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RINGKASAI\

Supervisi aka emik merupakan layanan bantuan yang diberikan kepala

sekolah kepada guru-guru dalam upaya perbaikan ploses pembelajaran. Kinerja

guru memiliki konkibusi besar dalam proses pembelajaran karena gUrulah yang

secafa langsung bersentuhan atau berhadapan dengan peserta didilL sehingga

perlu ada pengawasan baik secara langsung mau pun tidak langsung oleh kepala

se*olah melalui kegiatan supervisi akademik.

Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis efektifitas pelaksanaan

supervisi akademik kepala sekolah pada SD Negeri yang berada pada lingkup

Unit Pelaksana Teknis Daerah ruPfD) Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten

Konawe Selatan. Jenis penilianan ini adalah penelitian kualitatif dengan

pendekatan fenomenologi. Subjek penelitian yaitu Kepala UPTD Kecamatan

Palangga $6l4ren, kepala sekolah dan guru pada SD Negeri yang betada pada

lingkup Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Palangga Selatan

Kabupaten Konawe Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan

mengunakan tiga cara yaitu observasi non partisipan yang tidak terstruktur,

wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang

digunakan yaitu dengan alur, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan

tahap verifikasi. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan pendekatan

triangulasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: efektifitas pelaksanaan supervisi
akdemik kepala sekolah pada SD Negeri lingkup UPTD Kecamatan Palangga

Selatan dilihat dari: 1) psreoeanaan supervisi akademik kepala sekolah telah

dilaksanakan secara efektif semua stakeholder pendidikan dalam

menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas ditentukan oleh semua pihak
tidak terkeclali guru, kepala sekolah, kepala UPTD dan Dinas terkait. Sehingga
dalam merancang perencanaan supervisi harus dilakukan dengan bekerja sama.

2) pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah telah dilaksanakan secara

efektil guru diharapkan untuk membuat RPP yang mencakup standar
kompetensi, kompetensi dasar, indikator keberhasilan, dan materi ajar, penyajian
materi yang menyenangkan, penggunaan metode yang tepat, adanya media
sebagai pendukung proses pembelajaran dan tugas yang mampu mengukur
seluruh kemampuan siswa baik itu pada penerapan kurikulum KTSP maupun
KURTILAS. 3) tindak lanjut pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah

telah dilaksanakan secara efektif, pembinaan dilakukan secara berkelanjutan dan

sistematis dengan tema yang berkaitan dengan permasalahan yang di alami oleh
guru.

Kata Kunci: Supervisi Akademik Kepala Sekolah
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