Oleh karena itu PTK terkait erat dengan persoalan praktek 

pembelajaran sehari-hari yang dialami guru. PTK merupakan siasat guru 

dalam mengaplikasikan pembelajaran dengan berkaca pada pengalamnya 

sendiri atau dengan perbandingan dari guru lain. 

Menurut Bahri penelitian tindakan kelas merupakan sebuah 

kegiatan yang dilaksanakan untuk mengamati kejadian-kejadian dalam 

kelas untuk memperbaiki praktek dalam pembelajaran agar lebih 

berkualitas dalam proses sehingga hasil belajarpun menjadi lebih baik.81 

Secara lebih sistematis dijelaskan oleh Arikunto bahwa PTK  

adalah gabungan pengertian dari kata “penelitian, tindakan dan kelas”.82  

1) Peneletian yaitu kegiatan mengamati suatu objek tertentu dengan 

menggunakan kaidah metodologi tertentu untuk mendapatkan data 

yang bermanfaat bagi peneliti dan dan orang lain demi kepentingan 

bersama dengan tujuan meningkatkan mutu.  

2) Tindakan yaitu perlakuanyang dilakukan dengan sengaja dan 

terencana dengan tujuan tertentu yang dalam penerapannya dirangkai 

menjadi beberapa periode atau siklus.  

3) Kelas adalah tempat di mana sekelompok peserta didik menerima 

pelajaran dari guru yang sama dalam periode yang sama. 

                                                           
80Muhammad Tahir, Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan, ( Makassar : UMM Press, 

2012), hlm. 77. 
81Bahri, Aliem., Penelitian Tindakan Kelas, (Makassar : UMM Pres, 2012), hlm. 8. 
82Suyadi, Panduan Penelitian Tindakan Kelas… hlm. 18. 
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Dengan demikian Penelitian Tindakan Kelas adalah suatu kegiatan 

penelitian dengan mencermati sebuah kegiatan belajar yang diberikan 

tindakan, yang secara sengaja dimunculkan dalam sebuah kelas, yang 

bertujuan memecahkan masalah atau meningkatkan mutu pembelajaran 

di kelas tersebut. Tindakan yang secara sengaja dimunculkan tersebut 

diberikan oleh guru atau berdasarkan arahan guru yang kemudian 

dilakukan oleh siswa. 

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai PTK di atas dapat 

dipahami bahwa penelitian tindakan kelas (PTK) adalah suatu 

pengamatan yang menerapkan tindakan di dalam kelas yang bersifat 

reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu atau dengan 

menggunakan aturan sesuai dengan metodologi penelitian yang 

dilakukan dalam beberapa periode atau siklus agar dapat memperbaiki 

dan atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran yang dilakukan 

bersama di kelas secara professional sehingga diperoleh peningkatan 

pemahaman atau kualitas atau target yang telah ditentukan. 

b. Tujuan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Dalam pelaksanaannya, PTK diawali dengan kesadaran akan adanya 

permasalahan yang dirasakan mengganggu, yang dianggap menghalangi 

pencapaian tujuan pendidikan sehingga ditengarai telah berdampak kurang 

baik terhadap proses dan atau hasil belajar pserta didik, dan atau 

implementasi sesuatu program sekolah. Bertolak dari kesadaran mengenai 

adanya permasalahan tersebut, yang besar kemungkian masih 
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tergambarkan secara kabur, guru kemudian menetapkan fokus 

permasalahan secara lebih tajam kalau perlu dengan mengumpulkan 

tambahan data lapangan secara lebih sistematis dan atau melakukan kajian 

pustaka yang relevan. 

Kunandar, dalam bukunya “Langkah Mudah Penelitian Tindakan 

Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru” , menyatakan bahwa tujuan 

dari PTK adalah sebagai berikut:83 

1) Untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas 

yang dipahami langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa yang 

sedang belajar, meningkatkan profesionalisme guru, dan menumbuhkan 

budaya akademik dikalangan guru. 

2) Peningkatan kualitas praktik pembelajaran di kelas secara terus-

menerus mengingat masyarakat berkembang secara cepat. 

3) Peningkatan relevansi pendidikan, hal ini mulai dicapai melalui 

peningkatan proses pembelajaran. 

4) Sebagai alat training in service, yang memperlengkapi guru dengan 

skill dan metode baru, mempertajam kekuatan analitisnya dan 

mempertinggi kesadaran dirinya. 

5) Sebagai alat untuk lebih inovatif terhadap pembelajaran. 

6) Peningkatan mutu hasil pendidikan melalui perbaikan praktik 

pembelajaran di kelas dengan mengembangkan berbagai jenis 

keterampilan dan meningkatkan motivasi belajar siswa. 

                                                           
83Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan 

ProfesiGuru, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 63. 

 



50 
 

 
 

7) Meningkatkan sifat profesional pendidik dan tenaga kependidikan. 

8) Menumbuh kembangkan budaya akademik dilingkungan akademik. 

9) Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, peningkatan dan 

perbaikan proses pembelajaran disamping untuk meningkatkan 

relevansi dan mutu hasil pendidikan juga untuk meningkatkan efisiensi 

pemanfaatan sumber-sumber daya yang terintegrasi di dalamnya.  

Dasar utama bagi dilaksanakannya PTK adalah untuk perbaikan. 

Kata perbaikan di sini terkait dengan memiliki konteks dengan proses 

pembelajaran. Jika tujuan utama PTK adalah untuk perbaikan dan 

peningkatan layanan professional pendidik dalam menangani proses 

belajara mengajar, bagaimana tujuan itu dapat di capai? Tujuan itu dapat 

dicapai dengan melakukan berbagai tindakan alternative dalam 

memecahkan berbagai persoalan pembelajaran. 

Oleh karena itu, fokus penelitian penelitian tindakan kelas terletak 

pada tindakan-tindakan alternatif yang direncanakan oleh pendidik, 

kemudian dicobakan dan selanjutnya dievaluasi. 

Adapun tujuan penyerta84 penelitian tindakan kelas yang dapat 

dicapai adalah: 

1) terjadinya proses latihan dalan jabatan selama proses penelitian itu 

berlangsung. 

2) Membiasakan guru mengembangkan sikap ilmiah, terbuka dan jujur 

dalam pembelajaran. 

                                                           
84Mulyasa, Praktik Penelitian Tindakan Kelas, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009 ), 

hlm. 90. 
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3) Memberikan kesempatan kepada guru berimprovisasi dalam melakukan 

tindakan pembelajaran yang direncanakan secara tepat waktu dan 

sasarannya 

Ini dapat terjadi karena tujuan utama dari penelitian tindakan kelas 

adalah perbaikan dan peningkatan layanan pembelajaran. Artinya, dengan 

penelitian tindakan kelas itu guru sekaligus banyak berlatih 

mengaplikasikan berbagai tindakan alternatif yang telah dipilihnya sebagai 

upaya untuk meningkatkan layanan pembelajaran.  

Di sini guru akan lebih banyak mendapatkan pengalaman tentang 

keterampilan praktik pembelajaran secara reflektif daripada ilmu baru dari 

penelitian tindakan kelas yang dilakukan itu. Dalam konteks pengalaman 

latihan guru ini, tujuan utama penelitian tindakan adalah untuk 

pengembangan keterampilan guru berdasarkan pada persoalan-persoalan 

pembelajaran yang dihadapi guru di kelasnya sendiri, dan bukannya 

bertujuan untuk pencapaian pengetahuan umum dalam bidang 

pendidikan85 

c. Manfaat Penelitian Tindakan Kelas 

Ada tiga komponen yang harus menjadi sasaran utama PTK, yaitu 

siswa/pembelajaran, guru dan skolah. Tiga komponen itulah yang akan 

menerima manfaat dari PTK. 

 

 

                                                           
85Suharsimi Arikunto, dkk., Penelitian Tindakan Kelas, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 

106. 
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1) Manfaat bagi siswa dan pembelajaran  

Dengan adanya pelaksanaan PTK, kesalahan dan kesulitan dalam 

proses pembelajaran (baik strategi, teknik, konsep dan lain-lain) akan 

dengan cepat dianalisis dan didiagnosis, sehingga kesalahan dan kesulitan 

tersebut tidak akan berlarut-larut.  

Jika kelasalahan yang terjadi dapat   segera diperbaiki, maka 

pembelajaran akan mudah dilaksanakan, menarik dan hasil belajar siswa 

diharapkan akan meningkat. Ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik 

antara pembelajaran dan perbaikan haisl belajar siswa. Keduanya akan dapat 

terwujud, jika guru memiliki kemampuan dan kemauan untuk melakukan 

PTK. 

2) Manfaat bagi guru 

Beberapa manfaat PTK bagi guru86 antara lain: 

a) Guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui 

suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya. 

Keberhasilan dalam perbaikan ini akan menimbulkan rasa puas bagi 

guru, karena ia telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi siswanya 

melalui proses pembelajaran yang dikelolanya. 

b) Dengan melakukan PTK, guru dapat berkembang dan meningkatkan 

kinerjanya secara professional, karena guru mampu menilai, merefleksi 

diri dan mampu memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Dalam 

hal ini, guru tidak lagi hanya seorang praktisi yang sudah merasa puas 

                                                           
86Daryanto, Penelitian Tindakan Kelas dan Penelitian Tindakan Sekolah Beserta Contoh-

Contohnya, ( Yogyakarta : Gava Media, 2006 ), hlm. 18. 
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terhadap apa yang dikerjakan selama ini, namun juga sebagai peneliti 

dibidangnya yang selalu ingin melakukan perbaikan-perbaikan 

pembelajaran yang inovatif dan kreatif 

c) Melakukan PTK, guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif 

dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Guru 

tidak hanya menjadi penerima hasil perbaikan dari orang lain, namun 

guru itu sendiri berperan sebagai perancang dan pelaku perbaikan 

tersebut, sehingga diharapkan dapat menghasilkan teori-teori dan 

praktik pembelajaran. Guru yang selalu merefleksi diri, melakukan 

evaluasi diri dan menganalisis kinerjanya sendiri dalam kelas, tentu saja 

akan selalu menemukan kekuatan, kelemahan dan tantangan 

pembelajaran dan pendidikan masa depan dan mengembangkan 

alternative masalah/kelemahan yang ada pada dirinya dalam 

pembelajaran. Guru yang demikian adalah guru yang memiliki 

kepercayaan diri yang kuat 

d) Untuk dijadikan salah satu bahan naik pangkat, terutama guru yang 

golongan III/b ke atas  

3) Manfaat bagi sekolah 

Sekolah yang para gurunya memiliki kemampuan untuk melakukan 

perubahan atau perbaikan kinerjanya secara professional, maka sekolah 

tersebut akan berkembang pesat. Sekolah tidak akan berkembang, jika 

gurunya tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri. Kaitannya 

dengan PTK, jika sekolah yang para gurunya memiliki keterampilan dalam 
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melaksanakan PTK tentu saja sekolah tersebut akan memperoleh manfaat 

yang besar, karena meningkatkan kualitas pembelajaran mencerminkan 

kualitas pendidikan di sekolah tersebut.  

PTK merupakan salah satu cara yang strategis bagi guru untuk 

memperbaiki layanan pendidikan yang harus diselenggarakan dalam 

konteks pembelajaran di kelas dan peningkatan kualitas program sekolah 

secara keseluruhan. Hal itu dapat dilakukan meningkatkan tujuan Penelitian 

Tindakan Kelas adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik dan 

pembelajaran di kelas secara berkesinambungan.  

Manfaat yang dapat dipetik jika guru mau dan mampu melaksanaan 

penelitian tindakan kelas itu terkait komponen pembelajaran antara lain: 

a) Inovasi pembelajaran. 

b) Pengembangan kurikulum ditingkat sekolah dan tingkat kelas. 

c) Peningkatan profesionalisme guru.87 

Dari beberapa penjelasan di atas, maka adapun manfaat Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) Secara umum, yaitu : 

a) Menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan bahan 

panduan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selain itu hasil-

hasil PTK yang dilaporkan dapat menjadi bahan artikel ilmiah atau 

makalah untuk berbagai kepentingan, antara lain disajikan dalam forum 

ilmiah dan dimuat di jurnal ilmiah. 

                                                           
87Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas, ( Bandung : Yrama Widya, 2006 ), hlm. 18. 
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b) Menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, dan atau tradisi meneliti 

dan menulis artikel ilmiah di kalangan guru. Hal ini telah ikut 

mendukung profesionalisme dan karir guru. 

c) Mampu mewujudkan kerja sama, kaloborasi, dan atau sinergi antar-

guru dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama 

memecahkan masalah pembelajaran dan meningkatkan mutu 

pembelajaran. 

d) Mampu meningkatkan kemampuan guru dalam menjabarkan kurikulum 

atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan konteks lokal, 

sekolah, dan kelas. Hal ini memperkuat dan relevansi pembelajaran 

bagi kebutuhan siswa. 

e) Dapat memupuk dan meningkatkan keterlibatan , kegairahan, 

ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan guru. Hasil belajar 

siswa pun dapat meningkatkan.  

f) Dapat mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, 

menantang, nyaman, menyenangkan, dan melibatkan siswa karena 

strategi, metode, teknik, dan atau media yang digunakan dalam 

pembelajaran demikian bervariasi dan dipilih secara sungguh-sungguh. 

 

 

 

 



56 
 

 
 

d. Prinsip Penelitian Tindakan Kelas 

Secara umum ada 4 prinsip kunci penelitian tindakan kelas88,yaitu: 

1) Kritik Reflektif, yaitu suatu perhitungan situasi,seperti catatan atau 

dokumen pejabat, digunakan untuk membuat tuntutan tersembunyi 

menjadi lebih baik. 

2) Kritik Dialektika, digunakan untuk memahami antara fenomena dan 

konteksnya. 

3) Sumber Daya Kolaboratif, prinsip ini mempersyaratkan bahwa setiap 

gagasan seseorang sama penting dengan sumber daya potensial. 

4) Ambil Resiko, proses perubahan mengancam semua cara yang telah 

ditetapkan sebelumnya, maka diperlukan kejelian untuk mengambil 

resiko 

 

Sedangkan Menurut Hopkins ada enam prinsip dalam penelitian 

tindakan kelas (PTK), yaitu: 

1) PTK tidak mengganggu kegiatan guru mengajar di kelas. Pekerjaan 

utama seorang guru adalah mengajar, sehingga dalam melakukan 

penelitian tindakan kelas seyogyanya tidak berpengaruh pada 

komitmennya sebagai pengajar. Ada tiga kunci utama yang harus 

diperhatikan, pertama guru harus menggunakan berbagai pertimbangan 

serta tanggung jawab profesionalnya dalam menemukan jalan keluar jika 

pada awal penelitian didapatkan hasil yang kurang maksimal. Kedua 

                                                           
88Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: Raja 

Grafindo, 2011), hlm. 237. 
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interaksi siklus yang terjadi harus mempertimbangkan keterlaksanaan 

kurikulum secara keseluruhan. Ketiga, acuan pelaksanaan tiap siklus 

harus berdasarkan pada tahap perancangan bukan pada kejenuhan 

informasi. 

2) Metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang 

berlebihan dari guru sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. 

Dengan kata lain, sejauh mungkin harus menggunakan prosedur 

pengumpulan data yang dapat ditangani sendiri oleh guru sementara ia 

tetap aktif berfungsi sebagai guru yang bertugas secara penuh. 

3) Metode yang digunakan harus bersifat andal (reliabel), sehingga guru 

dapat mengidentifikasikan serta merumuskan hipotesis dengan penuh 

keyakinan. Pada dasarnya, penelitian ini memperbolehkan “kelonggaran-

kelonggaran” namun penerapan asas-asas dasar telaah taat kaidah tetap 

harus diperhatikan. 

4) Peneliti adalah guru dan untuk kepentingan guru yang bersangkutan. Jadi 

masalah penelitian diusahakan berupa masalah yang merisaukan dan 

bertitik tolak dari tanggung jawab profesionalnya, hal ini bertujuan agar 

guru tersebut memiliki komitmen terhadap pengembangan profesinya. 

5) Konsisten dengan prosedur dan etika. Dalam penyelenggaraan penelitian 

tindakan kelas, guru harus bersikap konsisten menaruh kepedulian tinggi 

terhadap prosedur etika yang berkaitan dengan pekerjaannya. Prakarsa 

penelitian harus diketahui oleh pimpinan lembaga, disosialisasikan 

kepada rekan-rekan serta dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. 
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6) Menggunakan wawasan yang lebih luas daripada perspektif kelas.89 

Meskipun kelas merupakan  cakupan tanggung jawab seorang guru, 

namun dalam pelaksanaan penelitian sejauh mungkin harus 

menggunakan wawasan yang lebih luas dari tindakan perspektif, tidak 

dilihat terbatas dalam konteks kelas atau pelajaran tertentu, melainkan 

perspektif misi sekolah secara keseluruhan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas …, hlm. 17. 




