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ABSTRAK  

  Penelitian ini berawal dari kenyataan di SDN 10 Talang bahwa 

guru mengalami kesulitan dalam menyusun RPP. Penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan guru SDN 10 Talang dalam menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran melalui supervisi klinis. Penelitian ini 

merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTS). Subyek penelitian ini 

adalah guru-guru SDN 10 Talang Kecamatan Gunung Talang. Penelitian 

dilakukan dengan dua siklus yang terdiri atas: perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Data yang terkumpul 

dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pada siklus I nilai rata-rata kemampuan guru menyusun RPP 

mencapai 71% dan pada siklus II meningkat menjadi 91%. Berdasarkan 

hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan supervisi klinis dapat 

meningkatkan kompetensi guru menyusun RPP di SDN 10 Talang. 

 

kata kunci: kompetensi, guru, RPP, supervisi klinis 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya mengungkapkan bahwa kepala sekolah 

dalam menerapkan supervisi klinis pada guru untuk memecahkan 

permasalahan yang dihadapi dilakukan dengan hati-hati agar guru yang 

dibantu tidak merasa tersinggung, semua permasalahan diberi tindakan 

nyata berupa bimbingan dan arahan serta dalam mendorong guru untuk 

meningkatkan kemampuan kinerja guru, dengan mengedepankan 
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kemampuan berkomunikasi ke bawah dengan baik, terbuka terhadap 

semua permasalahan dan bersikap arif dalam memandang setiap 

permasalahan yang ada, permasalahan yang muncul merupakan 

permasalahan bersama yang penyelesaiannya secara bersama pula. 

Dengan demikian, dapat mengatasi semua permasalahan yang timbal 

serta dapat menumbuhkan semangat kerja yang tinggi.  

Kepala sekolah sebagai seorang supervisor akan melakukan 

supervisi klinis terhadap guru dalam penyusunan RPP sehingga dalam 

pengawasan yang diberikan supervisor ini dapat meningkatkan 

profesionalitas guru dan meningkatkan pembelajaran melalui 

pembelajaran efektif sehingga penelitian ini menjadi penting untuk 

dilakukan karena berupaya meningkatkan kemampuan guru dalam 

menyusun RPP. Usaha-usaha  untuk mempersiapkan guru menjadi 

profesional telah banyak dilakukan. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak 

semua guru memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya. 

Ali (2000:12) menyatakan “(1) guru sering mengeluh kurikulum yang 

berubah-ubah, (2) guru sering mengeluhkan kurikulum yang syarat 

dengan beban, (3) seringnya siswa mengeluh dengan cara mengajar guru 

yang kurang menarik, (4) masih belum dapat dijaminnya kualitas 

pendidikan sebagai mana mestinya”. Pidarta (1992:3) juga menyatakan 

bahwa proses pengembangan kinerja guru terbentuk dan terjadi dalam 

kegiatan belajar mengajar di tempat mereka bekerja. 

Kurniawati (2009:66) menyatakan bahwa perencanaan program 

pembelajaran merupakan suatu penetapan yang memuat komponen-

komponen pembelajaran secara sistematis. Analisis sistematis merupakan 

proses perkembangan pendidikan yang akan mencapai tujuan pendidikan 
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agar lebih efektif dan efisien disusun secara logis, rasional, sesuai dengan 

kebutuhan siswa, sekolah, dan daerah (masyarakat). Perencanaan 

program pembelajaran adalah hasil pemikiran, berupa keputusan yang 

akan dilaksanakan.  

Kurniawati (2009:74) menyatakan bahwa RPP atau perencanaan 

program pembelajaran pada hakikatnya merupakan perencanaan 

program jangka pendek untuk memperkirakan suatu proyeksi  tentang 

sesuatu yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. 

Permendiknas No. 41 Tahun 2007 menyatakan, bahwa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan 

prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu 

kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan 

dalam silabus. 

Dari pengalaman peneliti selama ini sebagai kepala sekolah, dapat 

disimpulkan bahwa kegagalan guru untuk membuat peserta didik itu 

belajar disebabkan karena faktor guru itu sendiri dan pengawasan kepala 

sekolah terhadap kinerja dari seorang guru yang bersifat instruksi bukan 

bersifat bimbingan atau bantuan. Selain itu, dari keterangan guru dapat 

disimpulkan bahwa, guru bingung ketika harus merumuskan RPP karena 

mata pelajaran yang diajar berbeda dengan latar belakang pendidikannya 

dan guru biasanya tinggal mengambil atau copy-paste dari KKG. 

Salah satu usaha mengatasi kekurangkemampuan guru menyusun 

RPP adalah mengadakan supervisi klinis. Menurut Warsono (2012:29), 

Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk 

membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan 

pekerjaan mereka secara efektif, meskipun tujuan akhir dari pemberian 



Vol. 4, No. 1, Maret 2020                                                   ISSN: 2621-8852 

 

Jurnal Aufklarung  95 

 

 

supervisi adalah tertuju pada hasil belajar siswa, namun yang diutamakan 

adalah bantuan kepada guru. Purwanto (2008:118) memberikan definisi 

supervisi klinis yaitu supervisi yang difokuskan pada perbaikan 

pengajaran dengan melalui siklus yang sistimatis dari tahap perencanaan, 

pengamatan, dan analisis intelektual yang intensif terhadap penampilan 

mengajar sebenarnya dengan tujuan untuk mengadakan modifikasi yang 

rasional. 

METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTS) yang 

dilaksanakan di SDN 10 Talang. Subyek penelitian dalam PTS ini adalah  

guru-guru SDN 10 Talang Kecamatan Gunung Talang. Penelitian ini 

terdiri atas 4 tahapan, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 

pengamatan, dan (4) refleksi. Teknik pengumpulan  data dilakukan 

melalui teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Teknik 

analisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan 

kuantitatif. Analisis data kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan 

proses pelaksanaan bimbingan berkelanjutan dalam meningkatkan 

kompetensi guru menyusun RPP. Selanjutnya, analisis kuantitatif 

digunakan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil telaah dokumen 

RPP guru melalui kriteria keberhasilan 75%. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Supervisi klinis adalah supervisi yang difokuskan pada perbaikan 

RPP melalui siklus yang sistematis mulai dari tahap perencanaan, 

pengamatan dan analisis yang intesif terhadap penampilan penyusunan 

RPP dengan tujuan untuk kemampuan guru dalam menyusun RPP. Hasil 

siklus I terhadap kemampuan guru menyusun RPP melalui supervisi 

klinis dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 

Tabel Pencapaian Siklus I 

Kegiatan dan Aspek yang dinilai Kelas RR 

I II III IV V VI 

Tahap awal        

a Menciptakan suasana yang intim dan terbuka  3 3 3 2 3 2 2,67 

b Mengkaji rencana pembelajaran yang meliputi tujuan, 

metode, waktu, media, evaluasi hasil belajar, dan lain-
lain yang terkait dengan pembelajaran  

2 3 3 2 3 2 2,50 

c Menentukan fokus observasi diharapkan  3 3 3 2 3 3 2,83 

d Menentukan alat bantu (instrumen) observasi  3 3 3 3 3 3 3,00 

e Menentukan teknik pelaksanaan obeservasi  3 3 3 2 3 3 3,00 

Tahap pelaksanaan         

a Harus luwes, tidak mengganggu proses pembelajaran  3 2 3 3 2 3 2,67 

b Tidak bersifat menilai  3 3 3 3 2 3 2,83 

c Mencatat dan merekam hal-hal yang terjadi dalam 

proses pembelajaran sesuai kesepakatan bersama  

3 3 3 3 3 3 3,00 

Tahap akhir        

a Mengulas kembali hal-hal yang telah disepakati 

bersama  

3 2 3 2 3 3 2,83 

b Mengkaji data hasil pengamatan  3 3 3 3 3 3 3,00 

c Tidak bersifat menyalahkan, data hasil pengamatan 
tidak disebarluaskan  

3 3 3 2 3 3 3,00 

 JUMLAH  32 31 33 27 31 31 2,85 

 NILAI 73 70 75 61 70 70 71 

 Kualifikasi  B B B C  B B B 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada siklus I, 

diperoleh rata-rata skor untuk pelaksanaan supervisi klinis adalah 2,85 

dengan nilai 71. Selanjutnya, pencapaian kemampuan guru menyusun 

RPP melalui supervisi klinis pada siklus II, dapat dilihat dari tabel di 

bawah ini: 
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Tabel Pencapaian Siklus II 

Kegiatan dan Aspek yang dinilai Kelas RR 

I II III IV V VI 

Tahap awal        

a Menciptakan suasana yang intim dan terbuka  4 4 3 3 4 4 3,67 

b Mengkaji rencana pembelajaran yang meliputi tujuan, 

metode, waktu, media, evaluasi hasil belajar, dan lain-lain 
yang terkait dengan pembelajaran  

3 3 3 3 3 4 3,33 

c Menentukan fokus observasi diharapkan  4 4 4 4 3 4 3,83 

d Menentukan alat bantu (instrumen) observasi  3 3 4 3 4 3 3,33 

e Menentukan teknik pelaksanaan obeservasi  4 3 3 4 4 4 3,83 

Tahap pelaksanaan         

a Harus luwes, tidak mengganggu proses pembelajaran  4 3 3 4 4 4 3,67 

b Tidak bersifat menilai  4 4 3 3 3 3 3,33 

c Mencatat dan merekam hal-hal yang terjadi dalam proses 

pembelajaran sesuai kesepakatan bersama  

4 4 4 4 4 4 4,00 

Tahap akhir        

a Mengulas kembali hal-hal yang telah disepakati bersama  4 3 3 4 3 3 3,83 

b Mengkaji data hasil pengamatan  3 4 3 3 3 4 3,83 

c Tidak bersifat menyalahkan, data hasil pengamatan tidak 

disebarluaskan  

3 4 4 3 3 3 3,50 

         

 JUMLAH  40 39 37 38 38 39 3,65 

 NILAI 91 89 84 86 86 89 91 

 Kualifikasi  SB SB SB SB SB SB SB 

  

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada siklus I, 

diperoleh rata-rata skor untuk pelaksanaan supervisi klinis adalah 3,65 

dengan nilai 91. Dari hasil pengamatan siklus I dan siklus II terlihat 

perolehan skor terus meningkat dengan signifikan, dimana pada siklus I, 

diperoleh rata-rata skor untuk pelaksanaan supervisi klinis adalah 2,85 

dengan nilai 71 meningkat menjadi 3,65 dengan nilai 91 pada siklus II. 

Untuk hasil pengamatan dan penilaian penyusunan RPP pada siklus I 

memperoleh rata-rata skor 2,85 meningkat menjadi 3,68 dengan nilai 92 

pada siklus II. Maka dengan pelaksanaan supervisi klinis oleh kepala 

sekolah dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun RPP. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan supervisi klinis untuk meningkatkan kemampuan guru 

dalam menyusun RPP ternyata berhasil dengan dibuktikan dengan 
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meningkatkannya hasil pengamatan dari siklus I ke siklus II. Rata-rata 

hasil pengamatan terhadap pelaksanaan supervisi klinis siklus I adalah 70 

meningkat menjadi 88 pada siklus II. Hasil pengamatan terhadap 

penyusunan RPP siklus I adalah 71 meningkat menjadi 92 pada siklus II. 

Oleh sebab itu, disarankan agar pelaksanaan supervisi klinis sangat tepat 

untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun RPP dan patut 

untuk dipertimbangkan pelaksanaannya di sekolah-sekolah.  
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