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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) mengetahui langkah-langkah pelaksanaan supervisi 

akademik berkelanjutan dalam meningkatkan kemampuan guru menggunakan alat peraga 

pembelajaran IPA; dan 2) meningkatkan kemampuan guru menggunakan alat peraga pembelajaran 

IPA melalui supervisi akademik berkelanjutan. Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan. 

Penelitian dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Nalumsari Jepara. Subyek penelitian ini 

adalah guru guru-guru kelas terdiri dari guru kelas II hingga kelas VI. Objek penelitian berupa 

supervisi akademik guna meningkatkan kemampuan guru dalam penggunaan alat peraga 

pembelajaran IPA yang dilakukan dengan menggunakan model alur dari Kemmis dan Taggart yang 

intinya mengidentifikasi perkembangan dan perkembangan dan perubahan subjek.Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan supervisi akademik berkelanjutan dalam meningkatkan 

kemampuan guru menggunakan alat peraga pembelajaran IPA bagi guru kelas dilaksanakan dalam 

dua siklus tindakan. Pelaksanaan dilakukan dengan model office conference dengan pemberian 

bimbingan dan supervisi di kelas pada saat kegiatan pembelajaran dilakukan; dan 2) Supervisi 

akademik berkelanjutan dapat meningkatkan kemampuan guru menggunakan alat peraga 

pembelajaran IPA bagi guru kelas.  

Kata kunci: supervisi akademik berkelanjutan, alat peraga IPA, pembelajaran IPA. 

 

PENDAHULUAN 

Dalam pembelajaran IPA di Madrasah Ibtidaiyah yang perlu diajarkan adalah produk 

dan proses IPA karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Guru yang berperan sebagai 

fasilitator siswa dalam belajar produk dan proses IPA harus dapat mengemas pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik siswa. 

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, ada beberapa prinsip pembelajaran IPA 

untuk Madrasah Ibtidaiyah yang harus diperhatikan oleh guru. Prinsip tersebut antara lain 

meliputi (Anonim, 2008c: 3). 

1. Pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita di mulai melalui pengalaman baik secara 

inderawi maupun non inderawi; 

2. Pengetahuan yang diperoleh tidak pernah terlihat secara langsung, karena itu perlu 

diungkap selama proses pembelajaran. Pengetahuan siswa yang diperoleh dari 

pengalaman itu perlu diungkap di setiap awal pembelajaran; 

3. Pengetahuan pengalaman mereka ini pada umumnya kurang konsisten dengan 

pengetahuan para ilmuwan, pengetahuan yang Anda miliki. Pengetahuan yang demikian 
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Anda sebut miskonsepsi. Anda perlu merancang kegiatan yang dapat membetulkan 

miskonsepsi ini selama pembelajaran; 

Kondisi tersebut memerlukan suatu penanganan sehingga pemanfaatan sumber 

daya sekolah menjadi lebih optimal. Langkah konkrit yang dapat dilakukan adalah dengan 

melakukan supervisi akademik guna meningkatkan kemampuan guru dalam penggunaan 

alat peraga pembelajaran IPA. Melalui kegiatan supervisi akademik, guru diharapkan dapat 

lebih optimal dalam memanfaatkan sumber daya sekolah guna mendukung kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan. 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

Supervisi Akademik 

Depdiknas (2011) merumuskan supervisi sebagai berikut: “Pembinaan yang 

diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk 

mengembangkan situasi belajar-mengajar yang lebih baik“. Dengan demikian, supervisi 

ditujukan kepada penciptaan atau pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. 

Untuk itu ada dua hal (aspek) yang perlu diperhatikan, yaitu: a) Pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar; dan b) Hal-hal yang menunjang kegiatan belajar mengajar.  

Tujuan supervisi akademikmenurut Glickman dan Sergiovanni adalah: a) Membantu 

guru mengembangkan kompetensinya; b) Mengembangkan kurikulum; dan c) 

Mengembangkan kelompok kerja guru dan membimbing penelitian tindakan kelas (Glickman 

& Sergiovanni, dalam Purwanto, 2003). 

Prinsip-prinsip dalam supervisi akademik meliputi antara lain sebagai berikut 

(Depdiknas, 2004): 1) Praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi sekolah; 2) 

Sistematis, artinya dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi yang matang dan 

tujuan pembelajaran; 3) Objektif, artinya masukan sesuai aspek-aspek instrument; 4) 

Realistis, artinya berdasrkan kenyataan sebenarnya; 5) Antisipatif, artinya mampu 

menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi; 6) Konstruktif, artinya 

mengembangkan kreatifitas dan inovasi guru dalam mengembangkan pembelajaran; dan 7) 

Kooperatif, artinya ada kerjasama yang baik antara supervisor dan guru dalam 

mengembangkan pembelajaran. 

Alat Peraga Pembelajaran 

Alat peraga merupakan salah satu komponen penentu efektivitas belajar. Alat 

peraga mengubah materi ajar yang abstrak menjadi kongkrit dan realistik. Penyediaan 

perangkat alat peraga merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan siswa belajar, sesuai 

dengan tipe siswa belajar. 

Fungsi dan manfaat alat peraga pembelajaran menurut Russefendi, (1997: 227-228) 

antara lain meliputi: 1) Meningkatkan motivasi siswa belajar karena peraga dapat 

merangsang tumbuhnya perhatian serta mengembangkan keterampilan; 2) Peraga dapat 

memfokuskan perhatian siswa, pendidik dapat menggunakan peraga dengan melihat benda 

yang sesungguhnya di luar kelas atau dalam kelas; 3) Alat peraga pembelajaran dapat 

mengubah guru sebagai transmisi yang berfungsi sebagai penghantar menjadi fasilitator, 

peraga membuat siswa lebih aktif; 4) Alat peraga membuat siswa menjadi lebih aktif berpikir 

dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis karena siswa tidak sekedar mengingat dan 
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mendengarkan, namun mengembangkan pikirannya dengan fakta; dan 5) Alat peraga lebih 

meningkatkan interaksi antar siswa dalam kelas sehingga transformasi belajar dapat 

berkembang dinamis.  

Kerangka Pemikiran 

Kerangka pikir tersebut di atas selanjutnya dapat disajikan ke dalam bagan sebagai 

berikut. 

 

Hipotesis Tindakan 

Adapun hipotesis tindakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

”supervisi akademik berkelanjutan dapat meningkatkan kemampuan guru dalam 

menggunakan alat peraga pembelajaran IPA pada guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah 

Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara Semester II Tahun Pelajaran 2020/2021”. 

METODE PENELITIAN 

Setting Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah guru-guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah 

Kecamatan Nalumsari Jepara terdiri dari guru kelas II hingga kelas VI. Sedangkan objek 

penelitian berupa supervisi akademik guna meningkatkan kemampuan guru dalam 

penggunaan alat peraga pembelajaran IPA yang dilakukan Pengawas sekolah. 

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian, maka penelitian dilakukan di 

Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Nalumsari Jepara. Dipilihnya Madrasah Ibtidaiyah 

Kecamatan Nalumsari Jepara sebagai tempat penelitian didasarkan pada adanya fakta 

bahwa guru-guru di sekolah tersebut kurang optimal dalam memanfaatkan sumber daya 

sekolah berupa alat peraga pembelajaran IPA dalam pembelajaran yang mereka lakukan. 

Kondisi 

Awal  

- Guru kurang optimal dalam memanfaatkan alat 

peraga pembelajaran  

- Pemahaman terhadap penggunaan alat peraga 

belum optimal 

- Kurang variasi dalam model pembelajaran 

- Pengawas sekolah melakukan kegiatan 

supervisi akademik kelompok 

- Pengawas sekolah memberikan penjelasan dan 

simulasi penggunaan alat peraga pembelajaran 

- Guru berlatih menggunakan alat peraga 

pembelajaran 

- Kemampuan guru dalam menggunakan alat 

peraga meningkat 

- Pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

Tindakan  

Kondisi 

Akhir  
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Penelitian dilakukan selama 9 (Sembilan) minggu, yaitu dimulai pada minggu ke-2 

bulan Juli hingga minggu ke-2 bulan September 2020. Adapun jadwal waktu penelitian 

terbagi dalam tabel berikut: 

Tabel 1 Jadwal Waktu Penelitian 

No. Jadwal Penyusunan 

Juli Agustus September 

Minggu Minggu Minggu 

II III IV I II III IV I II 

1. Persiapan          

2. Penyusunan proposal          

3. Pembuatan instrumen          

4. Pengumpulan data          

5. Analisis data          

6. Penyusunan laporan          

 

Prosedur Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan (Action Research). 

Secara operasional, tidakan yang akan dilakukan dalam penelitian ini mencakup empat tahap 

yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan tindakan, tahap observasi, dan refleksi. 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan penelitian tindakan dilakukan melalui empat 

tahap, yaitu: 1) perencanaan tindakan, 2) pelaksanaan tindakan, 3) observasi dan 

interpretasi dan 4) analisis dan refleksi.  

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi. 

Selain observasi, teknik lain yang digunakan adalah melalui wawancara mendalam dan 

analisis dokumen. 

Teknik Analisis Data 

Mengacu pada model penelitian tindakan yang digunakan, alur pikir dalam penelitian 

diawali dari diagnosis masalah dan faktor penyebab masalah, dilanjutkan dengan memilih 

tindakan yang sesuai dengan permasalahan dan penyebabnya, merumuskan hipotesis 

tindakan, penetapan desain penelitian dan prosedur pengumpulan data, analisis data, dan 

refleksi.  

Prosedur analisisnya menggunakan model alur dari Kemmis dan Taggart yang 

intinya mengidentifikasi perkembangan dan perkembangan dan perubahan subjek setelah 

subjek sampel diberi perlakuan khusus atau dikondisikan pada situasi tertentu dengan 

pembelajaran tindakan dalam kurun waktu tertentu dan berulang-ulang sampai program 

dinyatakan berhasil 

Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan tindakan yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Guru dianggap mempunyai kemampuan dalam menggunakan alat peraga pembelajaran 

IPA dengan kualifikasi Baik, yaitu mempunyai skor kemampuan antara 23 – 29. 

2. Tindakan supervisi dianggap berhasil apabila > 80% guru memperoleh skor kemampuan 

dalam menggunakan alat peraga pembelajaran IPA dengan kualifikasi Baik. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Kemampuan Guru dalam Penggunaan Alat Peraga Pembelajaran IPA pada 

Kondisi Awal 

Berdasarkan hasil pengamatan yang terdiri dari 35 indikator dengan skala penilaian 

antara 0 – 1 dapat diketahui bahwa kemampuan guru dalam penggunaan alat peraga 

pembelajaran IPA masih rendah. Hal ini dapat diketahui bahwa dari 10 orang guru kelas 

yang ada, baru ada tiga orang guru atau 30% yang mempunyai kualifikasi C atau 

berkemampuan cukup. Hal ini diartikan bahwa ada 7 orang guru yang kurang menguasai 

penggunaan alat peraga pembelajaran IPA atau memperoleh skor < 15 dalam pengamatan 

pada kondisi awal.  

Kenyataan lapangan mengindikasikan bahwa semua alat peraga pembelajaran yang 

dimiliki masih tersimpan rapi di dalam almari dan kelihatan terbengkalai. Data kemampuan 

awal guru dalam penggunaan alat peraga pembelajaran IPA pada kondisi awal dapat 

disajikan sebagai berikut: 

Tabel 2 Kemampuan Awal Guru dalam Penggunaan Alat Peraga Pembelajaran 

No. Klasifikasi Kemampuan Jumlah % 

1. Cukup 3 30.00 

2. Kurang 7 70.00 

Jumlah 10 100.00 

1. Skor Terendah 10 

2. Skor Tertinggi 16 

3. Skor Rata-rata 13.70 

 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kemampuan guru dalam penggunaan alat 

peraga pembelajaran IPA kondisi awal pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa skor 

terendah adalah 10, skor tertinggi 17, dan skor rata-rata kemampuan guru adalah 13,70. 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru dalam 

penggunaan alat peraga pembelajaran IPA pada kondisi awal dapat diklasifikasikan ke dalam 

kategori kurang. 

Berdasarkan tingkat ketercapaian pada setiap aspek, hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa skor rata-rata pada aspek persiapan pembelajaran (I) adalah sebesar 

2,8. Sedangkan standar yang harus dicapai adalah 7. Dengan demikian maka tingkat 

ketercapaian pada aspek persiapan pembelajaran baru mencapai 40.0%.  

Skor rata-rata pada aspek kegiatan pembelajaran pendahuluan (IIA) adalah sebesar 

2,60. Sedangkan standar yang harus dicapai adalah 5. Dengan demikian maka tingkat 

ketercapaian pada aspek kegiatan pembelajaran pendahuluan (IIA) baru mencapai 52.0%. 

Skor rata-rata pada aspek kegiatan pembelajaran inti (IIB) adalah sebesar 6,90. 

Sedangkan standar yang harus dicapai adalah 20. Dengan demikian maka tingkat 

ketercapaian pada aspek kegiatan pembelajaran inti (IIB) baru mencapai 34.5%. 

Skor rata-rata pada aspek kegiatan pembelajaran penutup (IIC) adalah sebesar 1,4. 

Sedangkan standar yang harus dicapai adalah 3. Dengan demikian maka tingkat 

ketercapaian pada aspek kegiatan pembelajaran penutup (IIC) baru mencapai 46.67%. 

Secara keseluruhan tingkat ketercapaian dari standar yang ditetapkan sebesar 35 adalah 
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13.70 atau baru mencapai 39.14%. Dengan demikian maka secara umum kemampuan guru 

dalam penggunaan alat peraga pembelajaran IPA masih dalam klasifikasi kurang.  

Kemampuan Guru dalam Penggunaan Alat Peraga Pembelajaran IPA pada 

Tindakan Siklus I 

Berdasarkan kondisi kemampuan awal tersebut, selanjutnya dilakukan tindakan 

berupa supervisi akademik berkelanjutan dengan pendekatan kelompok. Tindakan dalam 

Siklus I mencakup empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi 

hasil tindakan. 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanan antara lain adalah mempersiapkan 

instrumen supervisi. Instrumen terdiri dari instrumen wawancara dan instrumen 

pengamatan. Selain mempersiapkan instrumen, dalam tahap ini, Pengawas selaku 

supervisor juga mempersiapkan materi yang disampaikan dalam program supervisi 

kelompok. 

Pelaksanaan kegiatan supervisi dilakukan dengan office conference, yaitu semua 

guru kelas dikumpulkan pada waktu yang ditentukan. Waktu pelaksanaan adalah pada 

minggu ke III bulan Juli 2020. Tempat pelaksanaan kegiatan supervisi dilakukan di ruangan 

kantor guru di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Pemilihan 

waktu dilakukan dengan tidak mengganggu jam pelajaran sekolah, yaitu pada hari Sabtu 

seusai jam pelajaran.  

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan selama satu minggu kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru, dapat diketahui bahwa kemampuan guru dalam 

pembelajaran mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari hasil penilaian terhadap 

kemampuan guru dalam penggunaan alat peraga pembelajaran yang semakin meningkat. 

Hasil-hasil penilaian dapat disajikan ke dalam tabel berikut: 

Tabel 4 Kemampuan Guru dalam Penggunaan Alat Peraga Pembelajaran Siklus I 

No. Inisial Guru Kl 
Skor 

Ttl 
Kualifika

si I IIA IIB IIC 

1. AST IV 4 3 8 2 17 C 

2. DAL II 4 3 9 2 18 C 

3. TUK VI 5 4 8 2 19 C 

4. YAT V 5 4 12 3 24 B 

5. PUN III 4 3 8 2 17 C 

6. SET V 4 4 13 3 24 B 

7. SUH III 3 3 7 2 15 D 

8. BAS VI 5 4 14 3 26 B 

9. SUP IV 3 3 7 2 15 D 

10. KHO II 4 4 8 2 18 B 

Jumlah Skor 41 35 94 23 193 

C 
Skor Rata-rata 4.10 3.50 9.40 2.30 19.3 

Standar Ketercapaian 7 5 20 3 35 

Tingkat Ketercapaian (%) 58.6 70.00 47.0 76.7 55.1 

 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kemampuan guru dalam penggunaan alat 

peraga pembelajaran IPA tindakan Siklus I pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa skor 

terendah adalah 15, skor tertinggi sebesar 24, dan skor rata-rata sebesar 19,30. Atas dasar 

hal tersebut maka kemampuan guru dalam menggunakan alat peraga pembelajaran IPA 

pada tindakan Siklus I dapat diklasifikasikan ke dalam klasifikasi C atau cukup.  
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Skor rata-rata pada aspek kegiatan pembelajaran inti (IIB) adalah sebesar 9,40. 

Sedangkan standar yang harus dicapai adalah 20. Dengan demikian maka tingkat 

ketercapaian pada aspek kegiatan pembelajaran inti (IIB) baru mencapai 47.0%. Skor rata-

rata pada aspek kegiatan pembelajaran penutup (IIC) adalah sebesar 2,30. Sedangkan 

standar yang harus dicapai adalah 3. Dengan demikian maka tingkat ketercapaian pada 

aspek kegiatan pembelajaran penutup (IIC) sudah mencapai 76.7%.  

Secara keseluruhan tingkat ketercapaian dari standar yang ditetapkan sebesar 35 

adalah 19.30 atau baru mencapai 55.14%. Dengan demikian maka secara umum 

kemampuan guru dalam penggunaan alat peraga pembelajaran IPA masih dalam klasifikasi 

cukup.  

Guru dengan kemampuan menggunakan alat peraga pembelajaran dengan 

kualifikasi A atau sangat baik adalah sebanyak 0. Jumlah guru yang mempunyai kemampuan 

dalam menggunakan alat peraga pembelajaran dengan kualifikasi B atau baik adalah 

sebanyak 4 orang guru atau 40.0%. Jumlah guru yang mempunyai kemampuan dalam 

menggunakan alat peraga pembelajaran dengan kualifikasi C atau cukup adalah sebanyak 4 

orang guru atau 40.00%. Guru dengan kemampuan menggunakan alat peraga 

pembelajaran dengan kualifikasi D atau kurang adalah sebanyak 2 orang atau 20.00%. Data 

kemampuan guru berdasarkan kualifikasi dapat disajikan ke dalam tabel berikut. 

Tabel 5 Kemampuan Guru dalam Penggunaan Alat Peraga Berdasarkan Kualifikasi Tindakan 

Siklus I 

No. Kualifikasi Jumlah % 

1. Kualifikasi A (Sangat Baik) 0 0 

2. Kualifikasi B (Baik) 4 40.00 

3. Kualifikasi C (Cukup) 4 40.00 

4. Kualifikasi D (Kurang) 2 20.00 

 Jumlah 10 100.00 

 

Berdasarkan hasil-hasil yang sudah dicapai pada tindakan supervisi Siklus I di atas, 

selanjutnya dapat dikemukakan refleksi sebagai berikut: 

1. Kemampuan guru dalam penggunaan alat peraga pembelajaran IPA mengalami 

peningkatan setelah dilakukan supervisi akademik berkelanjutan dengan pendekatan 

kelompok metode direktif meskipun belum optimal, yaitu belum mencapai 80%. Hal ini 

ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan guru dalam setiap aspek pembelajaran. 

2. Kelemahan yang masih ada pada guru adalah dalam hal kegiatan inti pembelajaran. Hal 

ini ditunjukkan dengan tingkat ketercapaian yang baru mencapai 47% dan 55,6%. 

3. Hal-hal yang masih kurang menjadi fokus supervisi pada tindakan siklus berikutnya. 

Kelemahan tersebut adalah dalam aspek kegiatan inti dan penutup pembelajaran. 

Kemampuan Guru dalam Penggunaan Alat Peraga Pembelajaran IPA pada 

Tindakan Siklus II 

Perencanaan dalam tindakan Siklus II dilakukan dengan mengacu pada hasil refleksi 

dari tindakan Siklus I. Perencanaan pada tindakan Siklus II adalah sebagai berikut: 1) 

Pengawas mempersiapkan materi bimbingan dalam penggunaan alat peraga pembelajaran 

IPA dengan fokus pada kegiatan pokok pembelajaran; 2) Materi yang disampaikan berupa 
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berbagai metode pembelajaran yang dapat melibatkan siswa untuk lebih aktif dalam 

pembelajaran; dan 3) Pengawas mempersiapkan instrumen pengamatan. 

Pelaksanaan tindakan supervisi Siklus II dilakukan pada hari Sabtu setelah selesai 

jam pelajaran yang didahului dengan pengumuman pelaksanaan kegiatan satu hari 

sebelumnya. Pelaksanaan dilakukan pada minggu III bulan Agustus tahun 2020. Kegiatan 

supervisi dilakukan dengan model office conference di ruang guru di Madrasah Ibtidaiyah 

Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. 

Pada tahap ini, Pengawas memberikan materi bimbingan berupa beberapa metode 

pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran yang menggunakan alat 

peraga pembelajaran. Kegiatan diakhiri dengan simulasi salah satu metode pembelajaran 

yang dipilih berupa metode pembelajaran kooperatif yang dapat melibatkan seluruh siswa 

dalam pembelajaran. Beberapa orang guru diminta melakukan simulasi kegiatan 

pembelajaran. 

Kegiatan pengamatan dilakukan dengan melakukan kunjungan kelas sesuai dengan 

jadwal yang telah disepakati bersama dengan guru kelas. Pengamatan dilakukan terhadap 

aspek-aspek perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan supervisi diakhiri 

dengan wawancara dengan guru kelas tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan. 

Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa kemampuan guru dalam 

penggunaan alat peraga pembelajaran meningkat dibandingkan pada tahap sebelumnya. Hal 

ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya guru yang memperoleh kualifikasi nilai lebih baik 

dibandingkan siklus sebelumnya.  

Hasil penilaian supervisi pada Siklus II dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 6 Kemampuan Guru dalam Penggunaan Alat Peraga Pembelajaran Siklus II 

No. Nama Guru Kl 
Skor 

Ttl 
Kualifika

si I IIA IIB IIC 

1. AST IV 6 4 16 3 29 A 

2. DAL II 6 4 17 3 30 A 

3. TUK VI 5 4 14 3 26 B 

4. YAT V 7 4 17 3 31 A 

5. PUN III 5 3 12 3 23 C 

6. SET V 5 4 18 3 30 A 

7. SUH III 5 4 12 3 24 B 

8. BAS VI 5 4 14 3 26 B 

9. SUP IV 4 4 10 3 21 C 

10. KHO II 5 4 12 3 24 B 

Jumlah Skor 53 39 142 30 264 

B 
Skor Rata-rata 5.30 3.90 14.2 3.0 26.4 

Standar Ketercapaian 7 5 20 3 35 

Tingkat Ketercapaian (%) 75.7 78.0 71.0 100. 75.4 

 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kemampuan guru dalam penggunaan alat 

peraga pembelajaran IPA tindakan Siklus II pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa skor 

terendah adalah sebesar 21, skor tertinggi sebesar 31, dan skor rata-rata sebesar 26,40. 

Atas dasar hal tersebut maka kemampuan guru dalam penggunaan alat peraga 

pembelajaran IPA pada tindakan Siklus II dapat diklasifikasikan ke dalam kkualifikasi B atau 

baik.  
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Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa guru yang 

mempunyai kemampuan menggunakan alat peraga pembelajaran pada tindakan supervisi 

Siklus II adalah sebagai berikut. Guru dengan penilaian kemampuan pembelajaran dengan 

kualifikasi sangat baik atau A adalah sebanyak 4 orang atau 40.00%. Jumlah guru yang 

mempunyai kemampuan dalam pembelajaran dengan kualifikasi B atau baik adalah 

sebanyak 4 orang guru atau 40.00%. Jumlah guru yang mempunyai kemampuan dalam 

pembelajaran dengan kualifikasi C atau cukup adalah sebanyak 2 orang guru atau 20.00%.  

Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan supervisi akademik yang dilakukan 

Pengawas di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara tahun pelajaran 

2020/2021 dapat meningkatkan kemampuan guru dalam penggunaan alat peraga 

pembelajaran IPA. Hal ini ditunjukkan dengan skor rata-rata kemampuan dalam penggunaan 

alat peraga pembelajaran IPA sebesar 13.70 atau berada dalam kategori kurang atau D.  

Kegiatan supervisi berupa bimbingan dapat meningkatkan kemampuan guru dalam 

menggunakan alat peraga. Hal ini diindikasikan dengan meningkatnya kualifikasi 

kemampuan guru dalam penggunaan alat peraga pembelajaran IPA yang ditunjukkan 

dengan skor rata-rata sebesar 19.30 atau pada kategori C (Cukup). Kegiatan supervisi pada 

tindakan Siklus II semakin meningkatkan kemampuan guru dalam penggunaan alat peraga 

pembelajaran IPA. Hal ini diindikasikan dengan meningkatnya kualifikasi kemampuan guru 

pada tindakan Siklus II hingga mencapai skor rata-rata sebesar 26.40 atau masuk ke dalam 

klasifikasi B (Baik).  

Data peningkatan kemampuan guru berdasarkan kualifikasi dapat disajikan ke dalam 

tabel berikut. 

Tabel 8 Peningkatan Kemampuan Guru dalam Penggunaan Alat Peraga 

No. Aspek Penilaian Awal Siklus I Siklus II 

1. Aspek I 2.8 4.1 5.3 

2. Aspek IIA 2.6 3.5 3.9 

3. Aspek IIB 6.9 9.4 14.2 

4. Aspek III 1.4 2.3 3 

5. Total 13.7 19.3 26.4 

 

Data perkembangan kemampuan guru dalam pembelajaran berdasarkan setiap 

aspek penilaian pada tabel di atas dapat disajikan ke dalam diagram sebagai berikut. 
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Gambar 3 Diagram Peningkatan Kemampuan Guru dalam Penggunaan Alat Pembelajaran 

dari Tahap Awal hingga Siklus II 

Hasil tersebut sesuai dengan konsep utama supervisi akademik menurut Glickman 

(dalam Purwanto, 2004) yang menjelaskan bahwa supervisi akademik adalah serangkaian 

kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam menggunakan alat 

peraga pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran Glickman (1981). Berdasarkan 

penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa supervisi akademik merupakan upaya membantu 

guru-guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran. Dengan 

demikian, esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai unjuk kerja guru dalam 

mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan 

profesionalismenya. 

PENUTUP 

Simpulan  

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian, selanjutnya dapat diperoleh 

simpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan supervisi akademik berkelanjutan dalam meningkatkan kemampuan guru 

menggunakan alat peraga pembelajaran IPA bagi guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah 

Kecamatan Nalumsari Jepara tahun pelajaran 2020/2021 dilaksanakan dalam dua siklus 

tindakan. Pelaksanaan dilakukan dengan model office conference dengan pemberian 

bimbingan dan supervisi di kelas pada saat kegiatan pembelajaran dilakukan. 

2. Supervisi akademik berkelanjutan dapat meningkatkan kemampuan guru menggunakan 

alat peraga pembelajaran IPA bagi guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan 

Nalumsari Jepara tahun pelajaran 2020/2021. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya 

kemampuan guru dalam penggunaan alat peraga pembelajaran IPA pada setiap siklus 

tindakan yang dilakukan. 

Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, selajutnya dapat dikemukakan beberapa 

saran sebagai berikut: 
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1. Bagi Pengawas Sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi yang dilakukan 

secara sistematis mampu meningkatkan kemampuan menggunakan alat peraga 

pembelajaran IPA bagi guru. Untuk itu disarankan kepada pengawas agar dalam 

melakukan supervisi akademik dilakukan secara konstruktif dan sistematis serta 

berkelanjutan. 

2. Bagi Guru Kelas. Kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas bukanlah 

untuk mencari kesalahan guru, untuk itu disarankan kepada para guru agar dapat 

memanfaatkan kegiatan supervisi guna meningkatkan kemampuan dalam penggunaan 

alat peraga pembelajaran yang dilakukan. 
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