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ABSTRACT 

Supervision of learning is important to be implemented in junior high school. Terminologically, learning 

supervision is often interpreted as a desire to help the teacher. The purpose of learning supervision is to 

improve the quality of student learning through teacher development to be more professional. This requires a 

reliable supervisor. To achieve the target of implementing learning supervision, it is necessary to pay attention 

to the objectives, principles, techniques, functions and supervision of problems, as well as to solve the problems 

so that the quality of education in elementary schools can improve. 
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ABSTRAK 
Pelaksanaan Supervisi pembelajaran di SMPN 2 Parigi menjadi penting. Supervisi pembelajaran merupakan 

proses, usaha dan hasil yang dapat membantu guru untuk lebih profesional dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang diberikan kepada siswa di SMPN 2 Parigi, sehingga SMPN 2 Parigi membutuhkan 

supervisor yang profesional dan handal. Pencapaian target dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran di 

SMPN 2 Parigi harus memperhatikan beberapa hal yaitu tujuan dari supervisi, prinsip supervisi, teknik 

supervisi, fungsi supervise, permasalahan supervisi, pemecahan masalah supervisi agar dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan di SMPN 2 Parigi. 

 

Kata Kunci: Supervisi, Pembelajaran, Kualitas Pendidikan, Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama 

 

PENDAHULUAN 

Pelaksanaan supervisi pembelajaran menjadi 

sangat penting untuk dapat dilaksanakan di 

sekolah, khususnya di SMPN 2 Parigi, 

pelaksanaan supervisi dapat mengetahui 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

seperti kelemahan dalam potensi guru dan 

karyawan, sehingga kualitas SMPN 2 Parigi 

dapat berpengaruh pada kualitas sekolah. 

Dengan penerapan pelaksanaan supervise 

pembelajaran di SMPN 2 Parigi sera 

berkelanjutan dan konsisten dapat 

meminimalisir permasalahan yang ada. Di 

SMPN 2 Parigi, pelaksanaan supervisi 

pembelajaran belum optimal dan menyeluruh. 

Hal ini mengakibatkan tujuan dari SMPN 2 

Parigi belum tercapai secara optimal.  

Pelaksanaan supervisi pembelajaran di SMPN 2 

Parigi diharapkan tenaga pendidik mampu 

memiliki kemampuan dan menghasilkan 

kualitas yang baik bagi siswa. Guru tidak 

seharusnya menanamkan rasa malas dalam 

melakukan kegiatan supervisi, pelaksanaan 

supervisi pembelajaran memperlukan 

supervisor yang sudah berpengalaman, 

mempunyai kredibilitas dan kehandalan yang 

tinggi, berkompeten dalam bidangnya agar 

hasil dari pelaksanaan supervisi pembelajaran 

dapat berhasil dan berkualitas.  

Memiliki supervisor dengan berkarakter yang 

baik, mempunyai orientasi pada tugas dan 

pekerjaannya, bersikap sosial untuk dapat 

membantu, membimbing dan meningkatkan 

kemampuan guru agar menghasilkan guru yang 
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prpfesional dan memililki kompetensi yang 

baik. Pembelajaran di SMPN 2 Parigi agar 

tercapai sesuai dengan tujuan akan berjalan 

dengan lancar sesuai target secara umum yaitu 

untuk memberikan kualitas pendidikan agar 

meningkat.  

Supervisi pembelajaran harus terlaksana di 

SMPN 2 Parigi karena supervisi pendidikan 

menjadikan fondasi bagi siswa di SMPN 2 

Parigi. Siswanya sangat membutuhkan untuk 

pembekalan berupa sikap, pengetahuan dan 

keterampilan untuk jenjang pendidikan 

selanjutnya. Tanpa adanya kompetensi yang 

dimiliki siswa dimasa yang akan datang 

mengalami kesulitan untuk berkembang dan 

menghasilkan siswa yang mempunyai 

keterampilan dan berkompetensi.  

Kegiatan supervisi pembelajaran untuk 

pelayananan yang profesional akan 

meningkatkan kompetensi guru dalam 

pembelajaran di kelas yang akhirnya dapat 

mewujudkan hasil belajar siswa secara optimal 

[1]. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Supervisi Pembelajaran  

Supervisi adalah kegiatan pembinaan yang 

dilakukan oleh supervisor kepada guru dan 

karyawan agar pekerjaan yang dihasilkan 

efektif dan efisien. [2] 

Pembelajaran adalah proses mentransfer ilmu 

yang tersistematis dan terstruktur dengan 

menggunakan unsur man, material, method, 

procedural, facilities, berkaitan dan tercipta 

umpan balik agar tercapai tujuan dari 

pembelajaran. [3] 

Pengawasan adalah proses evaluasi yang 

dilakukan dari pihak sekolah dengan tujuan 

untuk bertahan atau berubah mengenai kegiatan 

sekolah (operasional dan non operasional) agar 

tercapai tujuan sekolah. [2]  

Supervisi pembelajaran adalah proses kegiatan 

menstranfer ilmu yang diberikan oleh guru 

sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya 

pada pengelolaaan pembelajaran agar 

meningkatkan tujuan dari pembelajaran untuk 

lebih baik lagi [4]. Supervisi pembelajaran 

terkadang disamakan sebagai proses dan usaha 

untuk membantu tenaga pendidik (guru), yang 

didalamnya melayani secara professional untuk 

instrument (civitas akademika) sekolah sebagai 

peningkatan sekolah yang ber kualitas [5]. 

Peningkatan profesionalisme guru akan 

mempunyai dampak positif yang baik terhadap 

kualitas pembelajaran siswa. Sementara 

kualitas pembelajaran siswa meningkat jika 

guru melakukannya dengan professional, 

seperti kreatif, efektif dan produktif [6].  

 

METODE  

Metode yang digunakan adalah kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian dengan dasar postpositivisme untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah [7].  

Penelitian deskriptif adalah salah satu bagian 

dari metode penelitian untuk mendeskripsikan 

suatu variabel. Penelitian ini dilakukan di 

SMPN 2 Parigi Jl. Cintaratu no 52 , Kecamatan 

Parigi Kbupaten Pangandaran. Subyek 

penelitiannya (informan yang dijadikan 

narasumber) terdiri dari Kepala dan Guru 

SMPN 2 Parigi. 
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Sementara Pengumpulan data pada penelitian 

terdiri dari:  

1. Metode Interview (wawancara) 

Penulis melakukan wawancara dengan 

tidak terstruktur, dimana informan 

diberikan kebebasan untuk 

memberikan tanggapan terhadap 

pertanyaan yang diajukan agar dapat 

menghasilkan informasi mengenai 

pelaksanaan Supervisi Pembelajaran di 

SMPN 2 Parigi Kecamatan Parigi. 

2. Metode Observasi 

Menggunakan observasi non 

participant observation di mana 

peneliti tidak terlibat langsung dan 

hanya sebagai pengamat independen. 

3. Metode Dokumentasi.   

4. Metode Analisis Data,  

Analisis data dalam penelitian 

kualitatif, saat melakukan wawancara, 

peneliti melakukan analisis terhadap 

jawaban. 

Uji Keabsahan Data: 

a. Meningkatkan ketekunan dengan 

Member Check  

b. Triangulasi  

c. Member Check 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Profil Sekolah SMPN 2 Parigi 

 
Gambar 1: Lokasi Sekolah SMPN 2 Parigi 

Sumber: Peneliti 
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Gambar 2: Gedung Sekolah SMPN 2 Parigi 

Sumber: Peneliti 

 

 

Gambar 3: Profil - Identitas Sekolah - SMP NEGERI 2 PARIGI 

Sumber: Peneliti 
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Pelaksanaan Kegiatan Supervisi Pembelajaran di SMPN 2 Parigi 

 
Gambar 4: Kegiatan Diskusi Kelompok Siswa di Sekolah SMPN 2 Parigi  

Sumber: Peneliti 

 

Gambar 5: Kegiatan Guru dalam memberikan pembelajaran kepada Para Siswa 

Sumber: Peneliti 

 

Perencanaan Program Supervisi 

Pembelajaran di SMP Negeri 2 Parigi 

Penyusunan program supervisi pembelajaran di 

SMP Negeri 2 Parigi setiap awal tahun ajaran 

oleh kepala sekolah beserta guru dan karyawan 

SMP Negeri 2 Parigi.  

 

 

 

Pelaksanaan Supervisi Pembelajaran di 

SMP Negeri 2 Parigi 

Pelaksanaan supervisi Pembelajaran di SMP 

Negeri 2 Parigi yang dijadikan prioritas yaitu 

aspek pembelajaran untuk Guru dan 

administrasi untuk Karyawan SMP Negeri 2 

Parigi, perencanaan yang susun dengan baik 

akan menghasilkan hasil proses pelaksanaan 

yang baik juga. 
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Hasil Wawancara dengan informan di SMP Negeri 2 Parigi 

Tabel 1: Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah 
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Tabel 2 : Hasil Wawancara dengan Guru 

  

KESIMPULAN  

1. Program supervisi pembelajaran di SMP 

Negeri 2 Parigi dilaksanakan awal tahun 

ajaran, kegiatannya dibuat berdasarkan 

kebutuhan guru, karyawan (personel 
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sekolah) yang terlibat dengan 

memperhatikan kondisi yang ada. 

2. Pelaksanaan supervisi pembelajaran di 

SMP Negeri 2 Parigi memprioritaskan 

pada supervisi pembelajaran untuk Guru 

dan supervisi administrasi untuk 

karyawan. 

3. Kegiatan evaluasi, proses dan hasil 

supervisi pembelajaran di SMP Negeri 2 

Parigi dalam penilaian kemampuan guru 

dalam pengelolaan kelas menunjukkan 

hasil yang memuaskan. 
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