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5. Keadaan Siswa MIN 2. 

 

Jumlah siswa MIN 2 Tanggamus pada Tahun Pelajaran 2015/2016  

berjumlah 210 siswa yang terbagai dalam 8 kelas. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini 

penulis sajikan data siswa dalam sebuah tabel berikut: 

Tabel  2 

Rekapitulasi Siswa  MIN 2 Tanggamus 

Tahun Pelajaran 2015/2016  

  

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 I  23 16 39 

2 II 13 16 29 

3 III 29 17 46 

4 IV 24 21 45 

5 V 16 15 31 

6 VI  10 10 20 

Jumlah 115 95 210 
Sumber : Data Rekapitulasi siswa MIN Purwodadi Tahun Pelajaran 2015/2016 . 

 

Dari jumlah siswa yang ada tersebut  semuanya merupakan siswa yang 

berasal dari lingkungan Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. 

6. Keadaan dan Fasilitas Madrasah 

MIN 2 Tanggamus  memiliki beberapa fasilitas sekolah sebagai sarana 

pendukung dalam proses kegiatan belajar mengajar. Untuk lebih jelasnya penulis 

sajikan data fasilitas dalam sebuah tabel yaitu sebagai berikut: 
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Tabel  3 

Daftar Sarana dan Jenis Barang yang Dimiliki  

MIN 2 Tanggamus  

No Sarana pendidikan atau jenis barang Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Lokal/kelas 

Ruang kepala 

Ruang dewan guru 

Gedung  perpustakaan 

W C  

Gedung perumahan 

8 

1 

1 

1 

6 

1 

Sumber: Observasi, Tanggal 4 April  2015. 

 7. Struktur Organisasi MIN 2 Tanggamus  

 

 Untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi di MIN 2 Tanggamus 

maka, di buat struktur organisasi, yakni sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komite Kepala Madrasah 

Bidang 

Kesiswaan 

Bidang 

Kurikulum 

Staf TU 

Pembina Pramuka, Pembina UKS, Guru Kelas, dan 

Pembina Kegiatan Lainnya 

Siswa – Siswi MIN 2 Tanggamus 
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Berdasarkan gambar struktur organisasi di atas, maka untuk lebih jelasnya 

memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, sebagai berikut: 

a. Kepala madrasah 

Kepala madrasah mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab 

terhadap seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah. Kepala sekolah berfungsi dan 

bertugas sebagai edukator, manajer, administrator dan supervisor, pemimpin/leader 

inovator, motivator, rincian tugasnya sebagai berikut: 

1) Kepala madrasah sebagai edukator 

Kepala sekolah selaku edukator bertugas melaksanakan proses belajar 

mengajar secara efektif dan efisien (lihat tugas guru), 

2) Kepala madrasah selaku manajer, mempunyai tugas: 

(a) Menyusun perencanaan 

(b) Mengorganisasikan kegiatan 

(c) Mengarahkan kegiatan 

(d) Mengkoordinasikan kegiatan 

(e) Melaksanakan pengawasan 

(f) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan 

(g) Menentukan kebijaksanaan 

(h) Mengadakan rapat 

(i) Mengambil keputusan 

(j) Mengatur proses belajar mengajar 

(k) Mengatur administrasi ketatausahaan, siswa, ketenagaan, sarana dan 

prasarana, keuangan/RAPBS 

(l) Mengatur organisasi siswa intra sekolah (OSIS) 

(m)  Mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi terkait. 

 

3) Kepala madrasah selaku administrator 

Bertugas menyelenggarakan administrasi perencanaan, perpustakaan, 

pengorganisasian, pengawasan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, 
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ketenagaan, kantor, keuangan, laboratorium, ruang keterampilan/kesenian, 

bimbingan konseling, usaha kesehatan sekolah (UKS), organisasi siswa intra 

sekolah (OSIS), serbaguna, media, dll. 

4) Kepala madrasah selaku supervisor bertugas menyelenggarakan supervisi 

mengenai: 

(a) Proses Belajar Mengajar 

(b) Kegiatan bimbingan dan konseling 

(c) Kegiatan ekstrakurikuler 

(d) Kegiatan ketatausahaan 

(e) Kegiatan kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait 

(f) Sarana dan prasarana 

(g) Kegiatan OSIS 

(h) Kegiatan 10 K 

 

5) Kepala madrasah sebagai Pimpinan/Leader: 

(a) Dapat dipercaya, jujur dan bertanggung jawab. 

(b) Memahami kondisi kondisi guru, karyawan dan siswa 

(c) Memiliki visi dan memahami misi sekolah 

(d) Mengambil keputusan urusan intern dan ekstern sekolah 

(e) Membuat, mencari dan memilih gagasan baru. 

 

6) Kepala madrasah sebagai inovator, melakukan pembaharuan dibidang: 

(a) KBM 

(b) BK 

(c) Ektrakurikuler 

(d) Pengadaan 

(e) Melaksanakan pembinaan guru dan karyawan 

(f) Melakukan pembaharuan dalam menggali sumber daya di komite sekolah 

dan masyarakat 

 

7) Kepala madrasah sebagai motivator 

(a) Mengatur ruang kantor yang kondusif untuk belajar 

(b) Mengatur ruang kantor yang kondusif untuk KBM/BK 

(c) Mengatur ruang kantor yang kondusif untuk praktikum 

(d) Mengatur ruang perpustakaan yang kondusif untuk belajar 
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(e) Mengatur halaman/lingkungan sekolah yang sejuk dan teratur 

(f) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis sesama guru dan karyawan 

(g) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antar sekolah dan lingkungan 

(h) Menerapkan prinsip penghargaan dan hukuman. Dalam melaksanakan 

tugasnya, kepala sekolah dapat mendelegasikan kepada wakil kepala 

sekolah. 

 

b. Guru 

Guru bertanggung jawab kepada kepala madrasah dan mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Tugas dan 

tanggung jawab seorang guru meliputi membuat perangkat program pengajaran: 

1) AMP 

2) Program Tahunan 

3) Program rencana pengajaran 

4) Program rencana pengajaran 

5) Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

6) Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan 

umum, ujian akhir 

7) Melaksanakan analisis ulangan harian 

8) Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan 

9) Mengisi daftar nilai siswa 

10) Melaksanakan kegiatan bimbingan (pengimbasan pengetahuan) kepada 

guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajarn. 

11) Membuat alat pelajaran/alat peraga 

12) Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum 

13) Melaksanakan tugas tertentu di sekolah 

14) Mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung 

jawabnya membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar siswa. 

15) Mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pengajaran 

16) Mengatur kebersihan ruang kelas dan ruang praktikum 

17) Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk menaikkan 

pangkatnya. 
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8. Prestasi Sekolah  

Berikut daftar prestasi yang pernah diperoleh para siswa/i MIN 2 

Tanggamus baik di bidang akademik maupun non akademik dalam 2 tahun 

terakhir. 

Tabel 4 

Daftar Prestasi Siswa-Siswi MIN 2 Tanggamus 

Dari Tahun 2014 s/d 2015 

 

NO JENIS LOMBA TINGKAT JUARA TAHUN 

1 Solosong Putri Pekan Apresiasi Pendidikan  

Musik dan Sport  Kabupaten 

I 2014 

2 LPBB Putri Antar SD Tingkat Kabupaten I 2014 

3 Senam Pramuka Gelora Penggalang Se-Kwarcab   

Kabupaten 

III 2014 

4 Senam 

Tanggamus Sehat 

Tinggkat Sekolah Dasar HUT 

PGRI Tanggamus 

II 2014 

5 LPBB Putra Gebyar Lomba Penggalang Se-

Kwarda Lampung 

II 2014 

6 KSM 

(matematika) 

Tingkat MI Sekabupaten I 2014 

7 KSM (IPA) Tingkat MI Sekabupaten II 2014 

8 Pidato Bahasa 

Indonesia 

Aksioma   Kabupaten I 2015 

9 Tari Kreasi 

FLS2N 

Kabupaten III 2015 

10 Rebana Kabupaten III 2015 

11 Seak Bola Mini O2SN Kabupaten III 2015 
Sumber : Dokumen MIN 2 Tanggamus TP. 2015/2016  

 

B. Hasil Data Penelitian 

Pada bagian ini peneliti akan menyajikan keseluruhan temuan dari hasil 

penelitian yaitu data tentang  supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan 
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kinerja guru. Untuk memudahkan  pemahaman, maka peneliti akan membuat 

sistematika penyajian yang diuraikan sebagai berikut, yaitu: 

1. Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah 

Dalam kapasitasnya kepala madrasah sebagai seorang supervisor, maka 

ada beberapa langkah kegiatan supervisi yang harus dilakukannya, yaitu: 

a. Merencanakan program supervisi  

Merencanakan supervisi merupakan hal yang idealnya harus 

dilakukan oleh seorang supervisor. Tahapan perencanaan  yang dimaksud 

adalah kegiatan dari Kepala  madrasah dalam mempersiapkan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan supervisi. Perencanaan supervisi setidaknya akan 

menjadi pijakan dalam melaksanakan kegiatan supervisi itu sendiri. 

Berdasarkan data dokumentasi yang penulis dapat dari kepala MIN 2 

Tanggamus,   bahwa beliau telah melakukan perencanaan program supervisi 

dengan matang, yang meliputi jadwal supervisi masing-masing guru, 

instrument supervisi, atau alat yang mendukung lainnya.
1
  

Data dokumentasi tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara 

peneliti dengan kepala madrasah yang dapat penulis kemukakan sebagai 

berikut: 

”Berangkat dari tujuan supervisi yang saya lakukan adalah agar SDM 

yang ada di sekolah  dapat bekerja dengan baik serta dapat menjaga 

mutu proses maupun hasil pendidikan di sekolah. Secara teknis hal-hal 

yang dilakukan adalah merencanakan program supervisi, 

melaksanakan program supervisi, dan menindaklanjuti program 

                                                 
1
 Dokumentasi, Tentang Perencanaan Program supervise, diambil tanggal 5 Januari 2016 
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supervisi. Dan berdasarkan panduan standard pelaksanaan supervisi, 

hal yang dilakukan adalah tahapan persiapan melalui proses seperti 

penyusunan program supervisi yang sesuai dengan teknis  petunjuk 

pelaksanaan, selain itu menyusun jadwal supervisi kelas kepada guru-

guru sebagai acuan dalam melaksanakan supervisi”.
2
 

 

Lebih lanjut beliau menjelaskan: 
 

”Masih dalam tahap perencanaan, beberapa yang harus saya lakukan 

diantaranya yaitu membuat beberapa instrument tentang  penilaian 

kinerja. Penyusunan instrument ini juga kami biasanya meminta 

petunjuk dari pengawas atau kepala madrasah pada madrasah lain 

supaya apa yang menjadi tujuan dari supervisi dapat dicapai 

berdasarkan kriteria yang ada”.
3

 

 
Kutipan di atas menegaskan bahwa dalam tahap persiapan ini kepala 

madrasah sebagai supervisor telah menentukan nama guru yang akan 

disupervisi sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, dan juga menyiapkan 

instrumen penilaian berdasarkan kriteria yang ada.  

b. Melaksanakan tehnik supervisi  

Pada tahap pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala 

madrasah, dalam melaksanakannya beliau terapkan secara sistematis, yaitu 

sesuai jadwal dan berdasarkan instrumen yang dibuatnya. Dalam kaitan ini 

beliau menjelaskan: 

”Supervisi merupakan  tugas  rutin  yang  harus  saya laksanakan  

secara berkelanjutan  terhadap guru yang bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana guru melaksanakan tugas yang  diembannya yang pada 

akhirnya akan meningkatkan kinerja mereka. Ada banyak hal yang 

akan saya supervisi dari mereka, diantaranya  bagaimana guru 

menyiapkan perangkat pembelajaran baik silabus maupun RPP, 

                                                 
2
 Kusairi, S.Pd.I, Kepala MIN 2 Tanggamus, Wawancara,  Tanggal 5 Januari 2016. 

3
 Kusairi, S.Pd.I, Kepala MIN 2 Tanggamus, Wawancara,  Tanggal 5 Januari 2016. 
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melaksanakan pembelajaran sampai kepada bagaimana evaluasi 

pengajaran dilaksanakan”.
4
 

 

Lebih lanjut belia menjelaskan: 

“Proses pelaksanaan supervisi yang menyangkut perangkat 

pembelajaran,  sebelum sampai pada waktu supervisi perangkat, saya 

akan memberi ultimatum kepada seluruh dewan guru untuk  

menyelesaikan Silabus dan RPP sampai batas waktu yang telah saya 

tentukan,  dan saya juga menegaskan bahwa perangkat pembelajaran 

merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. 

Hal ini sengaja saya tegaskan agar masing-masing guru mempunyai 

perangkat….., tapi memang walaupun sedemikian saya tegaskan, 

ternyata masih ada juga guru yang belum membuatnya”.
5
 

 

Untuk menguatkan pendapat kepala madrasah seperti tersebut di atas, 

Peneliti melakukan wawancara terhadap salah seorang guru terkait hal 

tersebut, dalam wawancara dengan salah seorang guru diperoleh penjelasan 

sebagai berikut: 

“Pada saat rapat awal tahun pelajaran… Kepala madrasah termasuk 

sosok yang tegas, untuk persiapan mengajar guru berupa perangkat 

pembelajaran, kami semua dewan guru harus membuatnya, bahkan 

beliau mengancam tidak akan mencairkan tunjangan sertifikasi bila 

kami tidak membuatnya. …… memang sebenarnya kami sadar bahwa  

membuat perangkat merupakan tugas kami sebagai guru”.
6
 

  

Perangkat pembelajaran merupakan administrasi yang memang harus 

dibuat oleh guru, perangkat ini juga sebagai tolak ukur bagi guru mampu 

atau tidaknya  dalam proses merumuskannya. Dari perangkat ini juga untuk 

melihat bagaimana guru mampu berinovasi dalam pengembangannya baik 

itu yang menyangkut media pembelajaran atau menyusun alat evaluasi. Hal 

                                                 
4
 Kusairi, S.Pd.I, Kepala MIN 2 Tanggamus, Wawancara,  Tanggal 5 Januari 2016. 

5
 Kusairi, S.Pd.I, Kepala MIN 2 Tanggamus, Wawancara,  Tanggal 5 Januari 2016. 

6
 Samarudin, S.Pd.I, Guru MIN 2 Tanggamus,  Wawancara,  Tanggal 7 Januari 2016 



129 

 

ini seperti yang disampaikan oleh kepala madrasah, beliau mengatakan: 

“… dari beberapa perangkat yang dibuat oleh para guru, dari sini saya 

dapat melihat sejauh mana guru dapat merumuskas proses sampai 

menjadi sebuah perangkat. Dari beberapa yang saya lihat, banyak dari 

mereka yang tidak mau bersusah payah merumuskannya, tapi hanya 

dengan meng-copy paste dari perangkat yang sudah ada tanpa 

menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Namun demikian, banyak juga 

guru yang sudah mampu merumujskannya dengan proses yang benar. 

Selain itu ari perangkat ini juga saya bias melihat guru mampu 

menciptakan media pembelajaran yang disesuaikan dengan materi 

yang akan dismpaikannya”.
7
 

 

Dari beberapa penjelasan di atas, bahwa kepala madrasah telah 

melakukan supervisi pada aspek perencanaan guru dalam pembelajaran baik 

silabus maupun RPP terhadap guru sesuai prosedur.  

Pada tataran supervisi guru melaksanakan tugas pembelajaran, kepala 

madrasah selaku supervisor akan memperhatikan waktu pelaksanaan sesuai 

jadwal yang memang sebelumnya sudah diketahui dan disepakati bersama 

dengan dewan guru. Hal ini menjadi sangat penting karena menyangkut 

kesiapan guru yang akan disupervisi, berdasarkan data wawancara diperoleh 

keterangan: 

”Waktu  pelaksanaan  supervisi pembelajaran, saya akan berpedoman 

kepada jadwal yang telah saya buat dan telah  saya beritahukan  kepada 

guru yang bersangkutan sebab dikhawatirkan jika tanpa 

pemberitahuan, guru akan merasa kurang siap, atau guru mengadakan 

ulangan harian atau aktivitas lainnya yang nantinya mengganggu 

jalannya pembelajaran”.
8
 

 

                                                 
7
 Kusairi, S.Pd.I, Kepala MIN 2 Tanggamus, Wawancara,  Tanggal 5 Januari 2016. 

8
 Kusairi, S.Pd.I, Kepala MIN 2 Tanggamus, Wawancara,  Tanggal 5 Januari 2016. 
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Meskipun secara penjadwalan kepala madrasah sudah menentukan 

waktu untuk masing-masing guru kapan kunjungan kelas dilakukan, namun 

karena kesibukan lain sebagai kepala madrasah dan juga banyaknya guru 

yang ada, maka bisa terjadi kunjungan kelas tidak bisa terlaksana sesua 

jadwal. Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala madrasah yaitu: 

”Secara tertulis saya telah menyusun jadwal untuk kegiatan supervisi 

berupa kunjungan kelas, namun demikian karena kesibukan lain, 

biasanya kunjungan kelas tidak terlaksana sesuai jadwal. Juga 

banyaknya dewan guru yang bertugas di MIN ini  kemungkinan untuk 

malakukan kunjungan satu persatu tidak akan tercapai. Namun saya 

sebagai kepala madrasah tetap mengusahan agar kunjungan kelas dapat 

tercapai 100% ”.
9
 

 

Lebih lanjut beliau menjelaskan: 

”...  supervisi pelaksanaan pembelajaran guru, yang saya lakukan 

adalah dengan kunjungan kelas, dari sini saya dapat melihat bagaimana 

guru melaksanakan proses pembelajaran dari pendahuluan, kegiatan 

inti sampai dengan guru menutup pelajaran. Dari proses ini juga akan 

terlihat kesesuaian antara RPP dengan materi yang di sampaikan oleh 

guru, kemudian bagaimana guru memanfaatkan waktu dengan baik 

sesuai alokasi waktu yang direncanakan dalam RPP, di samping itu 

juga untuk melihat bagaiman guru menggunakan metode dan media 

pembelajaran”.
10

 

 

Untuk menguatkan penjelasan kepala madrasah, peneliti juga 

mencoba untuk melakukan croscek dengan guru, terkait hal yang 

disampaikan. Dalam wawancara diperoleh penjelasan sebagai berikut: 

“….sebelum melaksanakan kunjungan kelas, Bapak kepala madrasah 

akan memberitahukan kepada kami bahwa beliau akan melakukan 

kunjungan. Dalam kunjungan kelas kepala madrasah akan melihat 

langsung bagaimana kami melaksanakan proses pembelajaran, 

                                                 
9
 Kusairi, S.Pd.I, Kepala MIN 2 Tanggamus, Wawancara,  Tanggal 5 Januari 2016. 

10
 Kusairi, S.Pd.I, Kepala MIN 2 Tanggamus, Wawancara,  Tanggal 5 Januari 2016. 
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bagaimana kami membuka, melakukan kegiatan inti dan menutup 

pelajaran. Teknis  kunjungan kelas yang beliau lakukan yaitu dengan 

duduk di dalam ruanganan menunggui kami dalam proses 

pembelajaran sampai selesai sambil mencatat kemungkinan yang 

menjadi temuan selama proses supervisi.
11

 

 

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh salah seorang guru 

MIN 2 Tanggamus dalam wawancara, beliau menjelaskan: 

“sebelumnya melakukan supervise beliau terlebih dahulu akan 

menanyakan tentang persiapan RPP yang ada, materi yang disampaian, 

media pembelajaran yang dipakai,  serta alat penilaian yang digunakan. 

Agaknya semua pertanyaan yang beliau ajukan sebagai pedoman 

dalam kegiatan supervise. Ketika selesai proses supervise beliau akan 

memberitahukan tentang kelemahan-kelemahan kami dalam 

melakukan pengajaran.
12

 

 

Selain kunjungan kelas, tehnik lain yang dipakai oleh kepala 

madrasah dalam melaksanakan supervisi yaitu dengan melakukan observasi 

kelas, karena observasi kelas juga merupakan tehnik supervisi. Observasi kelas 

ini biasanya dilakukan sebagai altrenatif  dari kegiatan kunjungan kelas.  Tehnik 

observasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk melihat 

dan mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas yang 

bersangkutan. 

Berkaitan dengan observasi kelas, diperoleh data dari hasil 

wawancara peneliti dengan kepala madrasah yaitu sebagai berikut: 

“tehnik supervise selain kunjungan kelas yang saya lakukan adalah 

observasi kelas.  Observasi kelas biasanya berlaku bagi guru yang 

secara jadwal kunjungan tidak terlaksana. dengan observasi kelas ini 

setidaknya tugas saya sebagai seorang supervisor telah saya kerjakan. 

                                                 
11

 Sri Hadna, S.Pd.I, Guru MIN  2 Tanggamus, Wawancara,  Tanggal 10 Januari 2016 
12

 Mukarromah, S.Pd.I, guru MIN 2 Tanggamus, Wawancara, Tanggal 10 januari 2016 
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Dari observasi kelas ini saya akan melihat dari balik kaca/luar kelas 

proses pembelajarn yang sedang berlangsung.
13

 

 

Berdasarkan uraian diatas yang didapat dari hasil wawancara mapun 

dokumentasi dapat diketahui bahwa pelaksanaan supervisi oleh kepala 

madrasah pada aspek guru melaksanakan pembelajaran telah dilaksanakan 

dengan baik. Ditinjau dari segi teori supervisi dapat  diungkapkan bahwa 

pada dasarnya kepala madrasah telah berupaya dalam meningkatkan 

kompetensinya sebagai supervisor telah menjalankan secara maksimal,   

namun  karena  keterbasan  waktu  sehingga  baru sebagian saja yang 

dapat ditanganinya. 

Selain supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah  pada aspek 

guru melaksanakan pembelajaran, aspek lain yang juga harus mendapat 

perhatian adalah aspek penilaian pemebelajaran. Pada aspek ini diperoleh data 

dari hasil wawancara peneliti dengan salah seorang guru, beliau menjelaskan: 

”Kepala madrasah selalu menganjurkan kepada kami untuk melakukan 

penilaian hasil belajar siswa, hal ini untuk mengetahui bagaimana 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. beliau menekankan agar setiap 

selesai pokok bahasan dilakukan penilaian. Minimal dalam satu 

semester 3 kali dilaksanakan”.
14

 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah seorang guru yang 

menjelaskan: 

”Proses penilaian hasil belajar siswa selalu kami lakukan, dari penilaian 

ini kami bisa melihat hasil pemebalajar yang telah kami berikan kepada 

siswa. kami mempunyai buk nilai sebagai rekapitulasi hasil penilaian 

                                                 
13

 Kusairi, S.Pd.I, Kepala MIN 2 Tanggamus, Wawancara,  Tanggal 5 Januari 2016. 
14

 Dian Suherman, S.Pd.I, Guru MIN 2 Tanggamus, Wawancara,  Tanggal 10  Januari 2016. 
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setiap semester, baik itu ulangan harian maupun ujian semester. Soal-

soal yang telah kami buat akan kami himpun untuk dijadikan bank soal. 

hal ini sesuai dengan anjuran kepala madrasah.
15

 

 

Penjelasan lain juga dimukakan oleh seorang guru yaitu sebagai berikut: 

 

”......Setiap soal yang kami buat akan kami himpun sedemikian rapi 

agar ketika ditanya oleh kepala madrasah kami akan dengan mudah 

menunjukkannya”
16

 

 

Seperti yang telah dikemukan oleh para guru, hal sama juga dipertegas 

oleh kepala madrasah, belaiu menjelaskan: 

”selain tugas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, tugas lain 

yang tidak kalah penting adalah melaksanakan evaluasi pembelajaran. 

Evaluasi akan sangat penting artinya bagi kami agar kami dapat 

mengukur ketercapaian para siswa setelah pendapatkan pengajaran dari 

para guru. Menyusun instrumen penilaian saya menganjurkan agar 

disesuaikan dengan tujuan materi yang ingin dicapai, apakah harus 

dengan tes tertulis atau praktek. misalnya wudlu, sholat dll. Instrumen 

berupa tes tertulis saya anjurkan untuk dibuatkan bank soal. Hal ini juga 

akan mempermudah jika sewaktu-waktu madrasah ini mendapatkan 

tugas untuk membuat soal yang dipakai untuk keperluan semester atau 

ujian nasional.
17

 

 

c. Menindaklanjuti hasil supervisi 

Tugas selanjutnya kepala madrasah sebagai supervisor adalah 

melakukan umpan balik atau tindak lanjut dari pelaksanaan supervisi. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara, kepala 

madrasah telah melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi dengan 

memberikan penilaian yang tertuang dalam intrumen yang ada pada kepala 

madrasah. Selain itu beliau akan mengumumkan secara umum tentang 
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supervisi yang dilakukannya pada saat rapat kordinasi. berikut ini hasil 

wawancara peneliti dengan kepala madrasah: 

“Saya mengakui kelemahan kami sebagai supervisor dalam 

memberikan tindaklanjut terhadap hasil temuan supervisi yang saya 

lakukan. saya hanya sebatas memberi penilaian berupa angka-angka 

dengan criteria skor yang telah dibuat, selain itu kami akan 

mengekspos hasil temuan berupa kekurangan dan kelemahan guru 

secara umum pada saat rapat kordinasi yang setiap 2 bulan kami 

laksanakan.”
18

 

 

Berdasarkan dokumentasi yang ada pada kepala madrasah tentang 

penilaian hasil supervisi mengenai perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, dan 

evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat dilihat pada tabel 8, tabel 

9, dan tabel 10. 

2. Kinerja Guru 

 Guru merupakan profesi profesional di mana ia dituntut untuk berupaya 

semaksimal mungkin menjalankan profesinya sebaik mungkin. Sebagai seorang 

profesional maka tugas sebagai pendidik, pengajar dan pelatih hendaknya dapat 

berimbas kepada siswanya. Dalam hal ini guru hendaknya dapat meningkatkan 

terus kinerjanya yang merupakan modal bagi keberhasilan pendidikan. 

 Jika kinerja adalah kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan 

oleh individu, maka kinerja merupakan output pelaksanaan tugas. Kinerja untuk 

tenaga guru umumnya dapat diukur melalui: (1) kemampuan membuat rencana 

pelajaran; (2) kemampuan melaksanakan rencana pelajaran; (3) kemampuan 

melaksanakan evaluasi. 
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Tabel 5 

Hasil Supervisi Perencanaan Pembelajaran 

 

No. Nama Guru 

Indikator Perencanaan  

Pembelajaran 

Jumlah  

Skor 

T
u

ju
an

 P
em

b
el

aj
ar

an
 

B
ah

an
 B

el
aj

ar
/M

at
er

i 

P
el

aj
ar

an
 

S
tr

at
eg

i/
m

et
o

d
e 

p
em

b
el

aj
ar

an
 

M
ed

ia
 p

em
b

el
aj

ar
an

 

E
v

al
u

as
i 

1 Mukarromah,S.Pd.I 3 3 3 2 3 14 

2 Maryatun,S.Pd.SD 3 3 3 4 3 16 

3 Ridwan, S.Pd.I 4 4 3 3 3 17 

4 Samarudin,S.Pd.I 3 2 3 4 3 15 

5 Munir,S.Pd 3 3 4 3 3 16 

6 Wakirin, A.Ma.Pd 3 3 3 3 3 15 

7 M. Nur Syafi’i,S.Pd.I 4 3 3 3 3 16 

8 Istiqomah,S.Pd.I 3 3 3 3 3 15 

9 Sri Hadna,S.Pd.I 4 4 3 3 3 17 

10 Hadijah,S.Pd.I 4 4 4 3 3 18 

11 Dian Suherma,S.Pd.I 3 3 4 3 3 16 

12 Ismangil, S.Pd.I 3 3 3 4 3 16 

13 Neti Herawati, S.Pd.SD 4 4 3 3 3 17 

14 Sa”diyah, S.Pd.I 3 2 3 4 3 15 

15 Helmaini, S.Pd.I 3 3 4 3 3 16 

16 Aan Rozanah, S.Pd.I 3 3 3 3 3 15 

17 Napiah, S.Pd.I 4 3 3 3 3 16 

18 Rani Mardiana 3 3 3 3 3 15 

19 Melia Ariesta 3 3 3 3 3 15 

20 Rozi Nazori 4 4 3 3 3 17 

Σ  63 64 63 60 317 

Dokumentasi tentang kinerja guru MIN 2 Tanggamus 
19

 

 

Rata-rata skor perolehan observasi kinerja guru dalam perencanaan 

pembelajaran adalah 15,85. Hasil tersebut termasuk ke dalam kategori predikat 

baik. 
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Tabel 6 

Hasil Supervisi  Pelaksanaan Pembelajaran 

No. Nama Guru 

Indikator Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Jumlah  

Skor 

K
em

am
p

u
an

 m
em

b
u
k

a 

p
el

aj
ar

an
 

S
ik

ap
 g

u
ru

 d
al

am
 p

ro
se

s 

p
em

b
el

aj
ar

an
 

P
en

g
u

as
aa

n
 b

ah
an

 b
el

aj
ar

 

(m
at

er
i 

p
em

b
el

aj
ar

an
) 

K
eg

ia
ta

n
 b

el
aj

ar
 m

en
g

aj
ar

 

(P
ro

se
s 

p
em

b
el

aj
ar

an
) 

K
em

am
p

u
an

 m
en

g
g

u
n

ak
an

 

m
ed

ia
 p

em
b

el
aj

ar
an

 

1 Mukarromah,S.Pd.I 3 3 4 3 3 16 

2 Maryatun,S.Pd.SD 3 3 3 4 3 16 

3 Ridwan, S.Pd.I 4 4 3 3 3 17 

4 Samarudin,S.Pd.I 3 2 3 4 3 15 

5 Munir,S.Pd 3 3 4 3 3 16 

6 Wakirin, A.Ma.Pd 4 3 3 3 3 16 

7 M. Nur Syafi’i,S.Pd.I 3 3 3 3 3 15 

8 Istiqomah,S.Pd.I 4 3 3 3 3 16 

9 Sri Hadna,S.Pd.I 3 3 3 3 3 15 

10 Hadijah,S.Pd.I 3 3 3 3 3 15 

11 Dian Suherma,S.Pd.I 4 4 3 3 3 17 

12 Ismangil, S.Pd.I 2 3 3 3 2 13 

13 Neti Herawati, S.Pd.SD 2 3 3 3 3 14 

14 Sa”diyah, S.Pd.I 3 3 3 3 3 15 

15 Helmaini, S.Pd.I 3 4 3    3 4 16 

16 Aan Rozanah, S.Pd.I 4 4 4 3 3 18 

17 Napiah, S.Pd.I 3 3 3 4 3 16 

18 Rani Mardiana 3 3 3 3 4 16 

19 Melia Ariesta 2 3 4 3 2 14 

20 Rozi Nazori 3 3 2 3 4 16 

Σ 62 63 63 63 61 312 

Sumber: Observasi tentang kinerja guru MIN 2 Tanggamus 
20

 

Rata-rata skor perolehan observasi kinerja guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran adalah 15,60. Hasil tersebut termasuk ke dalam kategori predikat 

baik. 
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Tabel 7 

Hasil Supervisi Evaluasi Pembelajaran 

 

No. Nama 

Indikator Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Jumlah  

Skor 

E
v

al
u

as
i 

P
em

b
el

aj
ar

an
 

K
em

am
p

u
an

 

m
en

u
tu

p
 k

eg
ia

ta
n

 

p
em

b
el

aj
ar

an
 

T
in

d
ak

 l
an

ju
t 

1 Mukarromah,S.Pd.I 3 3 4 10 

2 Maryatun,S.Pd.SD 3 3 3 9 

3 Ridwan, S.Pd.I 4 4 3 11 

4 Samarudin,S.Pd.I 3 2 3 8 

5 Munir,S.Pd 3 3 4 10 

6 Wakirin, A.Ma.Pd 4 3 3 10 

7 M. Nur Syafi’i,S.Pd.I 3 3 3 9 

8 Istiqomah,S.Pd.I 4 3 3 10 

9 Sri Hadna,S.Pd.I 3 3 3 9 

10 Hadijah,S.Pd.I 3 3 3 9 

11 Dian Suherma,S.Pd.I 4 4 3 11 

12 Ismangil, S.Pd.I 2 3 3 8 

13 Neti Herawati, S.Pd.SD 2 3 3 8 

14 Sa”diyah, S.Pd.I 3 3 3 9 

15 Helmaini, S.Pd.I 3 4 3 10 

16 Aan Rozanah, S.Pd.I 4 4 4 12 

17 Napiah, S.Pd.I 3 3 3 9 

18 Rani Mardiana 3 3 3 9 

19 Melia Ariesta 2 3 4 9 

20 Rozi Nazori 3 3 2 8 

Σ 63 63 63 188 

Sumber: Observasi tentang kinerja guru MIN 2 Tanggamus 
21

 

Rata-rata skor perolehan observasi kinerja guru dalam evaluasi 

pembelajaran adalah 9,40, sehingga hasil tersebut termasuk ke dalam kategori 

baik.  
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 Untuk mengetahui kinerja guru di MIN 2 Tanggamus  dapat dilihat dari 

hasil penelitian yang terdiri dari indikator-indikator berikut ini: 

a. Perencanaan Program Kegiatan Pembelajaran 

 Perencanaan dan persiapan pembelajaran yang  dilakukan oleh guru 

menunjukan predikat yang relative baik. Berdasarkan dokumentasi dan hasil 

wawancara bahwa guru rata-rata telah membuat perangkat pembelajaran. Dari 

hasil wawancara peneliti dengan beberapa orang guru dapat jelaskan sebagai 

berikut: 

“Di MIN kami, sebelum menjalankan aktivitas pembelajaran setiap guru 

kami tanya tentang rencana program pembelajaran yang akan 

disampaikan kepada para siswa. Kebanyakan dari mereka sudah 

membuatnya walapun dengan meng-copy paste, tapi ada juga yang 

belum siap sama sekali. Yang belum membuat  rata mereka masih 

mengampu pelajaran yang lama dan ada juga guru senior”.
22

 

 

“Kepala sekolah tidak membeda-bedakan, semua guru wajib membuat 

RPP sebelum memulai pembelajaran. RPP itu biasanya diperiksa 

terlebih dahulu oleh kepala sekolah.  Yang jelas... kami selalu membuat 

RPP. Tapi terkadang kami terlambat mengumpulkannya”.
23

 

 

“Ya, sebelum memulai aktivitas pembelajaran biasanya guru 

mempersiapkan terlebih dahulu rencana program pembelajaran (RPP). 

Tujuan dari dibuatnya RPP salah satunya sebagai acuan dalam 

menyampaikan materi pembelajaran, agar proses pembelajaran tidak 

meluas kemana-mana. Namun untuk membuat RPP, saya masih belum 

bisa mengalahkan rasa malas saya, Ya saya akan mengumpulkan jika  

ada pemeriksaan.”
24

 

 

Rata-rata guru-guru kami sudah membuat RPP, karena dengan 

membuatnya kita akan tahu kemana tujuan pembelajaran akan di 

arahkan. Saya rasa membuat perangkat pembelajaran sangat bermanfaat 
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bagi guru-guru, selain penyampaian materi kita terarah juga dapat 

meningkatkan kompetensi kita”.
25

 

 

”Kegiatan perencanaan dan persiapan guru mengajar khususnya dalam 

pembuatan RPP  yang dilakukan guru secara inisiatif dan  mandiri  

sangatlah jarang.  Mereka  membuat  RPP  mengikuti  dan merujuk 

pada silabus atau pedoman kurikulum yang telah ada yang diberikan 

oleh pemerintah. Ada juga guru yang tidak menyusun RPP sebagai 

persiapan kegiatan pembelajaran di kelas. Guru yang tidak menyusun 

dan mempersiapkan perencanaan pelaksanaan pembelajaran mengaku 

mereka dari semester ke semester  mengajar  mata  pelajaran  yang  

sama.  Rata-rata  guru  yang  tidak menyusun RPP adalah guru yang 

senior dan mendekati pensiun.”
26

 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa rata-rata 

guru MIN 2 Tanggamus telah menyusun atau membuat perencanaan 

pembelajaran, namun masih dikatakan belum terlalu baik.  Kurangnya 

kemampuan guru dalam menyusun RPP ini, salah satunya disebabkan   masih 

ada guru yang belum berpendidikan Sarjana dan juga guru-guru senior (tua).  

 Berdasarkan rambu-rambu, isi secara garis besar rencana pelaksanaan 

pembelajaran  berisi tentang :1 ) identitas mata pelajaran; 2) standar kopetensi 

dan kopetensi dasar; 3) materi pembelajaran; 4) strategi belajar mengajar; 5) 

media pembelajaran; 6) penilaian dan tindak lanjut; dan 7) sumber bacaan. 

b. Pelaksanaan kegiatan Pembelajaran 

 Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dikelas IV dengan 

seorang guru yang bernama ibu Sa’diyah, diperoleh data sebagai berikut: 

Beliau ibu Sa’diyah mengawali dengan salam, kemudian menanyakan 

kabar bagaimana keadaan siswa dan dilanjutkan dengan doa pembuka. 

                                                 
25
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Kemudian beliau  menjelaskan tujuan dari materi yang  akan 

disampaikan dan mengaitkannya dengan materi yang telah 

dipelajarinya terlebih dahulu. Setelah itu ada guru yang langsung 

menjelaskan secara konsep meteri tersebut. Baru kemudian guru 

memberikan materi sesuai dengan metode yang sebelumnya telah 

direncanakan pada RPP.
27

 

 

 Pada observasi yang lain juga diperoleh data sebagai berikut: 

 

Setelah melakukan pendahuluan dalam membuka pelajaran, guru 

bertanya terlebih dahulu materi yang telah diajarkan pada pertemuan 

sebelumnya untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi 

yang telah diajarkan.  Apabila terdapat siswa yang belum paham guru 

akan memberikan pemahaman kembali. Setelah guru akan masuk 

tersebut dan selanjutnya menjelaskan meteri tersebut. Setelah dirasa 

cukup guru menjelaskan materi yang akan dipelajari sebagai materi 

lanjutan dengan tehnik dan metode yang telah direncanakan.
28

 

 

Dalam hal menguasai bahan pengajaran, dapat penulis jelaskan bahwa 

guru-guru telah mampu menjelaskan materi pelajaran dengan baik dan mampu 

menjawab soal/pertanyaan dari siswa. Diketahui dari hasil wawancara  dengan 

beberapa guru, diperoleh data berikut ini: 

“Kebetulan saya guru kelas VI, Ya... sebagai guru saya juga harus 

belajar sebelum menyampaikan materi pembelajaran. Tujuannya adalah 

agar guru menguasai dan mampu menjelaskan materi pelajaran dengan 

baik. Selain itu, untuk mengantisipasi apabila ada pertanyaan dari siswa. 

Kami  akan malu apabila tidak mampu menjawab pertanyaan dari siswa, 

oleh sebab itu belajar itu perlu dan sangat menentukan kelancaran proses 

pembelajaran di kelas. Namun Alhamdulillah selama ini tidak ada 

satupun pertanyaan dari siswa yang tidak mampu saya jawab.”
29

 

 

“Sebagaimana tugas guru yang salah satunya mentrasnfer ilmu 

pengetahuan, maka guru sudah sepatutnya untuk memperdalam materi. 

                                                 
27

 Observasi, tentang Proses pembelajaran, Tanggal 12 Januari 2016 
28

 Observasi, tentang Proses pembelajaran, Tanggal 12 Januari 2016 
29

 Ismangil, S.Pd.I, Guru MIN 2 Tanggamus, Wawancara,  tanggal 8 Januari 2016. 



141 

 

saya tiadak hanya terpaku dari bahan ajar yang sudah ada, namun saya 

akan mencari sumber-sumber lain sebagai rujukan”.
30

 

 

Merupakan tantangan bagi kita para guru bila tidak menyiapkan secara 

cermat, dunia yang semakin maju, tentu akan membuat anak dapat 

memperolah informasi darimanapun datangnya yang terkadang 

informasi tersbut dibawa ketempat belajar, oleh karena apabila guru 

tidak membekali dengan informasi-informasi yang bersifat kekinian, 

bukan tidak mustahil guru akan kewalahan menghadapinya.Oleh 

karenanya saya sangat menekankan kepada para guru agar terus 

belajar.
31

 

 

Berkaitan dengan masalah metode, semestinya guru mampu 

menerapkan metode yang sesuai dengan materi yang akan dipelajarinya. 

Dalam kinerjanya guru setidaknya dapat menunjukkan mengenai ketrampilan  

menerapkan beberapa metode pembelajaran dan strategi pembelajaran. Pada 

aspek penggunaan metode dari guru yang di amati ternyata terdapat perbedaan. 

Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh data sebagai berikut: 

Guru senior lebih cenderung menggunakan metode ceramah dan 

menjelaskan di papan tulis dan siswa menyimak serta menulis. Setelah 

siswa dijelaskan oleh guru lalu guru memberi kesempatan pada siswa 

untuk bertanya tentang materi yang telah dijelaskan oleh guru tersebut. 

Metode ini memang cenderung konvensional, namun metode ceramah 

memang merupakan metode yang paling tua dan tidak dapat 

meninggalkan oleh para guru. Walaupun metode ini cenderung 

konvensional namun guru tersebut tetap berusaha mengaktifkan siswa 

dengan di suruh bertanya dan bahkan berdiskusi untuk menjelaskan 

masalah yang dipertanyakan.
32

 
 

 Dalam observasi yang lain juga ditemukan hal-hal sebagai berikut: 

 

Ada juga guru lain yang menunjukan mereka lebih maju dari segi media 

pembelajaran dan media. Guru-guru yang lebih maju dari segi 
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tekhnologi pada umumnya adalah guru-guru yunior atau muda. Mereka 

memanfaatkan teknologi berupa LCD dan media lain misalnya, power 

point, audio visual lain sesuai dengan tema yang diajarkan. Dan memang 

di madrasah tersebut telah ada jaringan internet berupa Wifi yang dapat 

membantu mengeksplor data-data dan contoh-contoh kasus yang sesuai 

dengan tema yang dipelajari. Dengan media itu t dianggap hal baru oleh 

siswa sehingga mereka terliha tertarik untuk mengikutinya.
33

 

 

Dalam observasi yang lain juga ditemukan bahwa guru melakukan 

inovasi dengan membuat media belajar sendiri, seperti kubus, segi tiga 

dari karton untuk menunjang pelajaran matematika. Selain itu ada juga 

yang memanfaatkan media yang telah tersedia berupa kid IPA.
34

 

 

 Perubahan-perubahan paradigma mengajar dari konvensional ke modern 

sehingga dapat mengaktifkan siswa merupakan kesadaran sendiri seorang. 

Pelaksanaan proses pembelajaran   yang lebih modern ini dipengaruhi selain 

kesadaran adalah juga pengalaman mereka ketika menempuh pendidikan 

sarjana pendidikan ataupun menempuh pendidikan  magister bagi yang S2.  

Sedangkan  guru-guru  yang  senior (tua), ketika mereka belajar belun 

mendapatkan pengalaman belajar dengan media- media yang modern seperti 

akhir-akhir ini sehingga guru-guru yang senior ini lebih  suka mengajar dengan 

media yang sangat sederhana, yaitu alat tulis dan papan tulis. 

 Dalam pengelolaan kelas dilihat dari aspek lingkungan, hampir semua 

guru  melaksanakannya  dengan  baik  karena  di  MIN 2 Tanggamus  guru-guru 

selalu mendapatkan pelatihan mengenai pengelolaan kelas yang efektif dan 

efisien. Hal ini didasarkan dari hasil wawancara dengan salah seorang guru, dia 

menejelaskan: 

                                                 
33

 Observasi,   Tanggal Penggunaan Media  Pembelajaran , Tanggal 12 Januari 2016 
34

 Observasi,   Tentang Penggunaan Media  Pembelajaran , Tanggal 12 Januari 2016 



143 

 

”Memang ada beberapa dari kami yang sering mengikuti kegiatan 

pelatihan atau workshop baik yang diadakan oleh Dinas maupun 

Kemenag. Bekal pelatihan ini yang dijadikan salah satu ilmu untuk di 

aplikasikan di dalam melaksanakan proses pembelajaran dikelas, karena 

ketrampilan guru dalam mengelola kelas tidak serta merta dapat 

dikuasai tanpa adanya proses belajar dan latihan bagi guru yang 

bersangkutan”.
35

 

 

Masalah lain dari pelaksanaan pembelajaran adalah kehadiran guru tepat 

pada waktunya ketika hendak mengajar.  Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara, diperoleh data bahwa rata-rata guru hadir tepat waktu, memang 

masih ada beberapa yang hadir tidak tepat waktu karena alasan jauh dan tiadk 

ada jam pertama. Berdasarkan aturan yang dikeluarkan dari pihak pemerintah 

bahwa PNS harus berkantor minimal 37,5 jam dalam satu minggu. Oleh 

karena itu di MIN 2 Tanggamus mempunyai kebijakan tentang aturan datang 

dan pulang kerja. Untuk aturan datang pihak madrasah memberikan kebijakan 

jam 7.15 WIB, dan pulang jam 14.45 WIB.  

Berdasarkan dokumentasi yang ada pada administrator berupa print out 

absen kehadiran, rata-rata guru telah melaksanakan kerja sesuai dengan aturan 

yang telah ditetapkan. Memang masih ada satu atau dua orang yang terlambat, 

dari mereka diperoleh informasi: 

Saya sudah berusaha untuk tidak terlambat samapi madrasah, saya 

keluar rumah masih pagi, tapi karena perjalanan yang jauh atau kadang 

ada gangguan selama diperjalanan, maka kami terlambat sampai di 

madrasah.
36

 

 

Dari Penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa guru-guru di MIN 2 

                                                 
35

 Samarudin, S.Pd.I, Guru MIN 2 Tanggamus, Wawancara,  Tanggal 7 januari 2016 
36
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Tanggamus telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mereka melaksanakan 

pembelajaran dengan prosedur yang benar, ,menggunakan metode dan media 

pembelajaran secara tepat, dan selalu hadir untuk menunaikan tugasnya 

dengan maksimal. 

c. Evaluasi / Penilaian pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran merupakan upaya penilaian yang dilakukan oleh 

guru  untuk  mengetahui  sejauh  mana  siswa  dapat  mengikuti  dan  

memahami materi  yang  disampaikan  oleh  guru.  Berdasarkan data dari hasil 

wawancara dan dokumentasi, pada umumnya  teknik evaluasi yang digunakan   

berupa tes, baik tes tertulis, lisan maupun perbuatan. Namun, diantara tiga alat 

tes tersebut yang paling sering dilakukan adalah tes tulisan karena paling mudah 

dan efisien.  

Adapun yang menjadi indikator dari penilaian ini adalah; mampu 

membuat dan mengoreksi soal, mampu memberikan hasil penilaian, dan 

mampu mengadakan  remedial. Berdasarkan wawancara diperoleh data sebagai 

berikut: 

“adapun alat penilaian yang sering kami gunakan adalah  tes tertulis  

berupa uraian singkat ataupun piligan ganda, namun kadang-kadang 

juga kami memberikan penilaian obyektif yang paling sering digunakan 

oleh guru pada umumnya adalah tes objektif  misalnya dengan 

menanyakan pertanyaan kemudian siswa disuruh memilih salah satu 

jawaban yang tepat yang telah disediakan jawabanya. Sedangkan tes 

uraian, guru meminta atau bertanya dan  murid  di  suruh  menjawab  

sesuai  daya  ingat  dan  keahlian  menguraikan keahlian menguraikan 

masing-masing jawaban siswa”.
37   
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“...saya selalu membuat soal yang disesuaikan dengan materi 

pembelajaran, kemudian mengoreksi soal-soal yang telah diberikan ke 

siswa. Setelah melakukan penilaian, jika ada siswa yang memperoleh 

nilai kurang dari standar KKM yang telah ditetapkan, saya melakukan 

remedial. Kemudian kepada siswa yang telah tuntas, saya berikan 

pengayaan untuk memperdalam materi pembelajaran.”
38

 

 

Dari tes-tes yang diberikan oleh guru di atas, mengindikasikan bahwa 

guru lebih dominan melakukan evaluasi pada taraf kognitif sedangkan efektif 

dan psikomotor  masih  jarang  dilakukan.  Hal ini  dikarenakan  guru  

memberikan materi-materi lebih pada ceramah dan konsep-konsep yang 

kurang aplikatif dan lebih banyak di dominasi guru senior dan mendekati 

pensiun.  

Untuk masalah penilaian ini, kepala madrasah selalu mengharapkan agar 

dilaksanakan, sebagaimana penjelasannya: 

“saya selalu mengadakan pemeriksaan terhadap semua guru bidang studi 

mengenai hasil evaluasi pembelajaran yaitu remedial dan pengayaan. 

Hampir semua guru telah melaksanakannya...”
39

 

 

Dari uraian tersebut di atas, nyatalah bahwa kinerja guru dalam 

melaksanakan penilain telah dilakukannya dengan baik. Hal ini merupakan 

sebuah kerjama yang dilakukan antara kepala madrasah sebagai supervisor dan 

guru sebagai bawahan yang harus disupervisi. 
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C.    Analisis Data 

1. Kompetensi Supervisi Kepala Madrasah 

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang peneliti 

lakukan terhadap  kepala madasah seputar peran dan upayanya dalam 

meningkatkan kinerja guru,  terindikasikan  bahwa kepala  madrasah telah 

melakukannya dengan baik. Hal ini terlihat dari kemampuan kepala madrasah 

dalam melakukan tahapan demi tahapan dalam kegiatan supervisi yang meliputi 

perencanaan supervisi, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut dari supervisi. 

Pada tahap perencanaan supervisi sebagai acuan dalam melaksanakan 

kegiatan supervisi,  kepala madrasah kepala madrasah telah menyusun jadwal 

kegiatan supervisi yang akan dilakukannya terhadap dewan guru. Dari jadwal 

ini tentunya akan memudahkan bagi kepala madrasah kapan beliau akan masuk 

melakukan kunjungan kelas kepada guru-gurunya. Selain jadwal, kepala 

madrasah juga membuat  instrumen penilaian sebagai pedoman dalam 

melaksanakan supervisi.  

Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa kepala  madrasah yang 

peranannya sebagai supervisor  dari segi membuat perencanaan supervisi dinjau 

dari segi teori-teori supervisi cukup  baik, hal  ini dibuktikan dengan adanya 

perencanan membuat  jadwal sehingga tujuan dan arah secara jelas kapan 

dan di kelas berapa melaksanakan supervisi terhadap guru dalam rangka 

menilai kinerja guru dapat terlaksana. Selain itu jadwal, kepala madrasah juga 

telah membuat instrumen supervisi yang didalamnya memuat tentang aspek-
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aspek yang akan dijadikan pegangan dalam menilai sesuai kriteria yang ada. 

Dengan instrumen ini, maka kepala madrasah tidak  sembarangan memberikan 

penilaian terhadap setiap guru, dan guru akan dinilai obyektif sesuai dengan 

rambu-rambu yang ada.  

Selain perencanaan yang telah dibuat, maka langkah selanjutnya 

dalam kegiatan supervisi adalah melaksanakan supervisi sesuai dengan 

jadwal yang aada. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari dokumentasi, 

wawancara maupun observasi, dalam pelaksanaan supervisi kepala madrasah 

yaitu dengan melakukan kunjungan kelas. Dengan tehnik kunjungan kelas 

kepala madrasah dapat melihat dan  menilai langsung kompetensi guru  dalam 

proses pembelajaran dan berinteraksi dengan siswa. Namun sebelum kepala 

madrasah melaksanakan supervises kelas, beliau akan terlebih dahulu 

melakukan pengecekan terhadap perangkat pembelajaran yang dibuat oleh para 

guru sebagai bagian dari tugas guru dan juga kelengkapan admnistrasi guru. 

Pada aspek supervise perangkat, kepala madrasah telah melaksanakannya 

dengan baik. Bahkan berdasarkan wawancara kepala madrasah sangat 

menganjurkan untuk  dibuat, selain itu memang menjadi tugas guru, tapi juga 

sebagai kelengkapan dalam mendapatkan tunjangan sertifikasi.  

Kemudian hal yang lain, selain supervise kelengkapan perangkat guru, 

adalah melaksanakan kunjungan kelas. Berdasarkan data, bahwa kunjungan 

kelas tidak dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ada. Dalam kenyataannya 

bahwa terkadang pada saat kunjungan yang seharusnya dilaksanakan, tapi 
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karena sesuatu hal (kesibukan kedinasan lain), maka supervisi tidak dapat 

terlaksana. Hal ini tentunya menjadi temuan bahwa pelaksanaan supervise 

dalam pembelajaran, tidak semua guru dapat disupevisi. Selain itu juga bahwa 

pelaksanaan supervise dengan kunjungan kelas dengan cara langsung masuk 

kelas, kepala sekolah tidak terlebih dahulu melakukan  konfirmasi, apa yang 

mau diajarkan? metoda apa yang digunakan? Dalam pelaksanaan supervisi 

pembelajaran,  menurut teori supervisi bahwa sebelum melakukan supervise 

kelas, supervisor harus melakukan pertemuan awal atau pra supervisi. Dengan 

adanya temu awal,  guru akan temotivasi dan semangat dalam melaksanakan 

tugas secara profesional. 

Berdasarkan keterangan di atas, kepala  madrasah dalam melaksanakan 

supervisi baru sebagian saja yang baru dilaksanakan, yakni tidak semua guru 

dapat disupervisi kerana alasan kesibukan atau tidak ada waktu. Selain itu 

kepala tidak melakukan konfirmasi tentang supervisi kepada gur yang berkaitan 

dengan aspek-aspek yang akan disupervisi. Selain tehnik kunjungan kelas, 

berdasarkan teori supervise tehnik lain yaitu dengan cara pertemuan pribadi, 

dan hal ini belum dilaksanakan oleh kepala madrasah. Tehnik lain yang juga   

belum  dilaksanakan  adalah  teknik supervisi yang bersifat kelompok yaitu 

demontrasi mengajar yangoleh kepala madrasah. Dengan tehnik ini setidaknya 

dapat memberikana pengetahuan baru tentang bagaimana cara mengajar yang 

benar.  
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Selanjutnya bahwa tahapan lain dari kegiatan supervise adalah 

menindaklanjuti hasil supervise. Pada tahapan ini kepala sekolah mempunyai 

kewenganan untuk mengoreksi, membina, menilai tentang pelaksaaan kinerja 

guru.  Pada tataran tindak lanjut, kepala madrasah belum memberikan pembinaan 

bagaimana cara membuat perangkat pembelajaran yang benar yang sesuai dengan 

keadaaan yang dibutuhkan oleh siswa. Memang untuk dapat melakukan 

pembinaaan  tentang bagaimana cara membuat perangkat yang sesuai dengan 

proses yang benar, memerlukan skill atau ilmu dan kemampuan yang harus 

dimiliki oeleh kepala madrasah.  Selanjutnya dalam menindaklanjuti masalah 

pelaksanaan pembelaran, kepala madrasah tidak memberikan teguran langsung 

terhadap guru tentang kelebihan dan kekurangan pada saat proses pembelajaran., 

dan mestinya hal ini harus dilakukan agar guru tahu bagaimana kelemahan-

kelemahan yang dimilikinya. Selain teguran, kepala madrasah juga belum 

melakukan pembinaan terhadap guru (bisa dilakukan dengan bersama-sama para)  

dalam mempraktekkan bagaimana cara melaksanakan proses belajar mengajar di 

kelas secara benar, sehingga para guru dapat melakukan perbaikan dalam proses 

pembelajarannya.  

Berdasarkan dari temuan diatas dapat diketahui pelaksanaan supervisi  

oleh kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru ditinjau dari  teori 

supervisi, kepala madrasah telah berupaya dalam meningkatkan kompetensi  

supervisi telah dijalankan dengan baik,   namun  karena  keterbasan  waktu  

dan kesibukan sehingga tidak terlaksana dengan maksimal. 
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2. Kinerja Guru  

a. Kemampuan Membuat Rencana Pembelajaran 

 Perencanaan pembelajaran memiliki peranan yang signifikan bagi 

berhasilnya seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Apabila 

perencanaan suatu kegiatan dirancang dengan baik dan matang, maka kegiatan 

akan lebih mudah dilaksanakan, terarah, dan terkendali. Perencanaan 

pembelajaran berperan sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran agar berjalan lebih terarah, efektif, dan efisien. Dengan kata lain 

perencanaan pembelajaran berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh 

karena itu perencanaan pembelajaran hendaknya bersifat luwes/fleksibel dan 

memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikannya dengan respon siswa 

dalam proses pembelajaran sesungguhnya. Perencanaan pembelajaran yang 

harus dilakukan oleh guru   diantaranya adalah merumuskan dan mempersiapkan 

Silabus, RPP, pemilihan materi, menetukan metode, menggunakan media, dan 

alat evaluasi 

 Berdasarkana hasil data di lapangan didapatkan, bahwa para guru dalam 

membuat perangkat pembelajaran berupa rencana pembelajaran lebih banyak 

merujuk pada silabus yang telah disediakan oleh pemerintah, bahkan ada yang 

hanya meng-copy paste dari perangkat yang sudah jadi. Di sinilah peneliti 

melihat bahwa dalam pembuatan perangkat berupa silabus dan RPP, masih 

banyak guru yang belum mampu mengembangkan sesuai kebutuhan dan 

kondisi yang sebenarnya. Selain perangkat pembelajaran berupa silabus dan 
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RPP, dalam menentukan metode pembelajaranpun banyak yang merujuk dari 

perangkat yang di-copy-nya, tanpa melihat kebutuhan yang sesungguhnya. 

Selain itu mempersiapkan media sebagai pendukung dalam pembelajaranpun 

masih minim di buat. Kebanyakan dari mereka memanfaatkan media yang 

tersedia, bahkan ada juga yang sama sekali tidak mempersiapkannya. 

b. Kemampuan Melaksanakan Pembelajaran 

Kemampuan menguasai bahan pelajaran sebagai bahan integral dari 

proses belajar mengajar, jangan dianggap pelengkap bagi profesi guru. Guru 

yang bertaraf profesional penuh mutlak harus menguasai bahan yang akan 

diajarkannya. Penguasaan bahan pelajaran ternyata memberikan pengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. 

Selanjutnya penulis akan mengemukakan tentang kemampuan guru 

dalam melaksanakan atau mengelola proses belajar mengajar. Adapun yang 

menjadi indikatornya adalah: mampu membangkitkan motivasi siswa, mampu 

memberikan apersepsi kepada siswa, mampu menggunakan metode mengajar 

yang bervariasi, mampu menggunakan alat bantu pengajaran, mampu mengatur 

dan mengubah suasana kelas, mampu memberikan teguran siswa, mampu 

mengatur siswa, mampu memberikan reward dan sangsi pada siswa dan mampu 

memberikan pujian kepada siswa. 

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa kinerja guru di MIN 

2 Tanggamus dalam membangkitkan motivasi siswa belum berjalan dengan 

baik. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa rata-rata kemampuan guru 
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dalam menggunakan metode mengajar belum bervariasi. Selain itu kemampuan 

guru dalam menggunakan alat bantu pengajaran masih kurang dan belum 

terlihan interaksi edukatif antara guru dengan siswa. Kesulitan guru terletak 

pada penguasaan kelas, sehingga suasana kelas tidak kondusif. 

Dari hasil observasi terhadap unjuk kerja beberapa guru dan 

mewawancarainya, dihasilkan bahwa mereka mengajar mengikuti perencanaan 

pembelajaran  yang  mereka  susun  sebelumnya,  walaupun  tidak  seratus  

persen persis, hal ini dikarenakan berkembangnya situasi dan kondisi 

pembelajaran, baik kondisi siswa maupun komponen lain yang berkaitan 

dengan proses pembelajaran. Pada umumnya dikarenakan materii yang 

diberikan kurang dengan cepat dipahami oleh siswa sehingga perlu guru 

menganalisislalu melakukan tindakan-tindakan, baik pengulangan maupun 

merubah strategi pembelajaran. 

Dalam pengelolaan kelas dilihat dari aspek lingkungan, hampir semua 

guru   melaksanakannya  dengan   baik,   karena  di  MIN 2 Tanggamus, 

guru-guru selalu mendapatkan pelatihan mengenai pengelolaan kelas yang 

efektif dan efisien. Bekal pelatihan ini yang dijadikan salah satu ilmu untuk 

diaplikasikan di dalam melaksanakan proses pembelajaran dikelas, karena 

ketrampilan guru dalam mengelola kelas tidak serta merta dapat dikuasai tanpa 

adanya poses belajar dan latihan bagi guru. 

Prinsip-prinsip guru-guru MIN 2 Tanggamus dalam proses belajar:  1)  

berpusat  pada  siswa,  proses  ini  harus  menempatkan  siswa  sebagai subjek 
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belajar. Subjek belajar diantaranya memperhatikan bakat, minat, kemampuan, 

strategi belajar, motivasi belajar dan latar belakang sosial siswa; 2) belajar 

dengan melakukan, penerapan konsep dan teori berupa pengalaman nyata 

kehidupan sehari-hari; 3) mengembangkan kemampuan sosial; 4) 

mengembangkan keaktifan siswa, dan 5) menumbuhkan kesadaran sebagai 

warga negara yang baik serta fitrah bertuhan.  

c. Kemampuan Melaksanan Evaluasi 

Evaluasi  pembelajaran  pada  umumnya terbagi menjadi dua, yakni 

evaluasi sumatif dan formatif. Evaluasi sumatif dilaksanakan ketika tiap kali 

meteri diberikan, sedangkan evaluasi formatif dilaksanakan ketika satu semester 

materi diberikan 

Evaluasi  sumatif  sendiri  dilakukan  oleh  guru  dengan  cara  yang 

berbeda-beda antara guru satu dengan guru yang lain. Ada guru memberi ujian 

ketika satu bab selesai, ada juga guru yang memberikan ujian ketika satu 

sub materi selesai diberikan. Adapun ujian yang diberikan juga bermacam-

macam, tetapi rata-rata mereka memberikan ujian berupa tes tulisan. Sedangkan 

evaluasi formatif, itu diadakan dua kali dalam satu tahun, yaitu  semester  

pertama  dan  semester  kedua  hingga  kenaikan  kelas.  Adapun bahan  ujian  

dalam  ujian  formatif  telah  disediakan  oleh  madrasah  secara serempak dari 

pusat, bukan dari guru masing-masing madrasah. Hal ini meringankan guru dari 

satu sisi dan mungkin bahan ujian tidak sesuai dengan penguasaan, situasi dan 

kondisi siswa pada sisi lain.  
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Ada empat hal yang sangat erat kaitanya dengan kegiatan evaluasi, yaitu 

pengukuran, tes, penilaian dan pengambilan keputusan. Pengukuran sebagai 

kegiatan untuk mendapatkan informasi atau data secara kuantitatif. 

Pengukuran ini  sebagai  upaya  untuk  mengetahui  atau  mengukur  sejauh  

mana  siswa memahami dan menguasai berbagai materi yang telah diberikan 

oleh guru. Salah satu   alat   ukurnya   di   namakan   tes   dan   hasilnya   

dinamakan   skor   (hasil pengukuran).  Tes  merupakan  alat  ukur  untuk  

mengetahui  kemajuan  dan perubahan yang terjadi pada diri siswa, dari sisi 

kognitif efektif, maupun psikomotor. Sedangkan penilaian adalah evaluasi 

untuk menilai para peringkat mana siswa berhasil atau suatu program berhasil 

atau tidaknya. Hasil penilaian biasanya digunakan untuk pengambilan 

keputusan,  misalnya siswa tersebut naik kelas atau tidak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah penulis lakukan mengenai kompetensi 

supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di MIN 2 

Tanggamus, dapat penulis simpulkan  sebagai berikut: 

1. Kompetensi supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di 

MIN 2 Tanggamus telah dilaksanakannya dengan cukup baik. Hal ini terlihat 

dari prosedur supervisi yaitu mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan 

meninaklanjuti hasil supervisi telah dilakukan dengan benar. Hanya saja 

peneliti menemukan pada aspek pelaksanaan supervisi,  tidak semua guru 

dapat disupervisi sesuai dengan jadwal yang dibuat. Selain itu juga untuk 

tindak lanjut sebagai bagian dari koreksi dan pembinaan, sampai kepada 

memberikan solusi kepada guru-guru belum dilaksanakan dengan optimal. 

2. Kinerja guru di MIN 2 Tanggamus sudah dilaksanakan dengan baik, namun 

belum optimal berjalan, hal ini dapat dilihat dari kurangnya kemampuan guru 

dalam merumuskan dan mengembangkan perangkat pembelajaran secara 

benar dan sesuai dengan kondisi yang ada di madrasah. Selain itu penggunaan 

metode dan media pembelajaran juga belum belum terlaksana dengan baik. 

Hampir semua guru belum mampu berinovasi dalam menciptakan media 

pembelajaran.  
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka diajukan 

beberapa rekomendasi sehubungan dengan kompetensi kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru di MIN 2 Tanggamus. Rekomendasi tersebut dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

1. Hendaknya kepala MIN Tanggamus lebih meningkatkan kompetensi dalam 

segala aspeknya, terlebih dalam aspek supervise yang meliputi pengetahuan 

tentang supervisi, kemampuan dalam membangun hubungan antar pribadi 

dan keterampilan teknis dalam supervisi. Karena kompetensi tersebut sangat  

menentukan terlaksananya kegiatan supervisi di Madrasah.  Selain itu 

dengan kompetensi supervise yang memadai, maka kepala madrasah akan 

sangat mudah mengambil tindakan berdasarkan prosedur yang benar dan dapat 

membantu dalam memecahkan segala macam persoalan yang dialami oleh 

guru-gurunya. Dengan demikian apa yang menjadi harapan dan cita-cita 

madrasah dapat tercapai dengan mudah. 

2. Bagi para guru hendaknya untuk selalu meningkatkan kinerja, baik dari segi 

perencanaan, pelaksanaan mapun evaluasi. Karena guru merupakan orang tua 

kedua bagi siswa, maka  ia harus mampu bersimpati sehingga dapat menjadi 

idola bagi para siswanya. Guru merupakan kunci sukses dalam pendidikan, 

dan merupakan agen perubahan bangsa. Oleh karena itu hendaklah para guru 

dapat menata diri menjadi pendidik yang profesional. 
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3. Bagi para peneliti diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan dengan 

kajian yang lebih luas, dengan menambah variabel yang secara konseptual 

berpengaruh terhadap meningkat atau menurunnya proses pembelajaran, baik 

penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. 
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