
Lampiran 1 

 

 

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

 

 

Implementasi supervisi akademik kepala sekolah di SMP Negeri 1 Bangunrejo tahun pelaran 2013/ 2014 

Fokus penelitian Indikator Deskripsi Nomor 

Perencanaan supervisi 

akademik  Kepala 

Sekolah. 

- Membuat jadwal supervisi 

- Menentukan waktu 

pelaksanaan supervisi 

 

- Jawaban tentang kegiatan perencanaan supervisi 

akademik yang dilaksanakan oleh kepala sekolah 

pada guru di SMP Negeri 1 Bangunrejo. 

- Jawaban tentang waktu pelasanaan supervisi 

akademik 

1, 

 

 

2, 

 

Pelaksaan Supervisi 

akademik 

- Metode pelaksanaan supervisi 

akademik 

- Mengadakan kunjungan kelas 

- Mengadakan observasi kelas 

- Membimbing guru-guru 

tentang cara-cara mempelajari 

pribadi siswa dan atau 

mengatasi problema yang 

dialami siswa. 

- Membimbing guru-guru 

dalam hal-hal yang 

berhubungan dengan 

pelaksanaan kurikulum 

sekolah 

- Jawaban tentang metode pelaksanaan supervisi 

akademik. 

- Jawaban tentang  mengadakan kunjungan kelas 

- Jawaban tentang mengadakan observasi kelas 

- Jawaban tentang membimbing guru-guru tentang 

cara-cara mempelajari pribadi siswa dan atau 

mengatasi problema yang dialami siswa. 

 

 

- Jawaban tentang membimbing guru-guru dalam hal-

hal yang berhubungan dengan pelaksanaan 

kurikulum sekolah 

3, 

 

 

4, 

5, 

 

6, 

 

 

7, 

 

 

Respon guru terhadap - Tanggapan guru tentang - Jawaban tentang tanggapan guru berkaiatan dengan 8, 



pelaksanaan supervisi 

akademik  kepala sekolah 

pelaksanaan supervisi 

akademik  kepala sekolah 

- Kemauan guru untuk 

merubah yang buruk dan 

mempertahankan yang telah 

baik setelah dilaksanakan 

supervisi akademik  oleh 

kepala sekolah. 

kegiatan pelaksanaan kegiatan supervisi akademik 

kepala sekolah 

- Jawaban informan yang berkaitan dengan kemauan 

guru untuk meningkatkan kinetrja guru yang masih 

kurang dan mempertahankan yang telah baik. 

 

 

9. 

Faktor penghambat dan 

pendukung supervisi 

akademik  kepala sekolah 

- Faktor yang mendukung 

supervisi akademik 

- Faktor yang menghambat 

supervisi akademik 

 

- Jawaban tentang faktor yang mendukung supervisi 

akademik 

- Jawaban tentang faktor yang menghambat supervisi 

akademik 

10, 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran.2 

 

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN 

 

No Fokus 

penelitian 

Pertanyaan Informan 

1 Perencanaan  

supervisi 

akademik 

Kepala 

Sekolah 

1. Apakah bapak selaku kepala sekolah selalu 

membuat perencanaan sebelum 

melaksanaan supervisi akademik ? 

2. Apakah waktu pelaksananya sudah 

direncanakan terlebih dahulu? 

Kepala 

Sekolah dan 

guru 

2 Implementasi 

supervisi 

akademik 

kepala sekolah 

3. Metode apa yang digunakan kepala sekolah 

dalam mensupervisi guru? 

4. Apakah kepala sekolah mengadakan 

supervisi akademik dengan mengadakan 

kunjungan kelas? 

5. Apakah kepala sekolah mengadakan 

supervisi akademik dengan mengadakan 

observasi kelas? 

6. Apakah kepala sekolah memberikan 

bimbingan cara-cara mempelajari pribadi 

siswa dan atau mengatasi problema yang 

dialami siswa? 

7. Apakah kepala sekolah membimbing guru-

guru dalam hal-hal yang berhubungan 

dengan pelaksanaan kurikulum sekolah 

Kepala 

Sekolah dan 

guru 

3 Tanggapan 

guru terhadap 

pelaksanaan 

supervisi 

akademik 

kepala sekolah 

8. Bagaimanakan tangapan anda tentang 

pelaksanaan supervisi akademik kepala 

sekolah? 

9. Menurut anda seberapa penting 

dilaksanakan supervisi akademik oleh 

keapala sekolah kepada guru? 

Kepala 

Sekolah dan 

guru 

4 Faktor 

penghambat 

dan pendukung  

10. Apa faktor pendukung dilaksanakanya 

supervisi akademik  kepala sekolah? 

11. Apa faktor penghambat dilaksanakanya 

supervisi akademik  kepala sekolah? 

Kepala 

Sekolah dan 

guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lmapiran 3 

Trankrip Wawancara 

 

Hari/ Tanggal   : Rabu 03 Maret 2014 

Waktu    : Pukul 10.00-11.00 

Informan   : Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bangunrejo 

Tempat   : Ruang Kepala Sekolah 

 

No Kode Personal Isi Wawancara 

1 W.Ks.F1.030314 Peneliti Apakah bapak selaku kepala sekolah selalu membuat 

perencanaan sebelum melaksanakan supervisi 

manajerial ? 

Informan Saya selaku kepala sekolah saya selalu membuat 

program perencanaan sebelum melakukan supervisi 

manajerial kepada guru-guru yang ada si SMP Negeri 1 

Bangunrejo. Agar semua bisa terprogram dengan baik 

dan bisa tepat dengan sasaran yang diingginkan. 

Karena jika tidak kita program terlabih dahulu biasanya 

akan berbenturan dengan jadwal kegiatan yang lainya. 

2 W.Ks.F1.030314 Peneliti Bagaimanakah pedoman bapak untuk membuat 

program perencanaan pelaksanaan superviasi yang 

anda lakukan? 

Informan Pedoman saya dalam membuat rencana pelaksaan 

supervisi manajerial adabeberapa hal seperti: jadwal 

saya sendiri supaya tidak benturan, jadwal guru yang 

akan kita supervisi, itu jika supervisi dilakukan pada 

saat pembelajaran berlangsung atau di lakukan di kelas, 

jika supervisi dilakukan di luar kelas jadwal kita 

sesuaikan dengan saat yang tepat. 

3 W.Ks.F1.030314 Peneliti Apakah bapak menanyakan terlebih dahulu materi yang 

akan disampaikan oleh guru sebelum melakukan 

supervisi 

  Informan Iya.... saya selalu menayakan materi pelajaran yang 

akan disampaikan oleh guru kepada siswa sebelum 

saya melakukan supervisi, tujuanya agar saya bisa 

menyesuaikan dan mempersiapkan rencana supervisi 

dengan baik. 

4 W. Ks. 030314 Peneliti  Metode apa saja yang bapak lakukan untuk 

mensupervisi guru? 

  Informan  Dalam pelaksanaannya supervisi yang saya lakukan 

mempergunakan beberapa teknik supervisi yaitu 

melalui rapat dewan guru, melalui kunjungan kelas, 

observasi kelas dan pembicaraan individual. 

5 W. Ks. 030314 Peneliti Apakah bapak selalu menerapkan rapat dewan guru 

sebagai salah satu metode supervisi? 



  Informan  Saya rutin mengadakan rapat pada setiap awal tahun 

dan awal bulan. Hal ini dilakukan untuk memberikan 

informasi kepada guru-guru. Selain itu, rapat ini juga 

untuk mengevaluasi program dan untuk momotivasi 

guru-guru dalam melaksanakan tugasnya dalam 

mengajar 

6 W. Ks. 030314 Peneliti  Apakah bapak menerapkan supervisi akademik dengan 

cara kunjungan kelas, apa tujuanya? 

  Informan Untuk supervisi kunjungan kelas saya lakukan karena 

untuk mengetahui bagimana performa guru di kelas 

serta untuk mengetahui penguwasaan kelas dan materi 

guru tersebut. Jika saya ada keperluan lain maka saya 

wakilkan kepada wakil kepala sekolah atau guru senior 

yang telah saya supervisi terlebih dahulu 

7 W. Ks. 030314 Peneliti  Apakah fokus utama supervisi dengan observasi kelas 

yang bapak lakukan? 

   Fokus utama yang diobservasi adalah keterampilan 

guru dalam penguasaan kelas dan metode yang 

dipergunakan guru. Dalam pelaksanaannya saya selaku 

kepala sekolah mengamati proses pembelajaran di luar 

kelas tetapi dapat melihat dan mendengarkan proses 

pembelajaran secara langsung. Jika penguwasaan 

kelasnya kurang, guru akan saya arahkan agar 

penguwasaan kelasnya diperbaiki, kalau metode 

pembelajaranya yang kurang pas maka saya menegur 

agar metode pembelajaranya di rubah atau disesuaikan 

dengan materi pelajaran yang ada 

8 W. Ks. 030314 Peneliti Apakah bapak juga menggunakan metode pembicara 

individu dalam mensupervisi guru? 

   ya... saya lakukan, Biasanya pertemuan secara formal 

ini terjadi karena saya selaku kepala sekolah  

mengangap perlu untuk memanggil guru, karena 

beberapa alasan seperti; absensi kehadiran guru yang 

masih angat kurang, terjadinya kegaduhan di kelas, 

rendahnya hasil pembelajaran siswa, dan karena hasil 

supervisi kunjungan dan observasi kelas yang 

menemukan rendahnya kompetensi pedagogik guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran 

9 W. Ks. 030314  Apakah bapak selalu mengevaluasi setelah 

mengadakan supervisi akademik? 

   Selaku kepala sekolah saya selalu melakukan evaluasi 

setelah saya melakukan supervisi akademik kepada 

guru-guru di SMP Negeri 1 Bangunrejo. Karena 

dengan evaluasi ini saya akan menindak lanjuti 

kekurangan yang ada pada guru, baik dalam bidang 

kemampuan menyampaiakan materi pelajaran dan 

kemampuan akademiknya 

10 W. Ks. 030314  Apa yang bapak lakukan untuk meningkatkan 



kompetensi supervisi akademik dalam hal penyusunan 

program pembelajaran ? 

   Selaku kepala sekolah saya harus bisa berpikir dinamis, 

termasuk peka terhadap perubahan yang terjadi di 

lingkungan masyarakat. Dalam hal ini selaku kepala 

harus adaptif pada perubahan yang terjadi, sehingga 

mampu menyesuaikan dengan peruabahan-perubahan 

tersebut. Untuk menggerakan dan memberikan 

motivasi kepada guru dan staf, agar dapat dan mampu 

melakukan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan 

sekolah secara efektif dan efisien. Saya memerintahkan 

kepada guru untuk dapat mensiasati proses belajar 

mengajar yang efektif dan meyenangkan, melakukan 

persiapan dan menciptakan pengajaran yang 

menyenangkan salah satunya dengan mengirimkan 

para guru untuk ikut pelatihan metode pengajaran. 

 

Selaku kepala sekolah, harus memiliki strategi yang 

tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga 

kependidikan di sekolah. Menciptakan iklim sekolah 

yang kondusif, memberi nasehat kepada warga sekolah, 

memberi dorongan kepada seluruh tenaga 

kependidikan, dan seterusnya. Saya juga berusaha 

menanamkan, memajukan dan meningkatkan 

sedikitnya empat nilai, yaitu pembinaan mental, 

pembinaan moral, pembinaan fisik, pembinaan artistik. 

Selain itu, selaku kepala sekolah saya wajib 

menjalankan tugas yaitu: 1) mengikutsertakan para 

guru dalam kegiatan ilmiah, seperti workshop, 

pelatihan, seminar, penataran, guna meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan guru. 2) Menggerakkan 

tim evaluasi hasil belajar peserta didik untuk lebih giat 

bekarja, dan hasilnya diumumkan secara terbuka. 3) 

memberikan pengertian agar  menggunakan waktu 

belajar secara efektif di sekolah. 

11 W. Ks. 030314 Peneliti  Langkah apa yang bapak lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi pengajaran dalam hal pemahaman materi 

pelajaran ? 

   Saya selaku kepala sekolah selalu mengikut sertakan 

guru-guru yang saya pimpin ketika ada penataran yang 

diadakan oleh pemerintah  atupun yang lainya. 

Tujuanya agar para guru dapat mindapat tambahan 

tentang materi pelajaran yang merka ampu agar bisa 

lebih baik lagi ketika menyampaikan materi pelajaran 

di kelas 

12 W. Ks. 030414 Peneliti  Untuk meningkatkan penerapan metode pembelajaran 

langkah apa yang anda lakukan ? 

  Informan Ya.... saya Cuma menghimbau guru-guru agar 



menggunakan media dalam mengajar agar siswa tidak 

bosan dan mudah memahami materi pelajaran. 

 

 

Trankrip Wawancara 

 

Hari/ Tanggal   : Rabu 03 Maret 2014 

Waktu    : 09.00-10.00 

Informan   : Guru IPS 

Tempat   : Ruang Guru 

No Kode Personal Isi Wawancara 

1 W.G.IPS030314 Peneliti Apakah kepala sekolah selalu membuat perencanaan 

supervisi sebelum melakukan supervisi? 

Informan Ya... Sebelum kami disupervisi oleh kepala sekolah 

kami diberikan jadwal dan rencana pelaksanaan 

supervisi, tujuanya agar kami dapat menyiapkan diri 

dan agar jadwal saat supervisi tidak berbarengan 

dengan kegiatan yang lain 

2 W.G.IPS030314 Peneliti Apakah kepala sekolah menginformasikan waktu 

pelaksanaan supervisi? 

Informan Waktu pelaksanaan supervisi kami selalu diberi tahu 

sebelum kepala sekolah melakukan supervisi kepada 

kami? 

3 W.G.IPS030314 Peneliti Apakah kepala sekolah menayakan materi pelajaran 

yang akan guru sampaikan ? 

  Informan Ya... kadang-kadang iya kadang-kadang juga tidak. 

4 W.G.IPS030314 Peneliti  Metode apa saja yang dilakukan oleh kepala sekolah 

dalam mensupervisi guru? 

  Informan  Supervisi yang dilakuakn oleh kepala sekolah kepada 

kami ada beberapa metode, diantaranya kunjungan 

kelas, terkadang melalui rapat dengan dewan guru, dan 

jika diperlukan kita dipanggil secara individual 

berbicara empat mata dengan kepala sekolah 

5 W.G.IPS030314 Peneliti Apakah kepala sekolah menggunakan metode rapat 

dewan guru? 

  Informan  Rapat dewan guru sering dilakukan oleh kepala 

sekolah untuk menginformasikan segala sesuatu yang 

penting kepada guru. 

6 W.G.IPS030314 Peneliti  Apakah kepala sekolah juga menggunakan metode 

kunjungan kelas untuk mensupervisi guru? 

  Informan Ya... , Banyak hal-hal yang menjadi perhatian oleh 

kepala sekolah saat melakukan kunjungan ke kelas. 

Ya... kami diperhatikan tentang pelaksanaan proses 

pembelajaran, mulai dari tata cara guru membuka 

pembelajaran, cara melaksanakan pembelajaran dan 

cara guru menggunakan media pembelajaran di kelas 

serta cara menutup pembelajaran. Itu semua 

diperhatikan oleh supervisor 



7 W.G.IPS030314 Peneliti  Apakah kepala sekolah melakukan observasi kelas 

untuk melakukan supervisi? 

  Informan  Observasi kelas juga dilakukan oleh kepala sekolah 

untuk mengetahui teknik pengelolaan kelas yang 

dilakukan oleh guru. 

8 W.G.IPS030314 Peneliti Apakah pembicaraan individu dilakukan oleh kepala 

sekolah sebagai salah satu teknik supervisi? 

  Informan  Iya..., tujuanya untuk membimbing guru secara 

individu. 

9 W.G.IPS030314 Peneliti  Apakah kepala sekolah selalu melakukan evaluasi 

setelah melakukan supervisi akademik? 

  Informan Evaluasi selalu dilakukan oleh kepala sekolah, jika ada 

guru yang kurang baik hasilnya akan dibrikan 

pengarahan kusus oleh kepala sekolah. Jika yang 

kurang hanya beberapa guru saja maka evaluasi 

dilakukan secara individual (sendiri-sendiri) dengan 

memangil guru yang bersangkutan ke ruangan, tapi 

jika banyak maka akan dilakukan secra kelompok 

10 W.G.IPS030314 Peneliti Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik ? 

   Ya... menurut saya setiap tenaga kependidikan (guru) 

memiliki karakteristik khusus, yang berbeda satu sama 

lain, sehingga memerlukan perhatian dan pelayanan 

khusus pula dari pimpinannya agar memanfaatkan 

waktu untuk meningkatkan kompetensi pedagogiknya. 

Perbedaan tenaga kependidikan tidak hanya dalam 

bentuk fisik, tetapi juga dalam kondisi psikisnya, untuk 

menanggapi perbedaan tersebut mungkin kepala 

sekolah harus membedakan guru yang eksak dengan 

guru yang non eksak agar supervisi berjalan dengan 

baik 

11 W.G.IPS030314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik dalam hal penyusunan 

program pembelajaran ? 

 W.G.IPS030314 Informan  Ya, kepala sekolah membimbing kami saat awal 

semester untuk membuat program pembelajaran, 

sebelum memulai aktivitas pembelajaran biasanya saya 

mempersiapkan terlebih dulu rencana program 

pembelajaran (RPP). Tujuan dari dibuatnya RPP salah 

satunya sebagai acuan atau pakem kita dalam 

menyampaikan materi pembelajaran, agar tidak 

bertele-tele atau melebar kemana-mana. 

12 W.G.IPS030314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik dalam hal 

penguwasaan materi pelajaran ? 

  Informan Kepala sekolah menyuruhkami mempelajari kembali 

materi pelajaran yang kami ajarkan , dan biasanya 

mengirimkan kami ke penataran jika ada penataran 



yang diadakan oleh pemerintah. 

13 W.G.IPS030314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik dalam hal menerapkan 

metode pembelajaran ? 

  Informan Yang dilakukan kepala sekolah dengan melengkapi 

fasilitas pembelajaran yang ada. Sebenarnya kalau kita 

dapat memilih dan menggunakan metode yang tepat 

proses pembelajaran akan menjadi menarik karena 

bersifat terarah, apalagi dilengkapi dengan media 

pembelajaran. Ini tentu saja akan tidak berbelit-belit, 

dan banyak melibatkan siswa akantetapi terkadang kita 

tidak menyiapkan terlebih dahulu sehingga terkadang 

tidak terlaksana 

14 W.G.IPS030314 Peneliti  Apa tanggapan anda tentang supervisi yang dilakukan 

oleh kepala sekolah? 

  Informan  Ya... positif aja itukan sudah menjadi kewajipan kepala 

sekolah mensupervisi gurunya. 

15 W.G.IPS030314 Peneliti  Seberapa penting supervisi yang dilakukan oleh kepala 

sekolah? 

  Informan  Sangat penting untuk mengontrol pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. 

 

 

 

 

 

 

Trankrip Wawancara 

 

Hari/ Tanggal   : Rabu 03 Maret 2014 

Waktu    : 11.00 – 12.00 

Informan   : Guru IPA 

Tempat   : Ruang Waka  

 

No Kode Personal Isi Wawancara 

1 W.G.IPA030314 Peneliti Apakah kepala sekolah selalu membuat perencanaan 

supervisi sebelum melakukan supervisi? 

Informan Iya... kepala sekolah selalu membuat perencanaan 

supervisi yang akan dilakukan pada kami. 

2 W.G.IPA030314 Peneliti Apakah kepala sekolah menginformasikan waktu 

pelaksanaan supervisi? 

Informan Ya, kepala sekolah menginformasikan kepa kami 

sebelum akan mensupervisi kami, biasanaya yang 

disampaikan oleh kepala sekolah adalah jadwal 

pelaksanaan supervisi, jadi kita bisa mempersiapkan 

segala sesuatunya sebelaum disupervisi oleh kepala 

sekolah. 

3 W.G.IPA030314 Peneliti Apakah kepala sekolah menayakan materi pelajaran 



yang akan guru sampaikan ? 

  Informan Iya... agar kepala sekolah tahu materi yang akan 

disampaikan oleh guru. 

4 W.G.IPA030314 Peneliti  Metode apa saja yang dilakukan oleh kepala sekolah 

dalam mensupervisi guru? 

  Informan  Kami disupervisi oleh kepala sekolah dengan berbagai 

metode, ya... rapat dewan guru, kunjungan kelas, 

observasi kelas, dan pembicara individu, rapat dewan 

guru biasanya dilakukan pada awal semster ganjil dan 

genap. 

5 W.G.IPA030314 Peneliti Apakah kepala sekolah menggunakan metode rapat 

dewan guru dan apa saja yang disampaiakan dalam 

rapat dewan guru? 

  Informan  Bila ada informasi baru kepala sekolah 

menyampaikannya melalui rapat dewan guru. Bila ada 

keperluan, biasanya kepala sekolah mendelegasikan 

kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum 

6 W.G.IPA030314 Peneliti  Apakah kepala sekolah juga menggunakan metode 

kunjungan kelas untuk mensupervisi guru? 

  Informan Supervisi kunjungan kelas yang dilakukan oleh kepala 

sekolah dilakukan kepada guru senier dan kepada 

wakil kepala sekolah saja, karena jika dilakukan 

supervisi kunjungan kelas semua oleh kepala sekolah 

maka akan membutuhkan waktu banyak, sedangkan 

untuk guru disupervisi oleh wakil kepala sekolah dan 

guru senier yang telah diberikan pengarahan oleh 

kepala sekolah. Ada dua bentuk pembinaan yang 

dilakukan oleh kepala sekolah dalam menindak lanjuti 

hasil temuan tim supervisi tersebut yaitu: Jika 

kekurangan dan kelemahan pembelajaran melibatkan 

guru yang banyak, maka pembinaannya dilakukan 

secara kolektif dalam rapat dewan guru. Tetapi jika 

kelemahan dan kekurangan itu hanya dilakukan oleh 

beberapa orang guru, atau ada hal tertentu yang 

memerlukan pembinaan khusus, maka pembinaannya 

7 W.G.IPA030314 Peneliti  Apakah kepala sekolah melakukan observasi kelas 

untuk melakukan supervisi? 

  Informan  Iya... Cuma setahu saya jarang dilakukan oleh kepala 

sekolah. 

8 W.G.IPA030314 Peneliti Apakah pembicaraan individu dilakukan oleh kepala 

sekolah sebagai salah satu teknik supervisi? 

  Informan  Pembicaraan individu juga dilakukan oleh kepala 

sekolah, untuk memberikan pengarahan pada guru 

yang kurang aktif dalam mengajar dan lain sebagainya 

yang berhubungan dengan individu. 

9 W.G.IPA030314 Peneliti  Apakah kepala sekolah selalu melakukan evaluasi 

setelah melakukan supervisi akademik? 



  Informan  Kepala sekolah mengevaluasi hasul supervisi, jika ada 

guru yang dianggap masih rendah kinerjanya biasanya 

akan dipanggil dan diberikan pengarahan berkaitan 

dengan kekurangan guru dalam menyampaiakn materi 

di kelas dan lain sebagainya. 

10 W.G.IPA030314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik ? 

   Banyak hal, terutama yang berkaiatan dengan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

11 W.G.IPA030314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik dalam hal penyusunan 

program pembelajaran ? 

  Informan Kepala sekolah memandu guru setiap awal semster 

untuk menyusun program bembelajaran yang akan 

digunakan oleh guru. 

12 W.G.IPA030314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik dalam hal 

penguwasaan materi pelajaran ? 

  Informan Ya... salah satunya dengan menyuruh kami untuk 

mempelajari kembali materi pelajaran yang kami 

ampu. Dan mengikut sertakan kami ketika ada 

pelatihan. 

13 W.G.IPA030314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik dalam hal menerapkan 

metode pembelajaran ? 

  Informan  Saya sebagai guru lebih sering menggunakan metode 

ceramah dan tanyajawab, karena menurut saya metode 

ini yang paling mudah untuk dilaksanakan, sebenarnya 

menggunakan metode yang berfariatif pastihasilnya 

lebih bagus, akan tetapi terkadang media yang 

digunakan yang tidak ada makanya saya tidak 

menggunakan metode laian, sebenarnya kepala 

sekolah juga telah menganjurkan untuk menggunkan 

metode yang berfariatif agar siswa tidak bosan. 

Padahal kepala sekolah sedah memfasilitasi kami 

dengan media pembelajaran agar kami menggunakan 

metode pembelajaran yang beragam 

14 W.G.IPA030314 Peneliti  Apa tanggapan anda tentang supervisi yang dilakukan 

oleh kepala sekolah? 

  Informan Setahu saya tujuan supervisi akademik adalah untuk 

menjaga kualitas pembelajaran siswa. Tetapi hal ini 

dilakukan melalui guru, dan biasanya berbentuk 

bimbingan, bantuan dan binaan kepada guru dalam 

pertumbuhan dan perkembangan karirnya maka dari 

itu, saya setuju aja dengan adanya supervisi ini 

15 W.G.IPA030314 Peneliti  Seberapa penting supervisi yang dilakukan oleh kepala 

sekolah? 

  Informan  Sangat penting untuk kemajuan pendidikan. 



 

 

Trankrip Wawancara 

 

Hari/ Tanggal   : Rabu 03 Maret 2014 

Waktu    : 14.00-15.00 

Informan   : Guru B. Indonesia  

Tempat   : Rumah Kediaman 

No Kode Personal Isi Wawancara 

1 W.G.Indo.030314 Peneliti Apakah kepala sekolah selalu membuat perencanaan 

supervisi sebelum melakukan supervisi? 

Informan Setahu saya iya..., kepala sekolah membuat perencanan 

supervisi akademik. 

2 W.G.Indo.030314 Peneliti Apakah kepala sekolah menginformasikan waktu 

pelaksanaan supervisi? 

Informan Terkadang iya, terkadang juga tidak. 

3 W.G.Indo.030314 Peneliti Apakah kepala sekolah menayakan materi pelajaran 

yang akan guru sampaikan ? 

  Informan Selama ini saya Cuma ditanya materi yang akan 

disampikan besok praktik apa teori gitu aja. 

4 W.G.Indo.030314 Peneliti  Metode apa saja yang dilakukan oleh kepala sekolah 

dalam mensupervisi guru? 

  Informan  Yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam 

mensupervisi kami ada beberapa tindakan seperti; 

melalui rapat, kunjungan kelas serta pemanggilan 

individu. 

5 W.G.Indo.030314 Peneliti Apakah kepala sekolah menggunakan metode rapat 

dewan guru dan apa saja yang disampaiakan dalam 

rapat dewan guru? 

  Informan  Dalam rapat yang dilakukan oleh guru dan kepala 

sekolah biasanya di awal semster, atau awal tahun rapat 

itu kepala sekolah memandu kami untuk membuat 

perangkat pembelajaran yang akan digunakan semester 

berikutnya. 

6 W.G.Indo.030314 Peneliti  Apakah kepala sekolah juga menggunakan metode 

kunjungan kelas untuk mensupervisi guru? 

  Informan Bapak Kepala sekolah sering melakukan peninjauan ke 

kelas. Kepala sekolah melihat cara guru-guru 

menjalankan atau melaksanakan proses pembelajaran 

di kelas 

7 W.G.Indo.030314 Peneliti  Apakah kepala sekolah melakukan observasi kelas 

untuk melakukan supervisi? 

   Iya... biasanya kami di observasi kelas sekali atau dua 

kali dalam satu semster, tujuanya supaya kepala 

sekolah tahu metode yang digunakan oleh guru serta 

penguwasaan kelas guru. 

8 W.G.Indo.030314 Peneliti Apakah pembicaraan individu dilakukan oleh kepala 

sekolah sebagai salah satu teknik supervisi? 



  Informan Pak kepala juga melakukan pemanggilan kepada guru 

untuk disupervisi secara individu, jika ada guru yang 

dianggap kurang dalam keaktifan atau kurang dalam 

segi pembelajaran kepala sekolah akan memanggil 

guru tersebut, atau pembicaraan individu bisa terjadi 

karena ada inisiatif guru sendiri untuk menghadap 

kepada bapak kepala sekolah. 

9 W.G.Indo.030314 Peneliti  Apakah kepala sekolah selalu melakukan evaluasi 

setelah melakukan supervisi akademik? 

  Informan  ya... kepala sekolah biasanya mengevaluasi hasil 

supervisi dari kami, biasnya bentuk evaluasinya berupa 

perbaiakan jika ada yang kurang, jika dianggap sudah 

cukup biasanya Cuma disuruh mempertahankan. 

10 W.G.Indo.030314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru ? 

  Informan  Banyak hal seperti pemanduan program pembelajaran, 

disarankan untuk lebih memperdalam materi yang 

diajarkan dan agar menggunakan metode yang 

bervariasi saat mengajar. 

11 W.G.Indo.030314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru dalam hal penyusunan 

program pembelajaran ? 

  Informan  Pada SMP  kami, sebelum menjalankan aktivitas 

mengajarnya setiap guru ditanya tentang rencana 

program pembelajaran yang akan di sampaikan kepada 

para murid. Ya...kami selalu ditanya tentang RPP oleh 

kepala sekolah 

12 W.G.Indo.030314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru dalam hal penguwasaan 

materi pelajaran ? 

  Informan Yang dilakukan kepala sekolah banyak seperti 

memberikan buku-buku panduan agar dipelajarai oleh 

guru, mengirimkan guru ke penataran yang diadakan 

oleh pemerintah dan lain sebaginya. 

13 W.G.Indo.030314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru dalam hal menerapkan 

metode pembelajaran ? 

  Informan  Guru juga harus memiliki kemampuan untuk memilih, 

menata, dan mengemas materi pelajaran ke dalam 

cakupan dan kedalaman yang sesuai dengan sasaran 

kurikulum dan kemampuan daya tangkap sehingga 

mudah dipahami oleh siswa. Pada posisi inilah saya 

masih terkendala dengan pemilihan metode 

pembelajaran yang tepat. Melihat siswa yang memiliki 

keberagaman daya pikir, langkah kepala sekolah untuk 

itu adalah dengan memberikan perlengkapan yang 

berkaitan dengan metode pembelajaran yang ada 

14 W.G.Indo.030314 Peneliti  Apa tanggapan anda tentang supervisi yang dilakukan 



oleh kepala sekolah? 

  Informan  Sebagai supervisor, dalam bidang ini kepala sekolah 

telah menyelenggarakan supervisi terhadap proses 

belajar mengajar, kegiatan bimbingan dan konseling, 

kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan ketatausahaan, 

kegiatan kerjasama dengan masyarakat dan instansi 

yang terkait, kegiatan OSIS dan lain-lain. Kegiatan ini 

dilakukan dalam jenjang tertentu seperti supervisi 

bulanan, semester, dan tahunan 

15 W.G.Indo.030314 Peneliti  Seberapa penting supervisi yang dilakukan oleh kepala 

sekolah? 

  Informan  Sangat penting untuk kemajuan sekolah kami. 

 

 

Trankrip Wawancara 

 

Hari/ Tanggal   : Rabu, 03 Maret 2014 

Waktu    : 16.00-17.00 

Informan   : Guru B.Inggris 

Tempat   : Rumah Kediaman 

 

No Kode Personal Isi Wawancara 

1 W.G.B.Ing030314 Peneliti Apakah kepala sekolah selalu membuat perencanaan 

supervisi sebelum melakukan supervisi? 

Informan Bapak kepala sekolah membuat jaduwal pelaksanaan 

supervisi yang akan dilakukan kepada kami. 

2 W.G.B.Ing030314 Peneliti Apakah kepala sekolah menginformasikan waktu 

pelaksanaan supervisi? 

Informan Bapak kepala sekolah biasanya mendadak 

mensupervisi kami, jadi terkadang kami tidak siap. 

3 W.G.B.Ing030314 Peneliti Apakah kepala sekolah menayakan materi pelajaran 

yang akan guru sampaikan ? 

  Informan Bapak kepala sekolah jarang menayakan materi 

pelajaran yang akan disampikan ketika akan 

mensupervisi kami. 

4 W.G.B.Ing030314 Peneliti  Metode apa saja yang dilakukan oleh kepala sekolah 

dalam mensupervisi guru? 

  Informan  Observasi, individu, dan rapat. 

5 W.G.B.Ing030314 Peneliti Apakah kepala sekolah menggunakan metode rapat 

dewan guru dan apa saja yang disampaiakan dalam 

rapat dewan guru? 

  Informan  Dalam rapat kepala sekolah menyampikan sesuatu 

yang baru, contohnya kebijakan-kebijakan pemerintah 

yang berkaitan dengan pembelajaran dan pendidikan. 

6 W.G.B.Ing030314 Peneliti  Apakah kepala sekolah juga menggunakan metode 

kunjungan kelas untuk mensupervisi guru? 

  Informan Bapak kepala sekolah mengobservasi kami dengancara 



berkunjung ke kelas yang sedang kami ajar, tujuanya 

agar kepala sekolah tahu bagimana metode 

pembelajaran yang kami terapkan. 

7 W.G.B.Ing030314 Peneliti  Apakah kepala sekolah melakukan observasi kelas 

untuk melakukan supervisi? 

   Iya... tapi jarang sekali. 

8 W.G.B.Ing030314 Peneliti Apakah pembicaraan individu dilakukan oleh kepala 

sekolah sebagai salah satu teknik supervisi? 

  Informan  Iya... tapi jika ada masalah aja. 

 

9 W.G.B.Ing030314 Peneliti  Apakah kepala sekolah selalu melakukan evaluasi 

setelah melakukan supervisi akademik? 

  Informan  Kepala sekolah selalu mengevaluasi hasil evaluasi yang 

di lakukan, tujuanya agar kepala sekolah bisa 

memperbaiki hasil evalusinya. 

10 W.G.B.Ing030314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik ? 

  Informan  Banyak hal seperti memberikan bimbingan kepada 

guru untuk membuat program pembelajaran. 

11 W.G.B.Ing030314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru dalam hal penyusunan 

program pembelajaran ? 

  Informan  Kepala sekolah memberikan petunjuk pembuatan 

program pembelajaran kepada guru. 

12 W.G.B.Ing030314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik dalam hal 

penguwasaan materi pelajaran ? 

  Informan Kepala sekolah memberikan buku-buku untuk 

dipelajari guru  

13 W.G.B.Ing030314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik dalam hal menerapkan 

metode pembelajaran ? 

  Informan  Cuma pemberian fasilitas saja setahu saya... 

14 W.G.B.Ing030314 Peneliti  Apa tanggapan anda tentang supervisi yang dilakukan 

oleh kepala sekolah? 

  Informan  Menurut saya baik supervisi yang dilakukan oleh 

kepala sekolah, tujuanya juga jeals. 

15 W.G.B.Ing030314 Peneliti  Seberapa penting supervisi yang dilakukan oleh kepala 

sekolah? 

  Informan  Sangatlah penting, demi kemajuan sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trankrip Wawancara 

 

Hari/ Tanggal   : Kamis 04 Maret 2014 

Waktu    : Pukul 09.00-10.00 

Informan   : Guru Agama Islam 

Tempat   : Halaman Sekolah 

No Kode Personal Isi Wawancara 

1 W.G.AIS.040314 Peneliti Apakah kepala sekolah selalu membuat perencanaan 

supervisi sebelum melakukan supervisi? 

Informan Iya tentu saja. 

2 W.G.AIS.040314 Peneliti Apakah kepala sekolah menginformasikan waktu 

pelaksanaan supervisi? 

Informan Kepala sekolah selalu memberitahu sebelum 

memberikan supervisi kepada guru, biasanya yang 

dikatakan oleh kepala sekolah tentang memberi 

tahukan waktu pelaksanaan supervisi dan materi yang 

akan disupervisi. 

3 W.G.AIS.040314 Peneliti Apakah kepala sekolah menayakan materi pelajaran 

yang akan guru sampaikan ? 

  Informan Terkadang iya, terkadang juga tidak. 

4 W.G.AIS.040314 Peneliti  Metode apa saja yang dilakukan oleh kepala sekolah 

dalam mensupervisi guru? 

  Informan  Terkadang tanya jawab perindividu, observasi kelas, 

dan kunjungan kelas dan rapat, setahu saya itu. 

5 W.G.AIS.040314 Peneliti Apakah kepala sekolah menggunakan metode rapat 

dewan guru dan apa saja yang disampaiakan dalam 

rapat dewan guru? 

  Informan  Dalam rapat dewan guru kepal sekolah membimbing 

guru dalam membuat perangkat pembelajaran, 

memberikan informasi yang berkaitan dengan 

pembelajaran dan informasi-informasi baru berkaitan 

dengan pengajaran. 

6 W.G.AIS.040314 Peneliti  Apakah kepala sekolah juga menggunakan metode 

kunjungan kelas untuk mensupervisi guru? 

  Informan Iya... kami disupervisi oleh kepala sekolah melalui 

kunjungan kelas, agar kepala sekolah dapat menilai 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas. 

7 W.G.AIS.040314 Peneliti  Apakah kepala sekolah melakukan observasi kelas 

untuk melakukan supervisi? 

   Setahu saya tidak. 

8 W.G.AIS.040314 Peneliti Apakah pembicaraan individu dilakukan oleh kepala 

sekolah sebagai salah satu teknik supervisi? 

 

   Biasanya kami akan ditegur dan diberi peringatan jika 

kami jarang masuk, nilai hasil ujian semster siswa 

banyak yang di bawah KKM. Selain itu dengan cara 



meminta keterangan atau klarifikasi dari guru yang 

bersangkutan, mendiskusikannya dan selanjutnya akan 

memberikan solusi untuk memecahkan permasalahan 

yang dihadapi 

9 W.G.AIS.040314 Peneliti  Apakah kepala sekolah selalu melakukan evaluasi 

setelah melakukan supervisi akademik? 

  Informan  Iya... untuk mengetahui grafik peningkatan dari kinerja 

guru dikelas. 

10 W.G.AIS.040314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik ? 

  Informan  Banyak hal seperti melengkapi fasilitas menciptakan 

suwasana kerja yang baik dan mengikut sertakan kami 

dalam kegiatan penataran. 

11 W.G.AIS.040314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik dalam hal penyusunan 

program pembelajaran ? 

 W.G.AIS.040314 Informan  Bapak kepala sekolah membimbing guru dalam 

menyusun progran dan perangkat pembelajaran. Kepala 

sekolah tidak membeda-bedakan, semua guru wajib 

membuat RPP sebelum memulai pembelajaran. RPP itu 

biasanya diperiksa terlebih dulu oleh kepala sekolah. 

Terkadang saya memberikan alasan karena belum siap 

mengumpulkannya 

12 W.G.AIS.040314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik dalam hal 

penguwasaan materi pelajaran ? 

  Informan Ya benar, sebab selainelajaran guru harus menguasai 

materi pelajaran, masih ada syarat lain yang harus 

dipenuhi guru yaitu memiliki penguasaan tentang teori 

dan ketrampilan mengajar. Saya masih terkendala dan 

kesulitan dalam menjelaskan materi pelajaran yang 

mudah dipahami siswa. Selain itu saya masih 

terkendala dalam hal penyajian, seperti: kejelasan 

bahasa, berbicara, mendefinisikan istilah, penggunaan 

contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan pada bagian-

bagian yang penting, dan balikan tentang penjelasan 

yang disajikan dengan melihat mimik siswa saat 

mengajukan pertanyaan, maka dari itu kepala sekolah 

biasanya mengikut sertakan saya untuk melakukan 

penataran, langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah 

mengikutsertakan kami ketika ada werk shop atau 

pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, selain itu 

juga buku-buku panduan pembelajaran juga diberikan 

kepada kami 

13 W.G.AIS.040314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik dalam hal menerapkan 

metode pembelajaran ? 

  Informan  Salah satu hal yang dilakukan oleh kepala sekolah 



dengan melengkapi fasilitas pembelajaran dan 

menambah alat-alat peraga pembelajaran. 

14 W.G.AIS.040314 Peneliti  Apa tanggapan anda tentang supervisi yang dilakukan 

oleh kepala sekolah? 

  Informan  Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah sudah 

baik, tapi akan lebih baik lagi jika dilakukan rutin tiap 

bulan. 

15 W.G.AIS.040314 Peneliti  Seberapa penting supervisi yang dilakukan oleh kepala 

sekolah? 

  Informan  Sangat penting untuk kemajuan sekolah. 

 

 

Trankrip Wawancara 

 

Hari/ Tanggal   : Kamis 04 Maret 2014 

Waktu    : 10.00-11.00 

Informan   : Guru Penjas 

Tempat   : Lapangan Futsal 

 

No Kode Personal Isi Wawancara 

1 W.G.PJS040314 Peneliti Apakah kepala sekolah selalu membuat perencanaan 

supervisi sebelum melakukan supervisi? 

Informan Iya tentu saja. 

2 W.G.PJS040314 Peneliti Apakah kepala sekolah menginformasikan waktu 

pelaksanaan supervisi? 

Informan Bapak kepala sekolah selalu menginformasikan jauh 

sebelum pelaksanaan supervisi. 

3 W.G.PJS040314 Peneliti Apakah kepala sekolah menayakan materi pelajaran 

yang akan guru sampaikan ? 

  Informan Tidak. Cuma menanyakan waktu trus tempat 

pembelajaranya di kelas atu di lapangan praktik atau 

teori itu aja. 

4 W.G.PJS040314 Peneliti  Metode apa saja yang dilakukan oleh kepala sekolah 

dalam mensupervisi guru? 

  Informan  Yang dilakukan oleh bapak kepala sekolah metode 

supervisinya banyak. Dipanggil secara individu atu 

kunjungan kelas. 

5 W.G.PJS040314 Peneliti Apakah kepala sekolah menggunakan metode rapat 

dewan , sebagai slah satu teknik supervisi? 

  Informan  Iya... biasanya kepala sekolah mengadakan rapat 

dewan guru untuk memberikan informasi yang 

berkaitan dengan pembelajaran. 

6 W.G.PJS040314 Peneliti  Apakah kepala sekolah juga menggunakan metode 

kunjungan kelas untuk mensupervisi guru? 

  Informan Iya,... kepala sekolah mensupervisi kami melalui 

kunjungan kelas, tujuanya untuk mengetahui teknik 

dan metode yang digunakan oleh guru. 



7 W.G.PJS040314 Peneliti  Apakah kepala sekolah melakukan observasi kelas 

untuk melakukan supervisi? 

   Kepala sekolah selalu melakukan observasi kelas 

kepada guru, tujuanya biasanya untuk mengetahui 

bagaimana metode pembelajaran yang diterapkan oleh 

guru serta untuk melihat penguwasaan kelas guru 

8 W.G.PJS040314 Peneliti Apakah pembicaraan individu dilakukan oleh kepala 

sekolah sebagai salah satu teknik supervisi? 

 Informan  Iya... pembicara individu dilakukan oleh kepala 

sekolah untuk mensupervisi guru secara individu. 

9 W.G.PJS040314 Peneliti  Apakah kepala sekolah selalu melakukan evaluasi 

setelah melakukan supervisi akademik? 

  Informan  Kepala sekolah melakukan evaluasi setelah melakukan 

supervisi, tujuanya untuk membenahi pembelajaran 

yang dilakukan oleh kepala sekolah yang dianggap 

perlu. 

10 W.G.PJS040314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik ? 

  Informan  Yang dilakukan oleh kepala sekolah, membimbing 

guru membuat perangakt pembelajarn dan 

penguwasaan materi pelaran. 

11 W.G.PJS040314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik dalam hal penyusunan 

program pembelajaran ? 

  Informan  Yang dilakukan ya... membimbing guru saat menyusun 

program pembelajaran. 

12 W.G.PJS040314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik dalam hal 

penguwasaan materi pelajaran ? 

  Informan Yang dilakukan oeleh kepala sekolah adalah 

mengirimkan kami dalam penetaran tentang kurikulum 

dan lainya yang diadakan oleh pemerintah. 

13 W.G.PJS040314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik dalam hal menerapkan 

metode pembelajaran ? 

  Informan  Kepala sekolah memberikan kami media pembelajaran 

dan alat-alat yang lain untuk menunjang pembelajaran 

yang kami lakukan terutama saya sebagai guru 

olahraga, saya sangat terbantu dengan berbagai alat 

yang diberikan oleh kepala sekolah. 

14 W.G.PJS040314 Peneliti  Apa tanggapan anda tentang supervisi yang dilakukan 

oleh kepala sekolah? 

  Informan   

15 W.G.PJS040314 Peneliti  Seberapa penting supervisi yang dilakukan oleh kepala 

sekolah? 

  Informan   

 



 

Trankrip Wawancara 

 

Hari/ Tanggal   : Kamis 04 Maret 2014 

Waktu    : 11.00 – 12.00 

Informan   : PKn 

Tempat   : Ruang Guru 

 

No Kode Personal Isi Wawancara 

1 W.G.PKn040314 Peneliti Apakah kepala sekolah selalu membuat perencanaan 

supervisi sebelum melakukan supervisi? 

Informan Bapak Kepala sekolah selalu membuat membuat 

perencanaan sebelum melakukan supervisi akademik. 

2 W.G.PKn040314 Peneliti Apakah kepala sekolah menginformasikan waktu 

pelaksanaan supervisi? 

Informan Bapak kepala sekolah menginformasikan ketika akan 

mensupervisi kami, terkadang secara lisan terkadang 

secara tertulis. 

3 W.G.PKn040314 Peneliti Apakah kepala sekolah menayakan materi pelajaran 

yang akan guru sampaikan ? 

  Informan Tidak... 

4 W.G.PKn040314 Peneliti  Metode apa saja yang dilakukan oleh kepala sekolah 

dalam mensupervisi guru? 

  Informan  Yang dilakukan oleh kepala sekolah ada melalui rapat, 

kunjungan kelas dan secara individu itu yang saya tahu. 

5 W.G.PKn040314 Peneliti Apakah kepala sekolah menggunakan metode rapat 

dewan guru dan apa saja yang disampaiakan dalam 

rapat dewan guru? 

  Informan  Setiap awal semster kepala sekolah memandu guru 

untuk melakukan penyusunan perogram pembelajaran 

dari PROTA, PROSEM, dan silabus serta RPP. 

6 W.G.PKn040314 Peneliti  Apakah kepala sekolah juga menggunakan metode 

kunjungan kelas untuk mensupervisi guru? 

  Informan Iya tentu, untuk mengetahui apakah guru dikelas 

mengajar atau Cuma memberikan tugas saja kepala 

sekolah mengadakan supervisi kelas. 

7 W.G.PKn040314 Peneliti  Apakah kepala sekolah melakukan observasi kelas 

untuk melakukan supervisi? 

   Iya, terkadang akan tetapi guru jarang mengetahui 

karane observasi kelas dilakukan dari luar kelas. 

8 W.G.PKn040314 Peneliti Apakah pembicaraan individu dilakukan oleh kepala 

sekolah sebagai salah satu teknik supervisi? 

  Informan  Pembicaraan individu juga dilakukan oleh kepala 

sekolah ketiaka akan mensupervisi beberapa guru 

yanga ada masalah dengan keaktifan atau masalah 

pribadi lainya. 

9 W.G.PKn040314 Peneliti  Apakah kepala sekolah selalu melakukan evaluasi 



setelah melakukan supervisi akademik? 

  Informan  Iya... untuk menindak lanjuti hasil temuan setelah 

diadakan supervisi. 

10 W.G.PKn040314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik ? 

  Informan  Ya... seperti yang saya katakan taadi dengan 

membimbing guru, mengirimkan guru untukm ikut 

penataran dan lain sebaginya. 

11 W.G.PKn040314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik dalam hal penyusunan 

program pembelajaran ? 

  Informan  Memberikan bimbingan pada awal semester untuk 

membuat perangkat pembelajaran. 

12 W.G.PKn040314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik dalam hal 

penguwasaan materi pelajaran ? 

  Informan Yang kepala sekolah lakukan diantranya mengirimkan 

guru dlam penataran , memberikan guru buku panduan 

pembelajaran dan banyak yang lainya. 

13 W.G.PKn040314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik dalam hal menerapkan 

metode pembelajaran ? 

  Informan  Bapak kepala sekolah memberikan fasilitas 

penbelajaran yang lengkap, agar guru mudah 

memberikan pembelajaran yang berbeda-beda disetiap 

babnya. 

14 W.G.PKn040314 Peneliti  Apa tanggapan anda tentang supervisi yang dilakukan 

oleh kepala sekolah? 

  Informan  Saya sih setujua aja, tapi terkadang kurang puas dengan 

kinerja kepala sekolah dalam hal mensupervisi. 

15 W.G.PKn040314 Peneliti  Seberapa penting supervisi yang dilakukan oleh kepala 

sekolah? 

  Informan  Sangat penting untuk meningkatkan kompetensi 

pedagogik guru di sekolah. 

 

 

Trankrip Wawancara 

 

Hari/ Tanggal   : Kamis 04 Maret 2014 

Waktu    : 12.00 – 13.00 

Informan   : MTK 

Tempat   : Halaman Sekolah 

 

No Kode Personal Isi Wawancara 

1 W.G.MTK040314 Peneliti Apakah kepala sekolah selalu membuat perencanaan 

supervisi sebelum melakukan supervisi? 

Informan Bapak kepala sekolah membuat perencanaan sebelum 



melakukan supervisi. 

2 W.G.MTK040314 Peneliti Apakah kepala sekolah menginformasikan waktu 

pelaksanaan supervisi? 

Informan Tidak, biasanya bapak kepala sekolah melakukan 

supervisi mendadak. 

3 W.G.MTK040314 Peneliti Apakah kepala sekolah menayakan materi pelajaran 

yang akan guru sampaikan ? 

  Informan Setahu saya tidak pernah. 

4 W.G.MTK040314 Peneliti  Metode apa saja yang dilakukan oleh kepala sekolah 

dalam mensupervisi guru? 

  Informan  Metode yang digunakan bapak kepala sekolah untuk 

mensupervisi guru ada rapat, kunjungan kelas, dan 

individu yang saya tahu itu. 

5 W.G.MTK040314 Peneliti Apakah kepala sekolah menggunakan metode rapat 

dewan guru dan apa saja yang disampaiakan dalam 

rapat dewan guru? 

  Informan  Iya rapat dewan guru dilakukian oleh kepala sekolah 

untuk memberikan informasi dari kepala sekolah 

kepada guru dan ketika ada masalah yang berkaitan 

dengan pembelajaran yang harus disampaiakan secara 

umum. 

6 W.G.MTK040314 Peneliti  Apakah kepala sekolah juga menggunakan metode 

kunjungan kelas untuk mensupervisi guru? 

  Informan Tentu,... untuk mengetahui bagaimana cara guru 

mengajar di kelas. 

7 W.G.MTK040314 Peneliti  Apakah kepala sekolah melakukan observasi kelas 

untuk melakukan supervisi? 

   Em... kurang tahu saya pak kalu itu. 

8 W.G.MTK040314 Peneliti Apakah pembicaraan individu dilakukan oleh kepala 

sekolah sebagai salah satu teknik supervisi? 

  Informan  Iya,.. untuk mensupervisi guru secara individu, atau 

ketika ada masalah yang berkaitan dengan pribadi guru. 

9 W.G.MTK040314 Peneliti  Apakah kepala sekolah selalu melakukan evaluasi 

setelah melakukan supervisi akademik? 

  Informan  Evaluasi... iya, kepala sekolah mengevaluasi hasil 

supervisi, tujuanya untuk menindak lanjuti dari hasil 

supervisi yang kepala sekolah lakukan. 

10 W.G.MTK040314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik ? 

  Informan  Yang dilakukan bapak kepala sekolah banyak hal. 

11 W.G.MTK040314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik dalam hal penyusunan 

program pembelajaran ? 

  Informan  Yang dilakukan salah satunya dengan memberikan 

bimbingan ketika guru menyusun program 

pembelajaran di awal tahun. 

12 W.G.MTK040314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 



kompetensi supervisi akademik dalam hal 

penguwasaan materi pelajaran ? 

  Informan Ya... dengan memberikan buku-buku panduan untuk 

memperdalam pemahaman tentang materi pelajaran 

yang diampu. 

13 W.G.MTK040314 Peneliti  Apa yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi supervisi akademik dalam hal menerapkan 

metode pembelajaran ? 

  Informan  Yang dilakukan bapak kepa la sekolah salah satunya 

dengan memberikan fasilitas yang ada. 

14 W.G.MTK040314 Peneliti  Apa tanggapan anda tentang supervisi yang dilakukan 

oleh kepala sekolah? 

  Informan  Ya... baik akan tetapi lebih baiknya ditingkatkan lagi. 

15 W.G.MTK040314 Peneliti  Seberapa penting supervisi yang dilakukan oleh kepala 

sekolah? 

  Informan  Sangat penting untuk kemajuan sekolah. 

 

 

 

 



















 
 

 

 

 

 

 

 



 
Gambar 1. Gerbang SMP Negeri 1 Bangunrejo 

 
Gambar 2. Ruang Lobi SMP Negeri 1 Bangunrejo 

 
Gambar 3. Ruang Guru SMP Negeri 1 Bangunrejo 



 
Gambar 4. Ruang Tata Usaha SMPN 1 Bangunrejo 

 
Gambar  5. Wawancara Peneliti dengan Salahsatu Nara Sumber 

 
Gambar  6. Ruang Kepala Sekolah SMPN 1 Bangunrejo 



 
Gambar 7. Kegiatan Siswa Sebelum Memasuki Ruang Kelas 

 
Gambar 8. Suasana Belajar siswa di Ruangan Kelas 

 
Gambar 9. Kegiatan siswa Praktik IPS 



 
Gambar 10. Kegiatan siswa di luar kelas (Istana Presiden) 

 
Gambar 11. Kegiatan siswa di luar kelas (Kebun Raya Bogor) 

 
Gambar 12. Kegiatan siswa Praktik Fisika (Musium IPTEK) 



 
Gambar 13. Kegiatan siswa Praktik fisika 

 
Gambar 14. Kegiatan siswa di luar kelas 

 
Gambar 15. Kegiatan ekstra kulikuler Sepak Bola 



 
Gambar 16. Kegiatan ekstra kulikuler Folly Ball 

 
Gambar 17. Kegiatan ekstra kulikuler Drum Band 

 
Gambar 18. Kegiatan ekstra kulikuler Drum Band 



 
Gambar 19. Kegiatan ekstra kulikuler Drum Band 

 
Gambar 20. Kegiatan ekstra kulikuler Drum Band 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


