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Motto 

 يُِحبُّ هللا ْالَعاِمَل اَِذاَعِمَل اََن يُْحِسـِن .

 

‘’Allah mencintai orang yang berkerja apabila bekerja maka ia selalu memperbaiki 

prestasi kerja’’ 

(H.R.Tabrani) 

(Sumber :HR.Tabrani)1 

Apabila Kepala Madrasah Melakukan Supervisi akademik dengan baik maka 

pengelolaan kinerja guru akan baik pula  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Ath-Thabrani, dalam http://arabic-site.blogspot.com/2017/01/ilmu .html, diakses tanggal 20-01-
2017 

http://arabic-site.blogspot.com/2017/01/ilmu%20.html
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan lebih lanjut serta menguraikan isi skripsi ini, maka

penulisakan menjelaskan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, skripsi yang

berjudul :(EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SUPERVISI KEPALA MADRASAH

DALAM MENGELOLA KINERJA GURU MAN 2  TANJUNG KARANG ) Agar

tidak terjadi kesalah-pahaman antara pembaca dengan apa yang dimaksud oleh

penulis, maka penulis akan memberikan  penjelasan judul secara singkat sebagai

berikut:

1. Efektivitas

Secara sederhana Efektivitas,berasal dari kata “efektif ’’yang berarti’’ada

efeknya ‘’(ada akibatnya, pengaruh, kesannya).1sedangkan efektivitas berarti

menunjukan taraf tercapainya suatu tujuan.efektivitas menunjukkan keberhasilan dari

segi tercapainya tidaknya sasaran yang telah ditetapkan .hasil yang makin mendekati

sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya2 Jadi Efektivitas merupakan suatu

perbuatan yang berpengaruh untuk mencapai tujuan tertentu yang inggin dicapai .

1 W.J.S.Poerdaminta,Kamus Umum Bahasa Indonesia,(Jakarta:Balai Pustaka,1979)h.266.
2 Eksiklopedi Nasional Indonesia,(Jakarta:PT.Cipta Adi Pustaka,1989)h.12
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2. Supervisi Kepala madrasah

Supervisi Kepala Madrasah merupakan pembinaan yang berupa bimbingan

atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan

mutu mengajar dan belajar dan belajar pada khususnya . Dari sinilah, Supervisi

Kepala Madrasah berasal dari kata kerja “super” dan “vision” yang masing-masing

kata itu berarti atas dan penglihatan.3 Jadi supervisi madrasah dapat diartikan sebagai

penglihatan dari atas. Melihat dalam hubungannya dengan masalah supervisi dapat

diartikan dengan menilik, mengontrol, atau mengawasi

3. Kinerja Guru

Kinerja guru merupakan proses pembelajaran sebagai upaya mengembangkan

kegiatan yang ada menjadi kegiatan yang lebih baik, sehingga tujuan pendidikan yang

telah ditetapkan dicapai dengan baik melalui suatu kegiatan pembelajaran yang

dilaksanakan oleh guru sesuai dengan target dan tujuan.

Menurut A. Tabrani Rusyan dkk,kinerja guru adalah melaksanakan proses

pembelajaran baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas di samping

mengerjakan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti mengerjakan administrasi madrasah

dan administrasi pembelajaran, melaksanakan bimbingan dan layanan pada para

siswa, serta melaksanakan penilaian.4

3 E,Mulyasa.Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah,(Jakarta:Bumi
aksara,2011),h.239

4 Supriyadi.Kinerja Guru,(Jakarta Pt.Raja Grafindo,cet 2.2007
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Jadi kinerja guru adalah dapat disimpulkan kemampuan yang ditunjukan oleh

guru dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Kinerja dikatakan baik dan

memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai standar yang telah ditetapkan

4.Madrasah Aliyah Negeri 2 Tanjung Karang

Adalah tempat atau wadah dimana penulis akan melakukan penelitian untuk

mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah di Madrasah Aliyah

Negri 2 Tanjung Karang sudah berjalan dengan baik atau belum. Berdasarkan uraian

diatas maka penulis berusaha untuk mengetahui keefektivitasan pelaksanaan supervisi

akademik  kepala madrasah di MAN 2 Tanjung Karang dalam mengelola kinerja guru

sudah terlaksana dengan baik atau belum.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah: bahwasanya penulis
beranggapan bahwa supervisi kepala madrasah sangat mempengaruhi kinerja Guru
disebuah lembaga pendidikan dalam hal ini penulis fokuskan di MAN 2 Tanjung
karang ,dan juga penulis beranggapan bahwa Supervisi Kepala Madrasah perlu
dilakukan agar dapat membina  yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah
perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan
belajar dan belajar pada khususnya

Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk mengetahui sejauh manakah

Efektivitas Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah dalam Mengelola  Kinerja Guru

Man 2  dan melaksanakan penelitian lebih lanjut.
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C. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu yang sangat vital bagi pembentukan krakter suatu

peradaban dan kemajuan yang mengiringinya tanpa adanya pendidikan suatu bangsa

atau masyarakat yang kurang bermoral .karna itu sebuah peradaban yang

memberdayakan akan lahir dari suatu pola pendidikan dalam skala luas yang tepat

pada guna dan efektif serta menjawab tantangan zaman.

Disamping itu pendidikan adalah wahana untuk mencetak generasi yang sangat

penting bagi masa depan negri ini.tanpa ada pendidikan yang baik dan

berkualitas,tentu saja negeri ini akan terancam karna anak mudanya dididik secara

serampangan dan tidak sesuai dengan nafas kemajuan zaman yang semakin cepat

ini.dan untuk mendapatkan berkulitas tentu saja segala pihak yang berkompeten

didalamnya harus berkerja keras untuk memberikan yang terbaik dalam kemajuan

pendidikan 5

Kepala Madrasah sebagai penanggung jawab terhadap keberhasilan madrasah

harus mampu menyelesaikan tugasnya .kepala madrasah mempunyai tugas

merencanakan ,mengorganisasikan,mengarahkan,mengawasi dan mengevaluasi

dalam aktivitas kegiatan dimadrasah.

Keberhasilan atau kegagalan suatu madrasah dalam mengelola  kinerjanya

secara memuaskan banyak tergantung pada kualitas kepemimpinan kepala madrasah.

5 Abu Ahmadi,Ilmu Pendidikan ,(Jakarta:Rineka Cipta,2003),h.68
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demikian juga kepala madrasah mempunyai peranan pimpinan yang sangat

berpengaruh dilingkungan yang menjadi tanggung  jawabnya . jadi jelaslah bahwa

kepala madrasah adalah kunci utama dalam meningkatkan mutu pendidikan seperti

madrasah.

Salah satu cara yang harus dilakukan oleh kepala madrasah dalam

meningkatkan kinerja pendidik dan menghasilkan dampak yang positif  bagi perserta

didik adalah melalui pelaksanaan supervisi oleh kepala madrasah.supervisi adalah

kegiatan yang diarahkan kepada penyediaan kemimpinan bagi para pendidik dan

tenaga pendidik lain,maka sudah jelas supervisi fungsinya memimpin yang dilakukan

oleh penjabat yang diserahi tugas memimpin madrasah,yaitu kepala madrasah

,diarahkan rekan pendidik dan tenaga usaha

Sedangkan supervisi secara etimologi berasal dari kata”Super”dan”Visi “yang

mengandung arti melihat dan meninjau dari atas atau menilai dari atas yang dilakukan

oleh pihak atasan terhadap aktivitas ,kreativitas ,dan kinerja bawahan .kata  supervisi

berasal dari bahasa inggris  supervisior yang berarti pengawas atau kepengawasan

secara morfologi,supervisi terdiri dari dua kata yaitu “super”yang berarti atas lebih

dan “Visi”yang mempunyai  arti lihat,pandang atau awasi 6

Salah satu unsur yang penting dalam struktur madrasah  yaitu kepala

madrasah  merupakan  pemimpin yang bertanggung jawab atas jalannya sistem

6 E,Mulyasa.Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah,(Jakarta:Bumi
aksara,2011),h.239
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pendidikan dimadrasahnya dan juga sebagai supervisor pendidikan. Supervisi

dilakukan kepala madrasah terhadap para  tenaga pendidiknya akan mampu

mengelola  kinerja guru tersebut.

Sebagaiman dikemukakan M.Nurdin Matry juga mengatakan bahwa ,supervisi

kepala madrasah ditunjukan sebagai untuk pengelolahan kinerja guru dalam

melaksanakan pembelajaran. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Piet

A.Sahertian,bahwa supervisi untuk masa yang akan datang mencakup 4 bagian besar

yaitu pembinaan kurikulum,perbaikan proses pembelajaran ,pengembangan

staf,pemeliharaan dan perawatan moral serta semangat kinerja guru.7

Adapun menurut Suryobroto ,supervisi adalah pembinaan yang diberikan

kepada seluruh staf madrasah agar mereka dapat mengelola untuk mengembangkan

situasi belajar mengajar yang lebih baik .

Menurut Sahertian bahwa supervisi merupakan usaha  mengawali

,mengarahkan ,mengkoordinasikan dan membimbing secara kontinu pertumbuhan

guru dimadrasah,baik secara individual maupun secara kolektif,agar lebih mengerti

dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran sehingga dapat

menstimulasi dan membimbing pertumbuhan murid secara kontinu.

7 Piet A.Sahertian,Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam rangka
pengembangan sumber daya manusia,(Jakarta:Rineka Cipta,2008),h.27
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Dalam melaksanakan tugas sebagai supervisor,kepala madrasah perlu

memperhatikan prinsip-prinsip:

1. Supervisi harus bersifat konstruktif dan kreatif sehingga menimbulkan

dorongan untuk berkerja

2. Realitas dan mudah dilaksanakan

3. Menimbulkan rasa aman kepada guru /pegawai

4. Berdasarkan hubungan profesional

5. Harus menperhitungkan kesanggupan dan sikap guru dan pegawainnya .

6. Tidak bersifat mendesak karena dapat menimbulkan kegelisahan bahkan sikap

antisipasi dari guru

7. Supervisi tidak boleh didasarkan pangkat,kedudukan dari kuasaan pribadi.

8. Supervisi tidak boleh mencari-cari kesalahan dan kekurangan

9. Supervisi tidak dapat terlalu cepat mengharap hasil

10. Supervisi hendaknya juga bersifat presfektif,korektif dan kooperatif 8

Didalam pelaksanaan supervisi kepala madrasah harus mampu menempatkan

diri menciptakan suasana dan iklim yang baik,sehingga pelaksanaan supervisi dapat

berjalan dengan efektif dan proses belajar berjalan dengan kondusif.

Menurut pendapat E,Mulyasa,keberhasilan kepala madrasah sebagai

supervisor antara lain dapat ditunjukan oleh (1)meningkatkan kesadaran tenaga

8 B.Suryo Subro,Manajemen Pendidikan Di sekolah,(Jakarta:Rineka Cipta,2008),h.187
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kependidikan (guru)untuk mengelola kinerjanya (2)meningkatkan keterampilan

tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas.9

Pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah dapat berjalan

dengan baik dan menghasilkan hasil yang optimal apabila pelaksanaan supervisi

kepala madrasah dilaksanakan dengan efektif .

Menurut kamus bahasa indonesia efektivitas adalah salah satu pengukuran

dalam perlaksanaan  kegiatan dimadrasah terkait dengan dilaksanakannya supervisi

kepala madrasah,sebab efektivitas  berasal dari kata efektif  yang dalam bahasa

indonesia diartikan memberi pengaruh,dapat membawa  hasil .10hal ini berarti dalam

setiap kegiatan supervisi yang dilakukan setiap lembaga pendidikan ditingkat apapun

harus dapat dilakukan dengan memberikan  pengaruh dapat membawa hasil ,sehingga

kegiatan supervisi yang dilakukan bukan hanya kegiatan yang dilakukan tanpa arah

dan tujuan yang jelas.

Supervisi terbagi dua, yaitu Supervisi manajerial dan Supervisi akademik.

Supervisi Manajerial adalah pemantaun dan pembinaan terhadap pengelolaan dan

administrasi madrasah (dilakukan oleh Pengawas terhadap Kepala Madrasah).

Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan untuk membantu guru

mengembangkan kemampuannya dalam mengelola PBM agar mampu mencapai

tujuan pembelajaran. (dilakukan oleh Kepala Madrasah terhadap guru).

9 E,Mulyasa,Op.cit..., h.241
10 .Depdikbud,Kamus Besar Indonesia,(Jakarta:Balai Pustaka,1997) ,h.250
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Berdasarkan ke 2 supervisi tersebut dapat diketahui bahwa supervisi

akademiklah yang sangat berkaitan dengan kinerja guru.

Indikator kepala madrasah sebagaiman dilihat dari kompetensi supervisi

akademik tertulis peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia No13

tahun 2007,tentang standar komptensi supervisi akademik dijabarkan sebagai berikut

1. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan

profesional guru.

2. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan

pendekatan dan teknik supervisi

3. Menindak lanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka

mengelolah Kinerja guru

Berdasarkan pendapat diatas diketahui supervisi akademik sangat dibutuhkan

untuk pelaksanaan kegiatan sesuai rencana terhadap perencanaan,khusus supervisi

akademik yang menjadi inti kegiatan madrasah.

Sementara hasil prasurvey di MAN 2 Tanjung Karang supervisi akademik

sudah baik ditujukkan dengan  merencanakan program supervisi akademik dalam

rangka pengelolaan  profesional guru,melaksanakan supervisi akademik terhadap
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guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi ,menindak lanjuti hasil

supervisi akademik terhadap guru dalam rangka kinerja guru .11

Tabel 1

Data Pelaksanaan Supervisi Kepala MAN  2 Terhadap Kinerja  Guru di Bandar
Lampung

NO Indikator Supervisi
Akademik

Frekuensi

Sering Jarang Tidak
pernah

1 Merencanakan

program supervisi

akademik dalam

rangka pengelolahan

profesional guru



2 Melaksanakan

supervisi akademik

terhadap guru

dengan

menggunakan

pendekatan dan

teknik supervisi



11 .Siti Munawaroh,Guru Fiqih di MAN  2 Tanjung Karang Bandar Lampung,wawancara tanggal 18
januari 2016
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3 Menindak lanjuti

hasil supervisi

akademik terhadap

guru dalam rangka

Kinerja guru



Sumber : Hasil Wawancara  Guru  MAN 2 Tanjung Karang .

Berdasarkan tabel diatas bahwa Kepala Madrasah sudah melakukan tugasnya

sebagai supervisior  akademik dengan baik, seperti merencanakan program supervisi

akademik dalam rangka pengelolaaan profesional guru dan menindak lanjuti hasil

supervisi akademik terhadap guru dalam rangka Kinerja guru tetapi melaksanakan

supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik

supervisi jarang diterapkan di MAN 2 Tanjung Karang

Kepala Madrasah memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelolahan

kinerja para guru .karena kepala madrasah merupakan sentral atau kunci dari semua

sumber daya yang ada dimadrasah,keberhasilan atau kegagalan suatu madrasah dalam

menampilkan kinerjanya  secara memuaskan banyak tergantung pada kualitas

peranan pimpinan yang sangat berpengaruh dilingkungan yang menjadi tanggung

jawabnya.tugas seorang guru adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan

adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta desakan yang berkembang

dalam dirinya.
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Guru adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan

anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak .potensi

afektif ,kognitif  maupun psikomotorik.profesi suatu pekerjaan atau jabatan yang

menutut keahlian tertentu .suatu profesi pekerjaan atau jabatan itu tidak dapat

dipegang sembarang orang,tetapi memilih persiapan melalui pendidikan dan pelatihan

khusus .

UU Republik indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 39 ayat

(2),menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran ,menilai hasil pembelajaran

,melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitan dan pengabdian

pada masyarakat,terutama bagi pendidikan pada perguruaan tinggi 12

Keterangan lain menjelaskan dalam UU No.14 Tahun 2005 Bab IV Pasal 20

(a) tentang guru dan dosen menyatakan bahwa standar prestasi kerja guru dalam

melaksanakan tugas kepropesionalnya, guru berkewajiban merencakan pembelajaran,

melaksanakan proses pembelajaran .Tugas pokok guru tersebut yang diwujudkan

dalam kegiatan belajar mengajar merupakan bentuk kinerja guru13

Kinerja merupakan kegiatan yang dijalankan tiap- tiap  individu dalam

kaitannya untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan .berkaitan dengan  hal

tersebut terdapat beberapa definisi mengenai kinerja .Smith menyatakan bahwa

12 Undang-Undang Sistem Pendidikan,Tahun 2003,Sinar Grafika,Jakarta ,2003,h.67
13 Undang-Undang ,Guru dan Dosen,Sinar Grafika,Jakarta ,2005,h.14
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kinerja adalah hasil atau keluaran dari suatu proses .dikerjakan lebih lanjut oleh

Mulyasa bahwa kinerja atau performance dapat diartikan prestasi kerja ,pelaksanaan

kerja ,pencapaian kerja ,hasil-hasil kerja atau unjuk kerja

Dari beberapa pengertian tentang kinerja tersebut diatas dapat disimpulkan

bahwa kinerja adalah prestasi kerja yang telah dicapai oleh seseorang ,kinerja atau

prestasi kerja merupakan hasil akhir dari suatu aktivitas yang dilakukan seseorang

untuk melalui.tujuan.pencapaian kerja ini juga sebagai bentuk perbandingan hasil

kerja seseorang dengan standar yang ditetapkan.apabila hasil kerja yang dilakukan

oleh seseorang sesuai dengan standar kerja atau melebihi standar maka dapat

dikatakan kinerja itu sebagai prestasi yang baik .

Kinerja yang dimaksud diharapkan memiliki atau menghasilkan mutu yang

baik dan tetap melihat jumlah yang diraihinya ,suatu perkerjaan harus dapat dilihat

secara mutu terpenuhi maupun dari segi jumlah yang akan diraihi dapat sesuai dengan

yang direncanakan.

Berkenaan dengaan standar kinerja guru .sahertian menjelaskan bahwa kinerja

guru itu berhubungan dengan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya seperti:

a. Berkerja dengan siswa secara individual

b. Persiapan dan perencanaan pembelajaran

c. Pendayagunaan media pembelajaran

d. Melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar
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e. Kepemimpinan yang aktif dari guru .14

Kinerja guru menyangkut seluruh aktifitas yang dilakukan dalam mengemban

akan amanat dan tanggung jawab dalam mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan dan memandukan peserta didik dalam mencapai tingkat dewasa dan

kematangan.kinerja yang dimaksud kemampuannya dalam melaksanakan tugas yang

diberikan kepadanya secara jelas dan relevan serta dapat diamati hasilnya baik secara

otomotis maupun kualitas .

Masalah tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh guru di

MAN 2 Tanjung Karang berdasarkan dokumen yang ada adalah sebagai berikut

a. Membuat bahan  pembelajaran

b. Pengelolaan kelas

c. Pengelolaan metode mengajar

d. Penggunaan media pembelajaran

e. Evaluasi dalam proses belajar mengajar

Dengan demikian  beberapa kriteria kinerja guru diatas maka peneliti menyajikan

hasil prasurvey dilapangan tentang kinerja guru di MAN 2 dengan kepala madrasah

sebagai berikut.

14 Nurdin,Syarifuddin,dkk.Guru profesional dan Implementasi Kurikulum(Jakarta:Ciputat
Pres,2010),h.29-30
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Tabel 2

Kinerja Guru

MAN 2 BANDAR LAMPUNG

NO Indikator/Aspek yang diamati Kondisi Kinerja Guru

baik Masih dalam
tataran

Kurang baik

I Membuat Perangkat Pengajaran

1 Program tahunan 

2 Program semester 

3 Membuat Rpp 

II Merancang Pengelolaan Kelas

1 Menentukan Alokasi waktu belajar

mengajar



2 Menentukan cara-cara

pengorganisasian siswa agar dapat

berpartisipasi dalam kegiatan

belajar mengajar



III Merancang skenario

pembelajaran

1 Menentukan kegiatan jenis belajar 
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2 Menyusun langkah-langkah belajar 

3 Menentukan cara-cara memotivasi

siswa



4 Mempersiapkan pertanyaan 

IV Memilih dan

mengoorganisasikan media

1 Mengoorganisasikan media

pembelajar



2 Menentukan alat bantu

pembelajaran



3 Menentukan sumber belajar 

V Merancang prosedur

mempersiapkan alat evaluasi

1 Menentukan prosedur dengan

penilaian



2 Membuat alat-alat penilaian 

Sumber:Dokumentasi Man 2 Tanjung Karang

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja guru yang ada di

MAN 2  Tanjung Karang terlihat bahwasanya  kinerja guru masih kurang baik dalam
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membuat RPP dan menyusun langkah –langkah belajar ,mengoorganisasikan  media

pembelajaran sedangkan kondisi kinerja guru masih dalam tataran seperti program

tahunan ,membuat program semester menentukan alokasi waktu belajar

mengajar,menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat berpartisipasi

dalam kegiatan belajar mengajar menentukan cara cara memotivasi siswa

,mempersiapkan pertanyaan dan menetukan prosedur dengan penilaian sedangkan

kondisi kinerja yang baik dalam menentukan kegiatan jenis belajar,menyusun

langkah-langkah belajar,menentukan alat bantu pembelajaran,menentukan alat bantu

pembelajaran, menentukan sumber belajar dan membuat alat-alat penilaian. Maka

dari itu diharapkan Kepala madrasah  mampu memberikan supervisi akademik agar

bisa mengelolah  kinerja guru di MAN 2 Tanjung Karang  .

Selain ditunjukan oleh tabel ,penulis juga melakukan wawancara terhadap

siswa yang mengatakan masih banyak guru yang sering datang terlambat bahkan ada

guru jarang sekali datang kemadrasah 15

Maka peneliti tertarik mengadakan penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui

efektivitas pelaksanaan supervisi kepala madrasah di MAN 2 Tanjung Karang Bandar

dalam mengelola kinerja para guru

15 Suci Permata Sari ,Siswa kelas II di MAN  2 Tanjung Karang Bandar Lampung,wawancara
tanggal 19 April 2016
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D. Rumusan Masalah

Masalah yang ada merupakan suatu langkah pertama dari penelitian,dan

masalah tersebut dalam bentuk persoalan yang perlu diselesaikan,atau kesulitan yang

timbul membuat manusia bergerak untuk memecahkan masalah yang itu sendiri

.sebelum mengemukakan perumusan masalah disini penulis akan mendefinisikan apa

yang dimaksud pemasalahan itu.

Menuru Sugiyono bahwa .”masalah diartiakan sebagai penyimpangan antara

seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi”16Sedangkan menurut Margono

Masalah adalah kesenjangan antara harapan akan sesuatu yang seharusnya ada

dengan kenyataan yang ada”.17

Dari kedua pendapat diatas ,maka penulis dapat menyimpulkan bahwa masalah yang

terjadi diluar jangkauan manusia,antara yang seharusnya diharapkan kemudian terjadi

penyimpangan dengan yang seharusnya .”Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan

Supervisi Kepala Madrasah dalam Mengelolah Kinerja Guru Di MAN 2 Bandar

Lampung

E. Tujuan dan Kegunaan Kegunaan Penelitian

1.Tujuan Penelitian

Ingin mengetahui Efektivitas Pelaksanaaan Supervisi Kepala Madrasah dalam

Mengelola Kinerja Guru

16 Sugiono,Metode Penelitian Admistrasi,(Bandung,Alfabeta,cet ke-15 2007),h.32.
17 Margono,Metodologi Penelitian Admistrasi,(Jakarta,Reneka Cipta,cet 8,2010),h.52
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2.  Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kepentingan pendidikan

dan pengajaran .hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:Peneliti,Guru dan

Kepala Madrasah dan Scholder di  MAN 2 Tanjung Karang.

F. Metode Penelitian

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi “Metodologi Penelitian “berasal

dari kata “Metode”yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu ,dan

“logos”artinya ilmu atau pengetahuan .jadi metodelogi artinya cara mengerjakan

sesuatu dengan dengan menggunakan fikiran secara seksama dan logis untuk

mencapai suatu tujuan.Sedangkan “Penelitian “adalah suatu kegiatan untuk

mencari,mencatat, merumuskan dan menganalisis,dan menyusun laporan.18

Jadi Metodologi Penelitian merupakan ilmu yang mengenai tentang jalan yang

dilewati untuk mencapai tujuan pemahaman,artinya data yang dicari untuk

membangun /memperoleh pemahaman harus memenuhi syarat ketelitian ,artinya

harus dapat dipercaya.

18 Cholid Narbuko dan Abu Ahmad,Metodologi Penelitian,(Jakarta,Bumi Aksara,2007)h.1-3
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Supervisi Kepala Madrasah

1. Pengertian Supervisi Kepala Madrasah

Dilihat dari sudut etimologi “supervisi” berasal dari kata “super” dan “vision”

yang masing-masing kata itu berarti atas dan penglihatan.19 Jadi supervisi pendidikan

dapat diartikan sebagai penglihatan dari atas. Melihat dalam hubungannya dengan

masalah supervisi dapat diartikan dengan menilik, mengontrol, atau mengawasi.

Supervisi ialah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf madrasah agar

mereka dapat mengelolah kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar-

mengajar yang lebih baik.20 Orang yang melakukan supervisi disebut dengan

supervisor.

Mulyonono mengutip dari Good Carter memberikan pengertian bahwa

supervisi adalah usaha dari petugas-petugas madrasah dalam memimpin guru-guru

dan petugas-petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi,

menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru, merevisi tujuan-

19 E,Mulyasa.Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah,(Jakarta:Bumi
aksara,2011),h.239

20 Suryo Subroto, Dimensi-dimensi Administrasi Pendidikan di Sekolah. (Jakarta: Bina

Aksara,1988), hlm.134
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tujuan pendidikan, bahan pengajaran, metode, dan evaluasi pengajaran.21

Konsep supervisi modern dirumuskan oleh Kimball Wiles sebagai berikut :

“Supervision is assistance in the devolepment of a better teaching learning

situation”. Supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi pembelajaran

yang lebih baik. Rumusan ini mengisyaratkan bahwa layanan supervisi meliputi

keseluruhan situasi belajar mengajar (goal, material, technique, method, teacher,

student, an envirovment).

Allah menjelaskan tentang didalam surat Al-Sajdah,ayat 5











Artinya :dia mengatur urusan dari langit kebumi,kemudia(urusan)itu naik

kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitungan 22

Berdasarkan ayat alquran diatas dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah

memberikan pengarah (mengaturkan)kepada guru agar dapat mengelolah

pembelajaran didalam kelas dan diluar kelas

21 Maryono, Dasar-Dasar & Teknik Menjadi Supervisor Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz

Media, 2011), h.17

22 Departemen Agama RI, AL-Hikmah AL-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Penerbit
Diponegoro, 2006), cet. 10, h. 232.
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Jadi kesimpulannya supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa

bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan

peningkatan mutu mengajar dan belajar dan belajar pada khususnya. Supervisi dapat

kita artikan sebagai pembinaan. Sedangkan sasaran pembinaan tersebut bisa untuk

kepala madrasah, guru, pegawai tata usaha. Namun yang menjadi sasaran supervisi

diartikan pula pembinaan guru..

Kepala Madrasah sebagai supervisor pendidikan untuk meningkatkan mutu

pendidikan,memotivasi,membimbing,serta membantu guru-guru untuk meningkatkan

kompetensi pedagogik melalui supervisi

Untuk menjadi supervisor yang baik kepala madrasah harus memilki

kompentensi sebagai berikut:

a. Kompetensi sebagai pengembang manusia

b. Kompetensi sebagai pengembang kurikulum

c. Kompetensi sebagai spesialis pengajaran

d. Kompetensi sebagai pertugas penghubung manusia

e. Kompetensi sebagai tenaga pengembang staf admisnistrasi

f. Kompetensi sebagai manajer perubahan

g. Kompetensi sebagai penilaian 23

23 Nurtain ,H,Supervisi Pendidikan Teori dan Praktik
(Jakarta:Depdikbud,1989),h.15
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2. Supervisi Manejerial dan Supervisi Akademik

Setelah diuraikan pengertian supervisi secara umum, tentu perlu pula

dipaparkan pengertian supervisi manajerial dan supervisi akademik. Hal ini sesuai

dengan dimensi kompetensi yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional  Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.

Dalam Peraturan tersebut, Pengawas satuan pendidikan dituntut memiliki

kompetensi supervisi manajerial dan supervisi akademik, di samping kompetensi

kepribadian, sosial, dan penelitian dan pengembangan. Esensi dari supervisi

manajerial adalah berupa kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap

kepala madrasah dan seluruh elemen madrasah  lainnya di dalam mengelola,

mengadministrasikan dan melaksanakan seluruh aktivitas madrasah , sehingga dapat

berjalan dengan efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan madrasah serta

memenuhi standar pendidikan pendidikan nasional.

Adapun supervisi akademik  esensinya berkenaan dengan tugas pengawas

untuk untuk membina guru dalam mengelolah mutu pembelajarannya, sehingga pada

akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.

Peraturan Menteri ini juga mengisyaratkan bahwa dalam profesi pengawas di

Indonesia secara umum tidak dibedakan antara supervisor umum dengan supervisor

spesialis, kecuali untuk mata pelajaran dan/atau jenis pendidikan tertentu. Sebagaimana
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dikemukakan oleh Made Pidarta  bahwa supervisor dapat dikelompokkan menjadi dua,

yaitu supervisor umum dan supervisor spesialis.

Supervisor umum tugasnya berkaitan dengan pemantauan pelaksanaan kurikulum

serta upaya perbaikannya, dan memotivasi guru untuk bekerja dengan penuh gairah, dan

menangani masalah-masalah pendidikan secara umum. Sedangkan supervisor spesialis

lebih berkonsentrasi pada perbaikan proses belajar mengajar, terutama berkaitan dengan

spesialisasi mereka. Mereka disebut pula dengan supervisor bidang studi, dan dipandang

sebagai ahli dalam bidang tertentu sehingga mampu mengembangkan materi,

pembelajaran, media dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan.

Dengan demikian, berarti, esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan

menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan

membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya.

Terdapat beberapa metode dan teknik supervisi akademik  yang dapat

dilakukan pengawas. Metode-metode tersebut dibedakan antara yang bersifat

individual dan kelompok. Pada setiap metode supervisi tentunya terdapat kekuatan

dan kelamahan.

Ada bermacam-macam teknik supervisi akademik dalam upaya pembi- naan

kemampuan guru. Dalam hal ini meliputi pertemuan staf, kunjungan supervisi,

buletin profesional, perpustakaan profesional, laboratorium kurikulum, penilaian

guru, demonstrasi pembelajaran, pengembangan kurikulum, pengambangan petunjuk
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pembelajaran, darmawisata, lokakarya, kunjungan antarkelas, bacaan profesional, dan

survei masyarakat-madrasah. Sedangkan menurut Gwyn, teknik-teknik supervisi itu

bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu. teknik supervisi individual, dan

teknik supervisi kelompok.

Teknik supervisi individual/klinis di sini adalah pelaksanaan supervisi yang

diberikan kepada guru tertentu yang mempunyai masalah khusus dan bersifat

perorangan,supervisor di sini hanya berhadapan dengan seorang guru yang dipandang

memiliki persoalan tertentu. Teknik-teknik supervisi yang dikelompokkan sebagai

teknik individual meliputi: kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual,

kunjungan antarkelas, dan menilai diri sendiri.

Teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program supervisi

yang ditujukan pada dua orang atau lebih. Guru-guru yang diduga, sesuai dengan

analisis kebutuhan, memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan

yang sama dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi satu/bersama-sama. Kemudian

kepada mereka diberikan layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau

kebutuhan yang mereka hadapi. Menurut Gwynn, ada tiga belas teknik supervisi

kelompok, sebagai berikut.

a) Kepanitiaan-kepanitiaan

b) Kerja kelompok

c) Laboratorium kurikulum

d) Baca terpimpin
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e) Demonstrasi pembelajaran

f) Darmawisata

g) Kuliah/studi

h) Diskusi panel

i) Perpustakaan jabatan

j) Organisasi profesional

k) Buletin supervisi

l) Pertemuan guru

m) Lokakarya atau konferensi kelompok

B. Tujuan Supervisi Kepala Madrasah

Semua kegiatan yang dilakukan tentu memiliki tujuan dan selalu mengarah

kepada tujuan yang ingin dicapai tersebut. Pendidikan merupakan salah satu bentuk

kegiatan manusia yang memiliki tujuan yang ingin dicapai dari proses

pelaksanaanya.

Merumuskan tujuan supervisi pendidikan harus dapat membantu mencari dan

menentukan kegiatan-kegiatan supervisi yang lebih efektif. Kita tidak dapat

berbicara tentang efektivitas suatu kegiatan, jika tujuannya belum jelas. Tujuan

supervisi kepala madrasah adalah:

a. Membantu Guru agar dapat lebih mengerti/menyadari tujuan-tujuan pendidikan

di madrasah, dan fungsi madrasah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu.
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b. Membantu Guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan

masalah-masalah yang dihadapi siswannya; supaya dapat membantu siswanya itu

lebih baik lagi.

c. Untuk melaksnakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratis dalam

rangka mengelolah kegiatan-kegiatan profesional di madrasah, dan hubungan

antara staf yang kooperatif untuk bersama-sama mengelolah kemampuan masing-

masing.

d. Menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru dan memanfaatkan serta

mengembangkan kemampuan itu dengan memberikan tugas dan tanggung jawab

yang sesuai dengan kemampuannya.

e. Membantu guru meningkatkan kemampuan penampilannya didepan kelas.

f. Membantu guru baru dalam masa orientasinya supaya cepat dapat menyesuaikan

diri dengan tugasnya dan dapat mendayagunakan kemampuannya secara

maksimal.

g. Membantu guru menemukan kesulitan belajar murid-muridnya dan

merencanakan tindakan-tindakan perbaikannya.

h. Menghindari tuntutan-tuntutan terhadap guru yang diluar batas atau tidak wajar;

baik tuntutan itu datangnya dari dalam (madrasah) maupun dari luar

(masyarakat).24

24 http://www.psb-psma.org/content/blog/pentingnya-supervisi-pendidikan diakses pada tanggal 29
April 2016
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Menurut Mulyono, fungsi dan tujuan supervisi pendidikan adalah sebagai

berikut.

a. Sebagai arah pendidikan. Dalam hal ini, tujuan akan menunjukkan arah dari suatu

usaha, sedangkan arah tadi menunjukkan jalan yang harus ditempuh dari situasi

sekarang kepada situasi berikutnya. Sebagai contoh, guru yang berkeinginan

membentuk anak didikanya menjadi manusia yang cerdas maka arah dari

usahanya ialah menciptakan situasi belajar yang dapat mengembangkan

kecerdasan.

b. Tujuan sebagai titik akhir. Dalam kaitan ini, apa yang diperhatikan adalah hal-hal

yang terletak pada jangkauan masa datang. Misalnya, jika seorang pendidik

bertujuan agar anak didiknya menjadi manusia yang berakhlak mulia, tentu

penekanannya di sini adalah deskripsi tentang pribadi akhlakul karimah yang

diinginkannya tersebut.

c. Tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain. Dalam hal ini, tujuan

pendidikan yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan yang tak

terpisahkan.

d. Memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Dalam konteks usaha-usaha yang

dilakukan, kadang-kadang didapati tujuannya yang lebih luhur dan lebih mulia
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dibanding yang lainnya. Semua ini terlihat apabila berdasarkan nilai-nilai

tertentu.25

Tujuan supervisi pendidikan ialah mengembangkan situasi belajar mengajar

yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar.26

Tujuan utama supervisi adalah memperbaiki pengajaran dan tujuan umum

Supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf

agar personil tersebut mampu meningkatkan kwalitas kinerjanya, dalam

melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar .27

3. Krakteristik Supervisi

Salah satu akademik yang terkenal adalah supervisi klinis,yang memiliki

krakteristik sebagai berikut:

a. Supervisi diberikan berupa bantuan sehingga insiatif tetap berada ditangan tenaga

kependidikan

b. Aspek yang disupervisi berdasarkan seorang guru,yang dikaji bersama kepala

madrasah sebagai supervisor untuk dijadikan kesepakatan.

c. Instrumen dan observasi dikembangkan bersama guru dan kepala madrasah

25 Maryono, Op.Cit ,h. 19-20

26 Suryo Subroto, Op.Cit, h.134

27 http://www.sarjanaku.com/2011/05/supervisi-pendidikan.html diakses pada tanggal 31
April 2016
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d. Mendiskusikan hasil pengamatan dengan mendahulukan interpersentasi guru

e. Supervisi dilakukan suasana terbuka secara tatap muka,dan supervisor lebih

banyak mendengarkan serta menjawab pertanyaan guru daripada memberi saran

dan pengarahan.

f. Supervisi klinis sedikitnya memiliki tiga tahap yaitu pertemuan awal,pengamatan

dan umpan balik

g. Adanya penguatan dan umpan balik dari kepala madrasah sebagai supervisor

terhadap perubahan perilaku guru yang positif sebagai hasil pembinaan

h. Supervisi dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan suatu keadaan dan

memecahkan suatu masalah 28

4. Faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya supervisi

Beberapa faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya supervisi atau

secepat lambatnya hasil supervisi antara lain:

a. Lingkungan masyarakat tempat madrasah itu berada

b. Besar kecilnya madrasah menjadi tanggung jawab kepala madrasah

c. Tingkat dan jenis madrasah

d. Keadaan guru-guru dan pegawai yang tersedia

e. Kecakapan kepala madrasah itu sendiri 29

28 E,Mulyasa,Menjadi Kepala Propesional.(Bandung:Remaja,Rosda
Karya,2004)h.112

29 M.Ngalim Purwanto, Administrasi Supervisi Pendidikan (Bandung:Remaja
Rosdakarya,2004),.h.118
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5. Teknik-Teknik  Supervisi Kepala Madrasah

Berbagai teknik dalam mempergunakan supervisor dalam membantu guru

mengelolah situasi belajar mengajar,baik secara kelompok maupun secara perorangan

,ataupun dengan cara langsung atau bertatap muka,dengan cara tak langsung melalui

media komunikasi .

Beberapa teknik supervisi yang dapat digunakan supervisor kepala madrasah

antara lain

a. Kunjungan kelas secara berencana untuk dapat memperoleh gambaran tentang

kegiatan belajar mengajar dikelas

b. Pertemuan pribadi antara supervisor dengan guru untuk membicarakan masalah-

masalah khusus yang dihadapi guru.

c. Rapat antara supervisor dengan para guru dimadrasah,biasanya untuk

membicarakan masalah-masalah umum menyakut perbaikan atau peningkatan

mutu

d. Kunjungan antar kelas atau antar madrasah merupakan suatu kegiatan yang

terutama untuk saling menukar pengalaman sesama guru atau kepala madrasah

tentang usaha-usaha perbaikan dalam proses belajar mengajar

e. Pertemuan-pertemuan dikelompok kerja penilik,kelompok kerja kepala madrasah

,serta penemuan kelompok kerja guru ,pusat kegiatan guru dan sebagainya.
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f. Pertemuan-pertemuan tersebut ,dapat dilakukan oleh masing-masing kelompok

kerja,atau gabungan yang terutama dimaksudkan untuk menemukan

masalah,mencari aternatif penyelesaian,serta menerapkan alternatif masalah yang

tepat.

Secara singkat,gambaran tentang berbagai cara pelaksanaan pembinaan dan

pelayanan profesional (supervisi)kepada guru adalah sebagai berikut :

No. Jenis

Pelayanan/

Pembinaan

Teknik

Pelaksanaan

Tujuan Keuntungan Hambatan/

Kelemahan

1. Kunjungan

Kelas

Observasi PBM di

kelas oleh

Penilik/Pengawas/

Kepala madrasah

Mengertahui

cara guru

melaksanakan

PBM

1. Dapat

mengetahui

kelebihan yang

dapat

dikembangkan

2. Dapat

mengetahui

kelemahan

untuk perbaikan

3. Dapat

memberikan

Guru merasa

canggung &

kurang bebas.
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koreksi/perbaik

ansesuai

kebutuhan

2. Pertemuan

Pribadi

Penilik/Kepala

Madrasah bertatap

muka dengan

seorang guru

Bantuan khusus Berdialog langsung

lebih terarah

Agak sulit

menentukan

waktu

3. Rapat Staf Kepala Madrasah

/Penilik

berhadapan

dengan para

Madrasah

Bantuan umum Bantuan diberikan

kepada seluruh guru

dalam satu kali

pertemuan dan

pertukaran pikiran

secara umum

Agak sulit

menentukan

dan cukup

menyita waktu

4. Kunjungan

Antar Kelas

Guru dari salah

satu kelas

mengunjungi kelas

lain dalam satu

Madrasah

Mengetahui cara

guru lain dalam

KBM dan

pengelolaan

kelas

1. Mengetahui

guru lain dalam

melaksanakan

KBMdan

pengelolaan

kelas.

2. Hal-halyang

Mengganggu

KBM kelas lain

kelas sendiri

ditinggalkan
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baikdapat

dijadikan

contoh

3. Hal-halyang

kurangbaik

dapatdidiskusik

5.

Kunjungan

Madrasah

Oleh

penilik/pengawas

tanpa

pemberitahuan

Mengetahui

keadaan

sebenarnya

Dapat memberi

bimbingan aktual

Dianggap

kurang

demokratis

Dengan

pemberitahu

an

Guru

mengetahui

maksud dan

tujuan

kunjungan

Kepala

Madrasah/guru

dapat menujukan

hasil usahanya

Tidak

mencerminka

n keadaan

sehari-hari

Atas undangan Guru ingin

diketahui

keberhasilanya

Dapat melayani

kebutuhan khusus

setempat

Perlu

penyedian

waktu yang

tepat
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5 Kunjung

an antar

Madrasa

h

Guru di

madrasah lain

dikunjungi oleh

suatu madrasah

Mengetahui

diMadrasah

lain

melakukan

KBM dan

pengelolaan

sekolah serta

kelasnya

Mengetahui

bagaimana guru

madrasah lain

melaksanakan

KBM dan

mengelola

Madrasah /kelas

hal hal yang baik

dicontoh .hal

yang kurang baik

diskusikan

Mengkin

menggangu

madrasah

lain

,madrasah

lain

ditinggalkan
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C. Kinerja Guru

1.Pengertian Kinerja Guru

Setiap individu yang diberi tugas atau kepercayaan untuk bekerja pada suatu

lembaga tertentu diharapkan mampu menunjukan kinerja yang memuaskan dan

memberikan konstribusi yang maksimal terhadap pencapaian tujuan lembaga tersebut

30 Tim Dosen Adminstrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia,Manajemen
Pendidikan,(Bandung,Alfabeta,2009)h.316-318



36

Kinerja adalah tingkat keberhasilan seorang /sekelompok orang dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta kemampuan untuk mencapai tujuan

dan standar yang telah ditetapkan31

Sedangkan ahli lain berpendapat bahwa kinerja merupakan hasil dari fungsi

pekerjaan   atau kegiatan tertentu yang terdiri dari tiga aspek,yaitu: kejelasan

tugas;atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawab:kejelasan hasil yang diharapkan

dari suatu pekerjaan atau fungsi;kejelasan waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan suatu pekerjaan agar hasil yang diharapkan dapat terwujud32

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang pengertian kinerja diatas,dapat

disimpulkan bahwa kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh guru

dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya,kinerja dikatakan baik dan memuaskan

apabila tujuan dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Mengingat kinerja guru terdiri dari dua kata,yaitu:kinerja dan guru,maka akan

diuraikan satu persatu terlebih dahulu kemudian akan dijelaskan secara utuh sehingga

akan tergambar pengertian kedua-duanya .

Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengertahuan kepada anak

didiknya didepan kelas disamping itu,guru merupakan orang yang memberikan

bimbingan pengajaran yang berkenaan dengan pengetahuan yang bersifat

31 Sulistryorini,Hubungan antara keterampilan Menejerial Kepala Sekolah dan Iklim
Organisasi dengan Kinerja Guru,(Jakarta:Media Ilmu,2001)h.61

32 Djamarah,S.,.Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru,(Surabaya:Usaha Nasional,cet
.IV,2004),h.61
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kognitif,afektif dan psikomotorik.hal ini sebagaimana dinyatakan dalam undang-

undang Guru dan Dosen  no 14 tahun 2015 yaitu

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing,mengarahkan,melatih,menilai,dan mengevaluasi peserta didik  pada

pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal,pendidikan dasar dan pendidikan

menengah’’33

Berdasarkan pengertian diatas,dapat disimpulan bahwa guru adalah orng yang

memberi pengarahan dan bimbingan yang berisikan tentang ilmu pengetahuan yang

nantinya dipergunakan dimasa-masa yang akan datang dan juga dapat dipahami

bahwa kinerja guru adalah kemampuan kerja untuk mendidik dan memberi

dorongan’’kepada peserta didik agar lebih profesional didalam menjalankann tugas

dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan yang ia butuhkan .

Yang mana allah menjelaskan Al-Quran surat Ali-Imran ayat 110 berikut:















33 Tim Penyusun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ,tentang Guru dan
Dosen,(Jakarta:Sinar Grafika,2006),h.2
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Artinya : Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh

kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.

sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka

ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.34

Berdasarkan ayat diatas,dapat disimpulkan bahwa guru adalah orang yang

memberikan pengarahan dan bimbingan yang berisikan tentang ilmu pengetahuan

yang nantinya dipergunakan dimasa masa yang akan datang dan juga dapat dipahami

bahwa kinerja guru adalah kemampuan kerja untuk mendidik dan memberikan

dorongan “kepada peserta didik agar lebih profesional didalam menjalankan tugas

dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan yang ia butuhkan.

Guru yang memiliki kinerja yang baik dan propesional dalam implementasi

kurikulum dalam implementasi kurikulum memiliki ciri-ciri:’’merencanakan

program pembelajaran dan menilai hasil belajar peserta didik’’

Perencanaan pembelajaran merupakan suatu aktivitas-aktivitas yang akan

dilaksanakan.Kemampuan merencanakan pembelajaran meliputi tujuh hal yaitu:

1. Memahami tujuan topik pembelajan

2. Mengenal krakteristik utama peserta didik

34 Departemen Agama RI, AL-Hikmah AL-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Penerbit
Diponegoro, 2006), cet. 10,h. 131.
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3. Membuat tujuan pembelajaran menjadi spesifik dalam bentuk tingkah laku

peserta didik didik sehingga memungkinkan untuk pengukuran secara

langsung

4. Mengenali subjek dan isi setiap materi hingga mendukung bagi pencapai

tujuan .

5. Mengembangkan alat ukur awal guna mengetahui latar belakang peserta didik

serta pengetahuan mengenai topik yang diajarkan .

6. Menjaring kegiatan-kegiatan pembelajaran beserta sumber-sumbernya hingga

peserta dapat mencapai tujuan.

7. Menggerakkan layanan-layanan yang mampu mendukung dan

mengembangkan alat-alat evaluasi

Perencanaan pembelajaran yang dibuat  oleh guru meliputi:’’

1. Penentuan tujuan pembelajaran

2. Pemilihan materi sesuai dengan waktu

3. Strategi optimum

4. Alat dan Sumber

5. Kegiatan belajar peserta didik

6. Evaluasi35

35 Supardi.,Op.Cit..,h.59-60
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2. Indikator Kinerja Guru

Kinerja merefleksikan kesuksesan suatu organisasi, maka dipandang penting

untuk mengukur karakteristik tenaga kerjanya. Kinerja guru merupakan kulminasi

dari tiga elemen yang saling berkaitan yakni keterampilan, upaya sifat keadaan dan

kondisi eksternal. tingkat keterampilan merupakan bahan mentah yang dibawa

seseorang ke tempat kerja seperti pengalaman, kemampuan, kecakapan-kecakapan

antar pribadi serta kecakapan teknik. upaya tersebut diungkap sebagai motivasi yang

diperlihatkan karyawan untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya. Sedangkan kondisi

eksternal adalah tingkat sejauh mana kondisi eksternal mendukung produktivitas

kerja.

Kinerja dapat dilihat dari beberapa kriteria, menurut Castetter

mengemukakan ada empat kriteria kinerja yaitu: (1). Karakteristik individu, (2).

Proses, (3). Hasil dan (4) Kombinasi antara karakter individu, proses dan hasil.

Kinerja seseorang dapat ditingkatkan bila ada kesesuaian antara pekerjaan

dengan keahliannya, begitu pula halnya dengan penempatan guru pada bidang

tugasnya. Menempatkan guru sesuai dengan keahliannya secara mutlak harus

dilakukan. Bila guru diberikan tugas tidak sesuai dengan keahliannya akan berakibat

menurunnya cara kerja dan hasil pekerjaan mereka, juga akan menimbulkan rasa

tidak puas pada diri mereka. Rasa kecewa akan menghambat perkembangan moral

kerja guru.
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Menurut Departement Pendidikan Nasional memberikan perincian  indicator

terhadap kinerja guru  dalam proses kegiatan belajar mengajar mengacu kepada 3

komponen pokok yaitu:

a. Perencanaan Program Kegiatan Pembelajaran

Tahap perencaan dalam kegiatan pembelajaran ialah ,tahap yang berhubungan

dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar.kemampuan guru dapat dilihat dari

cara atau proses penyusunan program kegiatan pembelajaran yang oleh guru

yaitu:mengembangkan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP).

Adapun komponen yang terdapat dalam silabus terdiri dari:identitas silabus

standar kompentensi (SK),kompetensi dasar,materi pembelajaran,kegiatan

pembelajaran, indicator,alokasi waktu,sumber pembelajaran

Sedangkan komponen yang terdapat dalam Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran :identitas RPP,kompetensi dasar,indicator, tujuan pembelajaran.

materi pembelajaran  metode pembelajaran,langkah –langkah kegiatan,sumber

pembelajaran  dan penilaian.

b. Pelaksanan Kegiatan Pembelajaran

1. Pengelolaan Kelas

Kemampuan menciptakan suasana kondusif  dikelas guna mewujukan proses

pembelajaran yang menyenangkan adalah tuntunan bagi setiap guru dalam

pengelolaan kelas.kemampuan guru akan dapat memupuk kerja sama dan displin

siswa dapat diketahui melalui piket kebersihan,ketepatan waktu dan keluar

kelas,melakukan absensi setiap akan memulai proses belajar,dan melakukan
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pengaturan tempat duduk.Kemampuan lain dalam pengelolaan kelas adalah

pengaturan ruang tempat dan tempat duduk siswa yang dilakukan  bergantian

Tujuannya adalah memberi kesempatan yang merata kepada siswa.

2. Pengunaan media dan sumber belajar.

Kemampuan lain yang harus dikuasai seorang guru adalah mengunakan

media dan sumber belajar.Media adalah;segala sesuatu yang dapat digunakan

menyampaikan materi pembelajaran,merangsang pikiran ,perasaan ,perhatian dan

kemampuan siswa sehingga dapat menorong proses pembelajaran .Sedangkan

yang dimaksud  sumber  belajar adalah buku pedoman kemampuan menguasai

sumber belajar selain mengerti dan memahami buku teks ,seorang guru juga harus

mencari dan membaca buku-buku/sumber –sumber lain yng relevan guna

meningkatkan  kemampuan untuk keperluan perluasan dan pendalaman materi dan

pengayaan dalam proses belajar.

Kemampuan menggunakan media dan sumber belajar tidak hanya

menggunakan media yang sudah tersedia seperti media cetak,media audio dan

media audio visual.Tetapi guru ditekankan untuk dapat menggunakan objek yang

ada disekitar  sekolah seperti: globe ,peta, gambar dan sebagianya serta mampu

mendesain media untuk kepentingan belajar seperti mendesain foto, film,

pembelajaran berbasis computer dan sebagainya.

3  Pengunaan metode pembelajaran

Guru diharapkan mampu memilih dan mengunakan metode pembelajaran sesuai

dengan materi yang disampaikan.Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan
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dan kekurangan dilihat dari berbagai sudut,namun yng penting bagi guru harus

mengunakan multi metode yaitu mengunakan variasi metode pembelajaran

didalam kelas seperti metode ceramah yang dipadukan metode tanya jawab .

c. Evaluasi pembelajaran /Penilaian  Pembelajaran

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditunjukan untuk

mengetahui tercapai tidak tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang

telah dilakukan.Pada tahap ini seorang guru dituntut memiliki kemampuan dalam

dalam menetukan pendekatan dan cara-cara evaluasi,penyusunan alat-alat

evaluasi,pengelolaan dan penggunaan  hasil evaluasi.

3. Tugas Seorang Guru.

Guru adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit ia telah

merelakan dirinya untuk menerima dan memikul sebagian tanggung-jawab

pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua. Mereka itu, saat menyerahkan

anaknya ke sekolah sekaligus berarti pelimpahan sebagian tanggungjawab pendidikan

anaknya kepada guru. Hal itupun menunjukkan bahwa orang tua tidak mungkin

menyerahkan anaknya kepada sembarang guru/madrasah karena tidak sembarangan

orang dapat menjabat guru.36

Kewajiban guru adalah melayani pendidikan khususnya di madrasah, melalui

kegiatan mengajar, mendidik dan melatih untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan

36 Moh. Roqib, Nurfuadi, Kepribadian Guru, (Purwokerto : Stainpress, 2011) h. 56-57
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menyiapkan generasi bangsa kita agar mampu hidup dengan dunia yang sedang

menunggui mereka. Agar tujuan itu tercapai, maka disyaratkan :

1) Jumlah guru memadai dengan jumlah madrasah yang harus dilayani

2) Jenis guru yang disediakan sesuai dengan jenis kompetensi guru yang

dibutuhkan dan proporsional dengan jumlah jenis kompetensi guru.

Paling sedikit ada enam tugas guru dan tanggungjawab guru dalam

mengembangkan profesinya, yakni :

1. Guru bertugas sebagai pengajar

2. Guru bertugas sebagai pembimbing

3. Guru bertugas sebagai administrator kelas

4. Guru bertugas sebagai pengembang kurikulum

5. Guru bertugas untuk mengembangkan profesi

6. Guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat

Ini merupakan enam tugas pokok profesi guru. Guru sebagai pengajar lebih

menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran.

Dalam tugas ini guru dituntut memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan

teknis mengajar, di samping menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkan.37

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru.

Guru yang merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan dan dianggap

seorang yang berperan penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang merupakan

37 Udin Syaefudin Saud, Pengembangan Profesi Guru, (Jakarta: Alfabeta, 2011), hlm. 32.
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pencerminan mutu tugas dan kewajibannya tidak lepas dari pengaruh faktor internal

dan eksternal yang membawa dampak pada perubahan kinerja guru.beberapa faktor

yang mempengaruhi kinerja guru dapat diungkap tersebut antara lain sebagai berikut:

1.Kepribadian dan dedikasi

Kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur psikis

dan fisik, artinya seluruh sikap dan perbuatan seseorang merupakan suatu gambaran

dari kepribadian orang itu, dengan kata lain baik tidaknya citra seseorang ditentukan

oleh kepribadiannya. Kepribadian inilah yang akan menentukan apakah ia menjadi

pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya ataukah akan menjadi perusak

atau penghancur bagi hari depan anak didik, terutama bagi anak didik yang masih

kecil dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa. Kepribadian adalah

suatu cerminan dari citra seorang guru dan akan mempengaruhi interaksi antara guru

dan anak didik. Oleh karena itu kepribadian merupakan faktor yang menentukan

tinggi rendahnya martabat guru.

Kepribadian guru akan tercermin dalam sikap dan perbuatannya dalam

membina dan membimbing anak didik. Semakin baik kepribadian guru, semakin baik

dedikasinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru, ini

berarti tercermin suatu dedikasi yang tinggi dari guru dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya sebagai pendidik.

4. Pengembangan Profesi
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Profesi guru kian hari menjadi perhatian seiring dengan perubahan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi yang menuntut kesiapan agar tidak ketinggalan. Tetapi

pekerjaan itu harus diterapkan kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat

umum, bukan untuk kepentingan individual, kelompok, atau golongan tertentu.

Dalam melaksanakan pekerjaan itu harus memenuhi norma-norma itu. Orang yang

melakukan pekerjaan profesi itu harus ahli, orang yang sudah memiliki daya pikir,

ilmu dan keterampilan yang tinggi. Disamping itu ia juga dituntut dapat

mempertanggung jawabkan segala tindakan dan hasil karyanya yang menyangkut

profesi itu.

Pekerjaan profesi harus berorientasi pada layanan sosial. Seorang profesional

ialah orang yang melayani kebutuhan anggota masyarakat baik secara perorangan

maupun kelompok. Sebagai orang yang memberikan pelayanan sudah tentu

membutuhkan sikap rendah hati dan budi halus. Sikap dan budi halus ini menjadi

sarana bagi terjalinnya hubungan yang baik yang ikut menentukan keberhasilan

profesi.

Pengembangan profesi guru harus pula diimbangi dengan usaha lain seperti

mengusahakan perpustakaan khusus untuk guru-guru yang mencakup segala bidang

studi yang diajarkan di sekolah, sehingga guru tidak terlalu sulit untuk mencari bahan

dan referensi untuk mengajar di kelas. Peranan profesi adalah sebagai motivator,

supervisor, penanggung jawab dalam membina disiplin, model perilaku, pengajar

dan pembimbing dalam proses belajar, pengajar yang terus mencari pengetahuan dan

ide baru untuk melengkapi dan meningkatkan pengetahuannya, komunikator
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terhadap orang tua murid dan masyarakat, administrator kelas, serta anggota

organisasi profesi pendidikan.

Menyadari akan profesi merupakan wujud eksistensi guru sebagai komponen

yang bertanggung jawab dalam keberhasilan pendidikan maka menjadi satu tuntutan

bahwa guru harus sadar akan peran dan fungsinya sebagai pendidik.

5. Kemampuan Mengajar

Untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, guru memerlukan

kemampuan. Cooper  mengemukakan bahwa guru harus memiliki kemampuan

merencanakan pengajaran, menuliskan tujuan pengajaran, menyajikan bahan

pelajaran, memberikan pertanyaan kepada siswa, mengajarkan konsep,

berkomunikasi dengan siswa, mengamati kelas, dan mengevaluasi hasil belajar .

Kompetensi guru adalah kemampuan atau kesanggupan guru dalam

mengelola pembelajaran. Titik tekannya adalah kemampuan guru dalam

pembelajaran bukanlah apa yang harus dipelajari (learning what to be learnt ), guru

dituntut mampu menciptakan dan menggunakan keadaan positif untuk membawa

mereka ke dalam pembelajaran agar anak dapat mengembangkan kompetensinya .

Kompetensi Keterampilan proses belajar mengajar adalah penguasaan

terhadap kemampuan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Kompetensi

dimaksud meliputi kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

pembelajaran, kemampuan dalam menganalisis, menyusun program perbaikan dan
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pengayaan, serta menyusun program bimbingan dan konseling sedangkan

Kompetensi Penguasaan Pengetahuan adalah penguasaan terhadap kemampuan yang

berkaitan dengan keluasan dan kedalaman pengetahuan. Kompetensi dimaksud

meliputi pemahaman terhadap wawasan pendidikan, pengembangan diri dan profesi,

pengembangan potensi peserta didik, dan penguasaan akademik.

Kemampuan mengajar guru sebenarnya merupakan pencerminan penguasan

guru atas kompetensinya. Kemampuan mengajar guru yang sesuai dengan tuntutan

standar tugas yang diemban memberikan efek positif bagi hasil yang ingin dicapai

seperti perubahan hasil akademik siswa, sikap siswa, keterampilan siswa, dan

perubahan pola kerja guru yang makin meningkat, sebaliknya jika kemampuan

mengajar yang dimiliki guru sangat sedikit akan berakibat bukan saja menurunkan

prestasi belajar siswa tetapi juga menurunkan tingkat kinerja guru itu sendiri.

6. Antar Hubungan dan Komunikasi

Pentingnya komunikasi bagi organisasi tidak dapat dipungkiri, adanya

komunikasi yang baik suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dan

begitu pula sebaliknya. Misalnya Kepala Madrasah tidak menginformasikan kepada

guru-guru mengenai kapan madrasah dimulai sesudah libur maka besar kemungkinan

guru tidak akan datang mengajar. Komunikasi yang efektif adalah penting bagi semua

organisasi oleh karena itu para pemimpin organisasi dan para komunikator dalam

organisasi perlu memahami dan menyempurnakan kemampuan komunikasi mereka.
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Guru dalam proses pelaksanaan tugasnya perlu memperhatikan hubungan dan

komunikasi baik antara guru dengan Kepala madrasah, guru dengan guru, guru

dengan siswa, dan guru dengan personalia lainnya di madrasah. hubungan dan

komunikasi yang baik membawa konsekwensi terjalinnya interaksi seluruh

komponen yang ada dalam sistem madrasah.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru akan berhasil jika ada hubungan

dan komunikasi yang baik dengan siswa sebagai komponen yang diajar. Kinerja guru

akan meningkat seiring adanya kondisi hubungan dan komunikasi yang sehat di

antara komponen madrasah  sebab dengan pola hubungan dan komunikasi yang

lancar dan baik mendorong pribadi seseorang untuk melakukan tugas dengan baik.

Terbinanya hubungan dan komunikasi di dalam lingkungan masyarakat

memungkinkan guru dapat mengembangkan kreativitasnya sebab ada jalan untuk

terjadinya interaksi dan ada respon balik dari komponen lain di madrasah atas

kreativitas dan inovasi tersebut, hal ini menjadi motor penggerak bagi guru untuk

terus meningkatkan daya inovasi dan kreativitasnya.

7. Hubungan dengan Masyarakat

Madrasah merupakan lembaga sosial yang tidak dapat dipisahkan dari

masyarakat lingkungannya, sebaliknya masyarakat pun tidak dapat dipisahkan dari

madrasah sebab keduanya memiliki kepentingan, madrasah merupakan lembaga

formal yang diserahi mandat untuk mendidik, melatih, dan membimbing generasi

muda bagi peranannya di masa depan, sementara masyarakat merupakan pengguna

jasa pendidikan itu.
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Hubungan  madrasah dengan masyarakat merupakan bentuk hubungan

komunikasi ekstern yang dilaksanakan atas dasar kesamaan tanggung jawab dan

tujuan. Masyarakat merupakan kelompok individu-individu yang berusaha

menyelenggarakan pendidikan atau membantu usaha-usaha pendidikan. dalam

masyarakat terdapat lembaga-lembaga penyelenggaran pendidikan, lembaga

keagamaan, kepramukaan, politik, sosial, olah raga, kesenian yang bergerak dalam

usaha pendidikan. dalam masyarakat juga terdapat individu-individu atau pribadi-

pribadi yang bersimpati terhadap pendidikan di madrasah.

Manfaat hubungan dengan masyarakat sangat besar bagi pengelolahan kinerja

guru melalui peningkatan aktivitas-aktivitas bersama, komunikasi yang kontinu dan

proses saling memberi dan saling menerima serta membuat instrospeksi sekolah dan

guru menjadi giat dan kontinu. Setiap aktivitas guru dapat diketahui oleh masyarakat

sehingga guru akan berupaya menampilkan kinerja yang lebih baik. Hal ini dipertegas

Pidarta  yang menyatakan bahwa bila guru tidak mau belajar dan tidak mampu

menampilkan diri sangat mungkin masyarakat tidak akan menghiraukan mereka.

Keadaan ini seringkali menimbulkan cap kurang baik terhadap guru. Citra guru di

mata masyarakat menjadi pudar.

8. Kedisiplinan

The Liang Gie  memberikan pengertian disiplin sebagai berikut Disiplin

adalah suatu keadaan tertib di mana orang-orang yang tergabung dalam suatu

organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang.
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Disiplin adalah ketaatan dan ketepatan pada suatu aturan yang dilakukan

secara sadar tanpa adanya dorongan atau paksaan pihak lain atau suatu keadaan di

mana sesuatu itu berada dalam tertib, teratur dan semestinya serta tiada suatu

pelanggaran-pelanggaran baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tujuan disiplin menurut Arikunto, S.  yaitu agar kegiatan madrasah dapat

berlangsung secara efektif dalam suasana tenang, tentram dan setiap guru beserta

karyawan dalam organisasi madrasah merasa puas karena terpenuhi kebutuhannya.

9. Kesejahteraan

Faktor kesejahteraan menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap kinerja

guru di dalam meningkatkan kualitasnya sebab semakin sejahteranya seseorang

makin tinggi kemungkinan untuk meningkatkan kerjanya. Mulyasa menegaskan

bahwa terpenuhinya berbagai macam kebutuhan manusia, akan menimbulkan

kepuasan dalam melaksanakan apapun tugasnya.

Menurut Supriadi  bahwa tingkat kesejahteraan guru di Indonesia sangat

memprihatinkan, hanya setara dengan kondisi guru dinegara miskin di Afrika.

Rendahnya tingkat kesejahteraan tersebut akan semakin tampak bila dibandingkan

dengan kondisi guru di negara lain. Di negara maju, gaji guru umumnya lebih tinggi

dari pegawai yang lain, sementara di Indonesia justru sebaliknya.

Profesionalitas guru tidak saja dilihat dari kemampuan guru dalam

mengambangkan dan memberikan pembelajaran yang baik kepada peserta didik,

tetapi juga harus dilihat oleh pemerintah dengan cara memberikan gaji yang pantas

serta berkelayakan. Bila kebutuhan dan kesejahteraan para guru telah layak diberikan
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oleh pemerintah, maka tidak akan ada lagi guru yang membolos karena mencari

tambahan diluar .

Peningkatan kesejahteraan berkaitan erat dengan insentif yang diberikan pada

guru. Insentif dibatasi sebagai imbalan organisasi pada motivasi individu, pekerja

menerima insentif dari organisasi sebagai pengganti karena dia anggota yang

produktif dengan kata lain insentif adalah upah atau hukuman yang diberikan sebagai

pengganti kontribusi individu pada organisasi. Menurut Chester l. Barnard

menyatakan bahwa insentif yang tidak memadai berarti mengubah tujuan organisasi.

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa untuk memaksimalkan kinerja guru

langkah strategis yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan kesejahteraan yang

layak sesuai volume kerja guru, selain itu memberikan insentif pendukung sebagai

jaminan bagi pemenuhan kebutuhan hidup guru dan keluarganya. Program

peningkatan mutu pendidikan apapun yang akan diterapkan pemerintah, jika

kesejahteraan guru masih rendah maka besar kemungkinan program tersebut tidak

akan mencapai hasil yang maksimal. Jadi tidak heran kalau guru di negara maju

memiliki kualitas tinggi dan profesional, karena penghargaan terhadap jasa guru

sangat tinggi. Adanya Jaminan kehidupan yang layak bagi guru dapat memotivasi

untuk selalu bekerja dan meningkatkan kreativitas sehingga kinerja selalu meningkat

tiap waktu.
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10. Iklim Kerja

Madarasah  merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur yang

membentuk satu kesatuan yang utuh. Di dalam madrasah terdapat berbagai macam

sistem sosial yang berkembang dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi

menurut pola dan tujuan tertentu yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh

lingkungannya sehingga membentuk perilaku dari hasil hubungan individu dengan

individu maupun dengan lingkungannya.

Litwin dan Stringer  mengemukakan bahwa Iklim mempengaruhi kinerja

guru. Iklim sebagai pengaruh subyektif yang dapat dirasakan dari sistem formal, gaya

informal pemimpin dan faktor-faktor lingkungan penting lainnya, yang menyangkut

sikap/keyakinan dan kemampuan memotivasi orang-orang yang bekerja pada

organisasi tersebut. Sedangkan menurut Henry A Marray dan Kurt Lewin

mengatakan bahwa Iklim kerja adalah seperangkat karakteristik yang membedakan

antara individu satu dengan individu lainnya yang dapat mempangaruhi perilaku

individu itu sendiri, perilaku merupakan hasil dari hubungan antara individu dengan

lingkungannya.

Jadi Iklim kerja adalah hubungan timbal balik antara faktor-faktor pribadi,

sosial dan budaya yang mempengaruhi sikap individu dan kelompok dalam

lingkungan madrasah yang tercermin dari suasana hubungan kerjasama yang

harmonis dan kondusif antara Kepala madrasah dengan guru, antara guru dengan

guru yang lain, antara guru dengan pegawai madrasah dan keseluruhan komponen itu
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harus menciptakan hubungan dengan peserta didik sehingga tujuan pendidikan dan

pengajaran tercapai.38

5. Penilaian Kinerja Guru

Untuk menilai kinerja guru dapat dilihat dari aspek,’’penguasaan content

knowledge,bihavioral skill dan human relation skill”sedangkann michel menyatakan

bahwa aspek dilihat dalam menilai kinerja individu (termasuk guru),yaitu’’quality of

work,propness initiatif,capability,and comunication”berdasarkan pendapat diatas

kinerja guru dinilai dari penguasaan keilmuan ,keterampilan,tingkah laku,kemampuan

membina hubungan,kualitas kerja,insiatif,kapasitas diri serta kemampuan dalam

komunikasi 39

Aspek-aspek yang dapat dinilai dari kinerja seorang guru dalam suatu

organisasi dapat dikelompokan menjadi tiga ,yaitu :

1. Kemampuan  teknik

2. Kemampuan konseptual

3. Kemampuan hubungan interpersonal

38 Bafadal, Ibrahim. 2003,Peningkatan Profesionalisme Guru di Sekolah Dasar.
Jakarta: PT Bumi Aksara.

39Supardi,Kinerja Guru,(Jakarta,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta,2013,h,69
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Instrumen sebagai alat penilaian kinerja atau kemampuan Guru(APKG)telah

dikembangkan oleh depertemen pendidikan dan kebudayaan disebut tiga komponen

penting bagi seorang guru dalam proses pembelajaran yaitu

1. Persiapan pembelajaran

2. Pelaksanaan pembelajaran

3. Hubungan antar pribadi

Agar penilaian kinerja guru mudah diaksanakan serta membawa manfaat

diperlukan pedoman dalam penilaian dalam penilaian kinerja pedoman penilaian

kinerja

1. Kemapuan dalam memahami materi bidang study yang menjadi tanggung

jawab

2. Keterampilan metodologi yaitu keterampilan cara penyampaian bahan

pelajaran dengan metode pelajaran yang bervariasi

3. Kemampuan berinteraksi dengan peserta didik sehingga tercapai suasana

pembelajaran kondusif  yang  bisa mempelancar pembelajaran

4. kemudian perlu juga adanya sikap profesional yang menentukan

keberhasilan seorang guru didalam melaksanakan kegiatan pembelajaran

sesuai dengan pergaulan seorang guru 40

40 Vetzal rivai,Manajer Sumber daya manusia untuk perusahaan edisi II,(Jakarta:PT. Raja
Grafindo Prasada ,2009),h.324
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, diharapkan terangkat

gambaran mengenai kualitas, realitas, social, dan persepsi penelitian tanpa  tercemar

oleh pengukuran formal. Penelitian didasarkan pada persepsi emik. Persepsi emik

“bertujuan untuk mengungkapkan dan mengurangi system dan perilaku bersama

satuan strukturnya dan kelompok struktur satuan-satuan itu”. 41Studi kualitatif dengan

pendekatan naturalistik memuat pengumpulan data pada setting yang alamiah.

Berdasarkan konsep kerja tersebut, peneliti mengupayakan agar kehadirannya tidak

mengubah situasi atau perilaku orang yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan bukan angka-angka, akan

tetapi berupa kata-kata atau gambaran. Dalam penelitian ini teknik supervisi

akademik yang akan dilaksanakan adalah Teknik supervisi individual. Sedangkan

teknik supervisi yang akan diteliti atau dilaksanakan dalam Penelitia ini adalah

teknik kunjungan kelas, observasi kelas, dan pertemuan individual.

Data yang dimaksud berasal dari wawancara catatan lapangan, dokumen

pribadi dan lainnya.

41Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Alumni Edisi Revisi, 2011).
H. 83
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Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan fenomena atau

populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek yang berupa individu,

organisasional atau persepktif yang lain. Adapun tujuannya adalah untuk menjelaskan

aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati dan menjelaskan karakteristik

fenomena atau masalah yang ada.

Metodologi kualitatif merupakan metode yang digunakan sebagai prosedur

penelitian yang meghadirkan data deskrpitif beberapa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang atau pelaku yang dapat diamati”.

Penelitian kualitatif digunakan untuk mengungkap data deskriptif dari

informasi tentang apa yang mereka lakukan dan yang mereka alami terhadap fokus

penelitian.

Sesuai dengan tema yang peneliti bahas, penelitian ini menggunakan jenis

penelitian lapangan (field research), dimana penelitian ini dilakukan langsung yaitu

Man 2 Tanjung Karang untuk mendapatkan data yang diperlukan. Peneliti

mengadakan penguatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.

Peneliti biasanya membuat

catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kode dan analisis dalam

berbagai cara. Pendekatan itu digunakan untuk melakukan penelitian kaitannya

dengan pelaksanaan supervisi kepala madrasah dalam mengelolah kinerja guru di

Man 2 Tanjung Karang .  Untuk menghasilkan penelitian yang akurat dan bersifat
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deskriptif dalam kaitannya pelaksanaan supervisi oleh kepala madrasah dalam

lembaga pendidikan tersebut.

B Jenis Penelitian

Penelitian ini Mengunakan jenis Kualitatif,yang dipakai untuk tujuan

explorasi peneliti ini bertujuan untuk menggali informasi tentang bagaimana

Efektivitas Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah dalam Mengelolah kinerja Guru

di MAN 2 Tanjung Karang.

Menurut Memilan dan Schumecher,penelitian kualitatif adalah suatu

pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karna biasanya peneliti

mengmpulkan data secara bertatap muka/berinteraksi dengan orang-orang yang

berada dilokasi tempat penelitian.sementara itu menurut Sugiono ,Metode peneliti

yang berdasarkan pada filsafah post positifisme ,digunakan untuk meneliti pada

kondisi objek yang ilmiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci ,pengambilan

sample dan sumber data dilakukan dengan triagulasi (gabungan) analisis data yang

bersifat induktif/kulitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan

generalarisasi.42

Jadi dapat disimpulkan dari para pakar diatas,penelitian kulitatif dilakukan

pada objek yang alimiah maksudnya,objek berkembang apa adanya tidak

dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi

42 Putra Nusa ,Metode Penelitian kualitatif,(Jakarta,Rajawali Pers,2012),h.5
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dinamika pada objek tersebut,maka dari itu peneliti harus membawa teori dan

wawasan yang luas.

C .Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya ,penelitian ini termasuk penelitian Deskristif,penelitian

Deskristif merupakan peneliti yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel

mandiri,baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan ,atau

menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain43. bisa juga diartikan sebagai

peneliti yang mengambarkan atau menjelaskan kondisi yang ada dilapangan.

D . Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian kualitatif  diartikan sebagai wilayah gineralisasi yang terdiri

atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan krakteristik tertentu yang ditentukan

oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.Menurut pendapat Spradley yang

dikutip oleh Sugiono ,Penelitian kualitatif bisa juga menggunakan istilah populasi dan

sampel.44pada situasi sosial atau objek penelitian ini,peneliti dapat mengamati secara

mendalam aktifitas(activy) orang-orang(actors) yang ada pada tempat (place)tertentu.

Berdasarkan pemikiran Spradley diatas,maka subyek penelitian dalam

penelitian ini adalah informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah

yang diteliti.Sumber data yang dimaksud adalah pihak-pihak yang menjadi sumber

43 Putra Nusa ,ibid .h.11
44 Sugiyono,Metode Penelitian Kualitatif,Kuantitatif dan R &D,(Bandung:Alfabeta,Cet-

Ke14,2011),h.297-298
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penelitian yang telah ditetapkan oleh penulis untuk diteliti dan menjadi

narasumber,berdasarkan keterangan tersebut maka penulis menetapkan sumber data

untuk mendapatkan informasi melalui wawancara yang secara rincian melibatkan

Kepala Madrasah dan Guru .

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data

sekunder.sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung

(dari tangan pertama yaitu:

a. Kepala MAN 2 Tanjung Karang untuk mendapatkan data Supervisi dan

Mengelolah

b. 5 Guru MAN 2 Tanjung Karang untuk mengetahui bahwasanya pelaksanaan

supervisi akademik

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada yaitu:

a. Dokumentasi Pelaksanaan Supervisi di Man 2 Tanjung Karang

b. Visi Misi Man 2 Tanjung Karang

c. Strukur Organisasi Man 2 Tanjung Karang

d. Absensi Para  Guru

e. Laporan Keuangan Man 2 Tanjung Karang .
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E . Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis, penulis

menggunakan metode sebagai berikut:

1 . Metode wawancara

Metode  wawancara adalah metode yang menggunakan proses tanya jawab

dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dilakukan dua orang atau lebih dan

bertatap muka.Mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan

Percakapan ini akan dilakukan oleh kedua belah pihak,yaitu pewawancara

yang yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara45

Menurut S.Nasution,wawancara atau Interview adalah suatu bentuk

komunikasi verbal.seperti semacam percakapan yang bertujuan memperoleh

informasi .46

Metode interview digunakan  untuk wawancara kepala madrasah,guru dan

juga siswa –siswi yang berada di MAN 2 Tanjung Karang Tentang  efektivitas

supervisi kepala MAN 2 Tanjung Karang .

45 Lexy  J.Meleong,Metodologi Penelitian Kualitatif.(Bandung,Remaja Rosda Karya) h.135

46 S.Nasution .Metode Reseach.(Pelitian Ilmiah ).(Jakarta,Bumi Aksara,Cet.3,2006)h.113
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Menurut S. Nasution, wawancara atu interview adalah suatu bentuk

komunikasi verbal. Seperti semacam percakapan yang bertujuan memperoleh

informasi.47

Adapun jenis wawancara tersebut adalah:

a .Wawancara Bebas

Wawancara Bebas adalah wawancara dimana interview tidak secara sengaja

mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian dan

interview(orang yang diwawancara)

b .Wawancara Terpimpin

Wawancara yang menggunakan pokok-pokok masalah yang diteliti.

c .Wawancara Bebas Terpimpin

Merupakan kombinasi (gabungan)antara wawancara bebas dan terpimpin.jadi

pewawancar hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti

d.  Wawancara perorangan

Yaitu apabila  proses tanya jawab /tatap muka itu berlangsung secara langsung

antara pewawancara dengan seorang yang diwawancara

47 S. Nasution. Metode Research. (penelitian Ilmiah). (Jakarta, Bumi Aksara, Cet.3, 2006),
h.113



63

e .Wawancara Kelompok

Wawancara kelompok apabila proses interview itu berlangsung sekaligus dua

orang pewawancara atau lebih menghadapi dua orang atau lebih yang akan

diwawancarai 48

Dengan demikian metode interview merupakan alat pengumpul data melalui

tanya jawab secara berhadap-hadapan untuk berkonsultasi tentang suatu masalah atau

informasi.Interview yang penulis gunakan adalah jenis interview bebas terpimpin

.yang dimaksud adalah penulis mempersiapkan kerangka pertanya yang akan

dipertanyakan sebelum interview dilaksanakan.

Penulis memberikan kepada respoden dalam hal meliputi pertanyaan-pertanyaan

yang diajukan kepadanya.Metode ini penulis tunjukan Guru,dan  Siswa yang ada di

MAN 2 Tanjung Karang untuk memperoleh data Efektivitas Pelaksanaan Supervisi

Kepala Madrasah Dalam Mengelola kinerja Guru Di MAN 2 Tanjung Karang .49

2 . Metode Observasi

Menurut Sutrisno hadi yang dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya yang

berjudul metode penelitian pendidikan,bahwa observasi merupakan suatu proses yang

komplek,suatu proses yang tersusun ,dari berbagai proses biologis dan psikologis

.Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan50.

48 Cholid Narbuko dan Abu Achmad,Ibid h.83-85

50 Ibid.h.203
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sedangkan menurut Sutrisno Hadi Observasi diartikan sebagai pengamatan dan

pencatatan dengan sistematik atas fenomena-fenomena yang diteliti ,51

metode pengumpulan data dengan observasi digunakan untuk mengamati efektivitas

supervisi kepala madrasah dan juga mengelola kinerja Guru .

3 . Metode Dokumentasi

Dokumentasi,dari hasil kata dokumen,yang diartinya barang-barang tertulis

didalam melaksanakan metode dokumentasi,peneliti menyelidiki benda benda tertulis

seperti buku buku ,majalah ,dokumen ,peraturan peraturan madrasah ,notulen

rapat,catatan harian dan lain-lain.metode dokumentasi adalah suatu cara memperoleh

data melalui pengumpulan catatan-catatan ,transkrip,natulen rapat dan lain-lain

sebagai bukti fisik,adapun data-data yang dihimpun melalui dokumentasi dalam

penelitian ini adalah sejarah singkat,berdirinya madrasah ,keadaan siswa,visi dan misi

,struktur organisasi dan dokumen-dokumen lainnya yang berkenaan dengan penelitian

ini.jadi metode dokumentasi adalah suatu cara pengambilan data dengan cara

mengumpulkan suatu bukti-bukti tertulis,cetak,gambar,dan sebagainya 52.

Metode dokumentasi ini  digunakan untuk mengetahui pengelolaan guru yang

berada di MAN 2 Tanjung karang .

51 Sutrisno Hadi & Andi,Metode Research.(Yogyakarta,Remaja Rosda Karya,Ed.II,2004) h.151
52 Suharsini Arikunto,Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,(Jakarta,Rineka

Cipta,Ed.Revisi IV,cet II,2003),h.165
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F. Analisis Data

Analisis Data adalah suatu proses pertanyaan53.Dalam pengolaan data yang

diolah ada hal yang tercantum dan terekam dalam catatan-catatan hasil wawancara

atau pengamatan.Hal ini dikarnakan penelitian ini termasuk penelitian kualitatif,data

yang dihasilkan berupa kata-kata,kalimat gambar tau simbol.Menurut Imam

Suprayoga dan Tabroni mengatakan dalam mengelola data ada empat tahap yang

harus dilalui yaitu sebagai berikut:

1. Analisis selama pengumpulan data

Kegiatan analisis data selama pengumpulan data dan dimulai setelah peneliti

memahami peneliti memahami fenoma sosial yang sedang diteliti dan setelah

pengumpulan data yang dapat dianalisis.54

2.  Reduksi Data

Dalam Reduksi data ini, peneliti dapat melakukan pilihan terhadap data yang

hendak dikode  mana yang dibuang dan dan mana yang akan diambil,mana yang

merupakan ringkasan,cerita cerita apa yang sedang berkembang.

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang memejamkan ,menggolongkan

,mengarahkan ,membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara

53 Emzir,Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.(Jakarta,Rajawali Pers,)h.165
54 Imam Suprayoga dan Tabroni.Metodologi Sosial –Agama.(Bandung,Remaja Rosdakarya),h192
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sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik

deverifikasi.55

3.  Penyajian Data

Setelah data reduksi,maka selanjutnya adalah penyajian data. penyajian data

adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.kecendrungan kognitifnya

dalah menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam kesatuan bentuk(gestalt)

yang diserdanakan dan selektif atau konfiguransinya

4. Menarik Kesimpulan

Kegitan analisis berikutnya yang paling penting adalah menarik kesimpulan

dan verifikasi.dari permulaan pengumpula data,seorang penganalisis kualitatif mulai

mencari arti,pola-pola,penjelasan,konfigurasi-konfigurasi,alur akibat.penarik

kesimpulan hanyalah sebagaian dari konfigurasi yang utuh,kesimpulan-kesimpulan

juga diverifikasikan selam kegiatan berlangsung.

Setelah data diolah,maka langkah selanjutnya adalah dianalisis dengan

menggunakan metode berfikir edukatif yatu fakta-fakta yang khusus,peristiwa-

peristiwa kongkret kemudian fakta-fakta atau pristiwa yang kongkrit ditarik

generalisasinya yang mempunyai sifat umum.jadi dengan cara menganalis,

mengunakan metode idukatif adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan

keputusan yang bersifat umum dan diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan

55 Ibid,h.193-194
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yang objektif dan tepat sesuai dengan maksud dari tujuan penelitian.berdasarkan

pendekatan ini,maka penulis akan merinci secara khusus tentang Efektivitas

Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah dalam meningkatkan mengelola guru di

MAN 2 Tanjung Karang

G . Teknik pengecekan ke absahan data.

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber berarti membanndingkan dan

mengecek ulang informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh

dari kepala madrasah, guru, dan siswa. Teknik triangulasi metode  dilakukan dengan

cara membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan

dokumentasi.
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BAB IV

ANALISIS DATA

A . Efektivitas pelaksanaan supervisi kepala madrasah .

Kepala Madrasah melakukan supervisi dengan kegiatan yang mengacu pada

indikator supervisi diantaranya merencanakan program supervisi akademik dalam

rangka mengelola kinerja guru , melaksanakan supervisi akademik terhadap guru

dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi dan Aspek tindak lanjut hasil

supervisi akademik.

Hal ini dilakukan berdasarkan tahapan dan jadwal pelaksanaan  yang telah

dibuat oleh kepala madrasah  bersama tim supervisi yang dibentuk berdasarkan hasil

rapat dewan guru. Kegiatan supervisi akademik dilakukan berdasarkan visi, misi dan

tujuan madrasah untuk mengelola kinerja guru Man 2

1. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka mengelolah
profesional guru

Tugas pokok tersebut diimplementasikan kedalam bentuk supervisi akademik.
Kepala madrasah merencanakan program supervisi akademik diawali dengan

menyusun tim supervisi. Tim supervisi terdiri dari Kepala madrasah dan waka

kurikulum diberi surat tugas untuk membantu melaksanakan supervisi akademik. Tim

supervisi yang dibentuk selanjutnya merumuskan tujuan supervisi akademik,

menentukan indikator/sasaran supervisi akademik, dan membuat jadwal supervisi,

serta mempelajari instrumen supervisi yang akan digunakan dalam monitoring. Tim

supervisi menuangkan rumusan tujuan, sasaran, jadwal, dan instrumen pada program
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supervisi akademik. Dokumen tersebut akan menjadi dasar dan acuan kepala

madrasah  dan tim.

supervisi untuk melaksanakan supervisi akademik. Hal tersebut berdasarkan hasil

wawancara yang dilakukan kepada kepala madrasah sebagai berikut:

“Ya,  jadi kami menyusun program supervisi setiap tahun, hal pertama yang saya

lakukan adalah menunjuk waka kurikulum untuk menjadi tim supervisi, selanjutnya

saya bersama dengan tim akan merumuskan tujuan dan sasaran supervisi akademik,

kemudian membuat jadwal dan mempelajari instrumen atau lembar pengamatan

yang akan digunakan saat supervisi nanti dilaksanakan.56

Hasil wawancara dengan kepala madrasah tersebut diperkuat dengan hasil wawancara
yang dilakukan kepada guru yaitu Muasyaroh , S.Pd.I sebagai berikut:

“Program supervisi akademik, supervisi diadakan secara rutin, pertama kali kepala
madrasah akan memberi surat tugas kepada guru untuk membantu  melaksanakan
supervisi, selanjutnya kepala madrasah bersama waka kurikulum tersebut akan
merumuskan tujuan dan lain sebagainya yang perlu dipersiapkan dalam supervisi
akademik. Selanjutnya program itu akan menjadi acuan  kepala madrasah beserta
tim untuk melaksanakan supervisi akademik.57

Sedangkan tujuan supervisi akademik yang dilaksanakan di Man 2  yaitu: (1)

Membantu guru dalam mengembangkan proses pembelajaran supaya tujuan

pembelajaran tercapai; (2) Mengelola manajemen dan administrasi guru kelas

maupun guru mata pelajaran; dan (3) Mengevaluasi kinerja guru dalam rangka

pembinaan guru.

56 .Samsu rizal ,Kepala Madrasah  Aliyah Negri (MAN)2 , Wawancaratanggal, 26 September
2016

57 Ibu Muasyaroh selaku guru Alquran-Hadist Madrasah Aliyah Negri (MAN)2 , Wawancara
tanggal, 27 September 2016
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Dasar pertimbangan Kepala madrasah dalam membantu guru adalah hasil

pengamatan terhadap kinerja guru dan kompetensi guru terkait dengan penguasaan

kelas atau metode mengajar, serta hasil penilaian terhadap pembelajaran yang

dilakukan guru mulai dari perencanaan pembelajaran hingga penilaian pembelajaran.

Untuk melaksanakan supervisi tentunya perlu adanya jadwal yang terprogram.

Jadwal supervisi ynag terprogram  dibuat oleh kepala madrasah bersama tim

pengembang supervisi. Pelaksanaan supervisi dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada

semester 1 dan semester 2 dengan mengacu pada tujuan supervisi yang telah

dikemukakan diatas.

Kepala madrasah  dan tim supervisi melaksanakan supervisi dengan

menggunakan instrument penilaian sebagai acuan untuk menilai kinerja guru baik

pada bidang administrasi maupun proses kegiatan belajar mengajar didalam kelas.

Pada bidang administrasi, aspek yang dinilai yaitu pada perangkat pembelajaran

seperti program tahunan, program semester, silabus, RPP, dan penilaian. Sedangkan

pada kegiatan proses belajar mengajar dinilai mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti,

dan kegiatan penutup.

2. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru  dengan menggunakan
pendekatan dan teknik supervisi.

Pelaksanaan supervisi yang dilakukan kepala madrasah  diawali  dengan

mengadakan pertemuan awal untuk menetapkan kegiatan supervisi, serta melakukan

kunjungan dan observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelas, dan diakhiri
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dengan melakukan refleksi terhadap temuan yang didapat dari observasi yang

dilakukan di dalam kelas.

Pendekatan supervisi yang akan diterapkan saat kepala madrasah

melaksanakan supervisi akademik belum dicantumkan pada dokumen program

supervisi akademik. Pendekatan supervisi yang diterapkan kepala madrasah dapat

dilihat melalui hasil wawancara sebagai berikut:

“Pelaksanaan supervisi saya lakukan dengan kunjungan kelas secara rutin, tentunya
saya mendekati para guru untuk mengetahui kendala apa yang mereka hadapi saat
mengajar. Karena kemampuan setiap guru berbeda-beda, karena itu kendala yang
dihadapi pun pasti berbeda”. 58

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui kepala madrasah

berinisiatif mendekati guru untuk mengetahui kendala yang dialami saat mengajar.

Hal tersebut menunjukkan kepala madrasah menggunakan pendekatan langsung.

Selain itu, hasil wawancara menunjukan kadang-kadang ada guru yang melakukan

konsultasi mengenai kendala saat mengajar. Hal tersebut menunjukkan kadang-

kadang ada guru yang aktif menyampaikan kendala yang dialaminya saat mengajar.

Hasil wawancara selanjutnya disampaikan Guru Muasyaroh.S.Ag sebagai berikut

sebagai berikut:

“Kepala Madrasah  melakukan kunjungan kelas untuk mengetahui kendala yang
dihadapi guru. Namun terkadang kalau untuk saya, kadang ada siswa yang motivasi
belajarnya kurang sehngga menggangu temannya yang lain”. 59

58 Samsu rizal ,Kepala Madrasah  Aliyah Negri (MAN)2 , Wawancaratanggal, 26 September
2016

59 Ibu Muasyaroh selaku guru Alquran-Hadist Madrasah Aliyah Negri (MAN)2 , Wawancara
tanggal, 27 September 2016
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Setiap kunjungan kelas selesai dilaksanakan, kepala madrasah memberikan

catatan kecil yang dituils pada buku kunjungan kelas milik guru dan buku supervisi

kepala madrasah. Hal ini digunakan untuk mengevaluasi kelemahan, membantu guru

dan melakukan perbaikan pada kinerja guru.

Dari hasil wawancara dan dokumentasi tersebut, menunjukkan bahwa kepala

madrasah menerapkan pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung.

Pendekatan langsung ditunjukkan dengan kepala madrasah  yang aktif mendekati

guru untuk mengetahui kendala guru dalam pembelajaran. Selain itu, kepala

madrasah  mengagendakan rapat setelah upacara guna menjaring masalah atau

kendala yang dialami guru saat mengajar.

Selanjutnya, pendekatan tidak langsung ditunjukkan oleh guru yang kadang-

kadang melaksanakan konsultasi dengan kepala madrasah apabila menemukan

kendala dalam proses pembelajaran. Pendekatan supervisi yang diterapkan di Man 2

merupakan pendekatan kolaboratif yaitu menerapkan pendekatan langsung maupun

pendekatan tidak langsung.

Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan pendekatan langsung lebih

dominan diterapkan dalam pelaksanaan supervisi akademik. Penerapan pendekatan

langsung selanjutnya dapat dilihat dari cara kepala madrasah  melaksanakan

monitoring. Hasil wawancara mengenai monitoring yang dilaksanakan kepala

madrasah adalah sebagai berikut:

“Kalau untuk monitoring dan evaluasi, kita dengan para guru melakukan

kesepakatan sejak awal. Namun terkadang saya melakukan monitoring secara
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mendadak tanpa memberitahu guru yang bersangkutan, karena untuk mengetahui

kesiapan guru apakah benar-benar siap atau hanya siap saat akan dilakukan

pengawasan. Sedangkan untuk analisis dan evaluasi kita lakukan bersama dengan

para guru pada saat rapat guru misalnya.” 60

Hasil wawancara tersebut menunjukkan kepala madrasah kadang-kadang

melaksanakan monitoring terhadap guru yang sedang melaksanakan proses

pembelajaran dikelas tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada guru yang

bersangkutan. Hal tersebut dilakukan kepala madrasah untuk mengetahui kesiapan

dan kelengkapan guru dalam mengajar. Pelaksanaan monitoring secara mendadak

tersebut dilakukan untuk mengantisipasi guru hanya menampilkan kemampuan secara

maksimal jika hanya ada jadwal monitoring.

menindak lanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka mengelolah

Kinerja guru

3. Menindak lanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka
Kinerja guru

Kepala Madrasah melakukan analisis hasil supervisi akademik untuk

mengetahui langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya terhadap guru. Selain itu,

hasil analisis akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan kepala madrasah untuk

melakukan evaluasi terhadap guru. Tindak lanjut  dilakukan diantaranya dengan

60 Samsu rizal ,Kepala Madrasah  Aliyah Negri (MAN)2 , Wawancaratanggal, 26 September
2016
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beberapah hal yaitu membimbing guru dalam  pelaksanaan kurikulum di

madrasah,mengadakan pertemuan atau rapat, mengadakan diskusi kelompok dan

mengadakan penataran-penataran.

Hasil wawancara yang menunjukkan siapa yang terlibat dan bagaimana kepala

madrasah  dalam melakukan analisis hasil supervisi akademik disampaikan oleh

kepala madrasah , yang menyatakan bahwa :

“Yang terlibat seperti yang saya sampaikan tadi adalah guru dan saya sendiri, kami

komunikasikan bersama dan analisis bersama dan kami cari solusinya pun juga

bersama-sama. Sedangkan untuk masalah yang sifatnya umum, kami bahas melalui

rapat dewan guru .”61

Hasil wawancara lain mengenai analisis dan evaluasi hasil supervisi akademik

diungkapkan oleh guru bernama Dra.Siti Munawaroh yang mengatakan:

“Proses selanjutnya  akan dirapatkan bersama  kepala madrasah , kepala madrasah

akan menyampaikan apa yang beliau amati saat guru mengajar dikelas. Nanti akan

dibahas bersama antara kepala madrasah dengan guru yang bersangkutan, dan nanti

akan dibahas mengenai tindak lanjut apa yang akan dilaksanakannya62

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara, guru bernama Zainal Asmiri.S.Pd

mengatakan sebagai berikut:

“Setelah kepala madrasah  menyampaikan hasil supervisi kepada saya, untuk hal hal

yang sifatnya kecil nanti kepala madrasah akan memberikan arahan dan memberikan

61 Ibid
62 Dra.Siti Munawaroh selaku guru fiqih Madrasah Aliyah Negri (MAN)2 , Wawancara

tanggal, 28 September 2016
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bagaimana cara yang benar dan baik. Kemudian untuk masalah yang sifatnya umum,

kepala madrasah akan merencanakan suatu program kegiatan.”63

Beberapa hasil wawancara tersebut menunjukkan analisis hasil supervisi

akademik dilakukan kepala madrasah bersama guru dengan menganalisa secara

bersama-sama hasil supervisi akademik yang dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan

adanya dokumen kepala madrasah berupa program kegiatan workshop Man 2

Tanjung Karang

Kepala madrasah sewaktu melaksanakan pengamatan/monitoring dan

pemantauan saat kunjungan atau observasi kelas. Analisis dan evaluasi hasil supervisi

akademik dilakukan antara guru yang di supervisi dengan kepala madrasah.

Selanjutnya, terkait temuan-temuan masalah yang sifatnya umum, analisis dan

evaluasi akan dilakukan melalui rapat antara kepala madrasah dengan para guru.

Kepala madrasah setelah melakukan analisis dan evaluasi serta melaporkan

hasil supervisi akademik, selanjutnya hasil supervisi akademik akan dijadikan dasar

pertimbangan dan dimanfaatkan kepala madrasah  untuk melakukan pembinaan

terhadap guru dalam rangka meningkatkan kinerja  guru. Hasil  akademik tersebut

selanjutnya menjadi dasar kepala madrasah untuk memberikan motivasi dan

mengikutsertakan guru dalam kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk mengelola

profesionalisme guru. Hasil wawancara dengan kepala madrasah mengenai

pemanfaatan hasil supervisi akademik adalah sebagai berikut:

63 Zainal Asmiri.S.Pd .selaku guru sejarah Madrasah Aliyah Negri (MAN)2 , Wawancara
tanggal, 28 September 2016
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“Saya selalu memotivasi para guru untuk menjadi pendidik yang baik dan bisa
dijadikan tauladan bagi anak didik. Sedangkan untuk yang kedua, kita selalu melihat
madrasah lain yang mungkin lebih baik dari kita untuk kita belajar bersama dari
sana dengan para guru.” 64

Hasil wawancara menunjukkan kepala Madrasah memberikan motivasi

kepada guru untuk menjadi pendidik yang disiplin dan bisa menjadi contoh bagi para

peserta didik.  Selain itu, pemanfaatan hasil supervisi akademik yang selanjutnya

adalah kepala madrasah mengikutsertakan atau mengadakan kegiatan yang bertujuan

untuk membina guru. Bentuk kegiatan pembinaan yang dilakukan kepala madrasah

dapat dilihat melalui hasil wawancara dengan kepala madrasah sebagai berikut :

“Kami dari madrasah terkadang mengundang pengawas atau pembicara dari dinas
untuk memberikan ceramah terkait dengan metode mengajar, dan lain sebagainya.
selain itu guru juga mempunyai pertemuan rutin melalui MGMP, dengan begitu para
guru bisa berbagi pengalaman dengan guru-guru dari sekolah lainnya. Saya juga
selalu mengingatkan para guru untuk selalu meng-update informasi melalui
internet.” 65

Hasil wawancara menunjukkan kepala madrasah kadang-kadang mengundang

pengawas atau narasumber dari Dinas Pendidikan untuk memberikan ceramah kepada

guru dengan tema mengenai metode mengajar dan hal yang berhubungan dengan

pembelajaran. Selain itu, guru memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti

musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dengan harapan guru dapat berbagi

64 Samsu rizal ,Kepala Madrasah  Aliyah Negri (MAN)2 , Wawancaratanggal, 26 September
2016

65 Samsu rizal ,Kepala Madrasah  Aliyah Negri (MAN)2 , Wawancaratanggal, 26 September
2016
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pengalaman dengan sesama guru mata pelajaran yang berasal dari madrasah lain.

Kepala madrasah selanjutnya selalu mengingatkan dan menghimbau guru untuk

memperbaharui informasi mengenai pembelajaran melalui berbagai sumber seperti

internet dan lain sebagainya. Hasil wawancara lain yang dilakukan dengan kepala

madrasah adalah sebagai berikut:

“Pembinaan yang biasanya madrasah laksanakan adalah seperti workshop,
penataran, mengundang pengawas dari dinas, dan yang lainnya semisalkan para
guru mempunyai forum MGMP, jadi saya mempersilahkan para guru untuk aktif
mengikuti forum tersebut.” 66

Hasil wawancara tersebut menunjukkan kepala madrasah selain mengundang

pengawas dari dinas dan mengikutsertakan guru dalam MGMP, kepala madrasah

melaksanakan workshop dan penataran yang ditujukan bagi guru. Selain itu, kepala

madrasah memberikan arahan kepada guru untuk membenahi hasil temuan-temuan

yang dianggap kurang dan perlu dibenahi saat melaksanakan supervisi akademik.

Sedangkan temuan-temuan yang sifatnya dianggap masalah atau kendala

besar, kepala madrasah melakukan diskusi dengan tim supervisi untuk merencanakan

bentuk pembinaan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dengan

mengadakan seminar dan workshop. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara

dengan kepala madrasah sebagai berikut:

“Tindak lanjut yang saya lakukan, terkait dengan hal hal yang saya temukan itu kan
ada masalah kecil sampai yang besar, untuk hal-hal kecil biasanya hanya saya
berikan motivasi atau masukan dengan harapan guru mau menerimanya. Sedangkan
untuk masalah yang besar, kami biasanya membahasnya dengan waka kurikulum

66 Samsu rizal ,Kepala Madrasah  Aliyah Negri (MA)2 , Wawancaratanggal, 26 September
2016
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tentunya dengan berbagai pertimbangan nantinya apakah perlu dilakukan
pembinaan lebih lanjut seperti seminar, workshop, dan lain sebagainya67

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan

guru bernama Hj.Wahyuni.Sabri ,S.Pd sebagai berikut:

“Pembinaan yang diberikan kepala madrasah semacam seminar, workshop,
penataran, MGMP dan lain sebagainya. Namun terkadang pembinaan itu dilakukan
oleh kepala sekolah sendiri yang langsung memberikan arahan atau rekomendasi
suatu kegiatan kepada para guru.” 68

Kepala madrasah menjalin kerjasama dengan pihak luar madrasah dalam rangka

melakukan pembinaan terhadap guru. Kerjasama tersebut dilakukan dalam bentuk

mendatangkan narasumber maupun motivator dari perguruan tinggi. Narasumber

selanjutnya akan diminta untuk memberikan ceramah terkait dengan pembelajaran

seperti cara mengajar, cara memilih materi ajar yang tepat dan lain sebagainya. Selain

itu, motivator diminta untuk memberikan dorongan kepada guru agar lebih semangat

dalam bekerja.

Hal ini dibuktikan dengan jadwal yang telah dibuat oleh kepala madrasah bersama

tim supervisi untuk melakukan kegiatan MGMP dan rapat rutin bulanan. Kepala

madrasah memberikan fasilitas kepada guru untuk melakukan MGMP dengan

pengawas dari Dinas Pendidikan yang ditunjuk sebagai motivator guru untuk

memperbaiki perangkat pembelajaran ataupun kegiatan belajar mengajar didalam

67 Samsu rizal ,Kepala Madrasah  Aliyah Negri (MAN)2 , Wawancaratanggal, 26 September
2016

68 Hj.Wahyuni.Sabri ,S.Pd.selaku guru bahasa indonesia.Madrasah Aliyah Negri (MA)2 ,
Wawancara tanggal, 28
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kelas. Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab serta praktik cara

mengajar didalam kelas yang baik.

Tabel II

Efektivitas pelaksanaan supervisi kepala madrasah dalam mengelola kinerja guru

Man 2 Tanjung Karang

NO Observasi Kepala Madrasah Terlaksana

Ya Kurang

1 Membantu guru memilih

perangkat pembelajaran



2 Menilai kinerja guru dalam

bidang administrasi seperti

prota dan promes



3 Melaksanakan supervisi

akademik dengan  kunjungan

kelas dan observasi



4 Melakukan pendekatan

langsung dan tidak langsung

kepada guru



5 Memberi motivasi kepada

guru
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6 Mengirim Guru untuk

mengikuti seminar, worksop



7 memberikan fasilitas kepada

guru untuk melakukan MGMP

dengan pengawas dari Dinas

Pendidikan



Berdasarkan analisis observasi yang penulis lakukan di Man 2 Tanjung

Karang pada tanggal 28  Sampai 29 September ,Berdasarkan tabel diatas penulis

dapat mendeskripsikan bahwa pelaksanaan supervisi kepala  madrasah telah

dilaksanakan dengan baik,hal ini dilihat dari kepala madrasah membimbing guru

dalam memilih perangkat pembelajaran  yang sesuai dengan kurikulum dan keadaan

peserta didik ,kepala madrasah membimbing guru dalam menyusun perangkat

pembelajaran  yang sesuai dengan kemampuan peserta didik karna pemilihan bahan

ajar yang sesuai dengan perkembangan peserta didik dapat membuat pembelajaran

dapat berjalan dengan efektif dan semua peserta didik dapat memahami bahan-bahan

yang diajarkan oleh pendidik dan memperoleh berbagai pengalaman baru serta

menambah kompetensi sesuai dengan hasil belajar mereka,selain itu kepala madrasah

telah membimbing guru dalam memilih metode mengajar yng sesuai dengan bahan

ajar dan kemampuan peserta didik karna pendidik harus mampu berkomunikasi

efektif dengan peserta didik selain itu, kepala madrasah telah membimbing guru
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dalam memilih media yang sesuai dengan kondisi peserta didik karna dengan

memilih media yang sesuai dengan bahan ajar kemampuan peserta didik,guru dapat

mentrasfer ilmu kepada peserta didik dengan lancar dan mudah dipahami oleh peserta

didik dan mampu menguasai kelas dengan baik.

Dampak pada kinerja guru

NO Indikator Sub Indikator Pra Supervisi Pasca Supervisi

1 Menyusun

Perangkat

Pembelajaran

-Program

Tahunan

-Program

Semester

-RPP

Guru kurang

terampil

menyusun

program dan

hanya ada

beberapa yang

sudah baik

Setelah diadakan

supervisi

menunjukan hasil

yang cukup  baik

dalam menyusun

perangkat

pembelajaran Guru

mampu menyusun

perangkat

pembelajaran dengan

cukup baik  dan

menunjukan

peningkatan
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2 Pengelolaan

kelas

-Menentukan cara

mengajar

-Kemampuan

menguasai kelas

Dalam mengelola

kelas guru kurang

mampu

mengkondisikan

kelas dengan baik

Dengan diadakan

supervisi oleh kepala

madrasah dalam hal

pengelolaan kelas

,sudah melihatkan

hasil yang

diharapkan.Guru

mampu menguasai

kelas dengan baik

mengkondisikan

suasana kelas

dengan baik

3 Menggunakan

Metode

pembelajaran

-Tujuan yang

hendak dicapai

-Materi

Pembelajaran

-Situasi dan

Kondisi

Dalam

menyampaikan

materi guru

kurang

menggunakan

metode yang tepat

Pengunaan metode

yang dipakai guru

masih belum

bervariasi namun

sudah menunjukan

perubahan dari

sebelumnya

Menggunakan

media

-Penjelas bahan

pelajaran dan

Penggunaan

media

Setelah dilaksanakan

supervisi belum
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pembelajaran sumber

pertanyaaan

pembelajaran

masih sangat

minim

adanya perubahan

yang signifikan

dalam penggunaan

media pembelajaran

Guru masih

berpatokan

menggunakan media

spidol dan papan

tulis

5 Evaluasi Tes Penempatan

Tes Formatif

Tes Diagnostik

Pelaksanaan

evaluasi

pembelajaran

cukup

baik,namun masih

perlu

dimaksimalkan

Tes yang

dilaksanakan

memperlihatkan

adanya perubahan

yang cukup

maksimal dalam

pengolaan hasil

belajar

Perangkat pembelajaran meliputi Silabus dan RPP,pengolaan kelas yang

meliputi cara guru mengajar kemampuan menguasai kelas dan serta evaluasi

pembelajaran yaitu tes penempatan tes formatif ,tes diagnostik dan sumatif.Namun
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untuk penggunaan metode dan media belum menunjukan perubahan yang berarti dan

masih perlu perbaikan dan pengelolaan yang lebih baik lagi.

Selanjutnya untuk kinerja guru sejauh pengamatan penulis dapat dikatakan

kurang baik dilihat daftar hadir setiap harinya,dan kedisplinan guru datang tepat

waktu selain itu tidak semua guru mempersiapkan bahan ajar dengan baik ketika

mengajar ,hanya beberapa guru yang membawa RPP pada saat mengajar,dan kurang

mempersiapkan diri sebelum mengajar meliputi media pembelajaran ,pemilihan

metode belum bervariasi dan masih menonton serta penggunaan media pembelajaran

masih kurang dan perlu dikembangkan ,karna media yang digunakan hanya

spidol,papan tulis dan buku.hanya beberapa guru yang memakai media laptop untuk

menjelaskan materi pembelajaran.

Namun dalam upaya mengembangkan motivasi peserta didik,guru mampu

melakukan dengan cukup baik  dalam memotivasi peserta didik untuk membuka

wawasan peserta didik tentang pentingnya pendidikan yang berkualitas .disamping itu

pula guru mampu melakukan komunikasi dengan baik kepada peserta didik baik

komunikasi secara verbal dan komunikasi secara  non verbal
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Tabel IV

efektivitas pelaksanan supervisi kepala madrasah dalam mengelolah kinerja

guru MAN 2 Tanjung Karang

NO Pelaksanaan Dampak

1 Merencanakan supervisi

akademik dalam mengelola

kinerja guru

Kepala madrasah telah menyusun tim terlebih

dahulu sebelum melakukan supervisi

akademik  lalu tim supervisi yang dibentuk

selanjutnya merumuskan tujuan supervisi

akademik, menentukan indikator/sasaran

supervisi akademik, dan membuat jadwal

supervisi, serta mempelajari instrumen

supervisi yang akan digunakan dalam

monitoring.

2 Melaksanakan supervisi

akademik terhadap guru

dengan menggunakan

pendekatan dan teknik

supervisi

Pelaksanaan supervisi yang dilakukan kepala

madrasah  diawali  dengan mengadakan

pertemuan awal untuk menetapkan kegiatan

supervisi, serta melakukan kunjungan dan

observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran

di kelas, dan diakhiri dengan melakukan

refleksi terhadap temuan yang didapat dari
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observasi yang dilakukan di dalam kelas.

3 Menindak lanjuti hasil

supervisi akademik

terhadap guru dalam rangka

Kinerja guru

Kepala Madrasah melakukan analisis hasil

supervisi akademik untuk mengetahui

langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya

terhadap guru. Selain itu, hasil analisis akan

dijadikan sebagai bahan pertimbangan kepala

madrasah untuk melakukan evaluasi terhadap

guru. Tindak lanjut  dilakukan diantaranya

dengan beberapah hal yaitu membimbing

guru dalam  pelaksanaan kurikulum di

madrasah, mengadakan pertemuan atau rapat,

mengadakan diskusi kelompok dan

mengadakan penataran-penataran.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam efektivitas pelaksanan

supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru dapat dilihat dari

pelaksanaanya dan dampak akibat dari perlaksanaan tersebut.yang pertama adalah

merencanakan supervisi akademik dalam meningkatkan kimerja guru dan dampak

dari perencanaan tersebut kepala madrasah sudah membuat tim supervisi akademik

dengan baik  lalu tim supervisi yang telah dibentuk dan merumuskan tujuan supervisi

akademik, menentukan indikator/sasaran supervisi akademik, dan membuat jadwal
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supervisi, serta mempelajari instrumen supervisi yang akan digunakan dalam

monitoring setelah itu Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru  dengan

menggunakan pendekatan dan teknik supervisi adapun dampaknya dari perlaksanaan

tersebut adalah Pelaksanaan supervisi yang dilakukan kepala madrasah  diawali

dengan mengadakan pertemuan awal untuk menetapkan kegiatan supervisi, serta

melakukan kunjungan dan observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelas, dan

diakhiri dengan melakukan refleksi terhadap temuan yang didapat dari observasi yang

dilakukan di dalam kelas. setelah itu menindak lanjuti hasil supervisi akademik

terhadap guru dalam rangka Kinerja guru adapun dampaknya dari perlaksanaan

tersebut adalah Kepala Madrasah melakukan analisis hasil supervisi akademik untuk

mengetahui langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya terhadap guru. Selain itu,

hasil analisis akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan kepala madrasah untuk

melakukan evaluasi terhadap guru. Tindak lanjut  dilakukan diantaranya dengan

beberapah hal yaitu membimbing guru dalam  pelaksanaan kurikulum di sekolah,

mengadakan pertemuan atau rapat, mengadakan diskusi kelompok dan mengadakan

penataran-penataran.

Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan kepala

madrasah dalam mengelola kinerja guru di Man 2 Tanjung karang dapat dilihat dari

pelaksanaan dan dampak atau akibat yang dihasilkan dari perlaksanaan tersebut,yang

kesemuanya mempunyai dampak dan akibat yang baik dan menunjukan hasil yang

diharapkan jadi,dapat dikatakan dapat dikatakan efektivitas pelaksanaan kepala

madrasah Man 2 cukup efekif  dalam mengelolah kinerja guru karna dampak atau
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akibat yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan supervisi menunjukan hasil yang

baik dan memperlihatkan adanya perubahan antara pra dan pasca perlaksanaan

supervisi kepala madrasah walaupun masih kinerja guru yang masih perlu

pengelolaan yang lebih optimal lagi .
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang efektivitas pelaksanaan supervisi dalam

mengelola kinerja guru Man 2  Tanjung karang secara keseluruhan baik itu

wawancara maupun observasi.dan dokumentai dengan demikian penulis

menyimpulkan bahwa pelaksanaan supervisi kepala madrasah dalam mengelolah

kinerja guru Man 2 Tanjung karang sudah dilaksana dengan baik.

Pelaksanaan supervisi kepala madrasah dalam mengelola kinerja guru Man 2

Tanjung karang dilaksanakan dengan baik,kepala madrasah melakukan perencanaan

untuk mengetahui kesiapan guru untuk disupervisi ,melaksanakan supervisi akademik

terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat

seperti melakukan kunjungan kelas untuk mengamati pelaksanaan kegiatan belajar

mengajar mengamati aktivitas guru dalam mengajar ,mengamati penguasaan guru

terhadap bahan ajar ,kepala madrasah melakukan diskusi kelompok terhadap guru-

guru untuk membicarakan kurikulum belajar siswa dan menindak lanjuti hasil

supervisi akademik terhadap guru .

Setelah penulis analisis data yang sudah terkumpul maka penulis mengambil

kesimpulan bahwa efektivitas pelaksanaan kepala madrasah dalam mengelola kinerja

guru Man 2 Tanjung karang sudah dilaksanakan dengan baik namun keseluruhan
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belum optimal.alasannya kepala madrasah masih kurang membantu memilih bahan

ajar ,dan harus melakukan perbaikan terus menerus guna mengelola kinerja guru Man

2 Tanjung karang .

B. Saran –saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan dan penarikan kesimpulan diatas maka

penulis inggin memberi sumbangan pemikiran berupa saran –saran sebagai berikut:

1. Diharapakan kepala madrasah lebih banyak melakukan pelaksanaan supervisi guna

mengelola kinerja guru dan membantu guru yang mengalami kesulitan dalam

kegiatan proses belajar mengajar

2. Kepala madrasah juga lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya

sebagai supervisor agar dapat tercapai sesuai harapan.

3. Kepada Kepala MAN 2 Tanjung Karang  agar dapat menjalankan supervisi kepala

madrasah dapat melakukan kebijakan yang berdampak pada peningkatan mutu

pendidikan khususnya mengelola kinerja guru dalam proses belajar mengajar

4. Kepada Guru MAN 2 Tanjung Karang supaya  meningkatkan  kinerja dalam

proses belajar mengajar dengan  meningkatkan pengetahuan tentang pendidikan

dengan mengikuti berbagai macam kegiatan seperti pendidikan ,pelatihan ,seminar

,dialog ,diskusi ,work –shop dan lain-lain sehingga nantinya berdampak dalam

meningkatkan prestasi belajar peserta didik.
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5. Kepada guru pun juga dapat menggali dan mencari ide-ide yang kreatif dan

inovatif sehingga proses belajar mengajar bisa efektiv dan menyenangkan agar

output sesuai dengan apa yang diharapkan
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LAMPIRAN



Lampiran 1.

KISI KISI INSTRUMEN INTERVIEW

NO Variabel indikator Ket

Pelaksanaan Supervisi kepala

madrasah

1. Pelaksanaaan Program supervisi

akademik dalam mengelola

profesional

2. Melaksanakan supervisi akademik

terhadap guru denggan

menggunakan pendekatan dan

teknik supervisi

3. Menindak lanjuti hasil supervisi

akademik terhada guru dalam

rangka kinerja guru

Item no  1,2

Item no3,4dan 5

6,7,8,9,10,11,12,13 dan 14



A. Kepala Madrasah

1. Apakah bapak merencanaakan dan menyusun terlebih dahulu dalam

melakukan supervisi akademik

2. Pelaksanaan apa saja yang dilakukan kepala madrasah dilakukan oleh bapak

pada saat supervisi akademik

3. Pendekatan apa saja yang dilakukan oleh bapak pada saat supervisi akademik

berlangsung

4. Apakah bapak melaksanakan monitoring dan evaluasi pada saat supervisi

akademik

5. Siapa yang terlibat dan bagaimanakepala madrasah dalam melakukan analisis

supervisi akademik

6. Apakah manfaat hasil supervisi akademik yang dilakukan oleh bapak

7. Bentuk kegiatan pembinaaan apa yang dilakukan oleh bapak untuk

mengelolah kinerja guru

8. Setelah mengadakan supervisi akademik apakah bapak menindak lanjuti hasil

supervisi akademik

9. Mengobservasi kepada kepala madrasah

10. Mengeobservasi kepala madrasah dengan cara membantu guru memilih

perangkat pembelajaran

11. Mengeobservasi kepala madrasah dengan menilai kinerja guru dalam bidang

administrasi seperti prota dan promes



12. Mengobservasi kepala madrasah dengan melakukan pendekatan langsung dan

pendekatan tidak langsung kepada guru

13. Mengeobservasi kepala madrasah tentang motivasi kepada guru

14. Mengobservasi kepala madrasah tentang mengirim guru untuk mengikuti

seminar dan worksop

15. Mengobservasi kepala madrasah tentang memberikan fasilitas kepada guru

untuk melakukan MGMP dengan pengawasan dinas



Pedoman wawancara kepada dewan guru,dalam rangka bagaimana

pelaksanaan supervisi mengelola kinerja guru madrasah aliyah negri 2 tanjung

karang

1. Apakah kepala madrasah merencanakan menyusun terlebih dahulu ketika supervisi

akademik

2. Program apa saja yang dilakukan kepala madrasah dalam melakukan supervisi

akademik

3. Apakah yang dilakukan kepala madrasah pada saat supervisi akademik

4. Bagaimana kepala madrasah  melakukan analisis dan evaluasi hasil supervisi

akademik

5. Tindak lanjut apa yang dilakukan oleh kepala madrasah untuk  mengelola  kinerja

guru  di man 2



KISI-KISI  OBSERVASI

Variabel Indikator Sub indikator

Pelaksanaan Kinerja
Guru

1. Merencanakan program

supervisi akademik dalam

rangka pengelolaan  profesional

guru

2. Melaksanakan supervisi

akademik terhadap guru dengan

menggunakan pendekatan dan

teknik supervisi

3. Menindak lanjuti hasil

supervisi akademik terhadap

guru dalam rangka Kinerja guru

a. menyusun tim supervisi
b. menentukan tujuan
c. menentukan indikator dan

sasaran
d. membuat jadwal supervsii
e. mempelajari instrumen

supervsi

a. mengadakan pertemuan
awal

b. melakukan kunjungan dan
obseervasi

c. melakukan refleksi
terhadap temuan

a. melakukan analisis hasil
supervsi akademik

b. evaluasi hasil supervsi
akademik

Kinerja Guru a. Menyusun Perangkat

Pembelajaran

b . Pengelolaan kelas

c.Menggunakan Metode

pembelajaran

-Program Tahunan

-Program Semester

-RPP

-Menentukan cara mengajar

-Kemampuan menguasai
kelas



d.Mengunakan  media

pembelajaran

e. Evaluasi

-Tujuan yang hendak dicapai

-Materi Pembelajaran

-Situasi dan Kondisi

-Penjelas bahan pelajaran dan
sumber pertanyaaan

Tes Penempatan

Tes Formatif

Tes Diagnostik



PEDOMAN KISI-KISI INSTRUMEN PENGUMPUL DATA

No Teori tentang:

Pelaksanaan supervisi kepala

madrasah

Instrumen Pengumpul Data

Wawancara Observasi Dokumentas

i

1 Merencanakan program
supervisi akademik dalam
rangka mengelola profesional
guru

 

2 Melaksanakan supervisi

akademik terhadap guru

dengan menggunakan

pendekatan dan teknik

supervisi

 

3 Menindak lanjuti hasil

supervisi akademik terhadap

guru dalam rangka Kinerja

guru

 



Sasaran Pencapaian Supervisi Akademik Man 2 Tanjung Karang Tahun 2015-

2016

No Aspek Supervisi Target Capaiannya

1 Menyusun Program Tahunan 100%

2 Menyusun Program Semester 100%

3 Membuat RPP 100%

4 Menentukan sumber belajar 100%

5 Kemampuan cara mengajar 100%

6 Kemampuan menguasai kelas 100%

7 Penyusunan dokumen KKM 100%

8 Penyampain materi dikelas 80%

9 Penggunaan media 80%

10 Pemanfaatan TIK 80%

11 Analisis hasil belajar 100%

12 Analisis ketuntasan hasil belajar 100%

Bandar Lampung

Kepala Man 2 Tanjung Karang

Samsurizal



Tindak Lanjut Pelaksanaan Supervisi Akademik Man 2 Tanjung Karang

NO Kegiatan Narasumber Tempat

1 Pembahasan Masalah

Metode Pembelajaran

Waka Kurikulum MAN 2

2 Pembahasan dan Teknik

Penilaian

Waka Kurikulum MAN 2

3 Pembahasan cara

penggunaan media

pembelajaran

Kepala Madrasah MAN 2

4 Pembahasan cara

penggunaan waktu dalam

mengajar

Kepala Madrasah MAN 2

Bandar Lampung

Kepala Man 2 Tanjung Karang

Samsurizal,SPd..M.SI
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