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ABSTRAK 

ANDI MUH. RIZKI NUR ALAM, 2021. Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Pada Masa Pademi Covid-19 Di SMP Negeri 3 Sengkang. Skripsi dibimbing oleh                    

Dr. Ed. Faridah, S.T. M.Sc. dan Dra. Sitti Habibah, M.Si. Jurusan Administrasi 

Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan.Universitas Negeri Makassar 

 

Penelitian ini mengkaji tentang Supervisi Akademik Kepala Sekolah Pada Masa 

Pandemi Covid-19 di SMP Negeri 3 Sengkang. Tujuan penelitian ini untuk 

gambaran supervisi akademik kepala sekolah pada masa pandemi covid-19 

ditinjau dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut di SMP Negeri 

3 Sengkang. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian 

deskripsi. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, paparan data dan 

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perencanaan 

supervisi akademik kepala sekolah di masa pandemi covid-19 SMP Negeri 3 

Sengkang yaitu menyusun rancangan program supervisi akademik setiap awal 

semester melalui rapat dengan tim supervsi di sekolah, menyusun instrumen 

supervisi dengan menggunakan instrumen tahun sebelumnya kemudian 

disesuaikan dengan keadaan pada masa pandemi covid-19, dan  menyosialisasikan 

program supervisi akademik melalui grup whatapp. (2) Pelaksanaan supervisi 

akademik kepala sekolah pada masa pandemi covid-19 yaitu pra-observasi yang 

dilakukan secara daring melalui whatapp ataupun zoom untuk melihat kesiapan 

guru. Observasi dengan telaah administrasi serta pengamatan langsung di sekolah 

saat guru memberikan pembelajaran secara daring. Post-observasi, meliputi 

analisis data hasil observasi melalui deteksi kelemahan kemudian diadakan 

pertemuan balikan secara daring melalui whatapp dan zoom. (3) evaluasi supervisi 

akademik di masa pandemi covid-19 dilaksanakan di akhir semester dengan 

melibatkan semua guru melalui zoom untuk menganalisis keberhasilan program 

supervisi kemudian di rekap dan dijadikan sebagai laporan. Adapun tindak lanjut 

supervisi akademik yaitu memberikan saran, arahan dan bimbingan kepada guru 

melalui pertemuan pribadi maupun rapat guru, memberikan bantuan melalui 

pelatihan melaksankan pembelajaran daring. 

 

Kata kunci: kepala sekolah, supervisi akademik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini menuntut 

lembaga pendidikan untuk turut menyesuaikan perkembangan tersebut. 

Banyaknya perubahan, perbaikan dan perkembangan yang terjadi dalam bidang 

Pendidikan mengharuskan tenaga pendidik untuk dapat mengikuti ritme yang 

ada. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia diarahkan untuk mengimbangi 

perubahan, perkembangan dan kebutuhan zaman tersebut, karena tidak dapat 

dipungkiri bahwa pendidikan merupakan inti dari kemajuan bangsa sehingga 

perlu diadakan perbaikan dan perkembangan. Diantaranya adalah dalam 

penyelenggaran pendidikan. Melalui pendidikan setiap manusia dapat menggali 

potensi yang ada dalam dirinya masing-masing. Maka dari itu, tujuan pendidikan 

merupakan masalah sentral yang ada dalam pendidikan, sebab tanpa tujuan yang 

jelas proses pendidikan menjadi tanpa arah. Seperti yang tertera dalam Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa : 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”. 

 

Keberhasilan pendidikan di sekolah banyak dipengaruhi berbagai faktor 

antara lain peserta didik, pendidik, kurikulum, sarana, prasarana dan masyarakat. 

Dalam dunia pendidikan yang menjadi tolak ukur khususnya bagian pengajaran 

adalah guru. Guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggungjawab 
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dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Untuk dapat 

mencapai tujuan pendidikan nasional maka guru sangat berperan penting sebagai 

pengajar dan pendidik yang profesional, dimana guru dituntut agar selalu 

berupaya meningkatkan pembelajaran dengan terus mengikuti ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Namun Faktanya data UNESCO dalam Global Education 

Monitoring (GEM) Report 2016, menempatkan pendidikan di Indonesia berada 

peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang. Sementara itu, komponen guru 

berada pada urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia. Hasil Uji 

Kompetensi Guru (UKG) 2015, rata-rata nasional hanya 44,5, berada jauh di 

bawah nilai standar 55.  

Untuk mewujudkan guru yang profesional, maka diperlukan pengawasan 

dan pembimbingan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam suatu sekolah, kepala 

sekolahlah yang bertindak sebagai supervisor. Menurut (Putri & Wibowo, 2018) 

kepala sekolah harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai manajer 

atau pengelolah di sekolah dalam meningkatkan proses pembelajaran dan 

supervisi kelas, dengan membina dan memberikan saran positif dan kritik yang 

membangun kepada guru untuk meningkatkan mutu guru dan mutu pembelajaran. 

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pasal 15 poin pertama bahwa “ Beban 

kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial 

kewirausahanan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Dalam 

perannya sebagai kepala sekolah, maka kepala sekolah tentu memiliki tugas dan 
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fungsi yang harus dilaksanakan yaitu sebagai educator, manajer, administrator, 

supervisor, leader, inovator, dan motivator (Mulyasa, 2007). 

Ruang lingkup tugas supervisi secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu 

supervisi manajerial dan supervisi akademik. Dalam penelitian ini, peneliti lebih 

fokus pada supervisi akademik karena supervisi akademik merupakan 

serangkaian kegiatan   membantu   guru   mengembangkan kemampuannya 

mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan akademik (Manullang, 

2005). Menurut Priasa dalam (Suparno, 2016 : 188)mengemukakan bahwa 

“supervisi akademik merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam membantu 

guru mengembangkan keprofesionalan proses pembelajaran”. Kepala sekolah 

sebagai supervisor harus mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang sedang 

dihadapi dan menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh guru dengan baik 

sehingga guru dapat mengembangkan  potensinya dan tujuan pendidikan dapat 

tercapai dengan baik. 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 13 

Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah ditegaskan bahwa “salah satu 

kompetensi yang harus dimiliki seorang kepala sekolah adalah kompetensi 

supervisi”. Bedasarkan Permendiknas tersebut maka seorang kepala harus 

memiliki kompetensi dalam supervisi akademik mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan dan juga evalusi. Kepala sekolah selaku supervisor disamping harus 

memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam pekerjaan supervisinya, juga 

memerlukan teknik-teknik supervisi akademik dalam melaksanakan tugas 

supervisinya.  
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Supervisi akademik yang baik adalah dapat mengarahkan perhatiannya 

kepada dasar-dasar pendidikan dan cara-cara belajar serta perkembangannya 

dalam pencapaian tujuan umum melaksanakan supervisi akademik. Supervisi 

akademik kepala sekolah dimaksudkan sebagai kegiatan kontrol terhadap seluruh 

kegiatan pembelajaran untuk mengarahkan, mengawasi, membina dan 

mengendalikan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kegiatan ini juga 

mempunyai tanggung jawab dalam peningkatan mutu pendidikan, baik proses 

maupun hasilnya. 

Kegiatan supervisi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai pada 

tahap evaluasi yang akan berfungsi sebagai feed back (tindak lanjut). 

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Riski, 2019)dengan judul  

“Supervisi Akademik Kepala Sekolah di SMPN 1 Ketahun Kabupaten Bengkulu 

Utara” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan disusun 

berdasarkan program supervisi; (2) Pelaksanaan berupa pertemuan dengan guru-

guru, kunjungan kelas dan dialog individu; (3) Penilaian dilakukan dengan 

pertemuan sampai akhir semester untuk mengetahui kompetensi guru; (4) Tindak 

lanjut dilakukan untuk mengetahui perubahan sikap guru menjadi guru 

profesional. 

(Setyawan, 2016)meneliti tentang “Pengelolaan Supervisi Akademik Di 

Sma Negeri Punung Kabupaten Pacitan”  dengan hasil (1) Pelaksanaan supervisi 

akademik kepala sekolah: a) Proses pelaksanaan supervisi akademik dilakukan 

dengan tiga tahap, tahap persiapan, pelaksanaan dan penilaian/tindak lanjut; b) 

Gaya yang digunakan gaya demokratis; c) Teknik/ metode menggunakan 
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langsung dan tak langsung; d) Problem yang dihadapi siswa, guru, orang tua dan 

kepala sekolah (2) Implikasi: a) Tingkat kesiapan pihak sekolah; b) Presepsi 

warga sekolah sangat positif utamanya guru menuju profesionalisme dan; c) 

Keberhasilan (tolok ukur) yang dicapai setelah dilakukan supervisi akademik 

adalah adanya perbaikan secara fisik lebih baik. 

Dampak pandemi Covid-19 dirasakan hampir diseluruh negara termasuk di 

Indonesia. Salah satu sektor yang terkena dampaknya adalah sektor pendidikan. 

Dengan adanya covid-19 pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan mengambil beberapa kebijakan untuk menghadapi masa pandemi. 

Kebijakan tersebut diantaranya adalah menutup sekolah untuk sementara dan 

mengalihkan proses belajar dari sekolah kerumah  melalui proses pembelajaran 

jarak jauh secara daring mulai dari pendidikan paling dasar sampai pendidikan 

tinggi. Dengan adanya perubahan sistem pembelajaran dan cara belajar, maka 

model supervisi akademik juga tentu berubah. Supervisi akademik kepala sekolah 

yang semula masuk kelas dalam pegawasannya, saat ini tidak lagi dapat 

dilakukan karena adanya pandemi covid-19. 

Berdasarkan hasil studi awal calon peneliti, SMP Negeri 3 Sengkang 

merupakan salah satu sekolah yang telah berakreditasi A dan mendapat predikat 

sekolah rujukan di Kab. Wajo. SMP 3 Negeri 3 Sengkang melaksanakan sistem 

pembelajaran full daring dengan menggunakan berbagai cara seperti 

memanfaatkan Whatsapp grup, dan zoom meeting. Permasalahan yang dihadapi 

guru terkait dengan tugasnya dalam mengajar yakni sebagian besar guru masih 

kurang dalam administrasi perencanaan pembelajaran seperti rpp, agenda harian 
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dan juga bahan ajar guru. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring banyak siswa 

yang tidak aktif serta masih banyak guru yang kurang mampu menggunakan IT 

dalam pembelajaran. Selain dari itu masalah lainnya terkait dengan administrasi 

penilaian pembelajaran, dimana guru masih kurang dalam KMTT( Kegiatan 

Mandiri Tidak Terstruktur).  

Melihat hal tersebut maka kepala sekolah harus mampu melaksanakan 

fungsinya sebagai pimpinan sekolah dalam meningkatkan serta memperbaiki 

kualitas proses pembelajaran. Kepala sekolah sebagai supervisor akademik tentu 

mempunyai kewajiban untuk membantu guru menjadi profesional agar guru dapat 

meningkatkan mutu proses pembelajaran di masa pandemi covid-19. Dengan 

supervisi akademik yang baik dari kepala sekolah diharapkan hasil dari 

pelaksanaan proses pembelajaran daring akan terus meningkat. Hasil wawancara 

dengan kepala sekolah, kegiatan supervisi akademik di SMP Negeri 3 Sengkang 

juga tidak luput dari permasalahan. Kurangnya pemahaman guru terkait dengan 

supervisi akademik sehingga menjadikan sebagian guru acuh dalam 

pelaksanaannya, ada beberapa guru yang hanya mempersiapkan perangkat 

pembelajaran hanya pada saat akan disupervisi, dan masih kurangnya kesadaran 

guru akan kekurangannya saat melakukan pembelajaran kepada siswa . Bukan 

hanya guru yang mengalami masalah tetapi kepala sekolah selaku supervisor, 

terkadang jadwal sudah disusun namun secara tiba-tiba ada kegiatan lain 

sehingga jadwal terhambat dan terbatasnya interaksi langsung yang dapat 

dilakukan di sekolah akibat adanya pandemi covid-19. 
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Meskipun sudah banyak penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang 

supervisi akademik yang merupakan tugas kepala sekolah sebagai bagian dari 

fungsi manajerial yang memberikan perbaikan dan peningkatan proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru, tetapi bagaimana supervisi akademik 

kepala sekolah di masa pandemi covid-19 belum banyak yang mengkaji secara 

jelas.Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

yang berjudul“Supervisi Akademik Kepala Sekolah Pada Masa Pandemi Covid-

19  Di SMP Negeri 3 Sengkang”. 

B. Fokus Penelitian 

Berangkat dari konteks penelitian di atas, maka yang menjadi fokus 

penelitian adalah: 

1. Bagaimana Perencanaan supervisi akademik kepala sekolah pada masa 

pandemi covid-19 di SMP Negeri 3 Sengkang? 

2. Bagaimana Pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah pada masa 

pandemi covid-19 di SMP Negeri 3 Sengkang? 

3. Bagaimana Evaluasi dan tindak lanjut supervisi akademik kepala sekolah 

pada masa pandemi covid-19di SMP Negeri 3 Sengkang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui: 

1. Untuk mengetahui perencanaan supervisi akademik kepala sekolah pada 

masa pandemi covid-19 di  SMP Negeri 3 Sengkang. 
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2. Untuk mengetahui pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah pada 

masa pandemi covid-19 di SMP Negeri 3 Sengkang. 

3. Untuk mengetahui  evaluasi dan tindak lanjut supervisi akademik kepala 

sekolah pada masa pandemi covid-19 di SMP Negeri 3 Sengkang. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara garis besar terbagi 

menjadi dua, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan informasi umum  mengenai 

Supervisi Akademik Kepala Sekolah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di SMP 

Negeri 3 Sengkang . Serta informasi atau data yang diperoleh dapat dijadikan 

sebagai bahan kajian bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah  

Sebagai masukan untuk melihat sejauh mana pengeloaan supervisi yang 

telah diakukan selaku supervisor. 

b. Bagi guru  

Sebagai bahan evaluasi diri untuk meningkatkan kinerja dan 

kemampuannya dalam proses belajar mengajar di sekolah. 

c. Bagi penulis,  

Dapat menambah wawasan, informasi dan pengetahuan tentang supervisi 

akdemik kepala sekolah.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKAKONSEPTUAL 

 

A. TinjauanPustaka 

1. Kepala Sekolah 

a. Pengertian Kepala Sekolah 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepala sekolah berasal dari dua 

kata yaitu: Pertama “Kepala” yang diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam 

suatu organisasi atau lembaga. Kedua “Sekolah” yang artinya sebuah lembaga 

dimana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 

2018 (Permendikbud, 2018) dinyatakan bahwa: 

Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan 

mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak 

(TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), 

sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), 

sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah 

atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah 

atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri. 

 

Menurut (Mulyasa, 2012) kepala sekolah merupakan pimpinan tunggal di 

sekolah yang mempunyai tanggungjawab untuk mengajar dan mempengaruhi 

semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di sekolah untuk 

bekerjasama dalam mencapai tujuan sekolah. 

Sedangkan (Subroto, 2004)berpendapat bahwa kepala sekolah adalah 

jabatan tertinggi disekolah itu, sehingga ia berperan sebagai pemimpin sekolah 

dan dalam struktur organisasi sekolah ia dudukkan pada tempat paling atas. 
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Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah 

seorang pemimpin disekolah yang mempunyai tanggung jawab untuk 

memberdayakan semua sumber daya yang ada disekolah sehingga dapat 

mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan dan meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

b. Peran Kepala Sekolah 

Kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting. Ada dua alasan yang 

menjadi latar belakang mengapa kepala sekolah memiki peran yang sangat 

penting (Jelantik, 2015).  Pertama, kepala sekolah merupakan figur yang mampu 

menjadi fasilitator untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara hirarkis birokratif, 

kepala sekolah adalah kepanjangan tangan dari pemerintah untuk mencapai 

tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang telah digariskan. Kedua, kepala 

sekolah merupakan sosok yang diharapkan mampu mendayagunakan potrnsi 

yang ada di sekolah yang bersangkutan. Orang sering mengatakan, bahwa wajah 

sekolah tercermin pada wajah kepala sekolah itu sendiri. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan mempunyai peran utama 

yakni menciptakan situasi belajar mengajar sehingga proses pembelajaran 

berjalan degan baik. Kepala sekolah dalam melaksanakan peran tersebut memiliki 

tanggung jawab ganda yakni melaksanakan administrasi sekolah sehingga 

tercipta situasi belajar mengajar yang baik, serta melaksanakan supervisi terhadap 

guru dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik. 

Dalam perannya sebagai kepala sekolah, kepala sekolah tentu memiliki 

tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan yaitu sebagai educator, manajer, 
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administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Tugas dan fungsi 

kepala sekolah tersebut kemudian dapat diuraikan sebagai berikut (Mulyasa, 

2007): 

1) Kepala sekolah sebagai edukator (pendidik) 

Sebagai edukator, kepala sekolah harus senantiasa berupaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh para guru. Dalam hal ini faktor 

pengalaman akan sangat mempengaruhi profesionalisme kepala sekolah, terutama 

dalam mendukung terbentuknya pemahaman tenaga kependidikan terhadap 

pelaksanaan tugasnya.  Dalam melaksanakan fungsinya sebagai educator, kepala 

sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan pofesionalisme 

tenaga kependidikan di sekolahnya. Oleh karena itu, kepala sekolah harus 

berusaha menanamkan, memajukan, dan meningkatkan tenaga kependidikan 

sedikitnya empat macam nilai, yakni pembinaan mental, moral, fisik, dan aristik.  

2) Kepala sekolah sebagai manajer 

Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memipin dan 

mengendalikan usaha anggota-anggota organisasi serta pendayagunaan seluruh 

sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer, kepala sekolah harus 

memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui 

kerja sama atau kooperatif, memberi kesempatan kepada para tenaga 

kependidikan untuk meningkatkan profesinya, dan mendorong keterlibatan 
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seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program 

sekolah.  

3) Kepala sekolah sebagai administrator 

Kepala sekolah sebagai administartor memiliki hubungan sangat erat 

dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, 

penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah. Secara spesifik, kepala 

sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, mengelola 

administrasi peserta didik, mengelola administrasi personalia, mengelola 

administrasi sarana, mengelola administrasi kearsipan, dan mengelola 

adminsitrasi keuangan.  

4) Kepala sekolah sebagai supervisor 

Kepala sekolah sebagai supervisor harus mampu melakukan berbagai 

pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. 

Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah sebagai supervisor harus memperhatikan 

beberapa prinsip yaitu: (a) hubungan konsultatif, kolegial dan bukan hierarkhis, 

(b) dilaksakan secara demokratis, (c) berpusat pada tenaga kependidikan (guru), 

(d) dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kependidikan (guru), (e) merupakan 

bantuan profesional.  

5) Kepala sekolah sebagai leader 

Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan 

pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi 

dua arah dan mendelegasi tugas. Kemampuan yang harus diwujudkan kepala 
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sekolah sebagai leader dapat dianalisis dari kepribadian, pengetahuan terhadap 

tenaga kependidikan, visi dan misi sekolah, kemampuan mengambil keputusan, 

dan kemampuan berkomunikasi.  

6) Kepala sekolah sebagai inovator 

Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan 

yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan 

setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan 

disekolah dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Kepala 

sekolah sebagai inovator harus mampu mencari, menemukan, dan melaksanakan 

berbagai pembaharuan di sekolah.  

7) Kepala sekolah sebagai motivator 

Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

memotivasi para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan 

fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, 

pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan 

penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan Pusat Sumber 

Belajar (PSB). 

2. Supervisi Akademik 

a. Pengertian Supervisi 

Supervisi berasal dari dua kata yaitu “super” dan “vision”. Kata “super 

mengandung makna peringkat atau posisi yang lebih tinggi, superior, atasan, 

lebih hebat atau lebih baik. Sedangkan kata “vision” berarti mengandung makna 
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kemampuan untuk menyadari sesuatu tidak benar-benar terlihat (Aedi, 2014). 

Dengan pengertian itulah maka supervisi diartikan sebagai pejabat yang 

berkedudukan di atas atau lebih tinggi dari guru untuk melihat atau mengawasi 

pekerjaan guru. 

Adapun pandangan  Kimball  Wiles, dalam (Sahertian, 2008: 18)  yang  

menjelaskan bahwa “supervisi adalah bantuan yang diberikan untuk memperbaiki 

situasi belajar  mengajar  agar  lebih  baik”.  Dijelaskan  bahwa  situasi  belajar 

mengajar   di   sekolah   akan   lebih   baik   tergantung   kepada   keterampilan 

supervisor  sebagai  pemimpin.  

Selain itu menurut (Sholeh, 2016) supervisi merupakan kegiatan membina 

dan dengan membantu pertumbuhan agar setiap orang mengalami peningkatan 

pribadi dan profesinya. Pada hakikatnya supervisi mengandung beberapa kegiatan 

pokok, yaitu pembinaan yang berkesinambungan, pengembangan kemampuan 

profesional personel, perbaikan situasi belajar-mengajar, dengan sasaran akhir 

pencapaian tujuan pendidikan dan pertumbuhan pribadi peserta didik. Dengan 

kata lain, dalam supervisi adalah pelayanan untuk membantu atau membina guru-

guru, pembinaan ini menyebabkan perbaikan atau peningkatan kemampuan 

profesional guru. Perbaikan dan peningkatan kemampuan kemudian ditransfer ke 

dalam perilaku mengajar sehingga tercipta situasi belajar-mengajar yang lebih 

baik, yang akhirnya juga meningkatkan pertumbuhan peserta didik. 

Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian supervisi adalah segala bentuk 

bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kualitas 
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mengajar guru dan kegiatan membina dan melayani personil sekolah lainnya di 

dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. 

b. Pengertian Supervisi Akademik 

Menurut (Arikunto, 2004: 4) supervisi akademik adalah“supervisi yang 

menitikberatkan pengamatan pada masalah akademik, yaitu langsung berada 

dalam lingkup kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk membantu 

siswa ketika sedang dalam proses belajar”. 

Supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan   membantu   guru  

dalammengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi 

pencapaian tujuan akademik (Manullang, 2005). Sedangkan menurut Priasa 

dalam (Suparno, 2016: 188) “supervisi akademik merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan dalam membantu guru mengembangkan keprofesionalan proses 

pembelajaran”. 

Pandangan lain dikemukakan oleh (Asf & Mustofa, 2013: 15) bahwa 

konsep pokok (kunci) dalam pengertian supervisi akademik : 

1) Supervisi akademik harus secara langsung mempengaruhi dan 

mengembangkan perilaku guru dalam mengelola proses 

pembelajaran. Inilah karakteristik esensial supervisi akademik. 

Sehubungan dengan ini, janganlah diasumsikan secara sempit, 

bahwa hanya ada satu cara terbaik yang bisa diaplikasikan dalam 

semua kegiatan pengembangan perilaku guru. Tidak ada satupun 

perilaku supervisi akademik yang baik dan cocok bagi semua 

guru .Tegasnya, tingkat kemampuan, kebutuhan,minat, dan 

kematangan profesional serta karakteristik personal guru lainnya 

harus dijadikan dasar pertimbangan dalammengembangkan dan 

mengimplementasikan program supervisi akademik 

2) Perilaku supervisor dalam membantu guru mengembangkan 

kemampuannya harus didesain secara ofisial, sehingga jelas 

waktu mulai dan berakhirnya program pengembangan tersebut. 
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Desain tersebut terwujud dalam bentuk program supervisi 

akademik yang mengarah pada tujuan tertentu. Oleh karena 

supervisi akademik merupakan tanggung jawab bersama antara 

supervisor dan guru, maka alangkah baik jika programnya 

didesain bersama oleh supervisor dan guru. 

3) Tujuan akhir supervisi akademik adalah agar guru semakin 

mampu memfasilitasi belajar bagi murid-muridnya. 

 

Maka dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik adalah segala bentuk 

bantuan terkhusus pada masalah akademik yang dilakukan oleh seorang kepala 

sekolah terhadap guru untuk memperbaiki dan mengembangkan kompetensi guru 

dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sehingga proses pembelajaran 

berjalan dengan baik. 

c. Tujuan Supervisi Akademik 

Tujuan merupakan suatu titik yang akan dicapai dari suatu proses yang 

dilakukan bersama-sama. Tujuan supervisi akademik adalah membantu guru 

dalam mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran yang 

dicanangkan bagi murid-muridnya (Mulyasa, 2007). 

Supervisi akademik dilaksanakan tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban 

satuan pendidikan, tetapi hasil supervisi diharapkan dapat membantu 

meningkatkan kompetensi guru, mengaktifkan kelompok kerja guru, dapat 

mengatasi masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas, dan akhirnya dapat 

meningkatkan profesionalisme guru. Menurut (Prasojo & Sudiyono, 2011) tujuan 

supervisi akademik diantaranya adalah 1) Membantu guru mengembangkan 

kompetensinya; 2) mengembangkan kurikulum; 3) Mengembangkan kelompok 

kerja guru, dan membimbing penelitian tindakan kelas.  
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Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama supervisi akademik adalah 

untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran melalui pembelajaran yang baik. 

d. Fungsi Supervisi Akademik 

 Dari definisi supervisi akademik sebagaimana telah dikemukakan 

sebelumnya, sebenarnya sudah tercermin fungsi supervisi akademik yang dapat 

direalisasikan bahwa supervisi akademik yang utama adalah: “perbaikan 

pengajaran” seperti yang dikemukakan oleh (Sagala, 2010: 106) sebagai berikut: 

1) Pembinaan, yang bertujuan meningkatkan pemahaman 

kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesionalisme (tupoksi guru, kompetensi guru, pemahaman 

Kurikulum pendidikan). Meningkatkan kemampuan guru dalam 

pengimplementasian standar isi. Standar proses, standar 

kompetensi kelulusan dan standar penilaian (pola pembelajaran 

dengan standar kurikulum, pengembangan silabus dan RPP, 

pengembangan penilaian, pengembangan bahan ajar dan 

penulisan butir soal). Meningkatkan kemampuan guru dalam 

menyusun penelitian tindakan kelas.   

2) Pemantauan, pelaksanaan standar isi, standar kompetensi, standar 

proses, dan standar penilaian. 

3) Penilaian kinerja guru, merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas 

tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai 

dengan beban kinerja guru. 

 

Selain itu fungsi supervisi dikemukankan Arikunto dalam (Suradi, 2018), 

ada tiga yaitu: a. sebagai upaya meningkatkan mutu pembelajaran, b. sebagai 

pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait 

dengan pembelajaran, c. sebagai kegiatan memimpin dan membimbing. 
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Maka dapat disimpulkan fungsi supervisi akademik sangat jelas arah 

fungsinya yakni memperbaiki proses pembelajaran yang berdampak pada 

peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

e. Prinsip Supervisi Akademik 

Prinsip merupakan sesuatu yang harus dipedomani dalam suatu aktivitas. 

Secara garis besar, prinsip supervisi akademik yaitu dilaksanakan sesuai dengan 

kebutuhan guru dan di dalam pelaksanaannya hubungan antar guru dengan 

supervisor didasarkan atas kerabat kerja (Imron, 2011). 

Dalam supervisi akademik selalu memegang prinsip didalam pelaksananya 

sesuai dengan yang diungkapkan (Sahertian, 2008: 20) antara lain: 

1) Prinsip Ilmiah, yakni kegiatan supervisi dilaksanakan 

berdasarkan data obyektif yang diperoleh dalam kenyataan 

pelaksanaan proses kegiatan, menggunakan alat perekam yang 

akurat untuk memperoleh data seperti angket, observasi, 

percakapan pribadi dan seterusnya, setiap kegiatan supervisi 

dilaksanakan secara sistematis, berencana dan kontinyu. 

2) Prinsip demokratis; yakni supervisi yang dilakukan berdasarkan 

hubungan kemanusiaan yang akrab dan penuh kehangatan, 

menjunjungtinggi harga diri dan martabat dan bukan berdasarkan 

atasan dan bawahan, tetapi berdasarkan rasa kesejawatan. 

3) Prinsip kerjasama, yakni mengembangkan usaha bersama dengan 

memberi support, mendorong, menstimulasi sehingga merasa 

tumbuh bersama. 

4) Prinsip konstruktif dan kreatif, yakni supervisi dilakukan dalam 

rangka mengembangkan potensi kreatifitas.  

 

Pendapat lain dikemukakan oleh (Shulhan, 2012: 44) dalam bukunya yang 

berjudul “Supervisi Pendidikan (Teori dan Praktek dalam Mengembangkan SDM 

Guru)”. Ada beberapa prinsip yang harus supervisor pahami dalam 

melaksanakan supervisi akademik, yaitu sebagai berikut: 
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1) Supervisi akademik harus mampu menciptakan hubungan 

kemanusiaan yang harus diciptakan harus terbuka, informal.   

2) Supervisi akademik harus dilakukan secara berkesinambungan.   

3) Supervisi akademik harus demokratis.   

4) Program supervisi akademik harus integral dengan program 

pendidikan.  

5) Supervisi akademik harus komperhensif.   

6) Supervisi akademik harus konstruktif.   

7) Supervisi akademik harus obyektif.  

Dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi  

harus selalu berprinsip kepada usaha-usaha perbaikan dan bukan untuk mecari 

kesalahan guru. Maka dari itu prinsip supervisi akademik harus dilakukan 

dengan cermat dan tepat sehingga sasaran pada objek permasalahan yang 

dihadapi dapat dilihat secara jelas oleh kepala sekolah dan diselesaikan pula 

secara baik. Dengan demikian guru yang disupervisi tidak merasa ditekan, 

melainkan melihat supervisi sebagai suatu wadah untuk mengatasi permaslahan 

yang akan dihadapi oleh guru. 

f. Teknik-Teknik Supervisi Akademik 

Menurut Hariwung (1989) yang dikutip oleh (Makawimbang, 2011: 112), 

menyatakan bahwa “teknik adalah suatu metode atau cara melakukan hal-hal 

tertentu. Suatu teknik yang baik adalah terampil dan cepat”. Seorang supervisor 

harus memiliki teknik-teknik khusus yang serasi. Teknik adalah metode atau cara 

yang digunakan menyelesaikan tugas yang dikerjakan sesuai dengan rencana, 

spesifikasi atau tujuan yang dikaitkan dengan teknik yang bersangkutan.  

Kepala sekolah melaksanakan supervisi akademik tentu perlu memiliki 

keterampilan konseptual, interposal dan teknikal. Oleh sebab itu, setiap kepala 

sekolah harus memiliki keterampilan teknikal berupa kemampuan menerapkan 
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teknik-teknik supervisi akademik yang tepat dalam melaksanakan supervisi 

akademik. Secara garis besar teknik supervisi akademik digolongkan menjadi dua 

yakni teknik supervisi individual dan teknik kelompok (Mulyasa, 2007) : 

1) Teknik supervisi individual 

Teknik supervisi pendidikan yang bersifat individual menurut (Sahertian, 

2008: 216) adalah “teknik pelaksanaan supervisi yang digunakan supervisor 

kepada pribadi-pribadi guru guna meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah”. 

Teknik supervisi individual adalah sebagai berikut. 

a) KunjunganKelas, (Classroom Visitation) 

Dalam Panduan Kerja Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian 

Pendidikan dan kebudayaan tahun 2017 (Kemendikbud, 2017) kunjungan kelas 

adalah teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah untuk mengamati proses 

pembelajaran di kelas. Tujuannya untuk menolong guru dalam mengatasi 

masalah di dalam kelas. Pelaksanaan observasi melalui tahap:  persiapan, 

pelaksanaan, penutupan, penilaian hasil observasi;dan tindak lanjut. Dalam 

melakukan observasi kelas ini, seorang supervisor harus tahu apa saja yang akan 

diobservasi dan apa pula yang menjadi tujuan diadakannya observasi tersebut. 

b) Pertemuan Individual 

Percakapan pribadi merupakan dialog yang dilakukan oleh guru dan 

supervisornya, yang membahas tentang keluhan atau kekurangan yang 

dikeluarkan oleh guru dalam bidang mengajar, di mana di sini supervisor dapat 

memberikan jalan keluarnya (Rhahimi, 2020). Tujuannya adalah 

mengembangkan perangkat pembelajaran yang lebih baik, meningkatkan 
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kemampuan guru dalam pembelajaran, dan memperbaiki segala kelemahan dan 

kekurangan pada diri guru. 

c) Kunjungan antar kelas 

Menurut (Mulyasa, 2007) kunjungan antar kelas adalah guru yang satu 

berkunjung ke   kelas yang lain di sekolah itu sendiri. Tujuannya adalah untuk 

berbagi pengalaman dalam pembelajaran. Agar sukses program intervisitasi ini 

maka perlu diadakan perencanaan sebaik-baiknya: 1. Seleksi guru-guru yang 

akan diobservasi. 2. Persiapan guru-guru yang akan mengobservasi. 3. Sediakan 

segala fasilitas yang dibutuhkan (Ametembun, 2007). 

2) Teknik Supervisi Kelompok 

Menurut (Sahertian, 2008) teknik supervisi yang bersifat kelompok ialah 

teknik supervisi yang dilaksanakan dalam pembinaan guru secara bersamasama 

oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok.Guru-guru yang 

yang akan disupervisi berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dan analisis 

kemampuan kinerja guru, kemudian dikelompokan berdasarkan kebutuhan guru. 

Kemudian guru  diberikan layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau 

kebutuhan yang diperlukan. Dalam teknik supervisi  kelompok, terdapat 

 beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain adalah sebagai berikut. 

a) Pertemuan Orientasi Bagi Guru Baru. 

Menurut (Sagala, 2010) pertemuan orientasi adalah pertemuan antar 

supervisor dengan supervisi (terutama guru baru) yang bertujuan menghantar 

supervisi (orang yang disupervisi) memasuki suasana kerja yang baru. Pertemuan 
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antara supervisor dengan guru (terutama guru baru) bertujuan untuk membantu 

guru memasuki suasana kerja yang baru.  

b) Mengadakan pertemuan atau rapat  

Rapat Guru adalah teknik supervisi kelompok melalui rapat guru yang 

dilakukan untuk membicarakan proses pembelajaan, dan upaya atau cara 

meningkatkan profesi guru. Menurut (Sagala, 2010: 212) tujuan supervisi rapat 

guru, adalah sebagai berikut: 

1. Menyatukan pandangan-pandangan guru tentang masalah-

masalah dalam mencapai makna dan tujuan pendidikan. 

2. Memberikan motivasi kepada guru untuk menerima dan 

melaksanakan tugastugasnya dengan baik serta dapat 

mengembangkan diri dan jabatan mereka secara maksimal.  

3. Menyatukan pendapat tentang metode kerja yang baik guna 

pencapaian pengajaran yang maksimal.  

4. Membicarakan sesuatu melalui rapat guru yang bertalian 

dengan proses pembelajaran.  

5. Menyampaikan informasi baru seputar belajar dan 

pembelajaran, kesulitankesulitan mengajar, dan cara mengatasi 

kesulitan mengajar secara bersama dengan semua guru di 

sekolah. 

 

c) Mengadakan diskusi kelompok  

Diskusi adalah pertukaran pikiran atau pendapat melalui suatu percakapan 

tentang suatu masalah untuk mencari alternatif pemecahannya. Diskusi 

merupakan salah satu teknik supervisi kelompok yang digunakan supervisor 

untuk mengembangkan berbagai keterampilan pada diri para guru dalam 

mengatasi berbagai masalah atau kesulitan dengan cara melakukan tukar pikiran 

antara satu dengan yang lain. Melalui teknik ini supervisor dapat membantu para 

guru untuk saling mengetahui, memahami, atau mendalami suatu permasalahan, 

sehingga secara bersama-sama akan berusaha mencari alternatif pemecahan 
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masalah tersebut (Sagala, 2010). Di dalam setiap diskusi, supervisor atau kepala 

sekolah memberikan pengarahan, bimbingan, nasihat-nasihatdan saran-saran 

yang diperlukan. 

 Dari berbagai pendapat yang dijelaskan dapat dipahami bahwa teknik 

supervisi adalah metode atau cara-cara khusus yang digunakan untuk 

menyelesaikan tugas supervisi dalam mencapai tujuan tertentu. Teknik supervisi 

sebagai alat yang digunakan oleh supervisor untuk memcapai tujuan supervisi itu 

sendiri yang pada akhirnya dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai 

situasi dan kondisi. 

3. Supervisi Akademik Kepala Sekolah Pada Masa Pandemi Covid-19 

Adanya pandemi covid-19 merubah proses pembelajaran yang semula dari 

sekolah menjadi kerumah  melalui proses pembelajaran jarak jauh secara daring. 

Dengan adanya perubahan tersebut maka supervisi akademik kepala sekolah yang 

semula masuk kelas dalam pegawasannya, saat ini tidak lagi dapat dilakukan 

karena adanya pandemi covid-19. Namun kepala sekolah tetap bertanggungjawab 

terhadap kelancaran jalannya supervisi akademik meskipun masih dalam keadaan 

masa pandemi covid-19. Supervisi akademik perlu dikelola dengan baik supaya 

tujuan dari supervisi akademik itu sendiri dapat tercapai sesuai yang diharapkan. 

Supervisi akademik dilaksanakan sebagaimana manajemen pendidikan sekolah 

yang lain. Agar mendapatkan hasil yang optimal, Supervisi akademik harus 

direncanakan secara cermat, kemudian dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, 

selanjutnya dilaksanakan evaluasi kemudian ditindak lanjuti (Satiman, 2016).  
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Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 

Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, dinyatakan bahwa salah satu 

kompetensi Kepala Sekolah adalah memiliki kompetensi supervisi, yaitu:  

1) Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru. 

2) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. 

3) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru. 

 

a. Perencanaan Supervisi Akademik 

Pekerjaan akan berhasil apabila direncanakan dengan baik. Begitu pula 

dengan supervisi akademik, agar tujuan supervisi akademik dapat terlaksana 

secara efektif. (Prasojo & Sudiyono, 2011) mengartikan perencanaan program 

supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan penyusunan dokumen 

perencanaan pemantauan dalam rangka membantu guru mengembangkan 

kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Perencanaan supervisi akademik dapat dibuat sendiri oleh kepala sekolah, 

kepala sekolah dengan beberap staf dan dapat juga dibuat oleh panitia/rapat guru. 

Hal itu dipertegas oleh menyatakan bahwa perencanaan supervisi akademik 

dibuat oleh (Maryono, 2014): (1) Kepala sekolah atau supervisor; (2) Kepala 

sekolah, supervisor dan beberapa orang guru; (3) Suatu panitia perencanaan rapat 

yang dibentuk oleh dan dari guru. Perencanaan supervisi akademik digunakan 
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sebagai pedman dalam pelaksanaan supervisi akademik yang akan dilaksanakan 

di sekolah untuk itu perlu tahapan yang jelas agar dapat berhasil.  

Langkah-Langkah perencanaan supervisi akademik tercantum pada 

Panduan Kerja Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan 

dan kebudayaan tahun 2017 (Kemendikbud, 2017) terdiri dari: 

1) Menyusun program supervisi akademik. 

2) Membuat jadwal supervisi akademik. 

3) Menyusun instrumen analisis perangkat pembelajaran. 

4) Mengembangkan instrumen pemantauan. 

5) Mengembangkan instrumen analisis pelaksanaan pembelajaran. 

Pada masa pandemi covid-19 Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan 

Kepala Sekolah (LPPKS) Kemdikbud mengeluarkan panduan kepala sekolah di 

masa pandemi covid-19 (Kemendikbud, 2020) dengan tujuan memberikan 

panduan bagi Kepala Sekolah dalam melaksakan tugas dan fungsinya pada masa 

pandemi Covid-19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Panduanini 

memberikan arahan kepada kepala sekolah bagaimana melakukan supervisi 

akademik di masa pandemi covid-19. Dalam perencanaan supervisi akademik 

kepala sekolah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1). 

Menyusun program supervisi akademik, (2). Menyusun instrumen pra-observasi, 

observasi dan post-observasi dan (3). Menyosialisasikan program. 

b. Pelaksanaan Supervisi Akademik 

Pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah terhadap guru sangat 

penting dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan kinerja guru dan 
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kualitas pembelajaran melalui proses pembelajaran yang baik (Novianti, 2015). 

Maka setelah menetapakan rancangan dan tujuan-tujuan supervisi akademik 

berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang diperoleh melalui analisis kebutuhan di 

atas, kepala sekolah menetakan hal hal yang akan dilakukan dalam proses 

pelaksanaannya. (Mulyasa, 2007: 136) mengatakan terdapat tiga tahap dalam 

melakukan supervisi akademik, yaitu: 

1) Pra observasi 

 Dalam tahap pra observasi ini kepala sekolah selalu 

memperhatiakan kondisi psikologis guru dengan cara melakukan 

pertemuan individual terhaadap guru-guru yang akan di supervisi 

agar guru terbuka untuk meceritkan kondisi dalam mengajar di 

sisi lain kepala sekolah menyampaikan hal hal yang mesti 

dilengkapi guru sebelum melakukan kunjungan kelas seperti 

melengkapi rencana program pembelajaran (RPP) . 

2) Observasi  

 Pada tahap ini kepala sekolah melakukan kunjungan langsung di 

kelas dengan memantau proses mengajar guru dan memeriksa 

kelengkapan administrasi guru seperti perangkat pembelajaran 

dan melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan 

instrument observasi  

3) Post observasi  

 Pada tahap ini kepala sekolah menganalisis hasil temuan dan 

penilaian yang telah dilakukan dalam proses kunjungan kelas 

dengan mengacu pada instrument atau pedoman penilaian yang 

telah ditetapkan sebelumnya untuk diberikan penilaian dan 

mendetksi kekurangan yang dihadapi guru dalam proses 

mengajarnya dan pada tahap ini kepala sekolah harus objektif 

dalam melakukan penilaian agar guru dapat mengintropeksi diri 

mengenai temuan yang dilakukan kepala sekolah terhadap proses 

mengajarnya sehingga kedepan para guru akan lebih termotivasi 

untuk meningkatkan kompetensinya. adapun hal yang harus 

diperhatiakan dalam tahap ini antara lain yaitu: 

a) Mengkaji rangkuman hasil analisis pelaksanaan 

b) Membuat rencana umpan balik 

 

Langkah pelaksanaan supervisi akademik juga diatur dalam Panduan Kerja 

Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan 

tahun 2017 (Kemendikbud, 2017) sebagai berikut: 
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1) Melaksanakan pertemuan awal dengan guru yang disupervisi. 

2) Melaksanakan Pemantauan supervisi melalui observasi, 

wawancara/angket, dan Kelompok Diskusi Terarah (FGD) 

3) Melaksanakan supervisi sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 

4) Melaksanakan Refleksi setelah pelaksanaan supervisi sesuai dengan jadwal 

yang ditentukan. 

5) Merencanakan tindak lanjut hasil supervisi berdasarkan temuan hasil 

supervisi. 

Selanjutnya menurut Panduan Kepala Sekolah Di Masa Pandemi Covid-19 

oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 

(Kemendikbud, 2020) langkah pelaksanaan supervisi akademik yaitu terbagi 

menjadi tiga tahapan yakni melakukan kegiatan pra-observasi, melakukan 

observasi dan melakukan kegiatan post-observasi. 

1. Melakukan kegiatan pra-observasi  

a. Melakukan pertemuan awal secara daring. 

b. Mengecek rencana pembelajaran (tujuan, kegiatan, penilaian). 

c. Memastikan media/ aplikasi yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

2. Melakukan observasi 

Mengamati proses pembelajaran baik secara daring (Zoom, Teams, Webex, 

Google Classroom, Moodle), Whatsapp Group ataupun Home Visit. 

3. Melakukan kegiatan post-observasi 

a. Menganalisis data hasil observasi. 

b. Mengadakan pertemuan untuk memberikan umpan balik. 
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c. Merencanakan tindak lanjut. 

c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Menurut Marie Therese yang dikutip dari (Satiman, 2016: 27) “tugas kepala 

sekolah sebagai supervisor adalah evaluasi, pengawasan dan evaluasi tindakan 

yang ketiganya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain”. Maka pasca 

melaksanakan kegiatan supervisi akademik, kepala sekolah akan memperoleh 

gambaran terkait dengan kompetensi guru. Gambaran tersebut diperoleh 

berdasarkan hasil analisis dari instrumen yang digunakan saat melakukan 

supervisi akademik. Dengan dasar itu kepala sekolah harus melaksanakan 

kegiatan evaluasi dan tindak lanjut. 

Hasil supervisi perlu ditinjaklanjuti agar dapat memberikan dampak yang 

nyata untuk meningkatkan profesionalisme guru. Tindak lanjut supervisi 

akademik berupa penguatan, penghargaan, teguran yang bersifat mendidik dan 

kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut. Pemanfaatan 

hasil umpan balik supervisi akademik menyangkut dua kegiatan penting, yaitu 

berkenaan dengan pembinaan dan pemantapan instrumen supervisi akademik 

(Priansa & Somad, 2014). 

Menurut (Rhahimi, 2020) ada tiga alternatif tindak lanjut yang diberikan 

terhadap pendidik. Ketiga tindak lanjut itu adalah: a) Penguatan dan penghargaan 

diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar; b) Teguran yang bersifat 

mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar; dan c) Guru 

diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/penataran lebih lanjut. 
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Dalam Panduan Kerja Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian 

Pendidikan dan kebudayaan tahun 2017 (Kemendikbud, 2017) langkah 

tindaklanjut supervisi akademik sebagai berikut: 

1) Mendiskusikan hasil supervisi dengan guru yang sudah disupervisi. 

2) Memeriksa ulang keterlaksanaan tindak lanjut supervisi. 

3) Menugaskan guru untuk mengikuti diklat/pembinaan/ kegiatan lainnya 

4) Memetakan hasil supervisi melalui matrik perkembangan supervisi. 

Evaluasi dan tindak lanjut supervisi akademik kepala sekolah juga 

dijelaskan langkahnya melalui  Panduan Kepala Sekolah Di Masa Pandemi 

Covid-19 oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 

(Kemendikbud, 2020) dengan dua tahapan yaitu  menganalisis hasil supervisi dan 

menindaklanjuti hasil supervisi 

B. Kerangka Konseptual 

Kepala sekolah  merupakan figur sentral di dalam sebuah sekolah. Kepala 

sekolah merupakan pemimpin yang bertanggung jawab tehadap peningkatan 

mutu sekolah yang dipimpinnya. Begitu besarnya peranan kepala sekolah 

sehingga dapat dikatakan bahwa sukses tidaknya kegiatan sekolah sebagian besar 

ditentukan oleh kualitas kepala sekolah itu sendiri. Karena itu kepala sekolah 

harus melaksanakan peran dan tanggungjawabnya dalam mengelola seluruh 

sumber daya yang ada di sekolah.  

Salah satu peran kepala sekolah adalah sebagai supervisor akademik. 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai supervisor akademik maka kepala sekolah 

bertanggungjawab memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan dan penilaian 
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pada masalah-masalah yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Oleh 

karena itu, kepala sekolah harus mampu melakukan supervisi akademik sehingga 

dapat meningkatkan kinerja guru dan menciptakan situasi belajar yang lebih baik. 

Dengan adanya pandemi covid-19 Lembaga Pengembangan dan 

Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Kemdikbud mengeluarkan panduan 

kepala sekolah di masa pandemi covid-19. Salah satunya terkait dengan supervisi 

akademik kepala sekolah di masa pandemi covid-19. Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

a. Menyusun program supervisi akademik 

b. Menyusun instrumen pra-observasi, observasi dan post-observasi, 

c. Menyosialisasikan program. 

2. Pelaksanaan 

a. Melakukan kegiatan pra-observasi  

1) Melakukan pertemuan awal secara daring. 

2) Mengecek rencana pembelajaran (tujuan, kegiatan, penilaian). 

3) Memastikan media/ aplikasi yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. 

b. Melakukan observasi 

Mengamati proses pembelajaran baik secara daring (Zoom, 

Teams, Webex, Google Classroom, Moodle), Whatsapp Group ataupun 

Home Visit. 
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c. Melakukan kegiatan post-observasi 

1) Menganalisis data hasil observasi. 

2) Mengadakan pertemuan untuk memberikan umpan balik. 

3) Merencanakan tindak lanjut. 

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut 

a. Menganalisis hasil supervisi 

b. Menindaklanjuti hasil supervisi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Di dalam penelitian, salah satu hal yang penting adalah metode atau 

pendekatan yang digunakan. Secara umum jenis pendekatan penelitian ada dua 

yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan 

pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah 

pendekatan yang berusaha mengungkapkan kejadian yang ada di lokasi penelitian 

secara menyeluruh melalui pengumpulan data secara alami dengan 

memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci untuk mencari makna 

(Moeloeng, 2012) 

Menurut Denzin & Lincaln dalam (Anggito & Setiawan, 2018) menyatakan 

bahwwa penelilian kualilatuf adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah 

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada. Erickson dalam (Anggito & Setiawan, 

2018)menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan 

menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari 

tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. 

Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, penelitian ini 

termasuk kedalam penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan 

pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai supervisi 
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akademik kepala sekolah pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 3 

Sengkang. 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Demi mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka 

penelitian ini difokuskan pada supervisi akademik kepala sekolah pada masa 

pandemi covid-19 di SMP Negeri 3 Sengkang.  Agar tidak menimbulkan 

pemanaknaan yang berbeda dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data 

dilapangan sesuai dengan permasalahan yang ditetapkan maka perlunya diberikan 

deskripsi fokus sebagai berikut : 

1. Supervisi Akademik Kepala sekolahpada masa pandemi Covid-19 

Pada  proses pendidikan guna peningkatan profesionalisme guru dalam 

mengemban tugasnya, kepala sekolah sebagai pimpinan di institusi pendidikan 

formal sangat berperan penting, maka dalam tugasnya sebagai supervisor 

akademik harus memperhatikan dan cepat tanggap dalam melihat kendala yang di 

hadapi para guru dalam proses belajar mengajarnya.  

Adapun tahap supervisi akademik kepala sekolah pada masa pandemi 

covid-19 yaitu sebagai berikut : 

a. Perencanaan 

1) Menyusun program supervisi akademik 

2) Menyusun instrumen pra-observasi, observasi dan post-observasi  

3) Menyosialisasikan program. 

b. Pelaksanaan 

1) Melakukan kegiatan pra-observasi  
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a) Melakukan pertemuan awal secara daring. 

b) Mengecek rencana pembelajaran (tujuan, kegiatan, penilaian). 

c) Memastikan media/ aplikasi yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

2) Melakukan observasi 

Mengamati proses pembelajaran baik secara daring (Zoom, Teams, 

Webex, Google Classroom, Moodle), Whatsapp Group ataupun Home 

Visit. 

3) Melakukan kegiatan post-observasi 

a) Menganalisis data hasil observasi. 

b) Mengadakan pertemuan untuk memberikan umpan balik. 

c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 

1) Menganalisis hasil supervisi  

2) Menindaklanjuti hasil supervisi 

C. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian  ini peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam 

mengumpulkan informasi mengenai Supervisi Akademik Kepala Sekolah pada 

Masa Pandemi Covid-19 di SMP Negeri 3 Sengkang. Oleh karena itu, peneliti 

berupaya mengungkapkan fakta untuk mendeskripsikan melalui pengumpulan 

data. Peneliti tidak melibatkan diri dalam pelaksanaan kegiatan yang diteliti, 

tetapi statusnya hanya sebagai peneliti yang menyiapkan pedoman wawancara. 

D. Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini  adalah SMP Negeri 3 Sengkang 

yang berada di Jl. Andi Hasanuddin Oddang No.37-39, Maddukkelleng, 
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Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.  Peneliti tertarik meneliti di lokasi tersebut 

karena SMP Negeri 3 Sengkang ini merupakan salah satu sekolah favorit di 

daerah Sengkang. Selain itu karena adanya komunikasi yang terjalin baik dengan 

kepala sekolah dan guru-guru yang berada di dalamnya. Dengan adanya 

komunikasi ini akan memudahkan peneliti untuk menemukan berbagai informasi 

yang bersumber dari subjek penelitian yang diteliti, sehingga memudahkan 

penulis untuk meneliti dan diharapkan mendapatkan informasi dan data-data yang 

akurat. 

E. Sumber Data 

Data yang yang bersifat kualitatif adalah data yang bukan berbentuk angka 

atau nominal tertentu, tetapi lebih sering berbentuk kalimat pernyataan, uraian, 

deskripsi yang mengandung suatu makna atau nilai (values) tertentu yang 

diperoleh melalui instrumen penggalian data kualitatif seperti wawancara dan 

dokumentasi (Herdiansyah, 2013).  

Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka 

sumber datanya disebut infroman, yaitu orang yang merespon atau menjawab 

pertanyaan – pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan 

observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. 

Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang 

menjadi sumber datanya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber 

data yaitu; 
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1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara 

dengan informan atau responden. Adapun yang menjadi sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan beberapa guru di SMP Negeri 3 

Sengkang. 

2. Data sekunder  

Data sekunder merupakan data tambahan berupa informasi yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Adapun yang 

menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa dokumen 

dari sekolah misalnya, data pokok sekolah, program supervisi akademik, 

instrumen supervisi akademik, jadwal supervisi akademik, catatan evaluasi 

supervisi akademik, dokumentasi tentang tindak lanjut supervisi akademik dan 

dokumen lainnya yang berkaitan dengan supervisi akademik kepala sekolah pada 

masa pandemi Covid-19 di SMP Negeri 3 Sengkang.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam 

penelitian karena penelitian sendiri memiliki tujuan utama yaitu mendapatkan 

data sesuai dengan bidang penelitian. Pengumpulan data dilakukan pada 

nuturalsetting (kondisi yang alamiah), pengumpulan data dengan observasi, 

wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2018). 

Untuk data yang sesuai dengan masalah dan objek yang di teliti, maka 

dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode antara 

lain: 
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1. Observasi 

Observasi merupakan metode untuk mengumpulkan data yang dilakukan 

secara sistematis dengan mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan 

penginderaan.  Observasi akan mengungkapkan gambaran sistematis terkait 

dengan peristiwa, tingkah laku, benda atau karya yang dihasilkan dan peralatan 

yang digunakan. 

Teknik observasi dilakukan peneliti untuk memahami situasi sehingga 

memudahkan peneliti menyesuaikan diri dengan sekolah. Observasi 

dimanfaatkan untuk berkenalan dengan kepala sekolah dan guru-guru serta 

mengatakan tujuan sebenarnya yaitu mencari informasi ataupun data tentang 

bagaimana supervisi akademik kepala sekolah pada masa pandemi covid-19 di 

SMP Negeri 3 Sengkang. Dalam hal ini peneliti berada di tempat penelitian tetapi 

tidak terlibat dalam kegiatan melainkan fokus kepada permasahan yaitu 

mengamati suasana dan aktivitas dalam aspek menggali informasi secara 

mendalam mengenai fokus penelitian.  

2. Wawancara 

Esterberg dalam (Sugiyono, 2018) mendefinisikan wawancara sebagai 

pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut. Dengan 

wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 

informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.  

Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman 

yang dibuat berdasarkan perolehan data. Pedoman tersebut diperlukan dalam 
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proses berjalannya wawancara, sehingga wawancara tetap berada pada fokus 

permasalahan. 

Adapun informan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah kepala 

sekolah, wakil kepala bidang kurikulum dan dua guru mata pelajaran di SMP 

Negeri 3 Sengkang yang akan diwawancarai mengenai supervisi akademik kepala 

sekolah pada masa pandemi covid-19. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data-

data otentik yang bersifat dokumentasi baik berbentuk tulisan, gambar, maupun 

karya lainnya. Menurut (Sugiyono, 2018) dokumentasi merupakan sumber data 

yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, 

gambar (foto) dan karya-karya yang semuanya itu memberikan informan bagi 

proses penelitian. Teknik pencermatan dokumen, peneliti mencermati dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Pada pencermatan dokumen ini 

digunakan sebagai sarana untuk memperkuat hasil wawancara. 

Data yang dibutuhkan peneliti berdasarkan judul tulisan ini adalah terkait 

dengan dokumen yang dimiliki kepala sekolah yakni data pokok sekolah, 

program supervisi akademik, instrumen supervisi akademik, jadwal supervisi 

akademik, rekap hasil supervisi akademik, tindak lanjut supervisi akademik dan 

dokumen lainnya yang berkaitan dengan supervisi akademik kepala sekolah pada 

masa pandemi covid-19 di SMP Negeri 3 Sengkang. 
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G. Analisi Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan 

data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu di pelajari serta 

membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami (Sugiyono, 2018). Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang 

digunakan peneliti sebagaimana di kemukakan oleh Miles dan Hubberman 

(Sugiyono, 2018) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

langkah terkahir adalah penarikan kesimpulan. Berikut beberapa langkah yang 

digunakan dalam proses analisis data. 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, 

pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, 

sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. 

2. Penyajian data 

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk 

naratif. Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara 

sistematis dan mudah di pahami. 

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang 

dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara 

tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu 
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dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan 

yang ada. 

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data dalam pengecekan 

keabsahan data. Menurut (Moeloeng, 2012) “triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain”. Tujuan 

triangulasi ialah mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkannya 

dengan data-data yang diperoleh dari sumber lain. 

Data yang dinyatakan valid melalui triangulasi akan memberikan keyakinan 

terhadap peneliti mengenai keabsahan datanya sehingga memudahkan peneliti 

dalam mengambil kesimpulan. Selanjutnya dalam penggunaan teknik triangulasi 

terdapat empat kriteria yang digunakan yaitu kepercayaan (credibility), 

keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmbility) (Moeloeng, 2012). Uji kredibilitas dalam penelitian ini 

menggunakan triangulasi. Sugiyono dalam (Arikunto, 2006) mengatakan bahwa “ 

triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu”. Dalam 

penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan 

triangulasi metode. 

1. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Triangulasi sumber yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah wakil kepala sekolah SMP Negeri 3 Sengkang. Data 

dari sumber-sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana yang 

memiliki pandangan sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik. 

2. Triangulasi metode 

Triangulasi metode dilakukan peneliti untuk mengecek kepercayaan 

penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data, seperti 

halnya metode wawancara yang ditunjang dari dokumentasi sekolah tersebut. 

Dalam penelitian ini peneliti mengungkapkan data tentang bagaimana supervisi 

akademik kepala sekolah pada masa pandemi covid-19 di SMP Negeri 3 

Sengkang. 

I. Tahap – Tahap Penelitian 

Tahapan dan proses penelitian yang akan dilalui diantaranya adalah sebagai 

berikut:  

1. Tahap pra lapangan, yaitu orientasi yang meliputi kegiatan penentuan 

fokus, penyesuaian paradigma dengan teori dan disiplin ilmu, penjajakan 

dengan  konteks penelitian mencakup observasi awal ke lapangan dalam hal 

ini adalah SMP Negeri 3 Sengkang, penyusunan usulan penelitian dan 

seminar proposal penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengurus 

perizinan penelitian kepada subyek penelitian.  

2. Tahap kegiatan lapangan, tahap ini meliputi pengumpulan data-data yang 

terkait dengan fokus penelitian yaitu tentang supervisi akademik pada masa 

pandemi Covid-19 di SMP Negeri 3 Sengkang.  
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3. Tahap analisis data, tahap ini meliputi kegiatan mengolah dan 

mengorganisir data yang diperoleh melalui observasi partisipan, wawancara 

mendalam dan dokumentasi, setelah itu dilakukan penafsiran data sesuai 

dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dilakukan 

pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data dan metode 

yang digunakan untuk memperoleh data sebagai data yang valid, akuntabel 

sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna atau penafsiran data yang 

merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang 

sedang diteliti.  

4. Tahap penulisan laporan, tahap ini meliputi kegiatan penyusunan hasil 

penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai 

pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian 

dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan 

menjadi lebih baik sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dideskripsikan hasil penelitian dan pembahasan dari data 

menyangkut fokus penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil pengumpulan data. 

Berdasarkan penelusuran data di lapangan yang kemudian dianalisis sesuai 

dengan tujuan penelitian, maka dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasan 

sebagai berikut: 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Untuk mempermudah memahami lokasi penelitian yang menjadi tempat 

peneliti memperoleh data, berikut dipaparkan gambaran umum mengenai lokasi 

penelitian. Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hal-hal mengenai lokasi 

penelitian sebagai berikut: 

a. Identitas Sekolah 

Nama Sekolah   : SMP Negeri 3 Sengkang 

NPSN     : 40303190 

Jenjang Pendidikan  : SMP 

Status Sekolah    : Negeri  

Alamat Sekolah   : Jl. Andi Hasanuddin Oddang No 37-39 

Kode Pos    : 90915 

Kelurahan   : Maddukeleng 

Kecamatan    : Tempe  

Kabupaten   : Wajo 

E-mail    : smp3skg@gmail.com 

Kepala UPT Sekolah  : Agusti S.Pd M.Pd 
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Akreditasi   : A 

No. SK. Akreditasi  : 160/SK/BAP-SM/XI/2017 

b. Fasilitas SMP Negeri Sengkang 

SMP Negeri 3 Sengkang merupakan sekolah negeri yang memiliki fasilitas 

yang cukup memadai yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses 

belajar mengajar. Berikut ini daftar nama gedung dan bangunan yang terdapat di 

SMP Negeri 3 Sengkang : 

Table 4.1 Daftar Bangunan SMP Negeri 3 Sengkang 

Sumber : Arsip data keadaan Sarana dan Prasarana SMP Negeri 3 Sengkang 

2020/2021 

 

 

No Jenis Ruangan Jumlah Keterangan 

 1 Ruang Kelas 14 Berfungsi 

2 Ruang Perpustakan 1 Berfungsi 

3 Ruang Laboratorium IPA 1 Berfungsi 

4 Ruang Laboratorium Bahasa 1 Berfungsi 

5 Ruang Laboratorium Komputer 2 Berfungsi 

7 Ruang Kepala Sekolah 1 Berfungsi 

8 Ruang Guru 1 Berfungsi 

9 Ruang Tata Usaha 1 Berfungsi 

10 Mushollah 1 Berfungsi 

11 Ruang UKS 1 Berfungsi 

12 Toilet 4 Berfungsi 

13 Tempat Parkir 1 Berfungsi 

14 Kantin 2 Berfungsi 

15 Lapangan Olahraga 2 Berfungsi 
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c. Keadaan Guru SMP Negeri 3 Sengkang 

Guru  merupakan pendidik  profesional  dengan  tugas  utama  mendidik,  

mengajar,  membimbing,  mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah. SMP Negeri 3 Sengkang terdapat 23 orang guru, 21 

diantaranya guru PNS dan 2 lainnya merupakan guru honor. Dengan rincian 

sebagai berikut: 

Table 4.2. Keadaan Guru SMP Negeri 3 Sengkang 

No Daftar Mata Pelajaran Jumlah Guru 

1 Pendidikan Agama Islam 2 

2 PKN 1 

3 Bahasa Indonesia 3 

4 Bahasa Inggris 2 

5 Matematika 2 

6 IPA 4 

7 IPS 2 

8 Prakarya 2 

9 BK 2 

10 Seni Budaya 1 

11 Penjaskes 2 

Jumlah guru keseluruhan 23 

Sumber : Arsip data keadaan guru SMP Negeri 3 Sengkang 2020/2021 

e. Keadaan Peserta Didik SMP Negeri 3 Sengkang 

Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusah 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan. 

SMP Negeri Sengkang memiliki sebanyak 271 orang siswa dengan jumlah 

rombel yaitu 13 dengan rincian sebagai berikut: 
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Table 4.3 Jumlah Peserta Didik SMP Negeri 3 Sengkang 

Kelas Rombongan Belajar Jumlah Peserta Didik 

VII 5 100 

VIII 4 85 

IX 4 86 

Jumlah Keseluruhan 13 271 

Sumber : Arsip data keadaan peserta didik 2020/2021 

2. Deskripsi Hasil Penelitian 

Deskripsi hasil penelitian merupakan pemaparan atau penyajian data yang 

menjelaskan tentang aspek-aspek yang diteliti yaitu supervisi akademik kepala 

sekolah pada masa pandemik covid-19 meliputi 3 komponen yaitu 1) 

perencanaan supervisi akademik; 2) pelaksanaan supervisi akademik; 3) evaluasi 

dan tindak lanjut supervisi akademik di SMP Negeri 3 Sengkang. 

Adapun hasil penelitian diuraikan dalam point-point berikut ini berdasarkan 

fokus penelitian bagaimana supervisi akademik kepala sekolah pada masa 

pandemic covid-19 di SMP Negeri 3 Sengkang sebagai berikut : 

a. Perencanaan Supervisi Akademik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di 

SMP Negeri 3 Sengkang  

Perencanaan supervisi akademik adalah penyusunan pedoman kegiatan 

yang akan dilakukan untuk membantu guru dalam mengembangkan kemampuan 

profesionalnya  dalam mengelolah proses pembelajaran di dalam kelas untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Perencanaan supervisi akademik di masa pandemi 

covid-19 ini meliputi penyusunan rancangan program supervisi akademik, 
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penyusunan instrument pra-observasi, observasi, post-observasi, dan 

menyosialisasikan program. 

1) Menyusun Rancangan Program Supervisi Akademik 

Kepala sekolah harus mampu melakukan suatu perencanaan dalam kegiatan 

supervisi akademik kepada guru agar dapat melaksanakan kegiatan proses belajar 

mengajar secara efektif dan efisien. Seperti yang diungkapkan A selaku kepala 

sekolah SMP Negeri 3 Sengkang yang dilakukan wawancara pada 17 Juni 2021 

mengatakan bahwa: 

“Iya pasti, dalam proses kegiatan supervisi, pada dasarnya harus ada 

kegiatan perencanaan agar pelaksanaan program supervisi dapat 

terarah dan berjalan dengan baik untuk tahapan selanjutnya”. 

(Wawancara dengan kepala sekolah, 17/06/2021_A). 

Dari semua sumber yang diwawancarai oleh peneliti menyatakan bahwa 

kepala sekolah melakukan perencanaan dalam kegiatan supervisi akademik 

diawali dengan kegiatan perencanaan, dimana kegiatan perencanaan supervisi 

akademik di masa pandemi covid-19 dilakukan dengan menyusun program 

supervisi akademik di setiap awal semester melalui rapat guna membahas hal 

yang akan dikerjakan didalam supervisi sebagaimana yang dikemukakan oleh A 

sebagai kepala sekolah pada saat dilakukan wawancara mengemukakan bahwa: 

“Penyusunan program perencanaan supervisi dilakukan setiap awal 

semester, dengan membentuk tim supervisi karena tidak mungkin 

kita bisa libatkan semua guru untuk rapat di sekolah dengan adanya 

covid-19 ini. Timnya itu terdiri dari saya sebagai kepala sekolah, 

kemudian wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan beberapa 

senior. Di rapatnya itu dibahaslah mengenai apa-apa saja yang mau 

dilaksanakan di supervisi ini mulai dari tujuannya, sasaranya, dan 

juga  jadwal supervisinya. Semua itu kita kaji bersama berdasarkan 

hasil supervisi yang sebelumnya lalu kita sinkronkan dengan kondisi 

sekarang di masa pandemi covid-19”. (wawancara dengan kepala 

sekolah /17/06/2021_A) 
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Dari perencanaan supervisi akademik yang dikemukakan oleh A selaku 

kepala sekolah selaras dengan apa yang dikemukakan oleh  beberapa guru 

mengenai penyusunan program supervisi akademik dimasa pandemi covid-19, 

seperti yang dikemukakan oleh IA selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum 

pada 21 Juni 2021 mengatakan bahwa: 

“Kalau kita mengikuti prosedur yang ada nanda, bahwa dalam 

proses supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah biasanya 

diawali dengan kegiatan perencanaan di mana kegiatan perencanan 

supervisi ini tetap dilakukan rapat secara langsung di sekolah 

dengan catatan tidak semua guru kita libatkan hanya tim supervisi. 

Didalam rapat perencanaan kita membahas mulai dari tujuan, 

sasaran, waktu pelaksanaan dan metode yang akan diguanakan 

ketika melakukan supervisi tersebut”. (Wawancara dengan wakil 

kepala sekolah bidang kurikulum, 21/06/2021_IA). 

 

Hasil wawancara dengan SB sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia 

yang tidak dilibatkan di dalam penyusunan program supervisi akademik juga 

memiliki pernyataan yang sama bahwa kepala sekolah membentuk tim untuk 

menyusun program supervisi di masa pandemi covid. Berikut petikan 

wawancaranya: 

“Untuk langkah-langkah penyusunan program itu secara detailnya 

saya tidak tau persis bagaimana karena itu tadi saya tidak dilibatkan 

yah mungkin karena adanya pandemi sekarang kan sangat ketat 

untuk melakukan kegiatan yang bisa membuat kerumunan. Apalagi 

sekarang jelas kita dipantau oleh masyarakatkan takutnya nanti ada 

laporan masuk, sekolah lagi yang ditegur . Yang saya tau itu kepala 

sekolah bentuk tim untuk membahas ini kemudian hasilnya nanti 

ada sosialisasi melalui grup sekolah.”. (Wawancara dengan guru, 

23/06/2021_SB). 
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Begitu juga dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak SN selaku 

guru penjaskes yang ditemui di ruangan pada 28 Juni 2021 mengatakan bahwa:  

“Didalam proses supervisi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah 

di masa pandemi  diadakan rapat terbatas dengan tim  yang terdiri 

dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, saya, Ibu dilla, termasuk 

Ibu Aji Rosmawati, Pak Andi terus, Pak Sabran yang dibentuk 

untuk membahas mengenai persiapan pelaksanaan supervisi itu 

sama saja dikatakan rapat perencanaan supervisi”. (Wawancara 

dengan guru, 28/06/2021_SN). 

  

Hal ini kemudian diperkuat oleh dokumentasi program supervisi akademik 

SMP Negeri 3 Sengkang yang telah dibuat pada masa pandemic covid-19. 

Program supervisi ini menjabarkan mengenai program kegiatan, target, hingga 

indikator keberhasilan dalam supervisi. 

Dari hasil wawancara dan studi dokumentasi yang peneliti dapatkan, 

diketahui bahwa penyusunan program supervisi akademik di masa pandemi 

covid-19 dilakukan setiap awal semester dan tidak melibatkan semua guru 

melainkan hanya tim supervisi. Tim supevisi akadmemik di masa pandemic 

covid-19 terdiri dari Kepala Sekolah, wakil kepala sekolah, dan beberapa guru 

senior. Program supervisi ini berisi program yang akan dikerjakan seperti tujuan, 

sasaran, jadwal supervisi, metode atau teknik supervisi yang semuanya sudah 

dikaji berdasarkan hasil supervisi sebelumnya dan disinkronkan dengan kondisi 

pandemi covid-19. 

2) Menyusun Istrumen Pra-Observasi, Observasi, Observasi dan Post 

observasi Supervisi Akademik. 

Pada perencanaan juga dilakukan penyusunan instrument Pra-Observasi, 

Observasi dan Post Observasi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi 
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akademik sehingga menghasilkan data yang akurat. Kepala sekolah SMP Negeri 

3 Sengkang melakukan penyusunan instrumen supervisi akademik kepala sekolah 

pada masa pandemi covid-19. Sebagaimana dipaparkan oleh A selaku kepala 

sekolah bahwa: 

“Iya, saya membuat instrumen tersebut. Instrumen kan sebagai 

acuan kita dalam melaksanakan atau melakukan penilain terhadap 

guru maka hal itu wajib kita buat tiap mau melaksanakan supervisi, 

kalau tidak ada itu bagaimana cara kita menilai atau melihat kinerja 

guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar” (Wawancara 

dengan kepala sekolah, 17/06/2021_A). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SMA Nergeri 3 

Sengkang menjelaskan bahwa instrumen supervisi akademik disusun sebagai 

acuan dalam pelaksanaan supervisi akademik.  

Selanjutnya A selaku kepala sekolah di SMP Negeri 3 Sengkang 

menambahkan dari hasil wawancara yang dilakukan mengungkapkan bahwa: 

“Dimasa pandemi ini kan pembelajaran berbeda tentu ada juga 

perbedaan dalam instrumen itu meskipun tidak terlalu banyakkan 

karena kita mengggunakan pedoman yang sudah ada sebelumnya 

hanya disesuaikan dengan kondisi saat ini yang mengharuskan kita 

melakukan pembelajaran secara daring”. (Wawancara dengan 

kepala sekolah, 17/06/2021_A). 

 

Dari pernyataan yang disampaikan oleh A selaku kepala sekolah senada 

dengan apa yang diungkapkan oleh IA selaku wakil kepala sekolah bidang 

kurikulum yang mengatakan bahwa: 

“Perbedaan tentunyakan ada yah walupun tidak begitu besar karena 

instrumen yang digunakan berpedoman dengan yang sebelumnya 

cuma disinkronkan kembali dengan keadaan saat ini yang 

mengharuskan kita melaksankan pembelajaran secara daring 

nanda.”. (Wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang 

kurikulum, 21/06/2021_IA). 
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Dan kemudian dipertegas oleh SB selaku guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia yang menjelaskan bahwa:  

“Instrumennya menurutku ada perbedaan sedikit karena sekarang 

masa pandemi biasa kepala sekolah saat observasi awal  tanyakan 

media daring apa yang digunakan, bagaimana kendalanya siswa 

kalau belajar online , apa kesulitan yang dihadapi saat belajar online, 

bagaimana pendapat kita dengan pembelajaran online ini. Kalau saat 

observasi instrumen yang digunakan itu sama saja instrumen 

sebelumnya”. (Wawancara dengan guru, 23/06/2021_SB). 

 

Hal ini kemudian diperkuat oleh dokumentasi instrumen supervisi SMP 

Negeri 3 Sengkang yang telah dibuat. Instrumen supervisi akademik SMP Negeri 

3 Sengkang terdiri dari  panduan wawancara pra observasi supervisi akademik, 

instrumen supervisi penyusunan RPP K.13, instrumen supervisi administrasi 

perencanaan pembelajaran, instrumen supervisi kunjungan kelas k.13, Instrumen 

supervisi penilaian pembelajaran.  

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi diatas diketahui 

bahwa instrumen supervisi akademik pada masa pandemi covid-19 di SMP 

Negeri 3 Sengkang disusun berdasarkan pedoman instrumen pada masa normal 

kemudian disesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19 yang merubah sistem 

pembelajaran yang semula dilakukan dikelas kini dilakukan melalui media secara 

daring.  

3) Sosialisasi Program Supervisi Akademik 

Program perencananaan supervisi akademik pada masa covid-19 

disosialisasikan karena tidak semua guru yang terlibat dalam perencanaannya 

maka sosialisasi perlu dilakukan sebagai bentuk pembinaan awal terhadap guru 

yaitu menyampaikan dan menjelaskan tentang program supervisi akademik yang 
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akan dilaksanakan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh A selaku kepala SMP 

Negeri 3 Sengkang bahwa: 

“Sosialisasinya kita lakukan melalui grup WA sekolah. Di grup WA 

itu kan semua guru ada. Jadi, hasil-hasil dari kesepakatan pada saat 

rapat perencanaan supervisi dikirim ke sana agar guru yang tidak 

dilibatkan dalam perencanaan supervisi akademik mengetahui 

tentang perencaan yang sudah dibuat dan akan dilaksanakan”. 

(Wawancara dengan kepala sekolah, 17/06/2021_A). 

  

Hal senada juga disampaikan oleh IA selaku wakil kepala sekolah dan 

selaku guru menyampaikan bahwa: 

“Sosialisasi ada nanda karenakan pada saat pandemi kita melibatkan 

tim supervisi dalam perencanaan jadi bapak mesti menyampaikan 

apa yang menjadi kesepakatan-kesepakatan rapat perencanaankan. 

Sosialisasi yang bapak lakukan itu, dia mengirimkan itu tadi nanda 

apa yang menjadi kesepakatan dalam rapat perencanaan supervisi 

akademik”. (Wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang 

kurikulum , 21/06/2021_IA). 

 

Begitupun pernyatan yang disampaikan oleh SB selaku guru mata pelajaran 

Bahasa Indonesia yang tidak terlibat dalam penyusunan program supervisi 

akademik di masa pandemic covid-19 yang menjelaskan bahwa: 

“Kepala sekolah itu kirim di wa sekolah perencanaan supervisi 

akademik yang sudah dirapatkan sebelumnya berasama wakil kepala 

sekolah dan guru senior sebagai bentuk sosialisasi awal kepada guru 

agar yang tidak ikut dalam rapat seperti saya mengerti tentang 

supervisi ini” . (Wawancara dengan guru, 21/06/2021_SB). 

 

Kemudian ditambahkan oleh SN yang juga salah satu guru di SMP Negeri 3 

Sengkang yang menjelaskan bahwa: 

“Sosialisasi itu dilakukan secara daring karena sekarang tidak bisa 

berkerumun di sekolah. Kepala sekolah memanfaatkan WA grup 

semenjak covid. Biasanya disitu ter-share semua hal penting yang 

berkaitan dengan sekolah yah termasuk program supervisi akademik 

supaya bisa kita baca dan kita tau mulai dari tujuannya diadakan ini 

program supervisi akademik, sasarannya, jadwalnya begitupun 
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dengan instrumen yang kepala sekolah akan gunakan” (Wawancara 

dengan guru, 28/06/2021_SN). 

  

 Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

di masa pandemi covid-19 kepala sekolah melaksanakan sosialisasi dengan 

memanfaatkan grup whatsapp SMP Negeri 3 Sengkang. Melalui grup tersebut 

kepala sekolah mengirimkan perencanaan program supervisi akademik yang telah 

disepakati dalam rapat bersama dengan tim supervisi akademik di SMP Negeri 3 

Sengkang.  

 Sehingga berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi dengan 

semua narasumber maka peneliti menyimpulkan bahwa diliat dari segi 

perencanaan supervisi akademik kepala sekolah pada masa pandemi covid-19 di 

SMP Negeri 3 Sengkang dapat dikatakan bahwa kepala sekolah telah menerapkan 

kegiatan perencanaan supevisi akademik dimulai dari tahap menyusun rancangan 

program supervisi akademik setiap awal semester melalui rapat terbatas dengan 

tim supervisi akademik untuk mebahas program yang akan dikerjakan, menyusun 

instrumen pra-observasi, observasi, post observasi dengan menggunakan 

instrumen tahun sebelumnya kemudian disesuaikan dengan keadaan pada masa 

pandemi covid-19, dan yang terakhir  menyosialisasikan program supervisi 

akademik melalui grup whatapp. 

b. Pelaksanaan Supervisi Akademik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di 

SMP Negeri 3 Sengkang  

Setelah menetapakan perencanaan supervisi akademik pada masa pandemi 

covid-19 berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang diperoleh melalui analisis 
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kebutuhan di atas, maka kepala sekolah menetakan hal hal yang akan dilakukan 

dalam proses pelaksanaannya, dimana terdapat 3 tahap dalam melakukan 

supervisi akademik di masa pandemi covid-19 yaitu:  

1) Pra Observasi (Pertemuan Awal) 

Tahap pra observasi merupakan tahap pertama yang dilakukan dalam 

pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah. Pra observasi disebut juga 

sebagai tahap pertemuan awal yang dilakukan untuk melihat kesiapan guru 

sebelum dilaksanakannya observasi atau pengamatan. Pra observasi bertujuan 

agar kepala sekolah dan guru dapat mengembangkan kerangka kerja observasi. 

Pada masa pandemi covid-19 tahap pra observasi berbeda dengan pada 

masa normal. Di masa pandemi tahap ini dilakukan secara daring melalu aplikasi 

zoom dan juga whatapp. Sebagaimana yang dipaparkan oleh A selaku kepala 

SMP Negeri 3 Sengkang yang ditemui di ruangannya, bahwa: 

“Iya kita melakukan pertemuan awal. Cuma tidak seperti sebelum 

adanya coronakan kita lakukan langsung di sekolah dengan bertemu 

guru yang bersangkutan. Sekarang pertemuan awal yang dilakukan 

kepada guru itu kita lakukan secara daring melalui WA biasa juga 

saya menggunakan zoom.” (Wawancara dengan kepala sekolah, 

17/06/2021_A). 

  

Selanjutnya dibenarkan oleh IA selaku wakil kepala sekolah yang juga 

merupakan guru mata pelajaran prakarya yang mengatakan bahwa:  

“Bapak biasanya melakukan pertemuan awal secara daring nanda 

terkadang lewat zoom atau juga lewat videocall WA untuk 

melakukan pertemuan awal itu dimasa pandemi ini”. (Wawancara 

dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, 21/06/2021_IA). 
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Kemudian dipertegas lagi oleh SB selaku guru mata pelajaran Bahasa 

Indonesia bahwa kepala sekolah melakukan pertemuan awal secara tidak 

langsung menggunakan WA dan zoom. Berikut petikan wawancaranya: 

“iya dilakukan dengan cara tidak langsung karenakan sekarang 

pandemi jadi dibatasi sekali toh kalau kita mau kesekolah makanya 

kepala sekolah menggunakan zoom dalam pertemuan awal, biasa 

juga dia pake wa ki toh untuk video call”. (Wawancara dengan 

guru, 23/06/2021_SB). 

 

Hasil wawancara tambahan dengan kepala sekolah mengenai hal-hal yang 

dilakukan dalam pertemuan awal supervisi akademik yaitu sebagai berikut: 

“Memberikan gambaran kepada guru tentang program supervisi 

akademik yang akan dilakukan serta melihat kesiapan guru dalam 

melakukan pembelajaran terutama perangkat pembelajaran dengan 

menggunakan instrumen yang berisi pernyataan-pernyataan 

tentang kelengkapan dan kesiapan guru dalam melakukan proses 

pembelajaran secara daring”. (Wawancara dengan kepala sekolah, 

17/06/2021_A). 

 

Hal ini dibenarkan dan ditambahkan oleh IA selaku wakil kepala sekolah 

dan guru mata pelajaran prakarya yang menjelaskan bahwa: 

“Pertama itu kepala sekolah menjelaskan kepada kita soal program 

supervisi ini agar kita paham. Lalu yang kedua itu nanda 

menanyakan dan melihat persiapan administrasi kemudian yang 

ketiga bagaimana cara kita memberikan metode kepada anak-anak 

belajar secara daring. Kendalakan sama anak-anak, misalnya 

aplikasi zoom dipake itulah dia memberikan trik trik supaya anak-

anak bisa mengikuti semua”.(Wawancara dengan wakil kepala 

sekolah bidang kurikulum, 23/06/2021_SB). 

Hasil wawancara di atas, diperkuat oleh dokumentasi  panduan wawancara 

pra observasi supervisi akademik SMP Negeri 3 Sengkang yang di dalamnya 

memuat beberapa pertanyaan seputar supervisi akademik guru seperti aplikasi 

pembelajaran, metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan kendala apa saja 

yang didapatkan guru selama menerapkan proses pembelajaran daring. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi dengan beberapa 

narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada tahap pra observasi 

supervisi akademik kepala sekolah pada masa pandemi covid-19 dilakukan secara 

daring melalui aplikasi whatapp dan zoom. Pada tahap ini kepala sekolah 

memberikan gambaran kepada guru mengenai program supervisi akademik dan 

melihat kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi covid-

19. 

2) Observasi (Pengamatan) 

Observasi adalah aktivitas pengamatan yang dilakukan kepala sekolah 

sebagai supervisor pada saat guru melaksanakan pembelajaran. Pengamatan oleh 

supervisor menggunakan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya.  

Pelaksanaan observasi supervisi akademik pada masa pandemi covid-19 di 

SMP Negeri 3 Sengkang yang dilakukan kepala sekolah terhadap tenaga pendidik 

yang diterapkan sesuai dengan langkah-langkah dalam melakukan supervisi 

akademik, diantaranya adalah seperti yang terdapat pada penyataan A selaku 

kepala sekolah, sebagai berikut: 

“Didalam pelaksanaannya kita ada beberapa tahapan yang dilakukan 

berdasarkan prosedur yang telah ada dan melaksanakan apa-apa saja 

telah menjadi kesepakatan pada saat dilakukan kegiatan 

perencanaan terhadap pelaksanaan supervisi.  Pertama itu melihat 

perangkat pembelajaran guru seperti program, tahunan, semester, 

silabus, rpp, jadwal pembelajaran. Setelah itu kemudian dilakukan 

observasi  kepada guru sesuai dengan pedoman supervisi yang 

sudah dibuat sebelumnya untuk melihat proses belajar mengajar 

mengajarnya kepada siswa di masa pandemi”. (Wawancara dengan 

kepala sekolah, 17/06/2021_A) 
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Pernyataan kepala sekolah diperkuat dengan apa yang diungkapkan IA 

selaku wakil kepala sekolah dan juga guru prakarya pada saat dilakukan 

wawancara yang mengatakan bahwa: 

“Memeriksa perangkat pembelajaran kita terlebih dahulu nanda 

seperti rpp yang mau kita gunakan, daftar hadir, dan sebagainya, 

selanjutnya kalau sudah diperiksa itu beliau lakukanmi pengamatan 

langsung pembelajaran daring yang dilakukan terhadap anak-anak”. 

(Wawancara dengan wakil kepala sekolah, 21/06/2021_IA) 

 

Demikian lainnya dengan pernyataan SB selaku guru mata pelajaran Bahasa 

Indonesia yang memberikan keterangan bahwa: 

“Yang saya ketahui kepala sekolah  memeriksa kelengkapan 

administrasi dulu kemudian melakukan supervisi langsung nanda . 

Kalau supervisi langsungkan kepala sekolah melihat jalannya proses 

belajar mengajar melalui daring dengan membawa semacam 

lembaran supervisi dan meninjau jalannya proses belajar mengajar 

kita”. (Wawancara dengan guru, 23/06/2021_SB) 

 

Ditambah lagi pernyataan SN selaku guru penjaskes yang memberikan 

keterangan mengenai langkah-langkah peniaian aspek supervisi akademik yang 

dilakukan kepala sekolah sebagai berikut: 

“Sebelum melakukan observasi kepala sekolah sebelumnya sudah 

memperingatkan melengkapi perangkat pembelajaran harus ada ini 

itu dan sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Saat pelaksanaan 

pembelajaran itu kepala sekolah melihat cara mengajarta melalui 

zoom dari menit pertama sampai menit selesaita mengajar”. 

(Wawancara dengan guru, 28/06/2021_SN) 

 

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa langkah-langkah yang dilakukan 

kepala sekolah dalam melakukan observasi guru sebagai bentuk pelaksanaan 

supervisi akademik pada masa pandemi itu di awali dengan pemeriksaan 

kelengkapan pembelajaran. Setelah itu kepala sekolah melakukan kegiatan 

pengamatan langsung kepada guru dalam melakukan pembelajaran daring. Hal ini 
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dilakukan untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi guru dalam proses 

belajar mengajar 

Pelaksanaan observasi oleh kepala sekolah pada masa pandemi covid-19 

dengan melakukan pengamatan saat guru melaksanakan pembelajaran daring di 

sekolah. Berikut petikan wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 

Sengkang, bapak A pada 17 juni 2021: 

“Saya melakukan pengamatan langsung dengan memanggil guru ke 

sekolah untuk melakukan pembelajaran daring melalui zoom 

ataupun aplikasi wa sesuai dengan kesepakatan yang dibuat saat 

perencanaan bahwa guru yang disupervisi datang ke sekolah 

melaksanakan pembelajaran daring. Caranya itu guru datang sesuai 

jadwal supervisi lalu kita amati itu menggunakan LCD, jadi laptop 

disambungkan dengan itu kemudian saya dudukmi mengamati 

caranya mengajar” (Wawancara dengan kepala sekolah, 

17/06/2021_A) 

 

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh IA selaku guru mata pelajaran 

prakarya di SMP Negeri 3 Sengkang yang menjelaskan: 

“Teknik yang biasa dilakukan bapak itu, dia biasa secara langsung 

karena kan kita datang ke sekolah. Pertama dulu dianjurkan 

bagaimana kalau saat supervisi kita datang ke sekolah kan tidak 

semua guru bersamaan disupervisi nanda. Jadi tekniknya itu pada 

saat dia datang dia melihat langsung guru dalam memberikan materi 

kepada anak-anak dengan tetap kita mematuhi protokol kesehatan”. 

(Wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, 

21/06/2021_IA) 

 

Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh SN selaku 

guru penjaskes yang mengemukakan bahwa: 

“Teknik yang dilakukan kepala sekolah saat pandemi covid itu, kita 

awalnyakan sudah diberitahu memang bahwa kita ke sekolah untuk 

mengajar melalui daring kepada siswa. Disitu diamati langsungmi 

sama kepala sekolah pas melakukan pembelajaran daring 

menggunakan instrumen-instrumen yang sudah disusun oleh kepala 

sekolah saat perencanaan supervisi akademik”. (Wawancara dengan 

guru, 28/06/2021_SN). 
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Dari keterangan yang diberikan oleh beberapa narasumber di atas dapat 

diketahui bahwa teknik yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam melakukan 

supervisi akademik pada masa pandemi covid-19 di SMP Negeri 3 Sengkang 

yakni teknik individu melalui pengamatan secara langsung di sekolah saat guru 

melakukan kegiatan pembelajaran daring kepada siswa. 

Di dalam observasi supervisi akademik pada masa pandemi yang dilakukan 

oleh kepala sekolah ada aspek yang menjadi sasaran penilaian kepada tenaga 

pendidik pada saat melakukan kegiatan pembelajaran yang didasarkan pada 

pedoman yang ada, seperti yang diungkapakan oleh A selaku kepala sekolah 

bahwa: 

“Aspek-aspek yang dinilai itu berkaitan dengan keseluruhan 

kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan guru mulai dari tahap 

persiapan, apakah guru sudah melengkapi segala kelengkapan 

mengajarnya yang dilihat dari perangkat pembelajaran yang 

digunakan seperti silabus , RPP, jadwal pembelajaran, daftar nilai, 

dan buku pedoman. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, bagaimana 

guru pada saat melakukan pembelajaran dan tingkat penggunaan 

materi terhadap pembelajaran dan metode yang digunakan, interaksi 

yang terjadi dan tingkat penguasaan materi terhadap pembelajaran 

serta metode yang digunakan. Dan pada tahap evaluasi yaitu melihat 

seperti apa bentuk evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap 

pembelajaran seperti penilaian hasil belajar, buku nilai seperti 

ulangan harian, nilai UAS, tugas siswa. ”. (Wawancara dengan 

kepala sekolah, 17/06/2021_A) 

 

Dari aspek-aspek penilaian yang dikemukakan oleh A selaku kepala 

sekolah hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh SN selaku guru  mata 

pelajaran penjaskes pada 28 Juni 2016 mengatakan bahwa:  

“Aspek-aspeknya itu semua yang  dengan terkait dengan proses 

belajar mengajar yang kita lakukan sebagai guru dimulai dari 

kelengkapan mengajar kita sebagai guru seperti program tahunan, 

program semester ,rpp, daftar kehadiran siswa,lalu pada saat kita 
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memberi pelajaran kepada siswa mulai dari kegiatan pendahuluan,  

kegiatan inti dan kegiatan penutupnya. Terakhir itu aspek evaluasi 

seperti bagaimana carata kasikan tugas kepada siswa”. (Wawancara 

dengan guru, 28/06/2021_SN) 

 

Bedasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa aspek-aspek 

penilaian yang dilakukan kepala sekolah ada tiga aspek dimulai dari  perencanaan 

yang meliputi program tahunan, semester, silabus, rpp, jadwal pembelajaran, 

daftar nilai, dan buku pedoman. pelaksanaan dengan mengamati teknik yang 

dilakukan guru dalam menerapkan metode pembelajaran mulai dari pendahuluan 

dan kegiatan inti pembelajaran. Aspek terahkir yaitu evaluasi dalam kegiatan 

pembelajaran meliputi perencanaan hasil penilaian pembelajaran dan nilai 

(ulangan harian, nilai UAS, tugas siswa). Dalam proses penilaian ini, kepala 

sekolah berusaha agar guru-guru tetap mengikuti proses pembelajaran 

berdasarkan pada prosedur yang telah ditetapkan. 

Kemudian hasil wawancara di atas, diperkuat oleh dokumentasi instrumen 

supervisi administrasi perencanaan pembelajaran, Instrumen supervisi kunjungan 

kelas K 13 dan intrumen supervisi administrasi penilaian pembelajaran SMP 

Negeri 3 Sengkang. Instrumen supervisi administrasi perencanaan pembelajaran 

di dalamnya memuat 12 komponen administrasi perencanaan pembelajaran yakni 

prota, promes, silabus ,RPP, kalender pendidikan, jadwal pembelajaran, agenda 

harian, daftar nilai, KKM, absen siswa, buku pegangan guru dan buku pegangan 

siswa. Selanjutnya, instrumen kunjungan kelas K.13 memuat 3 sub komponen 

yakni kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Setiap sub 

komponen dibagi lagi menjadi butir komponen. Kemudian yang terakhir, 

instrumen supervisi administrasi penilaian pembelajaran yang di dalamnya 
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memuat 15 komponen mulai dari daftar nilai, daftar hadir siswa, agenda harian, 

jurnal sikap, melaksanakan tes UH atau MID, penugasan terstruktur, kegiatan 

mandiri tidak terstruktur, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, 

penilaian sikap, program dan pelaksanaan remedial, program dan pelaksanaan 

pengayaan, analisis hasil ulangan, kisi-kisi dan rubrik penilaian serta bank soal 

atau instrumen tes. 

Sehingga berdasarkan hasil wawancara dan juga studi dokumentasi maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa tahap observasi yang dilakukan kepala 

sekolah pada masa pandemi covid-19 dilakukan dengan dua bentuk pertama yaitu 

telaah administrasi perangkat pembelajaran dan pengamatan pembelajaran guru. 

Didalam pengamatan pembelajaran guru kepala sekolah menggunakan teknik 

individu dengan cara mengamati langsung guru mengajar secara daring di 

sekolah. Adapun aspek- aspek yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan supervisi 

itu mulai dari  perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terhadap kegiatan 

pembelajaran di masa pandemi. 

3) Post Observasi (Pertemuan Balikan) 

Setelah proses observasi dilakukan, maka kepala sekolah dapat melakukan 

post observasi.  Post observasi atau pertemuan balikan adalah proses refleksi dan 

pemberian umpan balik setelah dilakukannya pengamatan pembelajaran, dengan 

ketentuan bahwa hasil observasi dianalisis terlebih dahulu. Adapun tujuan dari 

post observasi adalah guru dan supervisor bersama-sama membahas hasil 

pengamatan proses belajar mengajar. 
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Hal yang pertama dilakukan kepala sekolah dalam post observasi yaitu 

menganalisis hasil supervisi. Didalam menganalis hasil supervisi akademik 

kepala sekolah melakukan deteksi kelemahan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran secara daring. Deteksi kelemahan ini berdasarkan pada proses 

penilaian yang dilakukan pada saat kepala sekolah melakukan pengamatan 

langsung di dalam melaksanakan pembelajaran daring . Kepala sekolah SMP 

Negeri 3 Sengkang menyatakan bahwa deteksi kelemahan dilakukan dengan 

mengacu pada perbandingan penilaian yang dilakukan. Sesuai dengan petikan 

berikut: 

“Menganalisinya itu kita melakukan deteksi kelemahan dengan 

membandingkan apa yang mesti dicapai dengan kenyataan 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di dalam pembelajaran 

daring. Pedoman supervisi itulah yang digunakan dalam 

membandingkan kinerja guru sewaktu melakukan pengamatan 

langsung dengan poin-poin penilaian”. (Wawancara dengan kepala 

sekolah, 17/06/2021_A). 

 

 Ketika deteksi kelemahan selesai dilakukan maka kepala sekolah 

melakukan pencatatan khusus seperti yang dikatakan Oleh A selaku kepala 

sekolah” Jika ditemukan kelemahan, di berikan catatan dalam catatan khusus 

yang selanjutnya disikapi dengan dibuatkan pertemuan dengan guru yang 

bersangkutan”. (Wawancara dengan kepala sekolah, 17/06/2021_A). 

Dan dari pernyataan kepala sekolah didukung oleh guru-guru yang telah 

menjadi narasumber dari peneliti yang menyatakan bahwa kepala sekolah 

menggunakan pedoman/instrument supervisi dalam mendeteksi kelemahan 

terhadap guru kemudian memberikan catatan khusus ketika ditemukan 

kelemahan. 
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Dilihat dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa kepala sekolah 

menganalisis hasil supervisi dari deteksi kelemahan guru saat melakukan 

pembelajaran daring dengan melihat pencapaian yang diperoleh oleh guru dari 

kenyataan pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan 

pedoman/instrument supervisi, setelah kelemahan didapatkan maka dicatat untuk 

disikapi lebih lanjut. 

Data kekurangan dan kelemahan guru yang diperoleh dari deteksi 

kelemahan saat melaksanakan kegiatan pembelajaran daring ditindak lanjuti oleh 

kepala sekolah dengan melakukan pertemuan balikan untuk memperbaiki 

kekurangan dan kelemahan guru. Seperti yang diungkapkan oleh A selaku 

supervisor bagi para guru saat dilakukakan wawancara mengatakan bahwa ‘Iya 

tentu dilakukan pertemuan balikan. Pertemuan ini dilakukan sebagai perbaikan 

dari data yang diperoleh dari kekurangan guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaaran daring” (Wawancara dengan kepala sekolah, 17/06/2021_A). 

Hasil wawancara tambahan dengan kepala sekolah mengenai mekanisme 

pelaksanaan post observasi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah pada masa 

pandemi covid-19 yaitu sebagai berikut: 

“Pertemuan balikan itu kita laksanakan seperti saat pertemuan awal 

yaitu melalui daring dengan memanfaatkan aplikasi whatapp dan 

zoom. Saya pertama beritahu guru yang bersangkutan melalui wa 

bahwa akan dilakukan pertemuan balikan. Setelah diberitahu saya 

menyepakati aplikasi apa yang dipakai kalau misalnya disepakati 

bahwa yang dipakai itu zoom maka saya buatkan link . Tapi ada 

juga guru biasanya menyepakati hanya menggunakan aplikasi wa 

jadi kita hanya melakukan pertemuan balikan itu melalui video 

call”. (Wawancara dengan kepala sekolah, 17/06/2021_A). 

 



65 

 

  

Dari pernyataan kepala sekolah diatas  didukung oleh guru-guru yang telah 

diwawancarai oleh peneliti dan memberi pernyataan bahwa kepala sekolah 

melakukan pertemuan balikan secara daring melalui aplikasi whatapp dan juga 

zoom. 

Didalam pertemuan balikan kepala sekolah memberikan perbaikan-

perbaikan, penguatan dan juga motivasi seperti yang dikatakan oleh A selaku 

kepala sekolah SMP Negeri 3 sengkang bahwa: 

“Dalam pertemuan balikan itu guru diwawancara sesuai instrumen 

post observsi kemudian setelah itu diberikan perbaikan sesuai 

dengan permasalahan yang ditemukan saat mereka melaksanakan 

pembelajaran daring. Misalnya ada guru yang kurang dalam metode 

pembelajarannya yah kita berikan perbaikan ataupun penguatan. 

Selain itu saya sebagai kepala sekolah juga memberikan motivasi 

kepada guru dalam pertemuan ini agar mereka lebih semangat dalam 

melaksanakan pembelajaran dimasa pandemi ini”. (Wawancara 

dengan kepala sekolah, 17/06/2021_A). 

 

Seperti yang diungkapkan kepala sekolah, pendapat ini juga didukung oleh 

IA selaku guru prakarya  yang menyampaikan bahwa: 

“Secara online itu kepala sekolah menanyakan beberapa pertanyaan 

nanda seperti bagaimana pendapat kita setelah menyajikan 

pembelajaran, apa kesulitan  kita dalam mengajar tadi, apa 

kesulitannya siswa. Setelah itu biasa dia sampaikan bahwa pada saat 

tadi ibu mengajar bukan artinya salah demi meningkatkan proses 

pembelajaran mungkin barang kali perlu diadakan begini. Artinya 

dia memberikan motivasi kepada kita guru-guru dalam 

melaksanakan pembelajaran kepada anak-anak”. (Wawancara 

dengan wakil kepala sekolah, 21/06/2021_IA). 

 

Begitu juga keterangan yang diberikan oleh SB selaku Bahasa Indonesia 

yang ditemui diruangan mengemukakan bahwa: 

Biasanya kepala sekolah menanyakan beberapa pertanyaan setelah 

pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian beliau memberikan 

penguatan-pengutan dari apa yang menjadi kekurangan yang dia 

lihat saat saya mengajar. Semestinya begini yang diberikan saat 
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mengajar, jangan terlalu ini mengingat pulsanya anak-anak toh, 

belum lagi anak-anak yang bosan dengan masa pandemi.  

Wawancara dengan guru, 23/06/2021_SB). 

 

Kemudian diperkuat oleh dokumentasi panduan wawancara post observasi 

supervisi akademik SMP Negeri 3 Sengkang yang di dalamnya memuat beberapa 

pertanyaan seputar pelaksanaan pembelajaran dan supervisi akademik yang telah 

dilaksanakan seperti apakah proses pembelajaran tadi seusai dengan yang 

direncanakan, bagaimana perasaan bapak/ibu setelah melaksanakan 

pembelajaran, apa yang menjadi kesulitan siswa dalam pembelajaran tadi, apa 

yang menjadi kesulitan anda dalam menyampaikan materi, dan apa yang akan 

anda lakukan dipertemuan berikutnya. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada tahap post-obsevasi supervisi 

akademik ada dua tahapan yang dilakukan. Pertama yaitu kepala sekolah 

menganalisis data hasil supervisi  melalui deteksi kelemahan dengan mengacu 

pada perbandingan penilaian. Kedua adalah melakukan pertemuan balikan secara 

daring melalui whatapp atau zoom. Didalam pertemuan balikan kepala sekolah 

memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan kemudian memberikan perbaikan, pengutan dan juga motivasi 

kepada guru. 

Dari hasil wawancara dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah pada masa pandemi covid-19 

dimulai dari tahap pra-observasi yang dilakukan secara daring melalui whatapp 

ataupun zoom untuk memberikan gambaran kepada guru tentang supervisi 

akademik kepala sekolah dan melihat kesiapan guru melalui instrumen pra-



67 

 

  

observasi. Kemudian dilanjutkan tahap observasi dengan telaah administrasi dan 

pengamatan langsung saat guru memberikan pembelajaran secara daring. Pada 

tahap ini kepala sekolah melihat mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan 

hingga evaluasi saat melaksanakan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah tahap 

post-observasi, pada tahap ini dilakukan analisis data hasil observasi melalui 

deteksi kelemahan kemudian dari analisis data tersebut diadakan pertemuan 

balikan secara daring melalui whatapp dan zoom. Didalam tahap post observasi 

kepala sekolah memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan kemudian memberikan perbaikan, pengutan dan juga 

motivasi kepada guru.  

c. Evaluasi Dan Tindak Lanjut Supervisi Akademik Pada Masa Pandemi 

Covid-19 Di SMP Negeri 3 Sengkang 

Kegiatan evaluasi merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dalam 

proses pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kegiatan evaluasi 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah dicapai, hal-hal yang sudah 

dilakukan dan hal-hal yang belum dilaksanakan. Evaluasi supervisi akademik 

mencangkup semua aspek yang meliputi hasil, proses dan pelaksanaannya. 

Keberhasilan program supervisi akademik di masa pandemi  covid-19 ini terlihat 

dengan teratasinya kesulitan-kesulitan guru dalam melaksanakan tugas 

mengajarnya. 

1) Evaluasi Supervisi Akademik 

Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan di akhir dari proses supervisi 

sebelum laporan dibuat. Evaluasi dilakukan untuk melihat kekurangan dan 
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kelebihan dari supervisi yang telah dilaksanakan. Sesuai dengan wawancara yang 

peneliti lakukan dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sengkang yaitu bapak A, 

berikut petikan wawancaranya: 

“Evaluasi pada masa pandemi itu kita adakan rapat bersama semua 

guru melalui zoom diakhir semester, jadi dalam satu tahun ajaran itu 

dilakukan dua kali evalusi. Saat evaluasi itu dilihat capaian-capaian 

yang telah dilakukan, kita lihat mana yang sudah terlaksana dan 

mana yang belum terlaksana. Dari anaisisis itu direkap dan dibuat 

laporan ”. (Wawancara dengan kepala sekolah, 17/06/2021_A). 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya di atas, IA selaku wakasek kurikulum 

sekaligus sebagai guru yang juga memberi tambahan mengenai evaluasi yang 

dilakukan oleh kepala sekolah pada masa pandemi yaitu: 

“Evaluasi supervisi akademik yang kita laksanakan nanda ada rapat 

secara online untuk merekap hasil supervisi akademik, kemudian 

menilai tingkat terlaksananya program supervisi ini mulai dari hal-

hal yang berhasil dilaksanakan kita sebagai guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran daring dan yang belum berhasil 

kita laksanakan.”. (Wawancara dengan wakil kepala sekolah, 

21/06/2021_IA). 

 

Demikian halnya dengan SB selaku guru yang mendukung pernyataan di 

atas mengungkapkan bahwa: 

“Melalui rapat bersama tetapi tidak dilaksanakan tatap muka 

disekolah tetapi secara daring. Diadakan rapat itu untuk menganalisa 

hasil program apakah sudah berhasil atau belum, keberhasilannya di 

bagian apa ditulis, kemudian hal-hal yang belum berhasil juga 

ditulis, kemudian dibuat laporan”. (Wawancara dengan guru, 

23/06/2021_SB). 

 

Kemudian dipertegas lagi dengan pernyatan yang disampaikan oleh SN 

selaku guru penjaskes yang memberikan penjelasan sebagai berikut: 

Evaluasi program supervisi akademik itu melalui zoom dengan  

guru kemudian disana dibahaslah secara besama-sama bagaimana 

ini pelaksanaan supervisi yang telah dilakukan apakah sudah baik 

atau masih ada yang perlu diperbaiki , setelah rampung maka dibuat 
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laporan hasil supervisinya. (Wawancara dengan guru, 

28/06/2021_SN). 

 

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa dimasa pandemi kepala sekolah 

melakukan evaluasi secara daring melalui aplikasi zoom yang dilaksanakan di 

akhir semester dengan melibatkan semua guru. Dalam rapat evaluasi ini, hasil 

dari pelaksanaan supervisi akademik dianalisis keberhasilannya kemudian di 

rekap dan dijadikan sebagai laporan. 

Berdasarkan dengan pengamatan dokumen hasil evaluasi supervisi 

akademik kepala sekolah pada masa pandemi covid-19  di SMP Negeri 3 

Sengkang dapat disimpulkan  bahwa 14 tenaga pendidik di SMP Negeri 3 

Sengkang mendapat nilai dengan kategori baik sekali, 7 guru mendapat nilai 

dengan kategori baik dan tidak ada guru yang memperoleh nilai dengan kategori 

cukup maupun kurang..  

Selanjutnya berdasarkan data tersebut diketahui bahwa setelah guru 

disupervisi ditemukan kendala utama guru dalam melaksankan pembelajaran di 

masa pandemi covid-19  yaitu kemampuan guru dalam menggunakan kompter 

masih kurang dan masih perlu bimbingan pembelajaran daring, dimana terdapat 

10 guru yang mempunyai kendala tersebut. Kendala berikutnya terkait dengan 

administrasi perencanaan pembelajaran  (Penyusunan RPP K.13 Masih kurang, 

Pengembangan Indikator masih perlu ditingkatkan, Buku pegangan guru hanya 1 

dan Agenda harian tidak terisi Lengkap) dengan jumlah guru sebanyak 8 orang. 

Kemudian 7 guru belum mampu mengajar dengan maksimal (Melibatkan siswa 

dalam pembelajaran masih kurang, Alokasi waktu masih perlu diperhatikan, 

Intonasi suara saat menjelaskan materi pembelajaran perlu diperhatikan). Yang 
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terakhir diketahui bahwa 3 guru masih kurang dalam penyusunan rubric 

penilaiaan. 

2) Menindaklanjuti hasil supervisi  

Proses evaluasi juga tidak terlepas dari banyaknya informasi yang kepala 

sekolah  terima berkaitan dengan proses belajar mengajar guru disaat pandemi 

covid-19. Oleh karena itu, maka tindak lanjut merupakan proses penting untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi guru dalam melaksankan proses 

pembelajaran. Untuk melihat bagaimana tindak lanjut yang kepala sekolah 

berikan kepada guru-guru setelah di supervisi peneliti melakukan wawancara 

kepada kepala sekolah yang mengatakan bahwa: 

“Tindaklanjutnya, upaya memperbaiki apa yang kurang dapat 

dilakukan dengan berbagai cara. Di masa pandemi covid-19 tindak 

lanjutnya itu diberikan arahan langsung dan juga bimbingan melalui 

pertemuan jika itu masalah perorangan, kalau masalah yang 

dialamai guru sama semua maka diberikan saat rapat guru. 

Kemudian ada pelatihan pembelajaran daring melalui aplikasi zoom 

yang kita buat karena dari hasil supervisi masih banyak guru yang 

kurang dalam pelaksanaan pembelajaran daring”. (Wawancara 

dengan kepala sekolah, 17/06/2021_A). 

 

Sesuai dengan pernyataan kepala sekolah mengenai tindak lanjut dari hasil 

supervisi, pernyataan di atas ditambahkan oleh ibu IA selaku wakil kepala 

sekolah bidang kurikulum dan juga sebagai guru yang mengemukakan bahwa: 

“Tindak lanjut yang dilakukan bapak dalam membina guru di masa 

pandemi, selain memberikan bimbingan bapak juga mengikutkan 

kita dalam semacam pelatihan pembelajaran daring untuk 

meningkatkan proses pembelajaran di masa pandemi. Bapak juga 

biasanya nanda menekankan kepada guru-guru agar terus 

mengembangkan teknik pembelajaran yang telah dimiliki”. 

(Wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, 

21/06/2021_IA). 
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Demikian juga keterangan yang diberikan oleh ibu SB selaku guru Bahasa 

Indonesia yang menjelaskan bahwa: 

“Tindak lanjut dilakukan pembinaan ya, termasuk didalamnya 

guru diarahkan, diberitahukan kekurangannya dimana, hal yang 

harus diperbaiki saat mengajar online, diberikan solusi juga. Kalau 

memang dirasa genting dan sangat perlu diberikan pelatihan, 

seperti saat pandemi ini ada pelatihan pembelajaran daring 

dilakukan oleh sekolah”. (Wawancara dengan guru, 

23/06/2021_SB). 

 

Selanjutnya, pernyataan yang diberikan oleh Bapak SN selaku guru 

penjaskes yang di temui di rungan menyatakan bahwa: 

“Tindak lanjut yang dilakukan ada pelatihan pembelajaran daring 

aplikasi zoom  awal corona kemarin. Itu sekolah yang mengadakan 

sebagai bentuk dari tindak lanjut supervisi akademik. Di pelatihan 

itu  diikut sertakan semua guru.”. (Wawancara dengan guru, 

28/06/2021_SN). 

 

Kemudian diperkuat oleh dokumentasi rekap hasil supervisi dan tindak 

lanjut supervisi akademik SMP Negeri 3 Sengkang. Pada dokumen tersebut dapat 

dilihat bahwa tindak lanjut supervisi akademik yang dilakukan kepala sekolah 

pada masa pandemic covid-19 itu ada 4 yaitu  Pemberian arahan, bimbingan, 

contoh dan pelatihan. 

Pernyataan kepala sekolah dan beberapa guru serta studi dokumentasi di 

atas,  memberikan gambaran bahwa kepala sekolah telah mengupayakan agar 

guru di SMP Negeri 3 Sengkang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam 

mengeksplorasi kemampuan dan potensinya dalam memberikan pelajaran  yang 

lebih baik kepada siswa di masa pandemi covid-19. Kepala sekolah berusaha 

memperbaiki setiap masalah, kekurangan ataupun kendala yang terjadi dalam 

melaksanakan pembelajaran daring. Tindak lanjut yang  kepala sekolah lakukan 
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pada masa pandemi covid-19 , pertama memberikan saran, arahan dan bimbingan 

kepada guru melalui pertemuan pribadi jika masalah yang dihadapi guru itu 

peroangan tapi jika yang mengalami masalah pembelajaran banyak maka akan 

disampaikan melalui rapat guru. Kedua memberikan bantuan melalui pelatihan 

dalam melaksankan pembelajaran daring. 

Dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa evaluasi supervisi akademik di masa pandemi covid-19 

dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom yang dilaksanakan di akhir 

semester dengan melibatkan semua guru. Dalam rapat evaluasi ini, hasil dari 

pelaksanaan supervisi akademik dianalisis keberhasilannya kemudian di rekap 

dan dijadikan sebagai laporan. Berdasarkan rekapitulasi dapat disimpulkan 14 

tenaga pendidik di SMP Negeri 3 Sengkang mendapat nilai dengan kategori baik 

sekali, 7 guru mendapat nilai dengan kategori baik dan tidak ada guru yang 

memperoleh nilai dengan kategori cukup maupun kurang. 

Adapun tindak lanjut supervisi akademik di SMP Negeri 3 Sengkang, 

pertama memberikan saran, arahan dan bimbingan kepada guru melalui 

pertemuan pribadi jika masalah yang dihadapi guru itu peroangan tapi jika yang 

mengalami masalah pembelajaran banyak maka akan disampaikan melalui rapat 

guru. Kedua memberikan bantuan melalui pelatihan dalam melaksankan 

pembelajaran daring.  

B. Pembahasan 

Dalam uraian berikut akan dipaparkan pembahasan hasil analisis data yang 

telah dilakukan oleh peneliti secara deskripsi. Terungkap bahwa supervisi 
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akademik kepala sekolah pada masa pandemi covid-19 di SMP Negeri 3 

Sengkang sebagai berikut: 

1. Perencanaan Supervisi Akademik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di 

SMP Negeri 3 Sengkang  

Perencanaan merupakan bagian yang paling penting di dalam fungsi 

manajemen. Perencanaan supervisi akademik dilakukan sebagai tujuan supervisi 

akademik dapat terlaksana secara efektif dan berjalan lancar. Perencanaan 

supervisi akademik adalah penetapan program yang akan menunjang kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu 

tujuan. Menurut (Prasojo & Sudiyono, 2011: 99) perencanaan program supervisi 

akademik adalah serangkaian kegiatan penyusunan dokumen perencanaan 

pemantauan dalam rangka membantu guru mengembangkan kemampuanya 

mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

a. Menyusun Rancangan Program Supervisi Akademik 

Program supervisi akademik dibuat sebelum tahun ajaran baru dimulai. 

Program supervisi akademik akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan 

supervisi akademik. Program yang terencana dapat memperjelas arah bagi usaha-

usaha dan aktivitas supervisi akademik. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyusunan program 

supervisi akademik di masa pandemi covid-19 dilakukan setiap awal semester 

melalui rapat terbatas yang tidak melibatkan semua guru melainkan hanya tim 

supervisi terdiri dari Kepala Sekolah, wakil kepala sekolah, dan beberapa guru 
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senior. Program supervisi ini berisi program yang akan dikerjakan seperti tujuan, 

sasaran, jadwal supervisi, metode atau teknik supervisi yang semuanya sudah 

dikaji berdasarkan hasil supervisi sebelumnya dan disinkronkan dengan kondisi 

pandemi covid-19. 

Temuan diatas sesuai dengan yang dijelaskan oleh (Maryono, 2014), 

perencanaan supervisi akademik bahwa perencanaan supervisi akademik dibuat 

oleh  (1) Kepala sekolah atau supervisor; (2) Kepala sekolah, supervisor dan 

beberapa orang guru; (3) Suatu panitia perencanaan rapat yang dibentuk oleh 

kepala sekolah. Untuk memulai penyusunan program supervisi akademik , kepala 

sekolah harus melakukan serangkaian kegiatan mulai dari menentukan tujuan, 

membuat jadwal, menentukan pendekatan dan teknik, kemudian memilih 

instrumen.  

b. Menyusun Instrumen Pra Observasi, Observasi, Post Observasi Supervisi 

Akademik. 

Penyusunan instrument Pra-Observasi, Observasi dan Post Observasi 

sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi akademik sehingga 

menghasilkan data yang ukurat. Di dalam bahan ajar pengantar supervisi 

akademik yang disusun oleh (Santosa & Nursyirwan, 2019: 20) Instrumen 

supervisi akademik merupakan perangkat yang digunakan oleh kepala sekolah 

untuk mengidentifikasi profil kemampuan guru dalam pembuatan rencana dan 

pelaksanaan pembelajaran serta penilaian pembelajaran.  

Berdasarkan hasil penelitian, instrumen supervisi akademik yang disusun 

oleh kepala sekolah pada masa pandemi covid-19 di SMP Negeri 3 Sengkang 
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hanya terdapat sedikit perbedaan karena instrumen yang disusun merupakan 

instrumen yang sudah digunakan sebelum pandemi tetapi disesuaikan dengan 

kondisi pandemi covid-19 dikarenakan pembelajaran yang semula dilakukan 

dikelas kini dilakukan melalui media secara daring. 

Temuan di atas diperkuat oleh (Santosa & Nursyirwan, 2019) yang 

menjelaskan bahwa Kepala Sekolah dapat menggunakan instrumen yang sudah 

ada, baik instrumen yang telah digunakan dalampengawasan sekolah sebelumnya 

maupun berupa instrumen baku literatur yang relevan. Terdapat dua cara dalam 

mengembangkan instrumen yaitu:(1) dengan mengembangkan sendiri; dan (2) 

dengan cara menyadur (adaptation). 

c. Sosialisasi Program Supervisi Akademik 

Sosialisasi adalah suatu usaha untuk memberikan informasi. Dengan 

adanya sosialisasi maka akan membuat tersebarnya suatu informasi yang tidak 

diketahui oleh beberapa orang. Melalui informasi tersebut maka terjalinlah suatu 

hubungan anatara penyampaian pesan dan penerima pesan.  

Berdasarkan hasil penelitian, pada masa pandemi covid-19 kepala sekolah 

melaksanakan sosialisasi dengan memanfaatkan grup whatapp SMP Negeri 3 

Sengkang. Melalui grup tersebut kepala sekolah mengirimkan perencanaan 

program supervisi akademik yang telah disepakati dalam rapat terbatas dengan 

wakil kepala sekolah dan beberapa guru senior di SMP Negeri 3 Sengkang 

sehingga semua guru paham dengan apa yang akan dilaksanakan. 

Temuan di atas diperkuat oleh (Widjaja, 2008), sosialisasi program adalah 

proses mengkomunikasikan program-program organisasi kepada anggota 
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organisasi dengan tujuan untuk memberikan pengenalan dan penghayatan dalam 

lingkungan tertentu. Sedangkan menurut (Murniningsih, 2019: 8) sosialisasi 

supervisi   akademik   dilakukan kepala   sekolah sebelum pelaksanaan  observasi  

kelas,  disampaikan  tentang program  supervisi, jadwal  supervisi  akademik,   

petugas   supervisor dan   batas   waktu pengumpulan perangkat pembelajaran 

dan petugas supervisi. 

2. Pelaksanaan Supervisi Akademik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di 

SMP Negeri 3 Sengkang 

Pelaksanaan merupakan implementasi dari rencana supervisi yang telah 

disusun sebelumnya. Pelaksanaan supervisi akademik pada masa pandemi covid-

19 terdapat tiga tahapan yang dilakukan oleh kepala sekolah yaitu pra-obsevasi, 

obsevasi, dan post observasi.  

a. Pra Observasi 

Pra observasi atau biasa disebut sebagai pertemuan awal merupakan 

tahapan pertama didalam pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh 

kepala sekolah. Tahap ini menjadi penentu tahap berikutnya karena pada tahap ini 

guru dan kepala sekolah menyepakati kegiatan kegiatan yang akan dilakukan 

dalam pelaksanaan observasi dikelas. 

Berdasarkan hasil penelitian, pada tahap pra observasi supervisi akademik 

kepala sekolah pada masa pandemi covid-19 dilakukan secara daring melalui 

aplikasi whatapp dan zoom. Pada tahap ini kepala sekolah memberikan gambaran 
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kepada guru mengenai program supervisi akademik dan melihat kesiapan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran. 

Temuan diatas sesuai dengan Panduan Kepala Sekolah Di Masa Pandemi 

Covid-19 oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 

(Kemendikbud, 2020), dimana langkah-langkah pada tahap pra-observasi yaitu: 

1) Melakukan pertemuan awal secara daring. 

2) Mengecek rencana pembelajaran (tujuan, kegiatan, penilaian). 

3) Memastikan media/ aplikasi yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

Pertemuan awal bertujuan agar kepala sekolah dan guru bersama-sama 

mengembangkan kerangka kerja observasi yang akan dilaksanakan. Menurut 

Quiroz dalam bahan ajar pengantar supervisi akademik yang disusun oleh 

(Santosa & Nursyirwan, 2019) yang guru yang disupervisi menyiapkan RPP, dan 

kepala sekolah mempelajari kemudian memahami tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

b. Observasi  

Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari pra-obsevasi yang dilakukan 

kepala sekolah dalam supervisi akademik. Pada tahap ini guru melakukan 

kegiatan pembelajaran daring sesuai dengan kesepakatan  pada saat pertemuan 

awal. Kemudian kepala sekolah selaku supervisor melakukan observasi 

berdasarkan instrumen yang telah dibuat. 

Berdasarkan hasil penelitian, tahap observasi yang dilakukan kepala 

sekolah pada masa pandemi covid-19 dilakukan dengan dua bentuk pertama yaitu 

telaah administrasi perangkat pembelajaran dan pengamatan pembelajaran guru. 
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Didalam pengamatan pembelajaran guru kepala sekolah menggunakan teknik 

individu dengan cara mengamati langsung guru mengajar secara daring di 

sekolah. Adapun aspek- aspek yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan supervisi 

itu mulai dari  perencanaan , pelaksanaan hingga evaluasi terhadap kegiatan 

pembelajaran di masa pandemi. 

Temuan di atas didukung dengan Panduan Kepala Sekolah Di Masa 

Pandemi Covid-19 oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala 

Sekolah (Kemendikbud, 2020) yang menjelaskan tahap observasi dilakukan 

dengan mengamati proses pembelajaran baik secara daring (Zoom, Teams, 

Webex, Google Classroom, Moodle), Whatsapp Group ataupun Home Visit. 

Kemudian menurut (Mulyasa, 2007) pada tahap observasi kepala sekolah 

melakukan observasi langsung di kelas dengan memantau proses mengajar guru 

dan memeriksa kelengkapan administrasi guru seperti perangkat pembelajaran 

dan melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan instrument 

observasi. Menurut (Snae et al., 2016) pelaksanaan supervi akademik ada tiga 

aspek yaitu: 

1) Melaksanakan supervisi akademik perangkat pembelajaran guru. 

2) Melaksanakan supervisi akademik proses pembelajaran guru. 

3) Melaksanakan supervisi penilaian pembelajaran siswa 

c. Post-Observasi (Pertemuan Balikan) 

Tahap ini merupakan tahap terakhir didalam pelaksanakan supervisi 

akademik. Pada tahap ini kepala sekolah sebagai supervisor menidaklanjuti hasil 

observasi dengan menganalisis hasil observasi. Setelah dilakukan analisis hasil 
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observasi maka kepala sekolah melanjutkan dengan mengadakan pertemuan 

balikan. 

Berdasarkan hasil penelitian, pada tahap post-obsevasi supervisi akademik 

ada dua tahapan yang dilakukan kepala sekolah. Pertama yaitu menganalisis data 

hasil supervisi  melalui deteksi kelemahan dengan mengacu pada perbandingan 

penilaian. Kedua adalah melakukan pertemuan balik secara daring melalui 

whatapp atau zoom. Didalam pertemuan balikan kepala sekolah memberikan 

perbaikan, pengutan dan juga motivasi kepada guru. 

Temuan di atas didukung oleh (Mulyasa, 2007) yang menjelaskan bahwa 

pada tahap post observasi  kepala sekolah menganalisis hasil temuan dan 

penilaian yang telah dilakukan dalam proses kunjungan kelas dengan mengacu 

pada instrument atau pedoman penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya untuk 

diberikan penilaian dan mendetksi kekurangan yang dihadapi guru dalam proses 

mengajarnya. Pada tahap ini kepala sekolah harus objektif dalam melakukan 

penilaian agar guru dapat mengintropeksi diri mengenai temuan yang dilakukan 

kepala sekolah terhadap proses mengajarnya sehingga kedepan para guru akan 

lebih termotivasi untuk meningkatkan kompetensinya.  

Didalam Panduan Kepala Sekolah Di Masa Pandemi Covid-19 oleh 

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (Kemendikbud, 

2020) kegiatan post observasi supervisi akademik yaitu: 

1) Menganalisis data hasil observasi. 

2) Mengadakan pertemuan untuk memberikan umpan balik. 

3) Merencanakan tindak lanjut. 
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3. Evaluasi Dan Tindak Lanjut Supervisi Akademik Pada Masa Pandemi 

Covid-19 Covid-19 Di SMP Negeri 3 Sengkang 

Kegiatan terakhir dalam supervisi akademik kepala sekolah adalah 

melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut supervisi akademik. Pasca melaksanakan 

kegiatan supervisi akademik, kepala sekolah akan memperoleh gambaran terkait 

dengan pelaksanaan supervisi akademik. Dengan dasar itu kepala sekolah harus 

melaksanakan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut. 

a. Evaluasi Supervisi Akademik 

Evaluasi supervisi akademik adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan 

menilai program supervisi akademik apakah sudah dilaksanakan sesuai 

perencanaan. Dengan adanya evaluasi maka kelebihan dan kekurangan dalam 

pelasanaan supervisi akademik akan diketahui. 

Berdasarkan hasil penelitian, dimasa pandemi covid-19 kepala sekolah 

melakukan evaluasi supervisi akademik di SMP Negeri 3 Sengkang secara daring 

melalui aplikasi zoom yang dilaksanakan di akhir semester dengan melibatkan 

semua guru. Dalam rapat evaluasi ini, hasil dari pelaksanaan supervisi akademik 

dianalisis keberhasilannya kemudian di rekap dan dijadikan sebagai laporan. 

Berdasarkan rekapitulasi dapat disimpulkan 14 tenaga pendidik di SMP Negeri 3 

Sengkang mendapat nilai dengan kategori baik sekali, 7 guru mendapat nilai 

dengan kategori baik dan tidak ada guru yang memperoleh nilai dengan kategori 

cukup maupun kurang. 

Temuan di atas didukung oleh (Murniningsih, 2019), Evaluasi supervisi 

akademik merupakan hasil kegiatan pemantauan supervisi yang disimpulkan 
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kemudian dibuat laporan untuk kepentingan tindak lanjut keprofesionalan guru 

secara berkelanjutan. Adapun tujuan dari evaluasi supervisi akademik menurut 

(Priansa & Somad, 2014) mengemukakan bahwa: 1) mengetahui tingkat 

keterlaksanaan program; 2) mengetahui keberhasilan program; 3) mendapatkan 

bahan dan masukan dalam perencanaan pada pertemuan berikutnya; 4) 

Memberikan penilaian terhadap guru. 

b. Menindaklanjuti hasil supervisi  

Hasil supervisi perlu ditindak lanjuti agar memberikan dampak yang nyata 

untuk meningkatkan profesionalisme guru. Tindak lanjut supervisi akademik 

dilaksanakan dengan mengacu kepada hasil evaluasi agar fungsi dan manfaat 

supervisi akademik dapat dirasakan oleh guru maupun sekolah. 

Berdasarkan hasil penelitian kepala sekolah telah mengupayakan agar guru 

di SMP Negeri 3 Sengkang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam 

mengeksplorasi kemampuan dan potensinya dalam memberikan pelajaran  yang 

lebih baik kepada siswa di masa pandemi covid-19. Kepala sekolah berusaha 

memperbaiki setiap masalah, kekurangan ataupun kendala yang terjadi didalam 

melaksanakan pembelajaran daring. Tindak lanjut yang  kepala sekolah lakukan, 

pertama memberikan saran, arahan dan bimbingan kepada guru melalui 

pertemuan pribadi jika masalah yang dihadapi guru itu peroangan tapi jika yang 

mengalami masalah pembelajaran banyak maka akan disampaikan melalui rapat 

guru. Kedua memberikan bantuan melalui pelatihan dalam melaksankan 

pembelajaran daring. 
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Temuan diatas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh (Murniningsih, 

2019), tindak lanjut supervisi bagi guru yang sudah memenuhi standar dapat 

berupa penguatan, penghargaan, promosi jabatan, dan untuk guru yang belum 

memenuhi standar diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau 

penataran lebih lanjut. Kemudian Permendikbud Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2016 dalam (Murniningsih, 2019)  bahwa Standar Proses Tindak Lanjut 

Akademik meliputi sebagai berikut 

1) Penguatan dan penghargaan pada pendidik yang kinerjanya memenuhi atau 

melampaui standar 

2) Pemberian kesempatan kepada pendidik untuk mengikuti program 

pengembangan keprofesian berkelanjutan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan 

bahwa supervisi akademik kepala sekolah pada masa pandemi covid-19 di SMP 

Negeri 3 Sengkang sebagai berikut: 

1. Perencanaan supervisi akademik kepala sekolah pada masa pandemi covid-

19 di SMP Negeri 3 Sengkang diawali dengan tahap menyusun rancangan 

program supervisi akademik setiap awal semester melalui rapat terbatas 

dengan  tim supervisi akademik untuk membahas program yang akan 

dikerjakan, menyusun instrumen pra-observasi, observasi, post observasi 

dengan menggunakan instrumen tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan 

keadaan pada masa pandemi covid-19, dan yang terakhir  menyosialisasikan 

program supervisi akademik melalui grup whatapp. 

2. Pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah pada masa pandemi covid-

19 diawali dengan tahap pra-observasi yang dilakukan secara daring melalui 

whatapp ataupun zoom untuk memberikan gambaran kepada guru tentang 

supervisi akademik kepala sekolah dan melihat kesiapan guru melalui 

instrumen pra-observasi. Kemudian dilanjutkan tahap observasi dengan 

melakukan telaah administrasi dan pengamatan langsung saat guru 

memberikan pembelajaran secara daring di sekolah. Pada tahap ini kepala 

sekolah melihat mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi 

saat melaksanakan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah tahap post-

observasi, pada tahap ini dilakukan analisis data hasil observasi melalui 
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deteksi kelemahan kemudian dari analisis data tersebut diadakan pertemuan 

balikan secara daring melalui whatapp dan zoom. Didalam tahap post 

observasi kepala sekolah memberikan perbaikan, penguatan dan juga 

motivasi kepada guru.    

3. Evaluasi supervisi akademik di masa pandemi covid-19 dilakukan secara 

daring melalui aplikasi zoom yang dilaksanakan di akhir semester dengan 

melibatkan semua guru untuk menganalisis keberhasilannya kemudian di 

rekap dan dijadikan sebagai laporan. Berdasarkan rekapitulasi dapat 

disimpulkan 14 tenaga pendidik di SMP Negeri 3 Sengkang mendapat nilai 

dengan kategori baik sekali, 7 guru mendapat nilai dengan kategori baik dan 

tidak ada guru yang memperoleh nilai dengan kategori cukup maupun 

kurang.Adapun tindak lanjut supervisi akademik pada masa pandemic 

covid-19 di SMP Negeri 3 Sengkang, pertama memberikan saran, arahan 

dan bimbingan kepada guru melalui pertemuan pribadi jika masalah yang 

dihadapi guru itu perorangan tapi jika yang mengalami masalah 

pembelajaran banyak maka akan disampaikan melalui rapat guru. Kedua 

memberikan bantuan melalui pelatihan dalam melaksankan pembelajaran 

daring.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa saran yang 

dapat penukis samaikan mengenai supervisi akademik kepala sekolah pada masa 

pandemi covid-19 di SMP Negeri 3 Sengkang yaitu: 
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1. Bagi kepala sekolah, agar mempertahankan profesionalitasnya sebagai 

supervisor dalam membimbing, membina, dan mengarahkan guru dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pendidik di masa pandemic covid-19.  

2. Bagi guru hendaknya menjadikan supervisi akademik pendidikan sebagai 

wadah untuk mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan 

keprofesionalisme dalam mengajar di masa pandemi covid-19 dan 

mengembang tugas lainnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia, terutama di lingkungan pendidikan. 

3. Bagi peneliti, agar penelitian ini dapat menjadi referensi media untuk belajar 

dan mendalami materi terkait supervisi akademik kepala sekolah.
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Lampiran 1. Kisi-Kisi Instrumen 

KISI – KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI SMP NEGERI 3 SENGKANG 

Variabel Fokus Deskripsi Fokus Sumber Data 
Teknik Pengumpulan 

Data 

Supervisi Akademik 

Kepala Sekolah Pada 

Masa Pandemi 

Covid-19 Di SMP 

Negeri 3 Sengkang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Perencanaan 

Supervisi Akademik 

Kepala Sekolah 

Pada Masa Pandemi 

Covid-19 

a. Menyusun program supervisi 

akademik. 

b. Menyusun instrumen pra-

observasi, observasi dan post-

observasi,  

c. Menyosialisasikan program. 

 

 

 

1. Kepala Sekolah 

2. Wakil Kepala 

Sekolah Bidang 

Kurikulum 

3. Perwakilam 

guru  

 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

 

 

 

2. Pelaksanaan  

Supervisi Akademik 

Kepala Sekolah 

Pada Masa Pandemi 

Covid-19 

a. Melakukan kegiatan pra-

observasi  

b. Melakukan observasi  

c. Melakukan kegiatan post-

observasi 

3. Evaluasi dan Tindak 

Lanjut Supervisi 

Akademik Kepala 

Sekolah Pada Masa 

Pandemi Covid-19 

 

a. Menganalisis hasil supervisi 

b. Menindaklanjuti hasil supervisi 
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara 

Pedoman Wawancara 

(Kepala Sekolah) 

 

Supervisi Akademik Kepala Sekolah Pada Masa Pandemi Covid-19  

di SMP Negeri 3 Sengkang 

 

Identitas Informan   : 

Nama Informan   : 

Pangkat/Golongan   : 

Hari/Tanggal Wawancara : 

 

1. Perencanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah Pada Masa Pandemi 

Covid-19  

a. Mengkaji program supervisi serta menyinkronkan dengan kondisi. 

1) Apakah bapak membuat perencanaan program supervisi akademik? 

2) Bagaimana bapak menyusun program perencanaan supervisi akademik 

dimasa pandemi covid-19 dan apakah ada perbedaan dengan 

perencanaan supervisi pada masa normal? 

b. Menyusun instrumen pra-observasi, observasi dan post-observasi,  

1) Apakah bapak membuat instrumen pra-observasi, observasi dan post 

observasi? 

2) Apakah ada perbedaan instrumen supervisi pada masa pandemi covid-

19 dengan instrumen sebelum masa covid-19? 

c. Menyosialisasikan program 

1) Apakah sebelum  melaksanakan supervisi akademik bapak melakukan 

sosialisasi program? 

2) Bagaimana bapak menyosialisasikan program supervisi akademik di 

masa pandemi covid-19? 

2. Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah Pada Masa Pandemi 

Covid-19  

a. Melakukan kegiatan pra-observasi  

1) Apakah bapak melakukan pertemuan awal sebelum diakan supervisi 

akademik dan bagaimana pertemuan awal itu dilakukan di masa 

pandemi covid-19 ? 

2) Apa yang bapak lakukan di dalam kegiatan pra-observasi supervisi 

akademik ? 

b. Melakukan kegiatan observasi 

1) Bagaimanakah cara bapak melaksanakan kegiatan observasi ? 
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2) Asepek apa yang dilihat/menjadi perhatian berkaitan dengan proses 

pembelajaran yang guru lakukan? 

3) Teknik apa yang digunakan bapak sebagai kepala sekolah dalam 

melakukan supervisi akademik di masa-pandemi covid-19? 

c. Melakukan kegiatan post observasi 

1) Bagaimanakah cara bapak melakukan dalam menganalisis hasil proses 

supervisi akademik? 

2) Jika ditemukan kelemahan terhadap guru, upaya apa yang bapak 

lakukan dalam memperbaiki kelemahan yang ditemukan di lapangan? 

3) Apakah bapak melakukan pertemuan balikan? 

4) Bagaimana bapak melakukan pertemuan balikan terhadapa guru yang 

telah disupervsi pada masa pandemi covid-19 ? 

5) Apa yang bapak lakukan sebagai supervisor di dalam kegiatan 

pertemuan balikan terhadap guru yang sudah disupervisi akademik? 

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut Supervisi Akademik Kepala Sekolah Pada 

Masa Pandemi Covid-19  

a. Menganalisis hasil supervisi 

1) Apakah bapak melakukan evaluasi kepada guru setelah melakukan 

supervisi akademik? 

2) Bagaimana cara bapak melakukan evaluasi supervisi akademik dimasa 

pandemi covid-19? 

b. Menindak lanjuti hasil supervisi 

1) Apakah bapak melakukan tindak lanjut supervisi akademik? 

2) Bagaimana bapak melakukan tindak lanjut supervisi akademik pada 

guru yang telah disupervisi?  
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Pedoman Wawancara 

(Wakil Kepala Sekolah) 

 

Supervisi Akademik Kepala Sekolah Pada Masa Pandemi Covid-19  

di SMP Negeri 3 Sengkang 

 

 

Identitas Informan   : 

Nama Informan   : 

Pangkat/Golongan   : 

Hari/Tanggal Wawancara : 

 

1. Perencanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah Pada Masa Pandemi 

Covid-19  

a. Mengkaji program supervisi serta menyinkronkan dengan kondisi. 

1) Apakah kepala sekolah menyusun rancangan supervisi? 

2) Bagaimana kepala sekolah melakukan perencanaan program supervisi 

akademik dimasa pandemi covid-19 dan apakah ada perbedaan dengan 

perencanaan program supervisi pada masa normal? 

b. Menyusun instrumen pra-observasi, observasi dan post-observasi,  

1) Apakah kepala sekolah membuat instrumen pra-observasi, observasi 

dan post observasi? 

2) Apakah ada perbedaan instrumen supervisi pada masa pandemi covid-

19 dengan instrumen sebelum masa covid-19 yang dibuat oleh kepala 

sekolah? 

c. Menyosialisasikan program. 

1) Apakah sebelum  melaksanakan supervisi akademik kepala sekolah 

melakukan sosialisasi program ? 

2) Bagaimana bapak menyosialisasikan program supervisi akademik di 

masa pandemi covid-19? 

2. Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah Pada Masa Pandemi 

Covid-19  

a. Melakukan kegiatan pra-observasi  

1) Apakah kepala sekolah melakukan pertemuan awal sebelum diakan 

supervisi akademik dan bagaimana pertemuan awal itu dilakukan di 

masa pandemi covid-19 ? 

2) Apa yang kepala sekolah lakukan di dalam kegiatan pra-observasi 

supervisi akademik ? 

b. Melakukan kegiatan observasi 
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1) Bagaimanakah langkah-langka kepala sekolah dalam melakukan 

kegiatan observasi ? 

2) Aspek apa yang dilihat/menjadi perhatian berkaitan dengan proses 

pembelajaran yang dinilai oleh kepala sekolah saat bapak/ibu 

melaksanakan pembelajaran ? 

3) Teknik apa yang digunakan kepala sekolah dalam melakukan 

supervisi akademik di masa-pandemi covid-19? 

c. Melakukan kegiatan post observasi 

1) Apakah kepala sekolah menganalisis hasil observasi supervisi  

akademik menggunakan pedoman/instrument supervisi dalam 

mendeteksi kelemahan terhadap guru? 

2) Apakah kepala sekolah melakukan perbaikan kelemahan bagi guru-

guru? 

3) Apakah kepala sekolah melakukan pertemuan balikan terhadap 

bapak/ibu? 

4) Bagaimana kepala sekolah melakukan pertemuan balikan di masa 

pandemi covid-19? 

5) Apa yang kepala sekolah lakukan di dalam pertemuan balikan 

supervisi akademik ? 

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut Supervisi Akademik Kepala Sekolah Pada 

Masa Pandemi Covid-19  

a. Menganalisis hasil supervisi 

1) Dalam supervisi akademik apakah kepala sekolah melakukan tahap 

evaluasi? 

2) Bagaimana kepala sekolah melakukan evaluasi program supervisi 

akademik dimasa pandemi covid-19? 

b. Menindak lanjuti hasil supervisi 

1) Apakah kepala sekolah melakukan tindaklanjut terhadap hasil 

supervisi pada proses pembelajaran? 

2) Bagaimana cara kepala sekolah menindaklanjuti hasil supervisi yang 

telah dilkakuan terhadap bapak/ibu? 
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Pedoman Wawancara 

(Guru) 

 

Supervisi Akademik Kepala Sekolah Pada Masa Pandemi Covid-19  

di SMP Negeri 3 Sengkang 

 

 

Identitas Informan   : 

Nama Informan   : 

Pangkat/Golongan   : 

Hari/Tanggal Wawancara : 

 

1. Perencanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah Pada Masa Pandemi 

Covid-19  

a. Mengkaji program supervisi serta menyinkronkan dengan kondisi. 

1) Apakah kepala sekolah menyusun rancangan supervisi? 

2) Bagaimana kepala sekolah melakukan perencanaan program supervisi 

akademik dimasa pandemi covid-19 dan apakah ada perbedaan dengan 

perencanaan program supervisi pada masa normal? 

b. Menyusun instrumen pra-observasi, observasi dan post-observasi,  

1) Apakah kepala sekolah membuat instrumen pra-observasi, observasi 

dan post observasi? 

2) Apakah ada perbedaan instrumen supervisi pada masa pandemi covid-

19 dengan instrumen sebelum masa covid-19 yang dibuat oleh kepala 

sekolah? 

c. Menyosialisasikan program. 

1) Apakah sebelum  melaksanakan supervisi akademik kepala sekolah 

melakukan sosialisasi program ? 

2) Bagaimana bapak menyosialisasikan program supervisi akademik di 

masa pandemi covid-19? 

2. Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah Pada Masa Pandemi 

Covid-19  

a. Melakukan kegiatan pra-observasi  

1) Apakah kepala sekolah melakukan pertemuan awal sebelum diakan 

supervisi akademik dan bagaimana pertemuan awal itu dilakukan di 

masa pandemi covid-19 ? 

2) Apa yang kepala sekolah lakukan di dalam kegiatan pra-observasi 

supervisi akademik ? 

b. Melakukan kegiatan observasi 
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1) Bagaimanakah langkah-langka kepala sekolah dalam melakukan 

kegiatan observasi ? 

2) Aspek apa yang dilihat/menjadi perhatian berkaitan dengan proses 

pembelajaran yang dinilai oleh kepala sekolah saat bapak/ibu 

melaksanakan pembelajaran ? 

3) Teknik apa yang digunakan kepala sekolah dalam melakukan 

supervisi akademik di masa-pandemi covid-19? 

c. Melakukan kegiatan post observasi 

1) Apakah kepala sekolah menganalisis hasil observasi supervisi  

akademik menggunakan pedoman/instrument supervisi dalam 

mendeteksi kelemahan terhadap guru? 

2) Apakah kepala sekolah melakukan perbaikan kelemahan bagi guru-

guru? 

3) Apakah kepala sekolah melakukan pertemuan balikan terhadap 

bapak/ibu? 

4) Bagaimana kepala sekolah melakukan pertemuan balikan di masa 

pandemi covid-19? 

5) Apa yang kepala sekolah lakukan di dalam pertemuan balikan 

supervisi akademik ? 

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut Supervisi Akademik Kepala Sekolah Pada 

Masa Pandemi Covid-19  

a. Menganalisis hasil supervisi 

1) Dalam supervisi akademik apakah kepala sekolah melakukan tahap 

evaluasi? 

2) Bagaimana kepala sekolah melakukan evaluasi program supervisi 

akademik dimasa pandemi covid-19? 

b. Menindak lanjuti hasil supervisi 

1) Apakah kepala sekolah melakukan tindaklanjut terhadap hasil 

supervisi pada proses pembelajaran? 

2) Bagaimana cara kepala sekolah menindaklanjuti hasil supervisi yang 

telah dilkakuan terhadap bapak/ibu? 
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Lampiran 3. Matriks Analisis Data 

Matriks Analisis Data 

Supervisi Akademik Kepala Sekolah pada Masa Pandemi Covid-19 di SMP 3 Sengkang 

 

KET : F = Fokus 

 D = Deskripstor 

P = Pertanyaan 

No  

FOKUS 

 

HASIL WAWANCARA 

 

CATATAN OBSERVASI 

 

 

DOKUMENTASI DAN 

TEORI YANG 

MENDUKUNG 

1. Perencanaan  (F1, D1, P1).  

Iya pasti, dalam proses kegiatan 

supervisi, pada dasarnya harus ada 

kegiatan perencanaan agar pelaksanaan 

program supervisi dapat terarah dan 

berjalan dengan baik untuk tahapan 

selanjutnya. (wawancara A/17/06/21) 

 

(F1, D1, P1).  

Dalam kegiatan supervisi kepala sekolah 

melakukan perencanaan. (wawancara 

Pada hari Selasa, 15 Juni 2021 

jam 10.00 Peneliti mendatangi 

SMP Negeri 3 Sengkag untuk 

membawa surat izin penelitian 

dari Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Wajo. Pada 

saat itu peneliti mengutarakan 

maksud dan keinginan peneliti 

untuk mengadakan penelitian di 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Wajo menerbitkan 

surat dengan Nomor: 

0651/IP/DPMPTSP/2021 Pada 

Tanggal 9 Juni 2021 perihal 

Izin penelitian yang ditujukan 

kepada kepala SMP Negeri 3 

Sengkang. 
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IA,SB,SN,) 

 

(F1, D1, P2).  

Penyusunan program perencanaan 

supervisi dilakukan setiap awal semester, 

dengan membentuk tim supervisi karena 

tidak mungkin kita bisa libatkan semua 

guru untuk rapat di sekolah dengan 

adanya covid-19 ini. Timnya itu terdiri 

dari saya sebagai kepala sekolah, 

kemudian wakil kepala sekolah bidang 

kurikulum dan beberapa senior. Di 

rapatnya itu dibahaslah mengenai apa-

apa saja yang mau dilaksanakan di 

supervisi ini mulai dari tujuannya, 

sasaranya, dan juga  jadwal supervisinya. 

Semua itu kita kaji bersama berdasarkan 

hasil supervisi yang sebelumnya lalu kita 

sinkronkan dengan kondisi sekarang di 

masa pandemi covid-19. (wawancara 

A/17/06/21) 

 

(F1, D1, P2).  

Kalau kita mengikuti prosedur yang ada 

nanda, bahwa dalam proses supervisi 

yang dilakukan oleh kepala sekolah 

biasanya diawali dengan kegiatan 

perencanaan di mana kegiatan 

SMP Negeri 3 Sengkang tentang 

supervisi akademik kepala 

sekolah pada masa pandemi 

covid-19 dengan menjelaskan 

maksud dan tujuan peneliti agar 

tidak terjadi kesalapahaman. 

Peneliti disambut langsung oleh 

pegawai tata usaha untuk 

disposisi dan ditindak lanjuti 

untuk ke kepala sekolah. Setelah 

surat di disposisi maka saya 

langsung diarahkan ke ruangan 

kepala sekolah untuk menunggu 

karena kepala sekolah sedang 

mengadakan rapat daring 

dengan dinas pendidikan. Di 

dalam ruangan kepala sekolah  

sambil menunggu peneliti 

mengambil dokumentasi yakni  

data kepegawaian SMP Negeri 3 

Sengkang. Tidak lama 

kemudian peneliti bertemu 

dengan kepala sekolah 

menyampaikan maksud dan 

tujuan penelitian serta informan 

yang dibutuhkan. Kemudian 

Peneliti melakukan 

dokumentasi yaitu foto terkait 

kegiatan perencanaan supervisi 

akademik, pelaksanaan 

supervisi akademik, program 

supervisi akademik, jadwal 

supervisi akademik, instrumen 

supervisi akademik, rekap hasil 

supervisi akademik, dan tindak 

lanjut supervisi akademik. 

 

Adapun teori yang mendukung 

penelitian ini yakni: 

 

Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 13 Tahun 

2007 Tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah, dinyatakan 

bahwa salah satu kompetensi 

Kepala Sekolah adalah 

memiliki kompetensi supervisi, 

yaitu:  

1. Merencanakan program 

supervisi akademik dalam 

rangka peningkatan 

profesionalisme guru. 

2. Melaksanakan supervisi 
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perencanan supervisi ini tetap dilakukan 

rapat secara langsung di sekolah dengan 

catatan tidak semua guru kita libatkan 

hanya beberapa guru senior . Didalam 

rapat perencanaan kita membahas mulai 

dari tujuan, sasaran, waktu pelaksanaan 

dan metode yang akan diguanakan ketika 

melakukan supervisi tersebut. 

(wawancara IA/21/06/21) 

 

(F1, D1, P2).  

Untuk langkah-langkah penyusunan 

program itu secara detailnya saya tidak 

tau persis bagaimana karena itu tadi saya 

tidak dilibatkan yah mungkin karena 

adanya pandemi sekarang kan sangat 

ketat untuk melakukan kegiatan yang 

bisa membuat kerumunan. Apalagi 

sekarang jelas kita dipantau oleh 

masyarakatkan takutnya nanti ada 

laporan masuk, sekolah lagi yang ditegur 

. Yang saya tau itu kepala sekolah bentuk 

tim untuk membahas ini kemudian 

hasilnya nanti ada sosialisasi melalui 

grup sekolah. (wawancara SB/23/06/21) 

 

(F1, D1, P2).  

Didalam proses supervisi yang akan 

peneliti langsung menanyakan 

kesedian kepala sekolah dan 

membuat janji kapan waktu 

pelaksanaan wawancara. 

Peneliti juga bertemu dengan 

informan lainnya seperti wakil 

kepala sekolah bidang 

kurikulum, dan dua guru mata 

pelajaran untuk menanyakan 

kesediannya menjadi informan 

dan membuat janji kapan 

kiranya waktu untuk 

pelaksanaan wawancara.  

 

Pada hari Kamis, tanggal 17 

Juni 2021, Jam 10.00 Peneliti 

mendatangi SMP Negeri 3 

Sengkang. Peneliti melakukan 

wawancara dengan kepala 

sekolah SMP Negeri 3 

Sengkang. Lokasi wawancara di 

ruang kepala sekolah. Pada saat 

wawancara peneliti menanyakan 

hal-hal yang berkaitan dengan 

supervisi akademik kepala 

sekolah pada masa pandemi 

akademik terhadap guru 

dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik 

supervisi yang tepat. 

3. Menindaklanjuti hasil 

supervisi akademik terhadap 

guru dalam rangka 

peningkatan 

profesionalisme guru. 

Lembaga Pengembangan dan 

Pemberdayaan Kepala Sekolah 

(LPPKS) Kemdikbud 

mengeluarkan panduan kepala 

sekolah di masa pandemi 

covid-19 

1. Perencanaan 

a. Mengkaji program supervisi 

yang ada 

b. Menyusun instrumen pra-

observasi, observasi dan 

post-observasi, 

c. Menyosialisasikan program. 

2. Pelaksanaan 

a. Melakukan kegiatan pra-

observasi Melakukan 

pertemuan awal secara 
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dilakukan oleh kepala sekolah di masa 

pandemi  diadakan rapat terbatas dengan 

tim  yang terdiri dari kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah, saya, Ibu dilla, 

termasuk Ibu Aji Rosmawati, Pak Andi 

terus, Pak Sabran yang dibentuk untuk 

membahas mengenai persiapan 

pelaksanaan supervisi itu sama saja 

dikatakan rapat perencanaan supervisi. 

(wawancara SN/28/06/21) 

 

(F1, D2, P1).      

Iya, saya membuat instrumen tersebut. 

Instrumen kan sebagai acuan kita dalam 

melaksanakan atau melakukan penilain 

terhadap guru maka hal itu wajib kita 

buat tiap melaksanakan supervisi, kalau 

tidak ada itu bagaimana cara kita menilai 

atau melihat kinerja guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar. 

(wawancara A/17/06/21) 

 

(F1, D2, P1).  

Dalam kegiatan supervisi akademik 

kepala sekolah membuat instrument pra 

observasi, observasi dan post observasi. 

(wawancara IA, SB, SN) 

 

covid-19 di SMP Negeri 3 

Sengkang. 

 

Pada hari Kamis, tanggal  21 

Juni 2021, Jam 10.00 Peneliti 

mendatangi SMP Negeri 3 

Sengkang. Peneliti melakukan  

dengan Wakil kepala sekolah 

bidamg kurikulum SMP Negeri 

3 Sengkang. Lokasi wawancara 

di ruang guru. Pada saat 

wawancara peneliti menanyakan 

hal-hal yang berkaitan dengan 

supervisi akademik kepala 

sekolah pada masa pandemi 

covid-19 di SMP Negeri 3 

Sengkang. Setelah melakukan 

wawancara peneliti menanyakan 

terkait domumen supervisi 

akademik kepala sekolah seperti 

program supervisi akademik, 

jadwal supervisi akademik, 

instrumen supervisi akademik, 

hasil supervisi akademik, tindak 

lanjut supervisi akademik, dan 

juga dokumentasi pelasananaan 

daring. 

1) Mengecek rencana 

pembelajaran (tujuan, 

kegiatan, penilaian). 

2) Memastikan media/ 

aplikasi yang akan 

digunakan dalam 

pembelajaran. 

b. Melakukan observasi 

Mengamati proses 

pembelajaran baik secara 

daring (Zoom, Teams, 

Webex, Google Classroom, 

Moodle), Whatsapp Group 

ataupun Home Visit. 

c. Melakukan kegiatan post-

observasi 

1) Menganalisis data hasil 

observasi. 

2) Mengadakan pertemuan 

untuk memberikan 

umpan balik 

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut 

a. Menganalisis hasil 

supervisi 

b. Menindaklanjuti hasil 
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(F1, D2, P2).  

Dimasa pandemi ini kan pembelajaran 

berbeda tentu ada juga perbedaan dalam 

instrumen itu meskipun tidak terlalu 

banyakkan karena kita mengggunakan 

pedoman yang sudah ada sebelumnya 

hanya disesuaikan dengan kondisi saat 

ini yang mengharuskan kita melakukan 

pembelajaran secara daring. (wawancara 

A/17/06/21) 

 

(F1, D2, P2).   

Perbedaan tentunyakan ada yah walupun 

tidak begitu besar karena instrumen yang 

digunakan berpedoman dengan yang 

sebelumnya cuma disinkronkan kembali 

dengan keadaan saat ini yang 

mengharuskan kita melaksankan 

pembelajaran secara daring 

nanda(wawancara IA/21/06/21) 

 

(F1, D2, P2).   

Instrumennya menurutku ada perbedaan 

sedikit karena sekarang masa pandemi 

biasa kepala sekolah saat observasi awal  

tanyakan media daring apa yang 

digunakan, bagaimana kendalanya siswa 

kalau belajar online , apa kesulitan yang 

supervisi akademik. 

 

Pada hari Kamis, tanggal 23 

Juni 2021, Jam 10.00 Peneliti 

mendatangi SMP Negeri 3 

Sengkang. Peneliti melakukan 

wawancara dengan guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di 

SMP Negeri 3 Sengkang. Lokasi 

wawancara di ruang kepala 

sekolah. Pada saat wawancara 

peneliti menanyakan hal-hal 

yang berkaitan dengan supervisi 

akademik kepala sekolah pada 

masa pandemi covid-19 di SMP 

Negeri 3 Sengkang. 

 

Pada hari Kamis, tanggal 28 

Juni 2021, Jam 10.00 Peneliti 

mendatangi SMP Negeri 3 

Sengkang. Peneliti melakukan 

wawancara dengan guru mata 

pelajaran penjaskes SMP Negeri 

3 Sengkang. Lokasi wawancara 

di ruang kepala sekolah. Pada 

saat wawancara peneliti 

supervisi 
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dihadapi saat belajar online, bagaimana 

pendapat kita dengan pembelajaran 

online ini. Kalau saat observasi 

instrumen yang digunakan itu sama saja 

instrumen sebelumnya. (wawancara 

SB/23/06/21) 

 

(F1, D2, P2).   

Ya soal perbedaan mungkin ada karena 

ini pandemi berbeda caranya mengajar 

sekarang dengan mengajar sebelumnya. 

Kalau sebelumnya itu kita langsung 

dikelas dan berhadapan langsung dengan 

siswa sehingga ada interaksi langsung. 

Nah sekarang kita dibatasi karena adanya 

ini corona yang mengaharuskan kita 

mengajar secara jarak jauh atau daring. 

(wawancara SN/28/06/21) 

 

(F1, D3, P1). 

Sosialisasinya kita lakukan melalui grup 

WA sekolah. Di grup WA itu kan semua 

guru ada. Jadi, hasil-hasil dari 

kesepakatan pada saat rapat perencanaan 

supervisi dikirim ke sana agar guru yang 

tidak dilibatkan dalam perencanaan 

supervisi akademik mengetahui tentang 

perencaan yang sudah dibuat dan akan 

menanyakan hal-hal yang 

berkaitan dengan supervisi 

akademik kepala sekolah pada 

masa pandemi covid-19 di SMP 

Negeri 3 Sengkang. 
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dilaksanakan (wawancara A/17/06/21). 

 

(F1, D3, P1).   

Sosialisasi ada nanda karenakan pada 

saat pandemi kita melibatkan tim 

supervisi dalam perencanaan jadi bapak 

mesti menyampaikan apa yang menjadi 

kesepakatan-kesepakatan rapat 

perencanaankan. Sosialisasi yang bapak 

lakukan itu, dia mengirimkan itu tadi 

nanda apa yang menjadi kesepakatan 

dalam rapat perencanaan supervisi 

akademik. (wawancara IA/21/06/21). 

 

(F1, D3, P1).  

Kepala sekolah itu kirim di wa sekolah 

perencanaan supervisi akademik yang 

sudah dirapatkan sebelumnya berasama 

wakil kepala sekolah dan guru senior 

sebagai bentuk sosialisasi awal kepada 

guru agar yang tidak ikut dalam rapat 

seperti saya mengerti tentang supervisi 

ini.  (wawancara SB/23/06/21). 

 

(F1, D3, P1).  

Sosialisasi itu dilakukan secara daring 

karena sekarang tidak bisa berkerumun 

di sekolah. Kepala sekolah 
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memanfaatkan WA grup semenjak covid. 

Biasanya disitu ter-share semua hal 

penting yang berkaitan dengan sekolah 

yah termasuk program supervisi 

akademik supaya bisa kita baca dan kita 

tau mulai dari tujuannya diadakan ini 

program supervisi akademik, sasarannya, 

jadwalnya begitupun dengan instrumen 

yang kepala sekolah akan gunakan. 

(wawancara SN/28/06/21). 

 

2.  Pelaksanaan  (F2, D1, P1).   

Iya kita melakukan pertemuan awal. 

Cuma tidak seperti sebelum adanya 

coronakan kita lakukan langsung di 

sekolah dengan bertemu guru yang 

bersangkutan. Sekarang pertemuan awal 

yang dilakukan kepada guru itu kita 

lakukan secara daring melalui WA biasa 

juga menggunakan zoom. (wawancara 

A/17/06/21) 

 

(F2, D1, P1).  

Bapak biasanya melakukan pertemuan 

awal secara daring nanda terkadang 

lewat zoom atau juga lewat videocall 

WA untuk melakukan pertemuan awal 

itu dimasa pandemi ini.  (wawancara 
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IA/21/06/21) 

 

(F2, D1, P1).  

Iya dilakukan dengan cara tidak langsung 

karenakan sekarang pandemi jadi 

dibatasi sekali toh kalau kita mau 

kesekolah makanya kepala sekolah 

menggunakan zoom dalam pertemuan 

awal, biasa juga dia pake wa ki toh untuk 

video call. (wawancara SB/23/06/21) 

 

(F2, D1, P1).  

Semenjak ada covid-19 kepala sekolah 

lakukan pertemuan awal online dengan 

memanfaatkan beberapa media seperti 

WA dan zoom (wawancara SN/28/06/21) 

 

(F2, D1, P2).  

Memberikan gambaran kepada guru 

tentang program supervisi akademik 

yang akan dilakukan serta melihat 

kesiapan guru dalam melakukan 

pembelajaran terutama perangkat 

pembelajaran dengan menggunakan 

instrumen yang berisi pernyataan-

pernyataan tentang kelengkapan dan 

kesiapan guru dalam melakukan proses 

pembelajaran secara daring. (wawancara 
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A/17/06/21) 

 

(F2, D1, P2).  

Pertama itu kepala sekolah menjelaskan 

kepada kita soal program supervisi ini 

agar kita paham. Lalu yang kedua itu 

nanda menanyakan persiapan 

administrasi kemudian yang ketiga 

bagaimana cara kita memberikan metode 

kepada anak-anak belajar secara daring. 

Kendalakan sama anak-anak, misalnya 

aplikasi zoom dipake itulah dia 

memberikan trik trik supaya anak-anak 

bisa mengikuti semua. (wawancara 

IA/21/06/21) 

 

(F2, D1, P2).  

Petemuan awalnya toh diberikan kita 

pemahaman supervisi akaemik yang mau 

dilaksanakan, baru sudah itu 

ditanyakanmi bagaimana administrasinya 

yah, persiapan pembelajarannya, 

mengenai kehadiran siswa bagaimana, 

materi apa yang mau diajarkan seperti 

itu. (wawancara SB/23/06/21) 

 

(F2, D1, P2).  

Bertanya mengenai kesiapan-kesipan 
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pembelajaranta yang ada dirpp seperti 

materi apa yang mau disampaikan 

kepada siswa, bagaimana metodeta, apa 

yang mau dikasikan siswa nanti saat 

pembelajaran, apa-apa kendalanya siswa 

saat pembelajaran. Seputaran itu yang 

ditanyakan kalau pertemuan awal. 

(wawancara SN/28/06/21) 

 

(F2, D2, P1).  

Didalam pelaksanaannya kita ada 

beberapa tahapan yang dilakukan 

berdasarkan prosedur yang telah ada dan 

melaksanakan apa-apa saja telah menjadi 

kesepakatan pada saat dilakukan kegiatan 

perencanaan terhadap pelaksanaan 

supervisi.  Pertama itu melihat perangkat 

pembelajaran guru seperti program, 

tahunan, semester, silabus, rpp, jadwal 

pembelajaran. Setelah itu kemudian 

dilakukan observasi  kepada guru sesuai 

dengan pedoman supervisi yang sudah 

dibuat sebelumnya untuk melihat proses 

belajar mengajar mengajarnya kepada 

siswa di masa pandemi. (wawancara 

A/17/06/21) 

 

(F2, D2, P1).  
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Memeriksa perangkat pembelajaran kita 

terlebih dahulu nanda seperti rpp yang 

mau kita gunakan, daftar hadir, dan 

sebagainya, selanjutnya kalau sudah 

diperiksa itu beliau lakukanmi 

pengamatan langsung pembelajaran 

daring yang dilakukan terhadap anak-

anak. (wawancara IA/21/06/21) 

 

(F2, D2, P1).  

Yang saya ketahui kepala sekolah  

memeriksa kelengkapan administrasi 

dulu kemudian melakukan supervisi 

langsung nanda . Kalau supervisi 

langsungkan kepala sekolah melihat 

jalannya proses belajar mengajar melalui 

daring dengan membawa semacam 

lembaran supervisi dan meninjau 

jalannya proses belajar mengajar kita. 

(wawancara SB/23/06/21) 

 

(F2, D2, P1).  

Sebelum melakukan observasi kepala 

sekolah sebelumnya sudah 

memperingatkan melengkapi perangkat 

pembelajaran harus ada ini itu dan sesuai 

dengan kurikulum yang digunakan. Saat 

pelaksanaan pembelajaran itu kepala 
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sekolah melihat cara mengajarta melalui 

zoom dari menit pertama sampai menit 

selesaita mengajar. (wawancara 

SN/28/06/21) 

 

(F2, D2, P2).  

“Saya melakukan pengamatan langsung 

dengan memanggil guru ke sekolah 

untuk melakukan pembelajaran daring 

melalui zoom ataupun aplikasi wa sesuai 

dengan kesepakatan yang dibuat saat 

perencanaan bahwa guru yang 

disupervisi datang ke sekolah 

melaksanakan pembelajaran daring. 

Caranya itu guru datang sesuai jadwal 

supervisi lalu kita amati itu 

menggunakan LCD, jadi laptop 

disambungkan dengan itu kemudian saya 

dudukmi mengamati caranya 

mengajar.(wawancara A/17/06/21) 

 

 

(F2, D2, P2).  

Teknik yang biasa dilakukan bapak itu, 

dia biasa secara langsung karena kan kita 

datang ke sekolah. Pertama dulu 

dianjurkan bagaimana kalau saat 

supervisi kita datang ke sekolah kan 
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tidak semua guru bersamaan disupervisi 

nanda. Jadi tekniknya itu pada saat dia 

datang dia melihat langsung guru dalam 

memberikan materi kepada anak-anak 

dengan tetap kita mematuhi protokol 

kesehatan. (wawancara IA/21/06/21) 

 

(F2, D2, P2).  

Tekniknya kita diamati dalam mengajar 

kan kita diundang ke sekolah untuk 

mengajar saat mau disupervisi. Jadi 

disitu kita di observasi. (wawancara 

SB/23/06/21) 

 

(F2, D2, P2).  

Teknik yang dilakukan kepala sekolah 

saat pandemi covid itu, kita awalnyakan 

sudah diberitahu memang bahwa kita ke 

sekolah untuk mengajar melalui daring 

kepada siswa. Disitu diamati langsungmi 

sama kepala sekolah pas melakukan 

pembelajaran daring menggunakan 

instrumen-instrumen yang sudah disusun 

oleh kepala sekolah saat perencanaan 

supervisi akademik. (wawancara 

SN/28/06/21) 

 

(F2, D2, P3).  
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Aspek-aspek yang dinilai itu berkaitan 

dengan keseluruhan kegiatan proses 

pembelajaran yang dilakukan guru mulai 

dari tahap persiapan, apakah guru sudah 

melengkapi segala kelengkapan 

mengajarnya yang dilihat dari perangkat 

pembelajaran yang digunakan seperti 

silabus , RPP, jadwal pembelajaran, 

daftar nilai, dan buku pedoman. 

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, 

bagaimana guru pada saat melakukan 

pembelajaran dan tingkat penggunaan 

materi terhadap pembelajaran dan 

metode yang digunakan, interaksi yang 

terjadi dan tingkat penguasaan materi 

terhadap pembelajaran serta metode yang 

digunakan. Dan pada tahap evaluasi yaitu 

melihat seperti apa bentuk evaluasi yang 

dilakukan oleh guru terhadap 

pembelajaran seperti penilaian hasil 

belajar, buku nilai seperti ulangan harian, 

nilai UAS, tugas siswa. (wawancara A/ 

17/06/21) 

 

(F2, D2, P3).  

Oh Aspek-aspek yang biasa dia lihat itu 

bagaimana kita merencanakan 

pembelajaran, bagaimana kita 
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memberikan metode saat pembelajaran 

daring, sampai kepada bagaimana kita 

memberikan penilaian kepada anak-anak. 

(wawancara IA/ 21/06/21) 

 

(F2, D2, P3).  

Misalnya kelengkapan administrasinya 

yah itu rppnya, bagaimana cara 

menyajikan materinya, bagaimana tugas 

yang diberkikan setelah pelajaran. . 

(wawancara SB/ 23/06/21) 

 

(F2, D2, P3).  

Aspek-aspeknya itu semua yang  dengan 

terkait dengan proses belajar mengajar 

yang kita lakukan sebagai guru dimulai 

dari kelengkapan mengajar kita sebagai 

guru seperti program tahunan, program 

semester ,rpp, daftar kehadiran siswa,lalu 

pada saat kita memberi pelajaran kepada 

siswa mulai dari kegiatan pendahuluan,  

kegiatan inti dan kegiatan penutupnya. 

Terakhir itu aspek evaluasi seperti 

bagaimana carata kasikan tugas kepada 

siswa. (wawancara SN/ 28/06/21) 

 

(F2, D3, P1).  

Menganalisinya itu kita melakukan 
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deteksi kelemahan dengan 

membandingkan apa yang mesti dicapai 

dengan kenyataan pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru di dalam 

pembelajaran daring. Pedoman supervisi 

itulah yang digunakan dalam 

membandingkan kinerja guru sewaktu 

melakukan pengamatan langsung dengan 

poin-poin penilaian.  

(wawancara A/17/06/21) 

 

(F2, D3, P1). 

Kepala sekolah melakukan menggunakan 

pedoman/instrument supervisi dalam 

mendeteksi kelemahan terhadap guru 

(wawancara IA,SB,SN,) 

 

(F2, D3, P2).  

Jika ditemukan kelemahan, di berikan 

catatan dalam catatan khusus yang 

selanjutnya disikapi dengan dibuatkan 

pertemuan dengan guru yang 

bersangkutan. 

(wawancara A/17/06/21) 

 

(F2, D3, P2). 

Kepala sekolah memberikan catatan 

khusus ketika ditemukan kelemahan. 
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(wawancara IA,SB,SN,) 

 

(F2, D3, P3).  

Iya tentu dilakukan pertemuan balikan. 

Pertemuan ini dilakukan sebagai 

perbaikan dari data yang diperoleh dari 

kekurangan guru dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaaran daring 

(wawancara A/17/06/21) 

 

(F2, D3, P3).  

Kepala sekolah melakukan pertemuan 

balikan. (wawancara IA,SB,SN,) 

  

(F2, D3, P4).   

Pertemuan balikan itu kita laksanakan 

seperti saat pertemuan awal yaitu melalui 

daring dengan memanfaatkan aplikasi 

whatapp dan zoom. Saya pertama 

beritahu guru yang bersangkutan melalui 

wa bahwa akan dilakukan pertemuan 

balikan. Setelah diberitahu saya 

menyepakati aplikasi apa yang dipakai 

kalau misalnya disepakati bahwa yang 

dipakai itu zoom maka saya buatkan link 

. Tapi ada juga guru biasanya 

menyepakati hanya menggunakan 

aplikasi wa jadi kita hanya melakukan 
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pertemuan balikan itu melalui video call. 

(wawancara A 17/06/21) 

 

(F2, D3, P4).   

Tentunya nanda, pertemuan yang 

dilakukan bapak itu biasanya melalui wa 

pribadi, biasa dia videocall kita. 

(wawancara IA 21/06/21) 

 

(F2, D3, P4).   

Iya pasti, pertemuannya sama seperti saat 

melakukan pertemuan awal secara tidak 

langsung. (wawancara SB 23/06/21) 

 

(F2, D3, P4).   

Samaji dengan pertemuan awal 

(wawancara SN 28/06/21) 

 

(F2, D3, P5).   

Dalam pertemuan balikan itu guru 

diberikan perbaikan sesuai dengan 

permasalahan yang ditemukan saat 

mereka melaksanakan pembelajaran 

daring. Misalnya ada guru yang kurang 

dalam metode pembelajarannya yah kita 

berikan perbaikan ataupun penguatan. 

Selain itu saya sebagai kepala sekolah 

juga memberikan motivasi kepada guru 
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dalam pertemuan ini agar mereka lebih 

semangat dalam melaksanakan 

pembelajaran dimasa pandemi ini. 

(wawancara A/17/06/21) 

 

 

(F2, D3, P5).   

Secara online itu biasa dia sampaikan 

bahwa pada saat tadi ibu mengajar bukan 

artinya salah demi meningkatkan proses 

pembelajaran mungkin barang kali perlu 

diadakan begini. Artinya dia memberikan 

motivasi kepada kita guru-guru dalam 

melaksanakan pembelajaran kepada 

anak-anak. (wawancara IA/21/06/21) 

 

(F2, D3, P5).    

Biasanya kepala sekolah meberikan 

penguatan-pengutan dari apa yang 

menjadi kekurangan yang dia lihat saat 

saya mengajar. Semestinya begini yang 

diberikan saat mengajar, jangan terlalu 

ini mengingat pulsanya anak-anak toh, 

belum lagi anak-anak yang bosan dengan 

masa pandemi.  (wawancara 

SB/23/06/21) 

 

(F2, D3, P5).   
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Di pertemuan balikan itu yang kepala 

sekolah berikan kepada kita sebagai guru 

itu masukan-masukan saat kita 

melaksankan pembelajaran. 

(wawancara SN/28/06/21) 

 

3.  Evaluasi  (F3, D1, P1).  

Iya pasti kita melakukan evaluasi 

berdasarkan hasil yang diperoleh. 

(wawancara A/17/06/21) 

 

(F3, D1, P1).  

Kepala sekolah melakukan evaluasi 

terhadap proses pelaksanaan setelah 

supervisi dilakukan. (wawancara 

IA,SB,SN) 

 

(F3, D1, P2).  

Evaluasi pada masa pandemi itu kita 

adakan rapat bersama semua guru 

melalui zoom diakhir semester, jadi 

dalam satu tahun ajaran itu dilakukan dua 

kali evalusi. Saat evaluasi itu dilihat 

capaian-capaian yang telah dilakukan, 

kita lihat mana yang sudah terlaksana dan 

mana yang belum terlaksana. Dari 

anaisisis itu direkap dan dibuat laporan. 

(wawancara A/17/06/21) 
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(F3, D1, P2).  

Evaluasi supervisi akademik yang kita 

laksanakan nanda ada rapat secara online 

untuk merekap hasil supervisi akademik, 

kemudian menilai tingkat terlaksananya 

program supervisi ini mulai dari hal-hal 

yang berhasil dilaksanakan kita sebagai 

guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran daring dan yang belum 

berhasil kita laksanakan. (wawancara 

IA/21/06/21) 

 

(F3, D1, P2).  

Melalui rapat bersama tetapi tidak 

dilaksanakan tatap muka disekolah tetapi 

secara daring. Diadakan rapat itu untuk 

menganalisa hasil program apakah sudah 

berhasil atau belum, keberhasilannya di 

bagian apa ditulis, kemudian hal-hal yang 

belum berhasil juga ditulis, kemudian 

dibuat laporan. (wawancara SB/23/06/21) 

 

(F3, D1, P2).  

Evaluasi program supervisi akademik itu 

melalui zoom dengan  guru kemudian 

disana dibahaslah secara besama-sama 

bagaimana ini pelaksanaan supervisi 
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yang telah dilakukan apakah sudah baik 

atau masih ada yang perlu diperbaiki , 

setelah rampung maka dibuat laporan 

hasil supervisinya.  (wawancara 

SN/28/06/21) 

(F3, D2, P1).  

Iya pasti melakukan tindak lanjut 

supervisi akademik setelah menganalisis 

hasil dari supervisi akademik itu sendiri. 

(wawancara A/17/06/21) 

 

(F3, D2, P1).  

Kepala Sekolah melakukan tindak lanjut 

terhadap hasil supervisi pada proses 

pembelajaran (wawancara IA,SB,SN) 

 

(F3, D2, P2).  

Tindaklanjutnya, upaya memperbaiki apa 

yang kurang dapat dilakukan dengan 

berbagai cara. Di masa pandemi covid-19 

tindak lanjutnya itu diberikan arahan 

langsung dan juga bimbingan melalui 

pertemuan jika itu masalah perorangan, 

kalau masalah yang dialamai guru sama 

semua maka diberikan saat rapat guru. 

Kemudian ada pelatihan pembelajaran 

daring melalui aplikasi zoom yang kita 

buat karena dari hasil supervisi masih 



 

 

120 

 

banyak guru yang kurang dalam 

pelaksanaan pembelajaran daring. 

(wawancara A/17/06/21) 

(F3, D2, P2).  

Tindak lanjut yang dilakukan bapak 

dalam membina guru di masa pandemi, 

selain memberikan bimbingan bapak juga 

mengikutkan kita dalam semacam 

pelatihan pembelajaran daring untuk 

meningkatkan proses pembelajaran di 

masa pandemi. Bapak juga biasanya 

nanda menekankan kepada guru-guru 

agar terus mengembangkan teknik 

pembelajaran yang telah 

dimiliki.(wawancara IA/21/06/21) 

 

(F3, D2, P2).  

Tindak lanjut dilakukan pembinaan ya, 

termasuk didalamnya guru diarahkan, 

diberitahukan kekurangannya dimana, 

hal yang harus diperbaiki saat mengajar 

online, diberikan solusi juga. Kalau 

memang dirasa genting dan sangat perlu 

diberikan pelatihan, seperti saat pandemi 

ini ada pelatihan pembelajaran daring 

dilakukan oleh sekolah. (wawancara 

SB/23/06/21) 
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(F3, D2, P2).  

Tindak lanjut yang dilakukan ada 

pelatihan pembelajaran daring aplikasi 

zoom  awal corona kemarin. Itu sekolah 

yang mengadakan sebagai bentuk dari 

tindak lanjut supervisi akademik. Di 

pelatihan itu  diikut sertakan semua guru. 

(wawancara SN/28/06/21) 
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Lokasi Penelitian (SMP Negeri 3 Sengkang) 

 

 

 

Struktur SMP Negeri 3 Sengkang 
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Dokumentasi Wawancara 
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Dokumentasi Rapat Penyusunan Program Supervisi Akademik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 

 

Dokumentasi Pelaksanaan Supervisi Akademik 
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Salinan Program Supervisi Akademik 

 

 

 Salinan Jadwal Supervisi Akademik 
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Salinan Instrumen Supervisi Akademik 

  

  



129 

 

 

 

  

  

 

 



130 

 

 

 

Salinan Rekap Hasil  dan Tindak Lanjut Supervisi Akademik 
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Lampiran 5. Persuratan 
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RIWAYAT HIDUP 

 

 

Andi Muh. Rizki Nur Alam, lahir pada tanggal 23 

Februari 1998 di Sengkang Kabupaten Wajo adalah 

anak pertama dari empat bersaudara, putra dari 

pasangan Bapak Andi Muh Nur Alam dan Ibu Andi 

Asdiyati. Pendidikan yang pernah di tempuh yakni di 

SD Negeri 213 Lapongkoda tahun 2004-2010 

kemudian,   penulis  melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sengkang pada 

tahun 2010-2013. Pada tahun yang sama, selanjutnya penulis melanjutkan 

pendidikan di SMA Negeri 3 Sengkang, dan tamat pada tahun 2016. Kemudian 

pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Negeri 

yakni Universitas Negeri Makassar Fakultas Ilmu Pendidikan di jurusan 

Administrasi Pendidikan.  

Kegiatan organisasi yang pernah penulis ikuti yaitu anggota bidang 2 

minat dan bakat HIPERMAWA  Komisariat Tempe periode 2018,2019 dan  

anggota Bidang 2 minat dan bakat HIMA AP FIP UNM periode 2019/2020. 
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