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ABSTRAK

Permasalahan  dalam  Penelitian
Tindakan  Sekolah  (PTS)  ini  adalah
kualitas  pemilihan  metode  pembelajaran
guru-guru SD Negeri  025996 Kecamatan
Binjai  Selatan yang  masih  kurang  baik.
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan
kualitas  pemilihan  metode  pembelajaran
guru-guru SD Negeri  025996 Kecamatan
Binjai  Selatan tahun pelajaran 2016/2017
melalui  bimbingan  dan  supervisi  kepala
sekolah.

Subyek  dalam  penelitian  ini  adalah
guru SD Negeri 025996 Kecamatan Binjai
Selatan sebanyak 12 orang dari 13 0rang.
Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan
Oktober  2016 dengan  tujuan  metode
pembelajaran yang dipilih oleh guru dapat
diterapkan  pada  semester  genap  tahun
pelajaran  2016/2017  karena  lebih
berkualitas  dibanding  semester  ganjil
tahun  pelajaran  2016/2017.  Kegiatan
penelitian meliputi (1) tahap persiapan (2)
memuat  instrumen  (3)  pelaksanaan
bimbingan  dan  supervisi  dalam  siklus  I
dan  siklus  II  (4)  menganalisa  data  (5)
pembahasan (6) membuat laporan.

Penelitian Tindakan Sekolah termasuk
jenis  penelitian  kuantitatif  menggunakan
analisis  deskriptif  komperatif  dengan
membandingkan  hasil  kondisi  awal
dengan  hasil  siklus  I  dan  hasil  siklus  ii
dengan teknik bimbingan dan supervisi.

Bimbingan  dan  supervisi  kepala
sekolah menunjukan hasil  siklus I  (75%)
dan siklus II (100%) terdapat peningkatan
hasil siklus II dibanding siklus I.

Berdasarkan latar  belakang,  rumusan
masalah,  hipotesa  dan  hasil  penelitian,
penulis  menyimpulkan  bahwa bimbingan
dan  dan  supervisi  dapat  meningkatkan
kualitas  pemilihan  metode  pembelajaran
guru-guru  di  SD Negeri  025996
Kecamatan Binjai Selatan tahun pelajaran
2016/2017.
Kata Kunci : Kinerja  Guru,  Metode

Bimbingan dan Supervisi

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Pendidikan  adalah  sesuatu  yang

essensial  /  penting  di  dalam kehidupan.
baik  itu  kehidupan  berbangsa  dan
bernegara, bermasyarakat ataupun dalam
kehidupan  berkeluarga.  Banyak  faktor
yang mempengaruhi  keberhasilan  dalam

dunia pendidikan.  Faktor  tersebut antara
lain adalah kurikulum, sarana prasarana,
input  siswa dan  terutama faktor  tertentu
dari  keberhasilan  tersebut  adalah  guru
sebagai tenaga pendidik.

Berdasarkan  Undang-Undang
Republik  Indonesia  No  20  tahun  2003
Bab XI  Pasal  39 ayat  2  tentang Sistem
Pendidikan  Nasional,  dijelaskan  bahwa
pendidik  merupakan  tenaga professional
yang  bertugas  merencanakan  dan
melaksanakan  proses  pembelajaran,
melakukan  bimbingan  dan  pelatihan,
serta  melakukan  penelitian  dan
pengabdian kepada masyarakat, terutama
bagi pendidik di perguruan tinggi.

Pembelajaran  merupakan  suatu
bahan kajian yang memiliki obyek abstrak
dan  dibangun  melalui  proses  penalaran
deduktif,  kebenaran  suatu  konsep
diperoleh  sebagai   akibat  logis  dari
kebenaran  sebelumnya  sudah  diterima
sehingga  keterkaitan  antar  konsep
bersifat sangat kuat dan jelas.

Dalam proses belajar mengajar di SD
kita  harus  mengacu  pada  tujuan
pengajaran  dalam  standar  kompetensi
yang telah ditentukan.

Agar  tujuan  pengajaran  tersebut
tercapai,  guru  harus  dapat  memilih
strategi  pembelajaran,  metode
pembelajaran,  dan  media  pembelajaran
yang  sesuai  dengan  karakteristik  siswa
dan karakteristik mata  pelajaran.

Pendapat  Caroll  (1987:  116)
mengatakan  bahwa  lima  faktor  yang
menentukan  keberhasilan  belajar  yaitu  :
(1)  Bahan belajar, (2)  Waktu belajar, (3)
Waktu  yang  diperlukan  siswa  untuk
menyelesaikan  atau  menguasai  bahan
pelajaran,  (4)  Kualitas  pelajaran,  (5)
Kemampuan individu.

Berdasarkan  pendapat  Caroll  di  atas
dapat  diidentifikasi  bahwa  kemampuan
individu adalah faktor  dalam.  Sedangkan
bahan  pelajaran,  waktu  belajar,  waktu
yang  diperlukan  menyelesaikan  atau
menguasai bahan  pelajaran dan kualitas
pengajaran adalah faktor luar.

Merosotnya prestasi belajar di sekolah
dewasa ini, mendapat sorotan tajam dari
kalangan  pendidikan  dan  masyarakat
pada  umumnya.  Merosotnya  prestasi
belajar juga menandakan rendahnya mutu
pendidikan di sekolah- sekolah.

Kenyataan  serupa  juga  terjadi  di  SD
Negeri  025996.  Berdasarkan
pengamatan,  nilai  tes  sumatif  (akhir
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semester),  nilai  tes  Formatif  (ulangan
harian) rata- rata agak menurun. Banyak
kemungkinan  faktor  yang  menyebabkan
rendahnya prestasi belajar, apakah bakat
dan minatnya rendah, kurangnya motivasi
dan semangat, pengaruh keluarga, media
masa, dan pengaruh lingkungan.

Karena  hal  tersebut,  maka  peneliti
berusaha  untuk  memperbaiki  proses
pembelajaran  di  kelas  dengan
mengadakan  bimbingan  dan  supervisi
kelas.  Peneliti  juga  mengajak  rekan  –
rekan  guru  di  SD  Negeri  025996  untuk
memanfaatkan  media  dan  metode  yang
lebih menarik dan dapat memotivasi minat
anak  dalam  belajar,  sehingga  dapat
meningkatkan  mutu  pembelajaran  di
kelas.  Dengan  meningkatnya  mutu
pembelajaran tersebut, diharapkan tujuan
pembelajaran  akan  tercapai  seoptimal
mungkin.  

Bertitik  tolak  dari  latar  belakang
masalah  yang  peneliti  uraikan  di  atas,
maka peneliti  telah melakukan penelitian
dengan judul “MENINGKATKAN KINERJA
GURU  MELALUI  PENGGUNAAN
METODE BIMBINGAN DAN SUPERVISI
KEPALA SEKOLAH DI SDN 025996 KEC.
BINJAI  SELATAN  TAHUN  PELAJARAN
2016/2017”.

Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan di atas,

Tindakan Sekolah  ini bertujuan untuk:
1. Dengan  adanya  penelitian  ini  dapat

meningkatkan  kualitas  pembelajaran
di  SD,  melalui  penciptaan  dan
penggunaan  metode  sesuai dengan
arah kurikulum yang ada.

2. Dengan  meningkatkan  kinerja  guru
diharapkan  dapat  meningkatkan
prestasi belajar.

3. Dengan  supervisi  kepala  sekolah
dapat  meningkatkan  kinerja  guru
dalam pembelajaran.

Manfaat Penelitian
Hasil  yang diharapkan dari  penelitian

ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberi  manfaat  dalam  rangka
menunjang  tujuan  pengajaran  di
SD sehingga menambah khasanah
keilmuan dan pengetahuan  guru.

b. Bagi  para  pengembang
pengetahuan,  hasil  penelitian  ini
diharapkan  dapat  digunakan
sebagai  acuan  penelitian
selanjutnya,  terutama  dalam
memperkaya metode pembelajaran
yang menarik dan menyenangkan.

2. Manfaat Praktis
a. Manfaat bagi guru
1. Sebagai  sarana  untuk

mengevaluasi  terhadap
pembelajaran  yang  sudah
berlangsung.

2. Membantu  guru  memperbaiki
kualitas pembelajaran

3. Mengembangkan dan melakukan
inovasi pembelajaran

4. Meningkatkan rasa percaya diri.
b. Manfaat bagi sekolah

1. Membantu  kepala  sekolah
dalam  mengefektifkan
pembinaan  dan  pengetahuan
peningkatan  proses  belajar
mengajar yang ada di SD.

2. Memberikan  motivasi  kepada
guru  untuk  melaksanakan
proses  pembelajaran  yang
efektif dan menyenangkan

3. Membantu  sekolah  guna
meningkatkan  prestasi
pembelajaran

KAJIAN PUSTAKA

a. Pengertian Supervisi Kepala Sekolah
Supervisi  adalah  suatu  aktivitas

pembinaan  yang  direncanakan  untuk
membantu  para  guru  dan  pegawai
sekolah  lainnya  dalam  melakukan
pekerjaan  secara  efektif  (Purwanto,
2003:32) 

Menurut Jones dalam Mulyasa (2003 :
155),  supervise merupakan bagian yang
tidak  dapat  terpisahkan  dari  seluruh
proses  administrasi  pendidikan  yang
ditujukan  terutama  untuk  mengembang-
kan efektifitas kinerja personalia sekolah
yang berhubungan dengan tugas – tugas
utama pendidikan.

Menurut  Carter,  supervise  adalah
usaha  dari  petugas-  petugas  sekolah
dalam memimpin guru–guru dan petugas-
petugas  lainnya  dalam  memperbaiki
pengajaran,  termasuk  menstimulasi,
menyeleksi  pertumbuhan  jabatn  dan
perkembangna guru–guru  serta  merevisi
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tujuan-tujuan  pendidikan,  bahan
pengajaran  dan  metode  serta  evaluasi
pengajaran (Sahertian : 2000:17).

Supervisi adalah aktifitas menentukan
kondisi  /  syarat  – syarat  yang essensial
yang akan menjamin tercapainya tujuan –
tujuan  pendidikan.  Dari  definisi  tersebut
maka  tugas  kepala  sekolah  sebagai
supervisor  berarti  bahwa  dia  hendaknya
pandai meneliti, mencari dan menentukan
syarat-syarat  mana  sajakah  yang
diperlukan  bagi  kemajuan  sekolahnya
sehingga tujuan pendidikan  di sekolah itu
semaksimal mungkin dapat tercapai.

Jadi  supervisi  kepala  sekolah
merupakan  upaya  seorang  kepala
sekolah  dalam  pembinaan  agar  guru
dapat meningkatkan kualitas mengajarnya
melalui  langkah – langkah perencanaan,
penampilan  mengajar  yang  nyata  serta
mengadakan  perubahan  dengan  cara
yang rasional dalam usaha meningkatkan
hasil belajar siswa.

b. Karakteristik Supervisi
Menurut Mulyasa ( 2004: 112 ) salah

satu  supervisi  akademik  yang  popular
adalah  supervisi  klinis,  yang  memiliki
karakteristik sebagai berikut :

a. Supervisi  diberikan  berupa  bantuan
(bukan  perintah),  sehingga  inisiatif
tetap  berada  di  tangan  tenaga
kependidikan.

b. Supervisi  dilakukan  dalam
suasana terbuka  secara  tatap  muka,
dan  supervisor  lebih  banyak
mendengarkan  serta  menjawab
pertanyaan  guru  daripada  memberi
saran dan pengarahan.

c. Supervisi  dilakukan  secara
berkelanjutan  untuk
meningkatkan suatu  keadaan  dan
memecahkan suatu masalah.

d. Supervisi Klinis sedikitnya memiliki tiga
tahap,  yaitu  pertemuan  awal,
pengamatan dan umpan balik.  

e. Aspek  yang  disupervisi  berdasarkan
usul guru, yang dikaji bersama kepala
sekolah  sebagai  supervisor  untuk
dijadikan kesepakatan.

f. Instrumen  dan  metode  observasi
dikembangkan bersama oleh guru dan
kepala sekolah. 

g. Mendiskusikan  dan  menafsirkan  hasil
pengamatan  dengan  mendahulukan
interpretasi guru.   

h. mendiskusikan  dan  menafsirkan  hasil
pengamatan  dengan  mendahulukan
interpretasi guru. 

i. adanya  penguatan  dan  umpan  balik
dari kepala sekolah sebagai supervisor
terhadap  perubahan  perilaku  guru
yang positif sebagai hasil pembinaan.

c.  Faktor yang mempengaruhi barhasil
tidaknya supervisi

      Menurut Purwanto ( 2004 : 118 ) ada
beberapa  factor  yang  mempengaruhi
berhasil  tidaknya  supervisi  atau  cepat
lambatnya hasil supervisi antara lain :

a. Lingkungan  masyarakat  tempat
sekolah itu berada. Apakah sekolah
itu di kota besar, di kota kecil,  atau
pelosok.  Dilingkungan  masyarakat
orang-orang  kaya  atau
dilingkungan  orang-orang  yang
pada umumnya kurang mampu. Di
lingkungan  masyarakat  intelek,
pedagang, atau petani dan lain-lain.

b. Besar-kecilnya  sekolah  yang
menjadi  tanggung  jawab  kepala
sekolah.  Apakah  sekolah  itu
merupakan kompleks sekolah yang
besar,  banyak  jumlah  guru  dan
muridnya,  memiliki  halaman  dan
tanah yang luas, atau sebaliknya.

c. Tingkatan  dan  jenis  sekolah.
Apakah sekolah yang di pimpin itu
SD  atau  sekolah  lanjutan,  SLTP,
SMU  atau  SMK  dan  sebagainya
semuanya  memerlukan  sikap  dan
sifat supervisi tertentu.

d. Keadaan  guru-guru  dan  pegawai
yang tersedia. Apakah guru-guru di
sekolah  itu  pada umumnya sudah
berwenang,  bagaimana  kehidupan
sosial-ekonomi,  hasrat
kemampuannya, dan sebagainya.

e. Kecakapan  dan  keahlian  kepala
sekolah itu sendiri. Di antara faktor-
faktor  yang  lain,  yang  terakhir  ini
adalah  yang  terpenting.
Bagaimanapun baiknya situasi dan
kondisi  yang  tersedia,  jika  kepala
sekolah itu sendiri tidak mempunyai
kecakapan  dan  keahlian  yang
diperlukan,  semuanya  itu  tidak
akan  ada  artinya.  Sebaliknya,
adanya  kecakapan  dan  keahlian
yang  dimiliki  oleh  kepala  sekolah,
segala kekurangan yang ada akan
menjadi  perangsang  yang
mendorongnya  untuk  selalu
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berusaha  memperbaiki  dan
menyempurnakannya.

d.  Fungsi  kepala  sekolah  sebagai
supervisor pengajaran
Kegiatan  atau  usaha-usaha  yang

dapat  dilakukan  oleh  kepala  sekolah
sesuai  dengan  fungsinya  sebagai
supervisor antara lain:

a. Membangkitkan  dan  merangsang
guru-guru dan pegawai  sekolah di
dalam  menjalankan  tugasnya
masing-masing  dengan  sebaik-
baiknya.

b. Berusaha  mengadakan  dan
melengkapi  alat-alat  perlengkapan
sekolah  termasuk  media
instruksional  yang  diperlukan  bagi
kelancaran  dan  keberhasilan
proses belajar-mengajar.

c. Bersama  guru-guru  berusaha
mengembangkan,  mencari,  dan
menggunakan  metode-metode
mengajar yang lebih sesuai dengan
tuntutan  kurikulum  yang  sedang
berlaku.

d. Membina kerja sama yang baik dan
harmonis  di  antara  guru-guru  dan
pegawai sekolah lainnya.

e. Berusaha  mempertinggi  mutu  dan
pengetahuan  guru-guru  dan
pegawai  sekolah,  antara  lain
dengan  mengadakan  diskusi-
diskusi  kelompok,  menyediakan
perpustakaan  sekolah,  dan  atau
mengirim  mereka  untuk  mengikuti
penataran-penataran,  seminar,
sesuai  dengan bidangnya  masing-
masing.

f. Membina  hubungan  kerja  sama
antara  sekolah  dengan  BP3  atau
komite  sekolah  dalam  rangka
peningkatan mutu pendidikan para
siswa.

C.   Teknik-teknik Supervisi
Menurut  Purwanto  (2004:120-122),

secara  garis  besar  cara  atau  tehnik
supervisi dapat digolongkan menjadi dua,
yaitu  tehnik  perseorangan  dan  teknik
kelompok.
1.   Teknik perseorangan

Yang  dimaksud  dengan  teknik
perseorangan  ialah  supervisi  yang
dilakukan  secara  perseorangan.
Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan
antara lain :

a. Mengadakan  kunjungan  kelas
(classroom visition)
Yang  dimaksud  dengan  kunjungan
kelas ialah kunjungan sewaktu-waktu
yang  dilakukan  oleh  seorang
supervisor  (kepala  sekolah)  untuk
melihat  atau  mengamati  seorang
guru  yang  sedang  mengajar.
Tujuannya  untuk  meng-observasi
bagaimana  guru  mengajar,  apakah
sudah  memenuhi  syarat-syarat
didaktik  atau  metodik  yang  sesuai.
Dengan kata lain, untuk melihat apa
kekurangan  atau  kelemahan  yang
sekiranya masih perlu diperbaiki.

b. Mengadakan  kunjungan  observasi
(observation visits)
Guru-guru  dari  suatu  sekolah
sengaja  ditugaskan  untuk
melihat/mengamati  seorang  guru
yang  sedang  mendemonstrasikan
cara-cara  mengajar  suatu  mata
pelajaran  tertentu.  Misalnya  cara
menggunakan alat atau media yang
baru,  seperti  audio-visual  aids,  cara
mengajar  dengan  metode  tertentu,
seperti  misalnya  sosiodrama,
problem  solving,  diskusi  panel,  fish
bowl, metode penemuan (discovery),
dan sebagainya.  Membimbing guru-
guru  tentang  cara-cara  mempelajari
pribadi  siswa  dan  atau  mengatasi
problema yang dialami siswa.

c. Banyak  masalah  yang  dialami  guru
dalam mengatasi  kesulitan-kesulitan
belajar  siswa.  Misalnya  siswa  yang
lamban  dalam  belajar,  tidak  dapat
memusatkan  perhatian,  siswa  yang
nakal,  siswa  yang  mengalami
perasaan  rendah  diri  dan  kurang
dapat  bergaul  dengan  teman-
temannya.  Masalah-masalah  yang
sering  timbul  di  dalam  kelas  yang
disebabkan  oleh  siswa  itu  sendiri
lebih  baik  dipecahkan  atau  diatasi
oleh guru kelas itu  sendiri  daripada
diserahkan  kepada  guru  bimbingan
atau  konselor  yang  mungkin  akan
memakan  waktu  yang  lebih  lama
untuk mengatasinya.

d. Membimbing guru-guru dalam hal-hal
yang  berhubungan  dengan
pelaksanaan  kurikulum  sekolah.
Antara lain :
1. Menyusun program catur wulan

atau program semester
2. Menyusun  atau  membuat

program ssatuan pelajaran



318
Jamaliah : Meningkatkan Kinerja Guru Melalui Penggunaan ……………………………………..

3. Mengorganisasikan  kegiatan-
kegiatan pengelolaan kelas

4. Melaksanakan  teknik-teknik
evaluasi pengajaran

5. Menggunakan  media  dan
sumber  dalam  proses  belajar-
mengajar

6. Mengorganisasikan  kegiatan-
kegiatan  siswa  dalam  bidang
ekstrakurikuler,  study  tour,  dan
sebagainya.

2.   Teknik kelompok
Teknik  kelompok  adalah  supervisi

yang  dilakukan  secara  kelompok.
Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan
antara lain :
a. Mengadakan  pertemuan  atau  rapat

(meetings)  Seorang  kepala  sekolah
yang  baik  umumnya  menjalankan
tugasnya berdasarkan rencana yang
telah disusunnya.  termasuk didalam
perencanaan  itu  antara  lain
mengadakan  rapat-rapat  secara
periodik dengan guru-guru.

b. Mengadakan  diskusi  kelompok
(group discussions)
Diskusi  kelompok  dapat  diadakan
dengan  membentuk  kelompok-
kelompok guru bidang studi sejenis.
Kelompok-kelompok  yang  telah
terbentuk  itu  diprogramkan  untuk
mengadakan  pertemuan/diskusi
guna  membicarakan  hal-hal  yang
berhubungan  dengan  usaha
pengembangan dan peranan proses
belajar-mengajar.

c. Mengadakan  penataran-penataran
(inservice-training)
Teknik  supervisi  kelompok  yang
dilakukan  melalui  penataran-
penataran  sudah  banyak  dilakukan.
Misalnya penataran untuk guru-guru
bidang  studi  tertentu,  penataran
tentang metodologi  pengajaran,  dan
penataran  tentang  administrasi
pendidikan.  Mengingat  bahwa
penataran-penataran  tersebut  pada
umumnya  diselenggarakan  oleh
pusat  atau  wilayah,  maka  tugas
kepala  sekolah  terutama  adalah
mengelola  dan  membimbing
pelaksanaan tindak lanjut (follow-up)
dari  hasil  penataran,  agar  dapat
dipraktekkan oleh guru-guru.

Kerangka Konseptual

Perlu disadari bahwa yang diharapkan
oleh  guru  terhadap  siswanya  adalah
bahan  pelajaran  yang  diterima  siswa
dapat  dikuasainya  dengan  baik.  Peran
kepala  sekolah  sebagai  supervisor
apabila  dilakukan  secara  optimal  maka
akan  memberi  kontribusi  terhadap
peningkatan  kinerja  guru   profesional
guru,  sebaliknya  apabila  peran  kepala
sekolah  sebagai  supervisor  dilakukan
secara  pasif  dan  kurang  optimal  maka
akan  berdampak  pada  menurunnya
kompetensi profesional guru.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian

tindakan  (action  research),  karena
penelitian  dilakukan  untuk  memecahkan
masalah pembelajaran di kelas. Penelitian
ini  juga  termasuk  penelitian  deskriptif,
sebab menggambarkan bagaimana suatu
teknik  pembelajaran  diterapkan  dan
bagaimana  hasil  yang  diinginkan  dapat
dicapai. 

Dalam  penelitian  tindakan  ini  guru
sebagai  peneliti,  penanggung  jawab
penuh penelitian tindakan adalah praktisi
(guru).  Tujuan  utama  dari  penelitian
tindakan  ini  adalah  meningkatkan  hasil
pembelajaran  di  kelas  dimana  guru
secara  penuh  terlibat  dalam  penelitian
mulai  dari  perencanaan,  tindakan,
pengamatan dan refleksi.

Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi  Penelitian 

Tempat  penelitian  adalah
tempat  yang  digunakan  dalam
melakukan  penelitian  untuk
memperoleh  data  yang
diinginkan.  Penelitian  ini
bertempat  di  SD  Negeri  025996
Tahun Pelajaran 2016/2017.

2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian adalah waktu

berlangsungnya  penelitian  atau
saat penelitian ini dilangsungkan.
Penelitian ini  dilaksanakan pada
semester ganjil 2016/2017.

Subjek dan Objek Penelitian
1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah guru-
guru di SD Negeri 025996  Tahun
Pelajaran 2016/2017.

2.   Objek Penelitian 



Perencanaan

SIKLUS I

Pengamatan

Pencanaan

SIKLUS II

Pengamatan

Refleksi

Refleksi

?

Gambar 1: SiklusPenelitian PTK Arikunto
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Objek  penelitian  ini  adalah
tindakan  sebagai  upaya
peningkatan  prestasi  belajar
dengan  meningkatkan  kinerja
guru  melalui  bimbingan  dan
supervisi  kepala  sekolah  di  SD
Negeri 025996.

Desain Penelitian

Tindakan  Sekolah  ini
menggunakan  Tindakan  Sekolah
Tindakan  Kelas  (PTS).  Menurut  Tim
Pelatih  Proyek  PGSM,  PTK  adalah
suatu  bentuk  kajian  yang  bersifat
reflektif  oleh  pelaku  tindakan  yang
dilakukan  untuk  meningkatkan
kemantapan  rasional  dari  tindakan
mereka dalam  melaksanakan tugas,
memperdalam pemahaman terhadap
tindakan-tindakan yang dilakukan itu,
serta  memperbaiki  kondisi  dimana
praktek  pembelajaran  tersebut
dilakukan (dalam Mukhlis,  2000: 3).

Rancangan/rencana  awal,
sebelum  mengadakan  Tindakan
Sekolah  peneliti menyusun rumusan
masalah,  tujuan  dan  membuat
rencana  tindakan,  termasuk  di
dalamnya  instrumen  Tindakan
Sekolah dan  perangkat
pembelajaran.

Desain  Tindakan  Kelas   yang
diambil peneliti dalam Tindakan Kelas
desain  peneliti  Arikunto  (2008:16)
yang terdiri atas empat siklus yaitu :
1)  perencanaan,  2)  pelaksanaan,  3)
pengamatan,  4)  refleksi.  Dengan
disain gambar sebagai berikut :

Teknik Pengumpulan Data
Untuk  mengetahui  keefektivan  suatu

metode  dalam  kegiatan  pembelajaran
perlu  diadakan  analisa  data.  Pada
penelitian ini menggunakan teknik analisis
deskriptif   kualitatif,  yaitu  suatu  metode
penelitian  yang bersifat  menggambarkan
kenyataan atau fakta sesuai dengan data
yang  diperoleh  dengan  tujuan  untuk
mengetahui prestasi belajar yang dicapai
siswa  juga  untuk  memperoleh  respon
siswa  terhadap  kegiata  pembelajaran
serta  aktivitas  siswa  selama  proses
pembelajaran.

Untuk  menganalisis  tingkat
keberhasilan  atau  persentase
keberhasilan siswa setelah proses belajar
mengajar  setiap  putarannya  dilakukan
dengan cara memberikan evaluasi berupa
soal tes tertulis pada setiap akhir putaran.

Analisis ini dihitung dengan menggunakan
statistik sederhana yaitu:
1. Untuk  menilai  ulangan  atau  tes

formatif 
Peneliti melakukan penjumlahan nilai

yang  diperoleh  siswa,  yang  selanjutnya
dibagi dengan jumlah siswa yang ada di
kelas  tersebut  sehingga  diperoleh  rata-
rata tes formatif dapat dirumuskan:



N

X
X

Dengan : 

X
= Nilai rata-rata

 Σ X =Jumlah semua nilai 
                           siswa
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Σ N = Jumlah siswa

2. Untuk ketuntasan belajar
Ada dua kategori ketuntasan belajar

yaitu  secara  perorangan  dan  secara
klasikal.  Berdasarkan  petunjuk
pelaksanaan  belajar  mengajar  kurikulum

1994  (Depdikbud,  1994),  yaitu  seorang
siswa  telah  tuntas  belajar  bila  telah
mencapai  skor  65%  atau  nilai  65,  dan
kelas disebut tuntas belajar bila di kelas
tersebut  terdapat  85%  yang  telah
mencapai  daya  serap  lebih  dari  sama
dengan  65%.  Untuk  menghitung
persentase ketuntasan belajar digunakan
rumus sebagai berikut :

%100
...

x
Siswa

belajartuntasyangSiswa
P




HASIL PENELITIAN

Sebelum perencanaan tindakan siklus
I  dilakukan  terlebih  dahulu  diberikan  tes
awal  yang  bertujuan  untuk  mengetahui
pengetahuan   awal  siswa  sebelum
dilakukan  tindakan.  Dari  tes  awal  yang
dilakukan  diperoleh  tingkat  ketuntasan
yang dapat dilihat pada table di bawah ini:



Dari hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata
prestasi  belajara  dalah  69.   Dengan  jumlah

siswa yang tuntas 5  orang siswa (42%) dan
yang belum tuntas adalah 7 siswa (58%).

Dari  hasil  penelitian  Siklus  I  diperoleh  nilai

rata-rata prestasi belajar  adalah 73. Dengan
jumlah siswa yang tuntas 9 orang siswa (75%)
dan yang belum tuntas adalah 3 siswa (25%).

Tabel 3. Perolehan Nilai Hasil Test Siklus II

Tabel. 1.Perolehan Nilai Hasil Test Awal

Tabel. 2. Perolehan Nilai Hasil Test Siklus I



Dari hasil penelitian Siklus II diperoleh nilai
rata-rata prestasi belajar  adalah 76. Dengan
jumlah  siswa  yang  tuntas  12  orang  siswa
(100%) dan yang belum tuntas adalah 0 siswa
(0%).

PEMBAHASAN

Melalui  hasil  peneilitian  ini  menunjukkan
bahwa kinerja  guru  dalam mengajar  dengan
menggunakan  metode  pembelajaran  yang
sesuai  dapat   meningkatkan  prestasi  belajar
siswa.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  semakin
mantapnya  pemahaman  siswa  terhadap
materi  yang  disampaikan  guru  (ketuntasan
belajar  meningkat  dari  sklus  I,  dan  II)  yaitu
masing-masing dengan nilai  rata-rata 73 dan
76 dengan persentase  ketuntasan  75%,  dan
100%. Pada siklus II ketuntasan belajar siswa
secara klasikal telah tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan 
Pada  penelitian  tindakan  sekolah  dengan

judul  ”Meningkatkan  Kinerja  Guru  metode
melalui  Bimbingan  dan  Supervisi  Kepala
Sekolah  di  SD  Negeri 025996   Tahun

Pelajaran  2016/2017”  dapat  disimpulkan
bahwa :
1. Dengan  penelitian  ini  terdapat  adanya

peningkatan prestasi belajar.
2. Adanya  peningkatan dimana siswa lebih

aktif dalam proses pembelajaran.
3. Meningkatnya  kinerja  guru  dalam

memberi motivasi kepada siswa sehingga
prestasi belajar lebih optimal.

4. Meningkatnya  mutu  pendidikan  di  SD
Negeri 025996.

Saran
Sehubungan  dengan  kesimpulan  di  atas

ada beberapa saran yang dapat dikemukakan
peneliti, antara lain sebagai berikut :
1. Bagi guru hendaknya selalu meningkatkan

kinerjanya  dalam  menentukan  hasil
pembelajaran agar lebih maksimal.

2. Bagi  peneliti  diharapkan  mampu
mengembangkan  kemampuannya  guna
melakukan  bimbingan  dan  supervisi
secara  bertahap,  kontiniu  dan
berkesinambungan. 
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