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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Deskripsi Wilayah Penelitian 

1. Profil MTs Darul Huffaz Lampung 

 

Yayasan  Daarul Huffaz dideklarasikan pada tahun 1998 . Pondok Pesantren ini 

didirikan oleh KH. Nursalam Abdul Muthalib Al-Hafiz. Pendidikan di Daarul 

Huffaz adalah pendidikan yang berorientasi pada Al-Quran; kecerdasan dalam 

mempelajari, menghafal dan menjabarkan nilai-nilai Al-Quran dalam beramal 

(kerja) dengan spirit kerja profesional. Menempa keyakinan kepada Al-Quran 

untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengabdi kepada 

Allah Swt. Dari sini lahir moto pendidikan Pondok Pesantren Daarul Huffaz: 

“Cerdas, Hafizh dan Profesional”. 

Setelah seperempat perjalanan Daarul Huffaz yang berorientasi pada 

pendidikan mempelajari dan menghafal Al-Quran, kini Daarul Huffaz telah 

mengembangkan pendidikannya dengan membuka pendidikan Madrasah 

Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) 

tepat pada tahun 2011.  Integrasi pendidikan umum dengan Al-Quran adalah 

salah satu tujuan utama lahirnya tiga jenjang pendidikan umum tersebut. 

Lahirnya generasi yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran 

dalam setiap gerak kerja dengan mengacu pada nilai-nilai propfesionalisme 

dalam Al-Quran adalah tujuan lain dari adanya integrasi pendidikan tahfiz Al-

Quran dan pendidikan umum di Daarul Huffaz. 
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MTs Darul Huffaz Lampung  sejak resmi menjadi Madrasah swasta yang 

berada dibawah naungan kemenag kabupaten pesawaran, di pimpin oleh 

Bapak Marwan, S. S sampai sekarang dan dibantu oleh : 

1. Wakil Kepala sekolah bidang kurikulum : Nur Kholid, MA 

2. Bidang Kesiswaaan   : M. Aifan Athrah, S. Pd. I 

3. Tata usaha     : Wahyu Hartomo, S. Kom 

 

2. Letak Geografis MTs Darul Huffaz Lampung  

MTs Darul Huffaz Lampung  terletak di Jl. Raya Bernung no 36 Desa 

Bernung Kecamatan Gedongtataan kabupaten Pesawaran kode pos 050987 

dengan batas-batas sebagai berikut : 

1. Sebelah Timur  berbatas dengan  perumahan penduduk desa Bernung 

2. Sebelah Selatan berbatas dengan Pesawahan Warga 

3. Sebelah Utara berbatas dengan irigasi 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan perumahan penduduk desa Negeri 

Sakti. 

 

3. Struktur Organisasi MTs Darul Huffaz Lampung   

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya  secara maksimal, efektif dan 

efesien maka di MTs Darul Huffaz Lampung perlu ditetapkan struktur 

organisasi yang merupakan struktur kerja dan akan bertanggung jawab 

terhadap pelaksaan proses belajar mengajar dan juga pengembangan 

madrasah ini. 
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Struktur organisasi MTs Darul Huffaz Lampung 2016/2017 ini berisikan 

daftar skema yang terdiri dari ketua yayasan, kepala madrasah, komite 

madarasah, dewan guru dan siswa pada satuan jenjang pendidikan, seluruh 

jajaran organisasi tersebut akan bertanggung jawab kepada ketua yayasan 

terkait tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Untuk lebih jelasnya 

mengenai struktur organisasi MTs Darul Huffaz Lampung. Berikut daftar 

pengurus organisasi MTs Darul Huffaz Lampung : 

Tabel 2 

Struktur Kepengurusan MTs Darul Huffaz Lampung 

NO NAMA JABATAN KET 

1. KH. Nursalam Abd. Muthalib, Al Hafidz Ketua Yayasan  

2. Marwan, S. S Kepala Madrasah  

3. Nur Kholid, MA Waka Kurikulum  

4. Iswanto, S. Pd  Waka Kesiswaan  

5. Wahyu Hartomo, S. Kom Tata Usaha   

6. M. Adam Malik, S. Pd Bendahara   

7. Andi Maulana, Al Hafidz Humas  

8.  M. Aifan Athrah, S. Pd. I Bimbingan Konseling  

Sumber: Dokumentasi Yayasan Pondok Pesantren Darul Huffaz Lampung 2016
1
 

 

 

 

 

                                                           
1
 Dokumentasi, Yayasan Pondok Pesantren Darul Huffaz Lampung, 2015-2016 
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4. Visi, Misi dan Standar Lulusan MTs Darul Huffaz 

Adapun Visi MTs Darul Huffaz adalah “ Terwujudnya santri yang unggul serta 

cerdas, hafidz, dan profesional.” Sedangkan misi MTs Darul Huffaz sendiri 

adalah:  

a. Membangun pribadi yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, cinta Al-

Qur’an serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Membangun pribadi yang berakhlak mulia, rajin beribadah dan gemar 

membaca Al-Qur’an. 

c. Membangun pribadi yang tangguh, mandiri dan bertanggung jawab. 

Sedangkan standar kelulusan secara umum siswa pondok pesantren Darul 

Huffaz Lampung sebagai berikut: 

a) Mampu membaca Al-Qur’an dengan baik, benar, dan tartil. 

b) Memiliki hafalan Qur’an minimal 10 juz. 

c) Memiliki Aqidah yang lurus, ta’at menjalankan ibadah wajib dan 

sunah. 

d) Berakhlakul karimah, terampil dan mampu bercakap-cakap dengan 

berbahasa     arab. 
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5. Sarana dan Prasarana di MTs Darul Huffaz 

Adapun sarana dan prasarana yang ada di MTs Darul Huffaz yaitu : 

a. Lokasi Madrasah 

MTs Darul Huffaz terletak di jalan Raya Bernung No. 36 Gedong Tataan, 

pesawaran Lampung 

b. Sarana Gedung / Fasilitas Fisik 

 Ruang belajar putra dan putri sebanyak 25 ruangan, terpisah dan 

ber-AC 

 Ruang kepala sekolah 1 ruangan 

 Ruang guru putra dan putri sebanyak 2 ruangan, terpisah 

 Ruang tata usaha 1 ruangan 

 Ruang tamu 1 ruangan 

 Toilet/WC di sekitar ruang belajar putra 4 kamar dan di sekitar 

ruang belajar putri ada 3 kamar 

 Masjid putra dan putri nyaman dan terpisah 

 Lapangan olahraga yang luas 

 Lab Komputer 

 Kolam renang 

Untuk lebih memperjelas keadaan gedung dan sarana lain MTs Darul Huffaz 

Lampung, berikut penulis sajikan berupa denah lokasi MTs Darul Huffaz 

Lampung 2016-2017: 
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c. Situasi Pengolahan Kelas 

Adapun Kondisi umum MTs Darul Huffaz  sama hal nya dengan sekolah lain 

yang berada dibawah naungan Kementerian Agama khususnya di Kabupaten 

Pesawaran. Peserta didik diharuskan masuk kelas pada pukul 07.20 . setelah 

itu mereka akan menerima pelajaran. Proses belajar mengajar dimulai dari 

pukul 07. 30, pada saat proses KBM berlangsung sebagian besar peserta didik 

memperhatikan dan menyimak guru. Pada pukul 9.30 semua peserta didik 

dibimbing untuk melaksanakan shalat dhuha berjamaah yang diimami oleh 

guru secara bergiliran. Meski madrasah telahmenetapkan program shalat 

dhuha ssebagai ciri khas Madrasah,  namun  masih terdapat beberapa peserta 

didik yang enggan melaksanakan program tersebut.
2
 MTs Darul Huffaz 

Lampung memeliki kegiatan ekstrakurikuler yang berada dibawah naungan 

guru pembimbing OSPDH (Setara OSIS). Tujuan dari kegaiatan ekskul ialah 

menegembangkan potensi yang dimiliki anak baik dibidang agama, olahraga 

maupun seni.  

 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa situasi belajar peserta didik di MTs 

Darul Huffaz  berlangsung secara tertib. Peserta didik dengan serius 

memperhatikan pelajaran meski masih ada  sebagian siswa yang tidak 

memperhatikan, dikarenakan faktor kelelahan dan ngantuk.  

 

Pada tahun ajaran 2016/2017siswa MTs Daarul Huffaz berjumlah 552 siswa 

yang terdiri dari putra dan putri dengan rincian sebagai berikut : 

                                                           
2
 Aifan Athrah, Kesiswaan Pondok Pesantren, Wawancara, 20 Januari- 12 Februari 2017 
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Tabel 3  

Keadaan Jumlah Siswa MTS Darul Huffaz Tahun 2016-2017  

 

NO 

 

Kelas 

 

Perempuan 

 

Laki-Laki 

 

Jumlah 

1 VII 91 108 199 

2 VIII 91 115 206 

3 IX 79 68 147 

 Jumlah 261 291 552 

Sumber: dokumen MTs Darul; Huffaz Lampung 2016-2017 

d. Tenaga Edukatif dan Administratif 

Pada saat penulis mengadakan Penelitian  di MTs Darul Huffaz, tenaga 

pengajarnya berjumlah 40 orang guru, berikut rinciannya : 

Tabel 4 

Data Guru dan Karyawan di MTs Darul Huffaz Lampung  

No  Nama Guru Jabatan Bidang Studi 

1. Ahmad Chofid Guru Tahfidz Quran hadist 

2 Zainuddin Guru Tahfidz Aqidah akhlak 

3 Shobarin Syakur Guru Tahfidz Fikih 

4 Izam Zantara Malik, S. Pd. I Guru Tahfidz SKI 

5 Ma'ruf, S. Pd Guru  Bahasa Arab 

6 Donny Adriyansyah, S. Pd Wali kelas  Bahasa indonesia 

7 Heru Cahyo Pamungkas, S.Pd Wali Kelas Pkn, Fiqih  
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8 Siswanto Guru Tahfidz Bahasa Arab 

9 Marwan, S. S Kepala Madrasah Bahasa Inggris 

10 Hidayatulloh, S. Pd Wali Kelas Bahasa Inggris 

11 Subhan, S. Pd Guru  Bahasa Inggris 

12 M. Adam Malik, S. Pd Wali Kelas Matematika  

13 Thaufik, S. Pd Wali Kelas Matematika  

14 Wahyuni Khomsah, S. Pd Wali Kelas Matematika  

15 Budi Setiawan, s. Pd Wali Kelas  IPA 

16 Tri Susilo Aji, S. Pd Wali Kelas  IPA 

17 Suratmi, S. Pd Wali Kelas  IPA 

18 Arief  Prasetya, S. Pd Wali Kelas/Ka. Perpus Bahasa Indonesia 

18 Ferry Bastian, S. Pd Wali Kelas  Penjaskesrek 

19 Minhadim Almunawwar Guru Tahfidz Tajwid 

20 Fita fatimah, S. Pd Wali Kelas  Matematika 

21 Iis Dahlia, S. Pd Guru  Bahasa Indonesia  

22 Iis Fatmawati, S. Pd Wali Kelas  IPS Terpadu 

23 Suci Satria, S. Pd Wali Kelas  Tinkom  

24 Nur Kholid, MA Wakakur Fikih 

25 Irma Hervita, S. Pd.I Guru  SKI 

26 Wiwik Sundari, S. Pd Wali Kelas  IPA 

27 Abdul Malik Asyuro, A. Md Guru Tahfidz Tajwid 

28 Iswanto, S. Pd Guru  Penjaskesrek 
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29 Agus Susanti M. S. Pd Guru IPS Terpadu 

30 Tuti Alawiyah, S. Pd Wali Kelas  Bahasa Indonesia  

31 Okta Rulisuida, S. Pd  Wali Kelas  SBK 

32 Siti Fatonah, S. Pd  Wali Kelas  SKI 

33 Yossi Ermalinda, S. Pd Wali Kelas  Matematika 

34 Dwi Oktavidiastuti, S. Pd Guru  IPA 

35  Ahmad Syatibi Romadhon Guru Aqidah Akhlak 

36 Septyani Guru Alqur’an Hadist 

37 Siti Hana Guru Tahfidz Fikih 

38 Dian Anggraeni, S. Pd. I, S. Pd Wali Kelas  Matematika 

39 Rohmatika, S. Pd Guru Tahfidz  Tajwid 

40 Ahmad Tamami, S. Ag Guru Tahfidz Fikih 

Sumber: Dokumen MTs Darul Huffaz Lampung 2016-2017 

 

6. Profil Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Huffaz  

Kepala madrasah  merupakan guru yang diberi tugas tambahan sebagai 

pemimpin madrasah. Kepala madrasah memiliki peran sebagai Edukator, 

Manajer, Administrator, Supervisor, Leader, Inovator dan Motivator yang 

sering disingkat dengan  EMASLIM. Jabatan kepala madrasah  Tsanawiyah 

Darul Huffaz  saat ini dijabat oleh Bp. Marwan, S. S.  Beliau kelahiran 

Bernung, 16 Juli 1982. Beliau merupakan alumnus almamater Teknokrat 

Lampung juruan Sastra Inggris. Jabatan yang pernah dicapai antara lain kepala 

madrasah Tsanawiyah Darul Huffaz sejak 2011 hingga sekarang.  
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B. Penyajian Data 

Salah satu tugas Kepala Sekolah/Madrasah adalah melaksanakan kegiatan 

supervisi akademik. Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan yang 

dimaksudkan untuk membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya  

mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran.  Atau 

dengan kata lain supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan akademik 

yang bertujuan untuk memberikan bantuan berupa arahan dan masukan 

kepada guru dalam proses pembelajaran.
3
 Untuk melakukan tugasnya sebagai 

supervisor, maka kepala madrasah harus memiliki tiga kemampuan yakni : 

kemampuan menyusun program supervisi, kemampuan melaksanakan 

program supervisi, dan kemampuan memanfaatkan hasil supervisi.  

 

1. Perencaan Program Supervisi Akademik 

Supervisi yang dilakukan kepala madrasah sekurang-kurangnya memilki  tiga 

indikator, yakni perencanaan program supervisi, pelaksanaan program 

supervisi, dan pemanfaatan hasil supervisi. Sama halnya yang dilakukan 

Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Huffaz, ketiga indikator tersebut pula 

yang nantinya akan menjadi acuan bagi kepala madrasah dalam membantu 

guru meningkatkan kemampuan mengajarnya demi mencapai tujuan 

pendidikan yang di inginkan, yang di kenal dengan istilah supervisi 

akademik.  

                                                           
3
 Piet Sahertian, Konsep Dasar dan Tehnik Supervisi Pendidikan(Rineka Cipta:Jakarta, 2008, Edisi 

Revisi),Hal 76 
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Dari dokumentasi berupa notulasi  rapat MTs Darul Huffaz 2015-2016,  

bahwa kepala madrasah mengadakan rapat diawal tahun beserta seluruh 

dewan guru untuk membahas program satu tahun kedepan. Pada dasarnya 

perumusan progran satu tahun yang di lakukan Kepala MTs Darul Huffaz 

merupakan program jangka panjang yang dirumuskan bersama-sama. Adapun 

dari hasil rapat tersebut didapat beberapa program yakni : pembentukkan 

panitia semester, pembentukan panitia penerimaan santri baru, program 

keguruan berupa pengembangan pengetahuan baca tulis Qur’an guru, 

program kesiswaan berupa class meeting dan PHBI, termasuk pengembangan 

kemampuan mahir siswa, program kurikulum berupa peningkatan 

kemampuan peserta didik, program supervisi akademik, dan program 

unggulan lainya.
4
 

Dalam rapat awal tahun MTs Darul Huffaz membahas program- program 

madrasah yang meliputi program kegiatan siswa, program peningkatan 

profesional guru, program peningkatan prestasi belajar siswa, program 

evaluasi. Kepala madrasah sebagai pemimpin melakukan identifikasi 

terhadap program satu tahun kedepan. Program yang direncanakan mengacu 

pada pencapaian visi dan misi madrasah.
5
 Hal ini senada dengan dokumentasi 

tentang program –program madrasah yang telah direncanakan. Program –

program tersebut termuat dalam buku hasil rapat awal tahun MTs Darul 

Huffaz Lampung.  

                                                           
 
4
  Dokumentasi, Buku agenda rapat MTs Darul Huffaz Lampung, 2016 

5
 Marwan, Kepala MTs Darul Huffaz, Wawancara,  , Tanggal 22 Januari – 17 februari  

2017 
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Dalam menentukan program madrasah, kepala madrasah tidak hanya 

melibatkan guru dan staff  TU namun juga melibatkan siswa. Program yang 

melibatkan siswa adalah program yang berkaitan dengan kesiswaaan, dalam 

hal ini siswa diwakili oleh pengurus OSPDH dalam perencanaan program 

kegiatan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan wakil kepala 

madrasah bidang kesiswaan yakni Bp. Iswanto, S. Pd, yakni program 

kesiswaan dikomunikasikan dengan dewan guru agar program dapat berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan.
6
 Apa yang dilakukan kepala madrasah dalam 

mensinergikan seluruh aspek dan unsur madrasah dalam penentuan dan 

perumusan program satu tahun kedepan tak lain bertujuan agar seluruh 

masyarakat madrasah mengetahui dan mampu ikut ambil bagian dalam 

pelaksanaan nya guna mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.  

Kegiatan peningkatan pembelajaran telah direncanakan diawal tahun. Sebagai 

contoh untuk kelas IX akan diberikan bimbel di semester genap untuk 

menghadapi ujian nasional. Hal tersebut dianggap penting dilakukan, selain 

sebagai bentuk peningkatan kemampuan siswa juga memberikan wadah dan 

kesempatan bagi guru untuk mengembangkan kemampuan profesional 

mereka.  Sesuai dengan program supervisi yang ditetapkan oleh kepala 

madrasah yang bertujuan meningkatkan profesiolisme guru, sebagai hasilnya 

selain guru semakin profesional dalam pembelajaran, siswa juga 

mendapatkan peningkatan dalam kemampuan.  

                                                           
6
 Iswanto, WAKASIS MTs Darul Huffaz Lampung, wawancara, tanggal  22 Januari – 17 

Februari 2017 



90 
 

Dari rencana program supervisi akademik kepala MTs Darul Huffaz 

Lampung, didapat bahwa  perencanaan program madrasah melibatkan para 

dewan guru  dan staff TU. Terlibatnya seluruh guru, staf TU dan komponen 

lainya dalam rapat perumusan program supervisi akademik di MTs Darul 

Hufffaz diperkuat dengan adanya daftar hadir peserta rapat yang hampir 

seluruhnya hadir.
7
  

Temuan  ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan wakil kepala 

sekolah bidang kurikulm, Bp. Nur Kholid, MA bahwa hampir seluruh  guru 

hadir dalam rapat awal tahun yang akan membahas rencana sekolah satu 

tahun kedepan.
8
 Tidak semua guru dapat hadir dalam rapat awal  tahun MTs 

Darul Huffaz ini lebih disebabkan oleh belum kembalinya bebrapa guru dari 

luar Lampung yang kebetulan berlibur dan izin menunda kedatanganya ke 

pondok Pesantren. 

Program supervisi merupakan salah satu tupoksi kepala madrasah sebagai 

penyelia atau supervisor. Supervisi bertujuan memberikan bimbingan kepada 

guru untuk meningkatkan profesionalisme guru. Berkaitan dengan 

perencanaan program supervisi, kepala madrasah melibatkan guru dalam hal 

tersebut dan  mengadakan pertemuan yang suasananya sangat komunikatif 

agar tercipta kerja sama yang baik,  Kepala sekolah dan guru saling 

mengutarakan pendapatnya tentang perencanaan program supervisi. 

                                                           
7
 Dokumentasi, Buku Agenda Rapat MTs Darul Huffaz Lampung, 2015-2016 

8
 Nur Kholid,Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum  MTs Darul Huffaz,  wawancara,  

tanggal 22 Januari – 14 Februari 2017 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan waka kurikulum, Bp. Nur Kholid, MA  

bahwa program supervisi merupakan bantuan yang diberikan kepada guru 

setelah kepala madrasah melakukan identifikasi masalah yang terjadi di 

madrasah. “ kepala madrasah mengajak staff nya yang terdidri dari waka 

kurikulu, TU dan operator madrasah untuk membantu beliau dalam 

mengidentifikasi masalah yang ada. Dari hasil pengamatan kepala madrasah 

beserta staffnya , di temukan bahwa  kinerja guru masih belum maksimal 

terutama dalam penyusunan  perangkat pembelajran semisal RPP, bahkan ada 

beberapa guru yang tidak mengumpulkan perangkat pembelajaran yang 

waktunya sudah di tetapkan. Penetapan batas waktu mengumpulkan 

perangkat pembelajaran ini dimaksudkan agar ada jeda waktu yang luang 

untuk kepala madrasah menilai perumusan perangkat yang baik. Kendala 

lainya adalah  pemilihan metode mengajar yang belum efektif”. Oleh karena 

itu kepala sekolah mengintruksikan untuk mengadakan rapat dalam 

perencanaan program supervisi.
9
 

Kepala madrasah telah mengagendakan program supervisi dalam agenda 

kerjanya. Dari hasil wawancara dengan kepala madrasah, diperoleh data 

bahwa program supervisi dijadwalkan 2 kali dalam setahun hal ini bertujuan 

agar dewan guru senantiasa melengkapi kekurangan – kekurangan 

memperbaiki metode dan cara mengajar serta melengkapi administrasi guru.
10

  

                                                           
9
  Nur Kholid,Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum  MTs Darul Huffaz,  

wawancara,  tanggal 22 Januari – 14 Februari 2017 
10

  Marwan, Kepala MTs Darul Huffaz, Wawancara, tanggal 22 Januari – 15 Februari 2017  
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Perencanaan program supervisi akademik kepala madrasah,pada prakteknya  

melibatkan seluruh dewan guru dan staff TU. Dalam pertemuan tersebut, 

kepala madrasah dan guru membuat kesepakatan tentang instrumen penilaian, 

termasuk di dalamnya di bahas poin –poin apa saja yang akan dijadikan 

penilaian. Perencanaan program dikomunikasikan secara komunikatif dan 

objektif sehingga program tersebut bisa diterima oleh semua pihak,
11

 

demikian di jelaskan Ibu Wiwik Sundarai, S. Pd. Adapun kepala madrasah 

merencanakan program supervisi dengan mempertimbangkan beberapa hal 

antara lain : hari dan tanggal pelaksanaan, guru yang akan disupervisi, mata 

pelajaran, jam pelajaran,serta ruang kelas.
12

 Dari rapat yang membahas 

perencanaan program supervisi akademik dihasilkan tiga hal penting yaitu : 

program supervisi akademik, jadwal supervisi dan lembar penilaian 

supervisi.
13

 

Dalam perencanaan program supervisi akademik, kepala madrasah juga 

mempertimbangkan beberapa komponen dalam perencanaan program yaitu : 

sasaran, ruang lingkup, tujuan,indikator keberhasilan, strategi/metode 

kerja(teknik supervisi), kegiatan, penilaian dan instrumen, rencana tindak 

lanjut, waktu pelaksanaan.
14

 Komponen-komponen diatas merupakan bahan 

dalam penyusunan program. Hal ini menunjukkan ketelitian dari kepala 

sekolah dalam membuat program, selain tentunya kepala madrasah 

                                                           
11

  Wiwik Sundari, Guru IPA, Wawancara,  tanggal 18 Januari- 15 februari 2017 
12

  Observasi, Tentang Perencanaan Program Supervisi Akademik Kepala Madrasah, Tanggal 22 

Januari- 15 Februari 2017 
13

 Dokumentasi, Buku Agenda Rapat MTs Darul Huffaz Lampung, 2015-2016 
14

 Donni Juni Priansa, Manajemen Supervisi & Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Bandung : 

Alfabeta ), Hal 88 
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memahami betul konsep supervisi akademik yang harus di lakukan agar 

berjalan sesuai harapan. 

Sekurang-kurangnya Program supervisi akademik berisi sembilan komponen 

yaitu: 

a. Sasaran 

Komponen yang pertama adalah sasaran. Dalam program supervisi ini 

sasaran nya adalah guru MTs Darul Huffaz. Tujuan supervisi adalah 

memberikan bantuan kepada guru dalam hal meningkatkan 

profesionalisme dan kemampuannya dalam pembelajaran, sehingga sangat 

tepat tentunya jika sasaran program tersebut ialah dewan guru MTs Darul 

Huffaz.
15

  

 

b. Ruang Lingkup 

Komponen yang kedua adalah ruang lingkup yakni Pemantauan proses 

pembelajaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian 

hasil pembelajaran. Program supervisi akademik yang dilaksanakan 

bertujuan memantau kinerja pembelajaran guru. Hal ini tentunya 

meliputi tahap perencanaan, pelaksnaan dan evaluasi pembelajaran. 

Dengan ini kepala madrasah sebagai supervisor dapat mengetahui 

kekurangan atau kelebihan guru dalam mengajar, yang kemudian dari 

temuan kekurangan dan kelebihan itu, menjadi acuan bagi kepala 

                                                           
15

  Dokumentasi, Perencanaan Program Supervisi Akademik Kepala MTs Darul Huffaz 

2015-2016 
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madrasah dalam memberikan bantuan dan bimbingan serta arahan 

kepada hal yang lebih baik lagi. 

c. Tujuan 

Komponen yang ketiga yaitu tujuan antara lain :Menyediakan umpan 

balik yang obyektif terhadap guru, mengenai pengajaran yang 

dilaksanakannya, Mengidentifikasi kemudian  membantu memecahkan 

masalah-masalah pengajaran, Membantu guru mengembangkan 

keterampilannya menggunakan strategi pengajaran, Membantu guru 

mengembangkan satu sikap positif terhadap pengembangan profesional 

yang berkesinambungan.
16

  

 

d. Indikator Keberhasilan 

Komponen yang keempat yaitu indikator keerhasilan: Merencanakan 

pembelajaran,  Melaksanakan pembelajaran, Menilai hasil belajar 

peserta didik dan memanfaatkan hasil penilaian untuk meningkatkan 

layanan pembelajaran, Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, 

Memanfaatkan sumber belajar yang tersedia, Mengembangkan interaksi 

pembelajaran sesuai dengan karakteristik.
17

 Indikator diatas merupakan 

ukuran keberhasilan program supervisi akademik. Jika guru telah 
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  Dokumentasi, Perencanaan Program Supervisi Akademik Kepala MTs Darul Huffaz 

2015-2016 

 
17
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memenuhi kriteria diatas maka program supervisi akademik telah 

berhasil.  

 

e. Strategi/Metode Kerja(Teknik Supervisi) 

Komponen yang kelima adalah Strategi/metode kerja (teknik supervisi) 

yang digunakan, yakni Menggunakan metode supervisi klinis, 

Pembinaan, penilaian, dan pemantauan secara berkala dan terus 

menerus, Supervisi (pembinaan dan penilaian) dengan menggunakan 

instrumen supervisi akademik (guru) standar proses, Monitoring dan 

evaluasi/pemantauan untuk mengetahui tingkat pencapaian program 

yang telah direncanakan.
18

  

 

f. Kegiatan 

Komponen yang keenam adalah skenario kegiatan. Skenario kegiatan 

dibagi menjadi tiga tahap yakni tahap awal, meliputi : Menetapkan 

kontrak atau persetujuan antara supervisor dan guru tentang apasaja 

yang akan diobservasi, Menetapkan mekanisme atau aturan-aturan 

observasi, menetapkan rencana spesifik untuk melaksanakan observasi. 

tahap observasi, Tahap observasi pembelajaran observasi kelas 

dilakukan terhadap kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. 

Post observasi mengadakan wawancara dan diskusi tentang kesan guru 

terhadap penampilannya, identifikasi keberhasilan dan kelemahan guru, 
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  Dokumentasi, Perencanaan Program Supervisi Akademik Kepala MTs Darul Huffaz 
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identifkasi keterampilan-keterampilan mengajar yang perlu 

ditingkatkan, dan gagasan-gagasan baru yang akan dilakukan. 

 

g. Penilaian dan Instrumen 

Komponen ketujuh adalah penilaian dan instrumen yaitu : Penilaian 

sudah termasuk dalam supervisi dan Instrumen (terlampir) instrumen 

supervisi standar proses dan standar penilaian. 

h. Rencana Tindak Lanjut  

Komponen kedelapan adalah rencana tindak lanjut yakni setiap akhir 

pelajaran mengadakan evaluasi pelaksanaan program untuk ditindak 

lanjuti dalam penyusunan program tahun depan dan kepala sekolah 

menyampaikan hasil monitoring evaluasi dan supervisi sebagai refleksi 

serta menjadi acuan untuk tahun berikutnya.  

i. Waktu Pelaksanaan. 

Komponen kesembilan adalah waktu pelaksanaan. Program supervisi 

direncakanan dari bulan  Februari sampai April dan bulan September 

sampai November, meskipan pada prakteknya pelaksanaan supervisi di 

lakukan bergantung terhadap keefektifisan waktu yang telah di 

jadwalkan. 

Dalam perencanaan supervisi akademik, kepala madrasah membuat jadwal 

kunjungan kelas, instrumen supervisi dan kelengkapan lainnya. Dalam 

perencanaan program supervisi mencakup monitoring, bimbingan, evaluasi 
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yang disesuaikan dengan prosedur yang tepat, program supervisi yang 

dilakukan melalui supervisi kelas, supervisi ekstrakurikuler, dan supervisi 

perpustakaan, laboratorium dan ujian. Sampai saat ini yang dapat dilakukan 

adalah supervisi kelas. Selain terbatasnya waktu, belum maksimalnya sarana 

dan prasarana terkait perpustakaan dan laboratorium juga menjadi alasan 

mengapa supervisi akademik kepala madrasah Darul Huffaz belum 

menyeluruh. 

Kepala madrasah sebagai supervisor (pengawas), pengawas dalam arti 

membimbing dan memberikan pelayanan kepada guru dan siswa. Dari hasil 

wawancara peneliti dengan beberapa guru di ruang guru, didapat data bahwa 

supervisi yang dilakukan kepala madrasah biasanya dikomunikasikan terlebih 

dahulu. Kepala Madrasah akan mengadakan rapat bersama dewan guru dan 

menginformasikan untuk mempersiapkan administrasinya sehubungan 

dengan program supervisi yang akan dilakukan, karena biasanya program 

supervisi kepala madrasah akan dilanjutkan dengan supervisi terpadu yang 

akan dilakukan oleh pengawas/ supervisor dinas pendidikan atau dikenal 

dengan istilah pengawas madrasah. Hal ini di lakukan sebagai bentuk 

pemantapan hasil temuan kepala madrasah selama pelaksanaan supervisi 

yang kemudian di carikan solusi nya agar pembelajaran yang dilakukan guru 

semakin membaik dan berdampak pula pada prestasi belajar siswa.  

Dari hasil wawancara dengan kepala madrasah, kepala madrasah juga telah 

membuat jadwal kunjungan kelas dalam satu semester. Jadwal dibuat sesuai 

dengan kebutuhan guru. Sebab membutuhkan banyak waktu untuk 
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melakukan kunjungan kelas secara kontuinitas karena banyaknya jumlah guru 

yang harus di supervisi.  

Hal ini juga dibenarkan oleh Bp. Thaufik, S. Pd “bahwa dalam penyusunan 

jadwal kunjungan kelas, kepala sekolah meminta pendapat dari dewan guru. 

Untuk menentukan siapa yang akan disupervisi bulan pertama, kedua dan 

seterusnya”.
19

 Dengan demikian guru akan merasa lebih siap dan ini juga 

mengindikasikan bahwa supervisi akademik dilakukan dengan azas 

komunikatif.  

Data tersebut diperkuat oleh dokumen jadwal program supervisi kepala MTS 

Darul Huffaz tahun 2016. Dalam perencanaan, kepala madrasah membuat 

jadwal kunjungan kelas, instrumen supervisi dan kelengkapan lainnya. Data 

tentang jadwal kunjungan kelas dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 5 

Jadwal Supervisi Akademik Kepala MTs Darul Huffaz  

No Nama Jadwal supervisi 

1 Ahmad Chofid Tidak dilakukan supervisi 

2 Zainuddin Tidak dilakukan supervisi 

3 Shobarin Syakur Minggu ke- 1 bulan Februari 

4 Izam Zantara Malik, S. Pd. I Tidak dilakukan supervisi 

5 Ma'ruf, S. Pd Minggu ke- 2 bulan Februari 
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 Thaufik, Guru IPA, Wawancara, Tanggal 19 Januari- 14 Februari 2017 
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6 Donny Adriyansyah, S. Pd Minggu ke- 3 Februari 

7 Heru Cahyo Pamungkas, S.Pd Minggu ke- 4 bulan Februari 

8 Siswanto Minggu ke- 1 bulan Maret 

9 Hidayatulloh, S. Pd Minggu ke-3 bulan Maret 

10 Subhan, S. Pd Minggu ke-4 bulan Maret 

11 M. Adam Malik, S. Pd Minggu ke- 1 bulan April 

12 Thaufik, S. Pd Minggu ke-1 bulan April 

13 Wahyuni Khomsah, S. Pd Minggu ke-2 bulan April 

14 Budi Setiawan, s. Pd Tidak dilakukan supervisi 

15 Tri Susilo Aji, S. Pd Minggu ke-2 bulan April 

16 Suratmi, S. Pd Tidak dilakukan supervisi 

17 Arief  Prasetya, S. Pd Minggu ke-3 bulan April 

18 Ferry Bastian, S. Pd Minggu ke-4 bulan April 

19 Minhadim Almunawwar Tidak dilakukan supervisi 

20 Fita fatimah, S. Pd Minggu ke-4 bulan April 

21 Iis Dahlia, S. Pd Minggu ke- 1 bulan Februari 

22 Iis Fatmawati, S. Pd Minggu ke- 1 bulan Februari 

23 Suci Satria, S. Pd Minggu ke- 1 bulan Maret 

24 Nur Kholid, MA Minggu ke- 1 bulan Maret 

25 Irma Hervita, S. Pd.I Minggu ke-1 bulan April  

26 Wiwik Sundari, S. Pd Minggu ke-2 bulan April 

27 Abdul Malik Asyuro, A. Md Minggu ke-2 bulan April 
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28 Iswanto, S. Pd Minggu ke-2 bulan Maret 

29 Agus Susanti M. S. Pd Minggu ke- 2 bulan Februari 

30 Tuti Alawiyah, S. Pd Minggu ke- 2 bulan Februari 

31 Okta Rulisuida, S. Pd  Tidak dilakukan supervisi 

32 Siti Fatonah, S. Pd  Minggu ke- 3 bulan Maret 

33 Yossi Ermalinda, S. Pd Minggu ke- 3 bulan Maret 

34 Dwi Oktavidiastuti, S. Pd Minggu ke-4 bulan April 

35 Ahmad Syatibi Romadhon Tidak dilakukan supervisi 

36 Septyani Tidak dilakukan supervisi 

37 Siti Hana Tidak dilakukan supervisi 

38 Dian Anggraeni, S. Pd. I, S. Pd Minggu ke-4 bulan April 

39 Rohmatika, S. Pd Minggu ke-3 bulan April 

40 Ahmad Tamami, S. Ag Minggu ke-2 bulan April 

Sumber data : Jadwal Supervisi Akademik MTs Darul Huffaz Tahun 2016
20

 

Dalam kaitannya menyusun program supervisi kepala madrasah  

mempertimbangkan beberapa hal yakni siapa guru yang akan disupervisi, apa 

mata pelajaran yang akan disupervisi, kapan pelaksanaan supervisi. 

Perencanaan program supervisi haruslah benar-benar siap, karena supervisi 

merupakan bantuan profesional yang diberikan oleh kepala madrasah  kepada 

guru guna meningkatkan kinerja mereka.
21
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  Dokumentasi, Jadwal Supervisi Akademik Kepala MTs Darul Huffaz, 2016 
21

  Marwan,Kepala MTs Darul Huffaz, Wawancara, tanggal 18 Januari-15 Februari 2017  
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Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah telah 

melaksanakan perencanaan program supervisi yang melibatkan guru, hal itu  

didukung oleh hasil rapat berupa program supervisi dan lembar penilaian 

supervisi.
22

 

2. Pelaksanaan  Program Supervisi Akademik 

Pelaksanaan supervisi merupakan tindak lanjut dari tahap perencanaan 

supervisi. Kepala madrasah berperan sebagai “supervisor” menerapkan 

rencana program supervisi akademik. Dalam perencanaan program, kepala 

madrasah diagendakan memberikan bimbingan dalam penyusunan perangkat 

pembelajaran, melakukan kunjungan kelas dan memberikan tindak lanjut 

terhadap tiap-tiap hasil supervisi. 

Dari hasil wawancara dengan kepala madrasah, didapat data bahwa beliau 

telah memberikan bimbingan dalam penyusunan silabus yang mengacu pada 

standar isi dan kurikulum. Kepala madrasah mengatakan “ silabus merupakan 

langkah awal dalam membuat rencana perangkat pembelajaran yang mengacu 

pada standar isi dan kurikulum, sehingga para guru harus dibimbing dalam 

penyusunannya.” Dianggap penting bagi guru, bahwa penyusunan perangkat 

pembelajaran harus sesuai dan mengacu pada standar isi dan kurikulum. 

Kepala MTs Darul Huffaz juga menyebutkan pernah melakukan pembekalan 

kepada dewan guru dalam pembuatan perangkat pembelajaran berupa 

“pelatihan” di lingkungan Madrasah se-Pondok pesantren Darul Huffaz. 
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  Dokumen, Lembar Penilaian Supervisi Akademik Kepala MTs Darul Hufaz, 2016 
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Pernyataan diatas diperkuat oleh penuturan Ketua pelaksana kegiatan 

pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran, Bp Muhammad Aifan Athrah, 

S. Pd. I. Hanya saja peneliti tidak mendapatkan dokumen pendukung atas 

kegiatan tersebut. Beliau hanya menunjukkan dokumentasi absen kehadiran 

peserta pelatihan.
23

 

Secara teoritis kepala madrasah adalah orang yang  memberikan bimbingan 

sekaligus mengawasi para guru dalam pembelajaran. Supervisi yang sudah 

terlaksana menggunakan teknik kunjungan kelas. Dalam pelaksanaanya 

kepala madrasah berperan sebagai pelayan yang memberikan bimbingan 

dalam pembuatan perangkat pembelajaran.  

Namun dari temuan peneliti di lapangan, di dapat data bahwa  kepala 

madrasah tidak memberikan bantuan profesional secara langsung kepada 

dewan guru berupa bimbingan pembuatan perangkat pembelajaran, tetapi 

hanya memfasilitasi dewan guru secara umum di lingkungan  pondok 

pesantren Darul Huffaz dalam pembuatan perangkat pembelajaran.  Hal ini 

didapat dari hasil wawancara terhadap guru IPA, Bp Tri susilo Aji, S. Pd 

Menurut beliau kepala madrasah kurang mendetail dalam menjelaskan proses 

penyusunan perangkat pembelajaran. Kepala madrasah kurang berkompeten 

untuk menjelaskan satu-persatu poin dalam perangkat pembelajaran. Sebagai 

contoh poin pemilihan strategi mengajar tidak dijelaskan secara gamblang 

sehingga beberapa guru masih kesulitan untuk memilih strategi atau metode 

apa yang akan digunakan. Termasuk juga penjelasan kepala madrasah tentang 
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 Dokumentasi, Absensi Kehadiran Peserta Kegiatan Pelatihan, MTs Darul Huffaz, 2016 



103 
 

sumber belajar, banyak dewan guru mengeluhkan kurangnya dorongan dari 

kepala madrasah dalam memperkaya sumber belajar yang ada.
24

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh guru Bahasa Indonesia, Ibu Tuti 

Alawiyah, S. Pd. Dalam penyusunan dan pembuatan perangkat pembelajaran 

dibutuhkan kemampuan IT. Namun beberapa guru tidak memilki kemampuan 

tersebut. Sehingga kepala madrasah tidak sepenuhnya membimbing guru 

yang belum berkemampuan IT dalam perencanaan RPP. Terlebih lagi 

menurut data yang ada bahwa sebagian besar guru bidang study PAI masih 

sangat awam terhadap IT.Bahkan terhadap beberapa guru, kepala madrasah 

tidak memberikan bimbingan dalam penyusunan perangkat pembelajaran 

sama sekali.
25

 

Pelaksanaan supervisi merupakan kompetensi profesional, oleh karena nya 

dibutuhkan teknik yang profesional pula dalam prakteknya.   Teknik supervisi 

terbagi menjadi dua yakni teknik yang bersifat individual dan kelompok. Dari 

data yang didapat, bahwa pelaksanaan supervisi di madrasah Tsanawiyah 

Darul Huffaz ialah yang bersifat invidual dan menggunakan teknik kunjungan 

kelas.
26

 Kunjungan kelas oleh kepala madrasah bertujuan mengetahui 

langsung kelemahan kinerja guru sehingga akan menjadi acuan dalam 

melakukan perbaikan kedepanya. Teknik kunjungan kelas diadakan 2 kali 
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dalam satu tahun, agar para guru senantiasa menyiapkan administrasi 

pengajaran serta selalu memperbaiki kinerja dalam mengajar.  

Dari hasil observasi di lapangan, kepala madrasah memilih menggunakan 

teknik individual yaitu kunjungan kelas. Hal yang dilakukan oleh kepala 

madrasah adalah mengecek kelengkapan perangkat pembelajaran seperti 

silabus, RPP, prota, promes, absensi siwa, jurnal KBM guru termasuk lembar 

penilaian siwa dan lain -lain. Kepala madrasah melakukan observasi langsung 

terhadap guru, diawali dengan   kepala madrasah memasuki kelas sebelum 

kelas memulai  pelajaran, mengikuti dan mengamati secara langsung 

pembelajaran hingga evaluasi pembelajaran. Sebelum memasuki kelas, kepala 

madrasah telah menyiapkan lembar penilaian supervisi, dalam observasi nya, 

kepala madrasah membuat catatan – catatan kecil tentang kekurangan dan 

kelebihan guru tersebut dalam pembelajaran.
27

 

Dari hasil observasi terhadap lembar penilaian supervisi, didapat bahwa 

kepala madrasah telah melaksanakan kunjungan kelas. Salah  satu contoh 

yakni Ibu Agus Susanti M. ,S. Pd, dalam hal ini kepala madrasah telah 

melakukan kunjungan kelas dan menilai performa mengajar. Dan kemudian 

dihasilkan beberapa catatan tentang kekurangan dalam mengajar.
28

 Catatan 

tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pembahasan dalam 

tindak lanjut. Untuk lebih mengetahui pelaksanaan kunjungan kelas berikut 

disajikan dalam bentuk tabel : 
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Tabel 6 

Pelaksanaan Kunjungan Kelas Kepala MTs Darul Huffaz 

No Nama Pelaksanaan 

kunjungan 

kelas 

Supervisor 

Ya tidak 

1 Ahmad Chofid     

2 Zainuddin     

3 Shobarin Syakur    Kepala madrasah 

4 Izam Zantara Malik, S. Pd. I     

5 Ma'ruf, S. Pd    Kepala madrasah 

6 Donny Adriyansyah, S. Pd    Kepala madrasah 

7 Heru Cahyo Pamungkas, S.Pd    Kepala madrasah 

8 Siswanto    Kepala madrasah 

9 Hidayatulloh, S. Pd    Kepala madrasah 

10 Subhan, S. Pd    Kepala madrasah 

11 M. Adam Malik, S. Pd    Kepala madrasah 

12 Thaufik, S. Pd    Kepala madrasah 

13 Wahyuni Khomsah, S. Pd    Kepala madrasah 

14 Budi Setiawan, s. Pd     

15 Tri Susilo Aji, S. Pd    Kepala madrasah 

16 Suratmi, S. Pd     
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17 Arief  Prasetya, S. Pd    Kepala madrasah 

18 Ferry Bastian, S. Pd    Kepala madrasah 

19 Minhadim Almunawwar     

20 Fita fatimah, S. Pd    Kepala madrasah 

21 Iis Dahlia, S. Pd    Kepala madrasah 

22 Iis Fatmawati, S. Pd    Kepala madrasah 

23 Suci Satria, S. Pd    Kepala madrasah 

24 Nur Kholid, MA    Kepala madrasah 

25 Irma Hervita, S. Pd.I    Kepala madrasah 

26 Wiwik Sundari, S. Pd    Kepala madrasah 

27 Abdul Malik Asyuro, A. Md    Kepala madrasah 

28 Iswanto, S. Pd    Kepala madrasah 

29 Agus Susanti M. S. Pd    Kepala madrasah 

30 Tuti Alawiyah, S. Pd    Kepala madrasah 

31 Okta Rulisuida, S. Pd      

32 Siti Fatonah, S. Pd     Kepala madrasah 

33 Yossi Ermalinda, S. Pd    Kepala madrasah 

34 Dwi Oktavidiastuti, S. Pd    Kepala madrasah 

35 Ahmad Syatibi Romadhon     

36 Septyani     

37 Siti Hana     

38 Dian Anggraeni, S. Pd. I, S. Pd    Kepala madrasah 
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39 Rohmatika, S. Pd    Kepala madrasah 

40 Ahmad Tamami, S. Ag    Kepala madrasah 

Sumber data : Dokumen Supervisi Akademik MTs Darul Huffaz Tahun 2016
29

 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa kepala madrasah telah melakukan 

kunjungan kelas. Dari keseluruhan guru yang berjumlah 40, kepala madrasah 

hanya melakukan kunjungan kelas terhadap 29 guru sedangkan 11orang guru 

tidak dilakukan kunjungan kelas. Menurut keterangan tambahan kepala MTs 

Darul Huffaz, ada beberapa guru yang memang tidak di ikutsertakan dalam 

sasaran supervisi akademik karena mata pelajaran dimaksud tidak 

membutuhkan perangkat pembelajaran, hal ini lebih disebabkan karena belum 

adanya rumusan baku tentang standar isi ataupun kurikulum tentang mata 

pelajaran tersebut. Contoh Praktek Pengamalan Ibdah, Tajwid dan mata 

pelajaran pondok pesantren yang lain.  

Dalam upaya peningkatan kinerja guru melalui supervisi, Kepala madrasah 

melakukan  kunjungan kelas saat proses kegiatan belajar mengajar sedang 

berlangsung. Dengan teknik ini dapat memacu perfoma guru saat dikelas, 

namun tehnik kunjungan kelas atau tehnik langsung tidak lah serta merta 

efektif, sebab ada beberapa guru yang di supervisi secara tidak langsung 

sehingga kepala madrasah hanya berada di luar kelas. Hal ini senada dengan 

alasan beberapa guru yang menyatakan bahwa mereka nervous atau grogi 

ketika di observasi secara langsung oleh kepala madrasah ketika mengajar, 

sebagai contoh Bp Siswanto, S. Pd  beliau merasa risih atau kurang nyaman 
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ketika kepala madrasah melakukan observasi secara langsung kedalam kelas 

saat beliau sedang mengajar. Maka kepala madrasah dengan tidak 

mengurangi rasa hormatnya melakukan observasi dari luar kelas.  

Pelaksanaan supervisi dimulai dengan kepala madrasah menyiapkan lembar 

penilaian supervisi, kemudian kepala madrasah memasuki kelas yang telah 

dijadwalkan. Kepala madrasah berada di bangku paling belakang. Sebagai 

bentuk Kegiatan pembuka pembelajaran dimulai oleh guru dengan 

mengucapkan salam. Kemudian di lanjutkan dengan kegiatan inti yaitu 

Pelaksanaan pembelajaran dimulai dengan guru menyampaikan materi 

pembelajaran yang disampaikan dengan metode yang sesuai dengan 

mengawalinya bertanya tentang materi terakhir yang sudah di bahas pada 

pertemuan terakhir baru kemudian melanjutkan materi.  Dalam observasinya 

kepala madrasah mengamati seksama performa guru dalam proses 

pembelajaran dan membuat catatan jika ada sesutau yang dianggap kurang 

dalam penampilan, penyampaian maupun penguasaan materi guru tersebut. 

Pelaksanaan  kunjungan kelas   disesuaikan dengan jadwal yang telah dibuat 

oleh kepala madrasah dan disetujui dewan guru. Jadwal yang dibuat selama 

satu semester yakni bulan Februari sampai April dan bulan September sampai 

November.  

Temuan peneliti tentang pelaksanaan supervisi ialah kepala madrasah belum 

memberikan bimbingan secara maksimal. Guru masih merasa kesulitan dalam 

penyusunan perangkat pembelajaran. Dalam kaitanya memberikan bimbingan 

tentang pemilihan metode dan strategi, kepala madrasah belum memberikan 
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bimbingan. Sehingga guru masih kesulitan mendapatkan metode yang sesuai 

dengan mata pelajarannya. Dalam kaitanya dengan kunjungan kelas, kepala 

madrasah sudah melaksanakan kunjungan kelas dan menilai penampilan 

guru. Di tambahkan bahwa penggunaan metode atau dengan istilah lain 

inovasi pembelajaran sebenarnya sangat di hargai di MTs Darul Huffaz, 

artinya hasil temuan dalam penelitian ini juga serta merta bukan mencari 

kelemahan kepala madrasah atau dewan guru saja. Karena pada dasarnya 

kepala madrasah memberikan ruang yang terbuka dalam mengeksplor diri 

guru agar berinovasi.
30

 

3. Tindak Lanjut Program Supervisi Akademik 

Supervisi yang telah dilakukan oleh kepala madrasah perlu ditindak lanjuti. 

Hasil penilaian  supervisi dan catatan-catatan tentang performa guru di kelas 

akan menjadi bahan perbaikan yang akan dikomunikasikan kepada guru yang 

disupervisi.  Kepala madrasah memiliki tupoksi sebagai adminstrator dan 

motivator dalam kaitanya dengan supervisi yang elah dilakukan. 

Hasil supervisi yang dilakukan kepala madrsah harus di identifikasi dan 

dideskripsikan melalui  penjabaran. Hasil anlisis itu juga harus 

dikomunikasikan kepada guru yang disupervisi agar guru tersebut dapat 

memperbaiki kekurangan nya yang tercatat di lembar penilaian. 

 

                                                           
30
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Berdasarkan observasi, kepala madrasah tidak melakukan analisis terhadap 

hasil supervisi secara menyeluruh kepada guru yang di supervisi. Hal ini 

diperkuat oleh temuan peneliti yang mendapatkan lembar analisis hasil 

supervisi yang ternyata hanya bebarapa guru yang di lakukan analisi terhadap 

hasil supervisinya. 

Tabel 7 

Pelaksanaan Tindak Lanjut Supervisi Akademik Kepala  MTs 

Darul Huffaz Lampung 

No Nama Pelaksanaan 

Tindak Lanjut 

Supervisi 

Supervisor 

Ya tidak 

1 Ahmad Chofid    

2 Zainuddin    

3 Shobarin Syakur    Kepala madrasah 

4 Izam Zantara Malik, S. Pd. I    

5 Ma'ruf, S. Pd   Kepala madrasah 

6 Donny Adriyansyah, S. Pd    Kepala madrasah 

7 Heru Cahyo Pamungkas, S.Pd    Kepala madrasah 

8 Siswanto   Kepala madrasah 

9 Hidayatulloh, S. Pd   Kepala madrasah 

10 Subhan, S. Pd   Kepala madrasah 



111 
 

11 M. Adam Malik, S. Pd   Kepala madrasah 

12 Thaufik, S. Pd   Kepala madrasah 

13 Wahyuni Khomsah, S. Pd    Kepala madrasah 

14 Budi Setiawan, s. Pd    

15 Tri Susilo Aji, S. Pd    Kepala madrasah 

16 Suratmi, S. Pd    

17 Arief  Prasetya, S. Pd   Kepala madrasah 

18 Ferry Bastian, S. Pd    Kepala madrasah 

19 Minhadim Almunawwar    

20 Fita fatimah, S. Pd   Kepala madrasah 

21 Iis Dahlia, S. Pd    Kepala madrasah 

22 Iis Fatmawati, S. Pd    Kepala madrasah 

23 Suci Satria, S. Pd   Kepala madrasah 

24 Nur Kholid, MA   Kepala madrasah 

25 Irma Hervita, S. Pd.I    Kepala madrasah 

26 Wiwik Sundari, S. Pd   Kepala madrasah 

27 Abdul Malik Asyuro, A. Md   Kepala madrasah 

28 Iswanto, S. Pd    Kepala madrasah 

29 Agus Susanti M. S. Pd    Kepala madrasah 

30 Tuti Alawiyah, S. Pd   Kepala madrasah 

31 Okta Rulisuida, S. Pd      

32 Siti Fatonah, S. Pd    Kepala madrasah 
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33 Yossi Ermalinda, S. Pd   Kepala madrasah 

34 Dwi Oktavidiastuti, S. Pd   Kepala madrasah 

35 Ahmad Syatibi Romadhon    

36 Septyani    

37 Siti Hana    

38 Dian Anggraeni, S. Pd. I, S. Pd    Kepala madrasah 

39 Rohmatika, S. Pd   Kepala madrasah 

40 Ahmad Tamami, S. Ag   Kepala madrasah 

Sumber data : Dokumen Supervisi Akademik MTs Darul Huffaz Tahun 2016
31

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kepala madrasah tidak melakukan 

temuan balik ataupun tindak lanjut secara menyeluruh. Dari 40 guru yang 

telah disupervisi, hanya  ada 12 orang  guru yang mendapat tindak lanjut. Hal 

ini diperkuat  dengan hasil wawancara dengan kepala madrasah bahwa kepala 

madrasah tidak melakukan tindak lanjut dikarena beliau merasa tidak cakap 

untuk memberikan layanan tersebut. Beliau mengatakan “ saya merasa 

canggung untuk menyampaikan kekurangan guru.”
32

 Dilain sisi kepala 

madrasah merasa belum memiliki kemampuan yang baik sebagai supervisor 

atau pembina, sehingga temuan balik atau tahap tindak lanjut tidak 

dilaksanakan menyeluruh.  Tidak lanjut atau temuan balikan seharusnya 

dilakukan oleh kepala madrasah untuk melaksanakan tahap ketiga dari 

supervisi.  

                                                           
31

  Dokumentasi, supervisi akademik MTs Darul Huffaz  tahun 2016 
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  Marwan,Kepala MTs, Wawancara, tanggal 18 Januari-14 Februari 2017 
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Kepala MTs Darul Huffaz juga menambahkan bahwa kegiatan tindak lanjut 

yang tidak seutuhnya di lakukan kepada seluruh yang di supervisi, pada 

dasarnya memang menjadikan kegiatan supervisi akademik kepala madrasah 

menjaadi cacat secara objektivitasnya, sebab pada prinsipnya supervisi 

akademik   harus bersifat objektif. Dan hal itu disadari seutuhnya oleh kepala 

MTs darul Huffaz.
33

 

Dari hasil observasi peneliti Berdasarkan hasil wawancara dengan guru 

Sejarah Kebudayaan Islam, Ibu Irma Hervita, S. Pd. I, ditemukan bahwa 

setelah kegiatan supervisi kepala madrasah  tidak melakukan temuan balikan 

atau evaluasi. Supervisi yang dilakukan tidak ada tindak lanjut sebagai 

perbaikan atas performa guru yang telah disupervisi.
34

 Beliau menambahkan 

selain lemahnya pengetahuan kepala madrasah tentang mata pelajaran 

tertentu semisal SKI juga menjadi faktor mengapa beberapa guru tidak 

mendapatkan tindak lanjut atas kegiatan supervisi akademik kepala madrasah.  

Hal senada juga dibenarkan oleh guru Penjaskesrek, Bp Iswanto, S. Pd bahwa 

setelah guru melakukan penilaian mengajar, kepala madrasah tidak 

mengadakan temuan balikan. Hasil dari analisis penilaian performa mengajar 

guru yang disupervisi tidak dibahas kembali. Sehingga guru merasa tidak 

diberikan hasil dari penilaian performa mengajarnya.
35
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  Irma Hervita, Guru Sejarah Kebudayaan Islam, Wawancara, Tanggal 18 
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Dari data hasil observasi ditemukan bahwa setelah melaksanakan supervisi, 

hasil supervisi tidak dianalisis secara menyeluruh oleh kepala madrasah. 

Padahal seharusnya hasil supervisi dianalisi dan kemudian dikomunikasikan 

kepada guru yang disupervisi. 

Dari data diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa kemampuan memanfaatkan 

hasil supervisi kepala madrasah belum maksimal. Kepala madrasah tidak 

melakukan tindak lanjut terhadap hasil supervisi yang sudah dilakukanya. 

C. Analisis Data 

1. Perencanaan  Program Supervisi Akademik 

Supervisi yang dilakukan kepala MTs Darul Huffaz merupakan kegiatan yang 

meliputi tiga indikator, yakni perencanaan program supervisi, pelaksanaan 

program supervisi, dan evaluasi hasil supervisi. Supervisi yang telah 

dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Darul Huffaz memiliki tujuan 

membantu guru dalam meningkatkan kemampuan kinerja mereka dalam 

pembelajaran. 

Dari hasil wawancara dengan kepala MTs Darul Hufaz, perencanaan program 

madrasah melibatkan para dewan guru  dan staff TU. Kepala madrasah 

mengadakan rapat di awal tahun yang dihadiri oleh seluruh perangkat sekolah, 

guru dan staff TU. Hal ini dapat diketahi melalui buku agenda rapat yang telah 

ditanda tangani oleh seluruh guru. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa 

seluruh guru hadir dalam rapat awal tahun tersebut. Temuan  ini juga 

diperkuat oleh hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulm, 
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Bp. Nur Kholid, MA bahwa semua guru hadir dalam rapat awal tahun yang 

akan membahas rencana sekolah satu tahun kedepan.
36

 

Dalam rapat awal tahun membahas program - program madrasah meliputi 

program kegiatan siswa, program peningkatan profesional guru, program 

pennigkatan prestasi belajar siswa, program evaluasi. Kepala madrasah 

sebagai pemimpin melakukan identifikasi terhadap program satu tahun 

kedepan. Program yang direncanakan mengacu pada pencapaian visi dan misi 

madrasah. Hal ini diperkuat oleh dokumentasi tentang program –program 

sekolah yang telah direncanakan. Program –program tersebut termuat dalam 

buku hasil rapat awal tahun MTS Darul Huffaz Lampung. 

Dalam menentukan program sekolah, kepala madrasah tidak hanya melibatkan 

guru dan staff  TU namun juga melibatkan siswa. Program yang melibatkan 

siswa adalah program yang berkaitan dengan kesiswaaan, dalam hal ini siswa 

diwakili oleh pengurus OSPDH dalam perencanaan program kegiatan. 

Kegiatan peningkatan pembelajaran telah direncanakan diawal tahun. Sebagai 

contoh untuk kelas IX akan diberikan bimbel di semester genap untuk 

menghadapi ujian nasional. Kepala madrasah juga membuat program 

supervisi untuk meningkatkan profesionalisme guru yang akan berimplikasi 

pada peningkatan prestasi belajar siswa. 

Program supervisi merupakan salah satu tupoksi kepala madrasah sebagai 

penyelia atau supervisor. Supervisi bertujuan memberikan bimbingan kepada 

                                                           
36
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guru untuk meningkatkan profesionalisme guru. Berkaitan dengan 

perencanaan program supervisi, kepala madrasah bekerja sama dengan  dewan 

guru yang bertujuan memberikan bimbingan profesional kepada guru.  Kepala 

madrasah mengadakan pertemuan denngan mengedepankan azas komunikatif 

agar tercipta kerja sama yang baik. Kepala sekolah dan guru saling 

mengutarakan pendapatnya tentang perencanaan program supervisi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan waka kurikulum, Bp. Nur Kholid, MA 

bahwa program supervisi merupakan bantuan yang diberikan kepada guru 

setelah kepala sekolah melakukan identifikasi masalah-masalah  yang dialami 

dalam prose pembelajaran. “ kepala sekolah mengajak staff nya untuk 

membantu beliau dalam mengidentifikasi masalah .Dari hasil pengamatan 

kami kinerja guru masih rendah terutama dalam penyususnan perangkat 

pembelajaran dan pemilihan metode yang tepat”. Oleh karena itu kepala 

sekolah mengintruksikan untuk mengadakan rapat dalam perencanaan 

program supervisi. 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa dalam perencanaan kepala madrasah 

melakukan pertemuan dengan guru dalam merencanakan program supervisi. 

Hal ini sejalan dengan prinsip perencanaan supervisi menurut E. Mulyasa, 

yakni Kepala sekolah menciptakan suasana yang akrab (komunikatif) dengan 

guru, sehingga terjadi kerja sama kolegial. Dengan kondisi itu diharapkan 

guru dapat mengutarakan pendapatnya secara terbuka.
37

  Selain menurut 
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E.Mulyasa, tedapat teori tentang karakteristik perencanaan program supervisi 

yakni Perencanaan harus kooperatif. Artinya pelaksanaan supervisi 

memerlukan bantuan orang lain , sehingga dalam perencanaan pun diperlukan 

bantuan dari orang-orang yang berkaitan langsung dalam pelaksanaanya.
38

 

Kepala madrasah telah mengagendakan program supervisi dalam agenda 

kerjanya. Dari hasil wawancara dengan kepala madrasah, diperoleh data 

bahwa program supervisi dijadwalkan 2 kali dalam setahun hal ini bertujuan 

agar dewan guru senantiasa melengkapi kekurangan – kekurangan 

memperbaiki metode dan cara mengajar serta melengkapi administrasi guru. 

Dalam perencanaan  progam supervisi, kepala madrasah melibatkan seluruh 

dewan guru dan staff TU  dalam bentuk rapat. Dalam pertemuan tersebut, 

kepala madrasah dan guru membuat kesepakatan tentang instrumen penilaian 

dalam artian poin –poin apa saja yang akan dijadikan penilaian. Perencanaan 

program supervisi dikomunikasikan secara baik sehingga program tersebut 

bisa diterima oleh semua pihak. Langkah perencanaan perencanaan program 

supervisi melalui tahap perencanaan program setelah itu membuat jadwal 

supervisi. Adapun kepala madrasah merencanakan program supervisi dengan 

mempertimbangkan beberapa hal antara lain : hari dan tanggal pelaksanaan, 

guru yang akan disupervisi, mata pelajaran, jam pelajaran,serta ruang kelas. 

Hal ini diperkuat oleh jadwal kunjungan kelas yang terlampir dalam program 

supervisi akademik.  
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Dari data diatas dapat diketahui bahwa kepala madrasah melibatkan seluruh 

pihak yang terkait dalam perencanaan program supervisi, hal ini selaras 

dengan teori perencanaan supervisi poin ke empat yaitu harus kooperatif. 

Perencanaan harus kooperatif artinya pelaksanaan supervisi memerlukan 

bantuan orang lain, sehingga dalam perencanaan pun diperlukan bantuan 

orang –orang yang berkaitan langsung dalam pelaksanaanya.   

Dalam perencanaan program supervisi akademik, kepala madrasah juga 

mempertimbangkan sembilan komponen dalam perencanaan program yaitu : 

sasaran, ruang lingkup, tujuan,indikator keberhasilan, strategi/metode 

kerja(teknik supervisi), kegiatan, penilaian dan instrumen, rencana tindak 

lanjut, waktu pelaksanaan. Sembilan komponen diatas merupakan bahan 

dalam penyusunan program. Hal ini menunjukkan ketelitian dari kepala 

madrasah dalam membuat program. 

Program supervisi akademik berisi sembilan komponen yaitu : sasaran, ruang 

lingkup, tujuan,indikator keberhasilan, strategi/metode kerja(teknik supervisi), 

kegiatan, penilaian dan instrumen, rencana tindak lanjut, waktu pelaksanaan. 

Komponen yang pertama adalah sasaran. Dalam program supervisi ini sasaran 

nya adalah guru MTs Darul Huffaz.  Tujuan supervisi adalah memberikan 

bantuan kepada guru dalam hal meningkatkan performanya, sehingga sasaran 

program tersebut ialah dewan guru.  

Komponen yang kedua adalah ruang lingkup yakni Pemantauan proses 

pembelajaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil 
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pembelajaran. Program supervisi akademik yang dilaksanakan bertujuan 

mematau kinerja guru. Hal ini tentunya meliputi tahap perencanaan, 

pelaksnaan dan evaluasi pembelajaran. Dengan ini kepala madrasah sebagai 

supervisor dapat mengetahui kekurangan atau kelebihan guru dalam mengajar. 

Komponen yang ketiga yaitu tujuan antara lain :Menyediakan umpan balik 

yang obyektif terhadap guru, mengenai pengajaran yang dilaksanakannya, 

Mendiagnosis membantu memecahkan masalah-masalah pengajaran, 

Membantu guru mengembangkan keterampilannya menggunakan strategi 

pengajaran, Membantu guru mengembangkan satu sikap positif terhadap 

pengembangan profesional yang berkesinambungan. 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa tujuan program supervisi adalah 

membantu guru mengembangkan keterampilan mengajarnya, hal ini selaras 

dengan tujuan supervisi yang dikemukakan oleh Sahertian dalam bukunya 

“supervisi pendidikan” . Tujuan supervisi antara lain : 

1. Membantu guru dalam menyusun persiapan mengajar. 

2. Membantu guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar  

(Learning experience and Learning activities). 

3. Membantu guru dalam menggunakan berbagai sumber dan media 

belajar. 

4. Membantu guru dalam menerapkan metode dan tehnik mengajar. 

5. Membantu guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. 

6. Membantu guru dalam melakukan analisis hasil belajar. 

7. Membantu guru dalam menganalisis kesulitan belajar siswa.
39
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Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa tujuan program supervisi 

akademik yang disusun kepala madrasah selaras dengan teori tentang tujuan 

supervisi. 

Komponen yang keempat, yaitu : Merencanakan pembelajaran,  

Melaksanakan pembelajaran, Menilai hasil belajar peserta didik dan 

memanfaatkan hasil penilaian untuk meningkatkan layanan pembelajaran, 

Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, Memanfaatkan sumber 

belajar yang tersedia, Mengembangkan interaksi pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik. Indikator diatas merupakan ukuran keberhasilan progra 

supervisi akademik. Jika guru telah memenuhi kriteria diatas maka program 

supervisi akademik telah berhasil.  

Komponen yang kelima adalah Strategi/metode kerja (teknik supervisi) yang 

digunakan yakni Menggunakan metode supervisi klinis, Pembinaan, 

penilaian, dan pemantauan secara berkala dan terus menerus, Supervisi 

(pembinaan dan penilaian) dengan menggunakan instrumen supervisi 

akademik (guru) standar proses, Monitoring dan evaluasi/pemantauan untuk 

mengetahui tingkat pencapaian program yang telah direncanakan. 

Komponen yang keenam adalah skenario kegiatan. Skenario kegiatan dibagi 

menjadi tiga tahap yakni tahap awal, meliputi : Menetapkan kontrak atau 

persetujuan antara supervisor dan guru tentang apasaja yang akan diobservasi, 

Menetapkan mekanisme atau aturan-aturan observasi, menetapkan rencana 

spesifik untuk melaksanakan observasi. tahap observasi, Tahap observasi 

pembelajaran di kelas dilakukan terhadap kegiatan pendahuluan, kegiatan inti 
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dan penutup. Post observasi mengadakan wawancara dan diskusi tentang 

kesan guru terhadap penampilannya, identifikasi keberhasilan dan kelemahan 

guru, identifkasi keterampilan-keterampilan mengajar yang perlu 

ditingkatkan, dan gagasan-gagasan baru yang akan dilakukan serta inovasi-

inovasi dalam pembelajaran yang bersifat baik untuk masa mendatang. 

Skenario kegiatan yang telah disusun oleh kepala madrasah telah sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh E.Mulyasa dalam bukunya yang 

berjudul “Manajemen & kepemimpinan kepala sekolah” bahwa dalam 

pelaksanaan supervisi akademik melalui tiga tahapan yaitu : tahap pertemuan 

awal, tahap observasi kelas, tahap pertemuan umpan balik.
40

 Dari keterangan 

diatas dapat diketahui bahwa kepala madrasah telah membuat skenario 

kegiatan supervisi sesuai dengan teori tentang pelaksanaan supervisi 

akademik. Meskipun pada tahapan umpan balik atau tindak lanjut, kepala 

MTs Darul Huffaz tidak sepenuhnya melakukan evaluasi supervisi akademik 

secara menyeluruh kepada guru. 

Komponen ketujuh adalah penilaian dan instrumen yaitu : Penilaian sudah 

termasuk dalam supervisi dan Instrumen (terlampir) instrumen supervisi 

standar proses dan standar penilaian. 

Komponen kedelapan adalah rencana tindak lanjut yakni setiap akhir 

pelajaran mengadakan evaluasi pelaksanaan program untuk ditindak lanjuti 

dalam penyusunan program tahun depan dan kepala madrasah menyampaikan 
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hasil monitoring evaluasi dan supervisi sebagai refleksi serta menjadi acuan 

untuk tahun berikutnya.  

Komponen kesembilan adalah waktu pelaksanaan. Program supervisi 

direncakanan dari bulan  Februari sampai April dan bulan September sampai 

November. 

Dalam perencanaan supervisi akademik, kepala madrasah dipandang perlu dan 

harus memiliki  kompetensi perencanaan supervisi akademik dengan baik. 

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam perencanaan supervisi 

akademik, yaitu menyangkut:  

1) Objektifitas (data apa adanya) 

2) Tanggung jawab, berkesinambungan 

3) Didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

4) Didasarkan pada kebutuhan dan kondisi sekolah.
41

 

 

Dari temuan dilapangan didapat bahwa kepala madrasah dalam perencanaan 

supervisi telah memenuhi beberapa prinsip. Prinsip yang pertama ialah 

objektif, dalam perencanaan kepala madrasah mengutamakan objektivitas 

artinya dalam menentukan sasaran supervisi akademik. Kepala madrasah 

memandang secara objektivitas bukan subjektivitas. Namun dari hasil temuan 

peneliti, ada hal yang di anggap tidak objektiv di lakukan kepala madrasah, 

contohnya dalam hal tindak lanjut kegiatan supervisi, sebab kepala MTs Darul 

Huffaz tidak melakukan evaluasi atau tindak lanjut terhadap hasil supervisi 

secara menyeluruh. Yang menurut keteranganya selain lemahnya pengetahuan 
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kepala madrah tentang mata pelajaran tertentu juga ada perasaan tidak enak 

karena kedekatan emosional kepala madrasah dengan guru tertentu.  

Prinsip kedua yakni tanggung jawab dan berkesinambungan, dari perencanaan 

program supervisi dapat diketahui bahwa skenario kegiatan ialah memberikan 

bimbingan kepada guru,melakukan kunjungan kelas dan melakukan tindak 

lanjut secara berkala. Hal ini tentunya mengisyaratkan bahwa program 

supervisi yang dibuat berkesinambungan dan disisi  lain kepala madrasah 

bertanggung jawab dalam upaya peningkatan kinerja guru. 

Prinsip yang ketiga ialah  Didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan 

(SNP). Dari program supervisi MTs Darul Huffaz dapat diketahui bahwa 

indikator pencapaian adalah guru mampu membuat 

perencanaan,melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan baik. Hal 

ini tentu mengacu pada standar isi dan standar proses serta kurikulum. 

Prinsip yang keempat adalah didasarkan pada kebutuhan supervisi dan kondisi 

madrasah. Dari data yang didapat bahwa sebelum membuat program kepala 

madrasah telah mengadakan identifikasi terhadap masalah yang terjadi di 

madrasah,sehingga kepala madrasah membuat program supervisi akademik. 

Hal ini menunjukkan bahwa kepala madrasah telah memenuhi prinsip yang 

kempat yaitu didasarka atas kebutuhan madrasah. 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kapala madrasah telah 

memenuhi prinsip perencanaan program supervisi. Dalam perencanaan, kepala 

madrasah membuat jadwal kunjungan kelas, instrumen supervisi dan 



124 
 

kelengkapan lainnya. Dalam perencanaan program supervisi mencakup 

monitoring, bimbingan, evaluasi yang disesuaikan dengan prosedur yang 

tepat, program supervisi yang dilakukan melalui supervisi kelas, supervisi 

ekstrakurikuler, dan supervisi perpustakaan, laboratorium dan ujian. Sampai 

saat ini yang dapat dilakukan adalah supervisi kelas. Dengan bebarapa alasan 

mendasar beberapa kegiatan supervisi di MTs Darul Huffaz tidak dapat 

dilakukan oleh kepala madrasah. Selain karena terbatasnya kemampuan kepala 

madrasah tentang supervisi juga terkendala dengan belum memadainya sarana 

dan prasarana MTs Darul Huffaz.  

Kepala madrasah sebagai supervisor (pengawas), dalam arti membimbing dan 

memberikan pelayanan kepada guru dan siswa. Dari hasil wawancara peneliti 

dengan beberapa guru di ruang guru, didapat data bahwa supervisi yang 

dilakukan kepala madrasah biasanya dikomunikasikan terlebih dahulu. Kepala 

Madrasah akan mengadakan rapat bersama guru-guru dan menginformasikan 

untuk mempersiapkan administrasinya sehubungan dengan program supervisi 

yang akan dilakukan, karena biasanya program supervisi kepala madrasah 

akan dilajutkan dengan supervisi terpadu yang akan dilakukan oleh pengawas/ 

supervisor dinas pendidikan.  

Dari hasil wawancara dengan kepala madrasah, didapat bahwa  program 

supervisi akademik kepala madrasah meliputi program  kunjungan kelas 

dalam satu tahun. Jadwal dibuat sesuai dengan kebutuhan guru. 
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Hal ini juga dibenarkan oleh Bp. Ma’ruf, S. Pd. I bahwa dalam penyusunan 

jadwal kunjungan kelas, kepala sekolah meminta pendapat dari dewan guru. 

Untuk menentukan siapa yang akan disupervisi bulan pertama, kedua dan 

seterusnya. Hal ini sesuai dengan azas supervisi yang selalu di sampaikan 

kepala MTs Darul Huffaz yaitu supervisi akademik yang bersifat 

Komunikatif. 

Data tersebut diperkuat oleh dokumen jadwal program supervisi. Dalam 

perencanaan, kepala madrasah membuat jadwal kunjungan kelas, instrumen 

supervisi dan kelengkapan lainnya. Data tentang jadwal kunjungan kelas dapat 

dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 8 

Persentase Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala MTs Darul 

Huffaz LAmpung 

No Keterangan Persentase (%) 

1 Guru (Responden ) yang di supervisi 72,5 % 

2 Guru (Responden ) yang di tidaksupervisi 27,5% 

Sumber  data : Jadwal Supervisi Akademik MTs Darul Huffaz Tahun 2016 

Dari jadwal supervisi diatas dapat diketahui bahwa kepala madrasah 

merencanakan supervisi akademik paling sedikit 6 kali dalam satu bulan. 

Artinya  dalam satu minggu kepala madrasah melakukan supevisi secara 

bergantian kepada dewan guru dalam kaitanya dengan program kunjungan 
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kelas, Hal tersebut mengindikasikan  bahwa kepala madrasah sudah cukup baik 

dalam merealisasikan program supervisi yang di buat di awal tahun.  

Dalam kaitannya mengadakan  supervisi kepala madrasah mempertimbangkan 

beberapa hal yakni siapa guru yang akan disupervisi, apa mata pelajaran yang 

akan disupervisi, kapan pelaksanaan supervisi. Perencanaan program supervisi 

haruslah benar-benar siap, karena supervisi merupakan bantuan profesional 

yang diberikan oleh kepala madrasah. Hal ini sesuai dengan karakteristik 

perencanaan program supervisi poin pertama, bahwa supervisi tidak ada yang 

standar.
42

 Artinya kepala madrasah harus mempertimbangkan karakteristik 

guru yang akan disupervisi, baik itu kemampuan dan sifatnya kerana setiap 

guru memiliki karateristik yang berbeda. 

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa program supervisi belum 

sepenuhnya memenuhi karakteristik perencanaan, sebab perencanaan supervisi 

yang baik harus setidaknya memenuhi 5 karakte, yaitu: 

1) Perencanaan harus kreatif  

Supervisi tidak dapat dilakukan denga gaya yang monoton atau hanya satu 

model. Kepala madrasah haru selalu kreatif  dalam membimbing guru 

sehinga masalah yang dialami para guru bisa teratasi. 

 

Data dokumen menunjukkan bahwa kepala madrasah mengadakan 

supervisi akademik berupa observasi kelas. Sedangkan terdapat banyak 
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(Bandung : Alfabeta,2012), h.59  



127 
 

teknik dalam supervisi, namun kepala MTs Darul Huffaz hanya 

menggunakan satu tehnik saja dalam melakukan supervisi yaitu tehnik 

kunjungan  kelas. Hal ini menunjukkan bahwa rencana program supervisi 

belum kreatif. Hal ini juga menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan 

supervisi akademik di MTs Darul Huffaz. Sebab tidak mungkin 

pelaksanaan supervisi diakatakan baik dan optimal, sementara dalam 

perencanaan nya saja tidak kreatif.  

2) Perencanaan harus fleksibel 

Rencana supervisi harus mamberikan kebebasan untuk melaksanakan 

sesuatu sesuai dengan keadaan dan inovasi yang terjadi. 
43

 

Dari data dokumentasi berupa program supervisi akademik kepala MTs 

Darul Huffaz Lampung, tidak ditemukan inovasi dalam pelaksanaan 

supervisi. Kepala madrasah tidak melakukan  inovasi dalam  program 

supervisi akademik. Bahkan dari hasil wawancara menyebutkan bahwa 

program yang sudah  di jalankanpun belum sepenuhnya maksimal sehinga 

supervisi akademik Kepala MTS Darul Huffaz belum memenuhi kategori 

sepurvisi yang tepat guna.  

3) Perencanaan harus komprehensif 

Pembelajaran merupakan satu kesatuan sistem dengan komponen seperti 

guru , alat, metode, fasilitas, murid dan lain-lain. Yang kesemuanya 

memiliki keterikatan satu sama lain  guna mencapai tujuan pembelajaran  

yang baik. Supervisi harus komprehensif , artinya tahapan –tahapan 
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supervisi harus mengacu pada tujuan kurikulum,tujuan sekolah kemudian 

tujuan pendidikan nasional. 

Data diatas sejalan dengan prinsip perencanaan program supervisi dimana 

Kepala madrasah dengan guru membahas rencana pembelajaran yang 

dibuat guru untuk menyepakati aspek mana yang menjadi fokus perhatian 

supervisi, serta menyempurnakan rencana pembelajaran tersebut. Kepala 

madrasah bersama guru menyusun instrumen observasi yang digunakan, 

atau memakai instrumen yang telah ada, termasuk bagaimana cara 

melakukan atau mempraktekkan dan menyimpulkannya. 
44

 

Perencanaan yang komprehensif akan memberikan dampak yang 

signifikan tentunya terhadap hasil supervisi itu sendiri bahkan terhadap 

kinerja guru yang ada. Namun pada kenyatannya kepala MTs Darul 

Huffaz menyusun perencaaan supervisi jauh keluar dari koridor 

karakteristik perencanaan supervisi. Bahkan dapat di simulkan bahwa 

supervisi yang dilaksanakan hanya sebatas formalitas saja. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan supervisi akademik 

kepala MTs Darul Huffaz belum sepenuhnya baik dan sesuai dengan 

karakteristik perencanaan supervisi sebagaimana dikemukakan para ahli. 

Keterbatasan kompetensi kepala madrasah tentang supervisi akademik yang 

masih rendah, kurangnya ruang waktu yang leluasa dalam menjalankan 
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supervisi sampai pada kesibukan-kesibukan yang bersifat administratiflah 

yang menjadi faktor mengapa perencanaan supervisi akademik itu tidak 

optimal.  Perenanaan yang tidak optimal sudah pasti akan memberikan 

dampak negatif pula teradap pelaksanaan nya. Bagaimanapun kegiatan 

supervisi akademik semestinya memiliki keterkaitan satu sama lain. 

Perencanaan tidak bisa di pisahkan dari pelaksanaan, begitu juga pelaksanaan 

tidak akan sempurna tanpa adanya tindak lanjut  dari hasil temuan yang ada 

guna mencapai perbaikan yang berkesinambungan dan hasil yang lebih 

optimal lagi. 

2. Pelaksanaan  Program Supervisi Akademik 

Pelaksanaan supervisi merupakan tindak lanjut dari tahap perencanaan 

supervisi. Kepala madrasah berperan sebagai “supervisor” menerapkan 

rencana program supervisi akademik. Dalam perencanaan program, kepala 

madrasah diagendakan memberikan bimbingan dalam penyusunan perangkat 

pembelajaran, melakukan kunjungan kelas dan memberikan tindak lanjut 

terhadap hasil supervisi. 

Dari hasil wawancara dengan kepala madrasah, didapat data bahwa beliau 

telah memberikan bimbingan dalam penyusunan silabus yang mengacu pada 

standar isi dan kurikulum. Kepala madrasah mengatakan “ silabus merupakan 

langkah awal dalam membuat rencana perangkat pembelajaran yang mengacu 

pada standar isi dan kurikulum, sehingga para guru harus dibimbing dalam 

penyusunannya.”  
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Pernyataan diatas tidak selaras dengan data yang didapat dilapangan, karena 

peneliti tidak menemukan dokumen yang menguatkan pernyataan bahwa 

kepala madrasah telah memberikan bimbingan dalam penyusunan silabus. Hal 

ini juga diperkuat dengan data berupa wawancara terhadap Bp Tri susilo Aji, 

S. Pd, beliau mngatakan bahwa kepala madrasah tidak memberikan bimbingan 

dalam penyusunan silabus, untuk mendapatkan silabus sebagian guru cukup 

mendownload dari internet.” Dan pada tahap penyusunan perangkat 

pembelajaran lebih banyak guru yang saling bertukar ide atas inisiatif 

perorangan guru. Sebab beberapa guru mengatakan kepala madrasah tidak 

memberikan bimbingan dalam penyusunan perangkat pembelajaran dan 

mereka harus memutar otak untuk menyusun perangkat pembelajaran yang 

berkarakter, terpadu dan terarah.   

Secara teoritis kepala madrasah adalah orang yang  memberikan bimbingan 

sekaligus mengawasi para guru dalam pembelajaran. Supervisi yang sudah 

terlaksana menggunakan teknik kunjungan kelas, Dalam pelaksanaanya kepala 

madrasah berperan sebagai pelayan yang memberikan bimbingan kepada guru 

dalam pembuatan perangkat pembelajaran.  

Dari temuan peneliti terhadap pelaksanaan supervisi akademik, kepala 

madrasah tidak memberikan bantuan profesional berupa bimbingan 

pembuatan perangkat pembelajaran. Hal ini didapat dari hasil wawancara 

terhadap guru IPA, Bp Tri susilo Aji, S. Pd Menurut beliau kepala madrasah 

kurang mendetail dalam menjelaskan proses penyusunan perangkat 

pembelajaran. Kepala madrasah kurang berkompeten untuk menjelaskan satu-
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persatu poin dalam perangkat pembelajaran. Sebagai contoh poin pemilihan 

strategi mengajar tidak dijelaskan secara gamblang sehingga beberapa guru 

masih kesulitan untuk memilih strategi atau metode apa yang akan digunakan. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh guru Ibu Tuti Alawiyah, S. Pd. Dalam 

perencanaan RPP dibutuhkan kemampuan IT. Namun beberapa guru tidak 

memilki kemampuan tersebut. Sehingga kepala madrasah tidak sepenuhnya 

membimbing guru yang belum berkemampuan IT dalam perencanaan RPP. 

Terlebih lagi menurut data yang ada bahwa sebagian besar guru bidang study 

PAI masih sangat awam terhadap IT.sehingga kepala madrasah tidak 

memberikan bimbingan perencanaan RPP sama sekali.
45

 

Pelaksanaan supervisi merupakan kompetensi profesional, oleh karena nya 

dibutuhkan teknik yang profesional pula dalam prakteknya.   Teknik supervisi 

terbagi menjadi dua yakni teknik yang bersifat individual dan kelompok. Dari 

data yang didapat, bahwa pelaksanaan supervisi di madrasah Tsanawiyah 

Darul Huffaz ialah yang bersifat invidual dan menggunakan teknik kunjungan 

kelas.
46

 Kunjungan kelas oleh kepala madrasah bertujuan mengetahui 

langsung kelemahan kinerja guru sehingga akan menjadi acuan dalam 

melakukan perbaikan kedepanya. Teknik kunjungan kelas diadakan 2 kali 

dalam satu tahun, agar para guru senantiasa menyiapkan administrasi 

pengajaran serta selalu memperbaiki pkinerja dalam mengajar.  
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Temuan diatas tentunya bertentangan dengan teori teknik supervisi akademik 

bahwa teknik terbagi menjadi dua yaitu teknik bersifat individual dan 

kelompok. Teknik individu meliputi :  perkunjungan kelas, observasi kelas, 

percakapan pribadi, inter-visitasi, penyeleksi berbagai sumber belajar, menilai 

diri sendiri. Teknik kelompok : pertemuan orientasi, rapat guru, studi 

kelompok antar guru, diskusi, lokakarya (workshop), tukar menukar 

pengalaman.
47

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah kurang 

kreatif dalam pemilihan teknik. Karena supervisi yang di lakukan masih 

bersifat monoton dan tidak bervariasi. 

Untuk meningkatkan kinerja guru, kepala madrasah melakukan supervisi 

terhadap guru guna memberikan perbaikan dalam performa mengajar. Dalam 

pelaksanaan supervisi terdapat dua teknik yakni teknik yang bersifat 

individual dan yang bersifat kelompok. Dari hasil observasi di lapangan, 

kepala madrasah memilih menggunakan teknik individual yaitu kunjungan 

kelas. Hal yang dilakukan oleh kepala madrasah adalah mengecek 

kelengkapan perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, prota, promes, dan 

lain -lain. kepala madrasah melakukan observasi langsung terhadap guru, 

dimulai dengan kepala madrasah memasuki kelas sebelum dimulainya 

kegiatan pembelajaran, mengamati proses pembelajaran hingga evaluasi 

pembelajaran. Sebelum memasuki kelas, kepala madrasah telah menyiapkan 

lembar penilaian supervisi, dalam observasi nya, kepala madrasah membuat 

catatan – catatan kecil tentang kekurangan guru tersebut. 
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Dari hasil observasi terhadap lembar penilaian supervisi, kepala madrasah 

telah melaksanakan kunjungan kelas. Salah  satu contoh yakni Bp. Thaufik, S. 

Pd, kepala madrasah telah melakukan kunjungan kelas dan menilai performa 

mengajar Bp Thaufik, S. Pd. Dari hasil pengamatan terdapat beberapa catatan 

tentang kekurangan dalam mengajar. Catatan tersebut akan digunakan sebagai 

bahan pembahasan dalam tindak lanjut. Untuk lebih mengetahui pelaksanaan 

kunjungan kelas berikut disajikan dalam bentuk tabel : 

Tabel 9 

Pelaksanaan Kunjungan Kelas dalam Kegiatan Supervisi 

Akademik Kepala MTs Darul Huffaz 

No Nama Pelaksanaan 

kunjungan 

kelas 

Supervisor 

Ya Tidak 

1 Ahmad Chofid     

2 Zainuddin     

3 Shobarin Syakur    Kepala madrasah 

4 Izam Zantara Malik, S. Pd. I     

5 Ma'ruf, S. Pd    Kepala madrasah 

6 Donny Adriyansyah, S. Pd    Kepala madrasah 

7 Heru Cahyo Pamungkas, S.Pd    Kepala madrasah 

8 Siswanto    Kepala madrasah 
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9 Hidayatulloh, S. Pd    Kepala madrasah 

10 Subhan, S. Pd    Kepala madrasah 

11 M. Adam Malik, S. Pd    Kepala madrasah 

12 Thaufik, S. Pd    Kepala madrasah 

13 Wahyuni Khomsah, S. Pd    Kepala madrasah 

14 Budi Setiawan, s. Pd     

15 Tri Susilo Aji, S. Pd    Kepala madrasah 

16 Suratmi, S. Pd     

17 Arief  Prasetya, S. Pd    Kepala madrasah 

18 Ferry Bastian, S. Pd    Kepala madrasah 

19 Minhadim Almunawwar     

20 Fita fatimah, S. Pd    Kepala madrasah 

21 Iis Dahlia, S. Pd    Kepala madrasah 

22 Iis Fatmawati, S. Pd    Kepala madrasah 

23 Suci Satria, S. Pd    Kepala madrasah 

24 Nur Kholid, MA    Kepala madrasah 

25 Irma Hervita, S. Pd.I    Kepala madrasah 

26 Wiwik Sundari, S. Pd    Kepala madrasah 

27 Abdul Malik Asyuro, A. Md    Kepala madrasah 

28 Iswanto, S. Pd    Kepala madrasah 

29 Agus Susanti M. S. Pd    Kepala madrasah 

30 Tuti Alawiyah, S. Pd    Kepala madrasah 
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31 Okta Rulisuida, S. Pd      

32 Siti Fatonah, S. Pd     Kepala madrasah 

33 Yossi Ermalinda, S. Pd    Kepala madrasah 

34 Dwi Oktavidiastuti, S. Pd    Kepala madrasah 

35 Ahmad Syatibi Romadhon     

36 Septyani     

37 Siti Haha     

38 Dian Anggraeni, S. Pd. I, S. Pd     Kepala madrasah 

39 Rohmatika, S. Pd    Kepala madrasah 

40 Ahmad Tamami, S. Ag    Kepala madrasah 

Sumber data : Dokumen Supervisi Akademik MTs Darul Huffaz Tahun 2016 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa kepala madrasah telah melakukan 

kunjungan kelas. Dari keseluruhan guru yang berjumlah 40 orang guru, 

kepala madrasah hanya melakukan kunjungan terhadap 29 guru sedangkan 11 

orang guru tidak dilakukan kunjungan kelas. Hal diatas menunjukkan bahwa 

kepala madrasah belum melakukan tugasnya dengan maksimal,dikarenakan 

hal ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh E. Mulyasa tentang 

pelaksanaan supervisi akademik yakni tentang pelaksanaan supervisi 

akademik poin b. “Tahap observasi kelas.Tahap ini guru mengajar dikelas, di 

laboratorium atau di lapangan, dengan menerapkan keterampilan yang 

disepakati bersama. Kepala madrasah  melakukan observasi dengan 
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menggunakan instrumen yang telah disepakati.”
48

 Sehingga bisa disimpulkan 

kunjungan kelas belum maksimal dikarenakan belum semua guru mendapat 

kunjungan kelas dari kepala madrasah. Meskipun dalam penjelasannya kepala 

MTs Draul Huffaz menyampaikan bahwa alasan tidak menyeluruhnya 

pelaksanaan supervisi akademik berupa kunjungan kelas di sebabkan oleh 

belum adanya standar baku tentang penyusunan perangkat pembelajaran 

terhadap bebrapa mata pelajaran seperti tajwid, Praktek Pengamalan Ibadah 

dan lain-lain.  

Dalam upaya peningkatan kinerja guru melalui supervisi, Kepala madrasah 

melakukan  kunjungan kelas saat proses kegiatan belajar mengajar sedang 

berlangsung. Dengan teknik ini diharapkan dapat memacu perfoma guru saat 

dikelas, namun terdapat sebagian guru yang enggan jika dilakukan kunjungan 

kelas. Dari hasil wawancara kepada beberapa guru, ada beberapa  guru 

merasa tidak nyaman jika kepala madrasah berada didalam kelas. Hal ini 

dikarenakan, sebagian guru merasa nervous  atau grogi bahkan stres. Para 

guru khawatir jika cara mengajarnya dinilai kurang baik oleh kepala 

madrasah. Menanggapi hal tersebut, kepala madrasah melakukan observasi 

dari luar kelas dikarenakan tidak semua guru nyaman diobservasi secara 

langsung. 

Pelaksanaan supervisi dimulai dengan kepala madrasah menyiapkan lembar 

penilaian supervisi, kemudian kepala madrasah memasuki kelas yang telah 
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dijadwalkan. Kepala madrasah berada di bangku paling belakang. Kegiatan 

pembelajaran dimulai oleh guru dengan mengucapkan salam. Kemudian 

menanyakan materi pelajaran terakhir disampaikan saat pertemuan terakhir. 

Pelaksanaan pembelajaran dimulai dengan guru menyampaikan materi 

pembelajaran yang disampaikan dengan metode yang sesuai.  Dalam 

observasinya kepala madrasah mengamati seksama performa guru dalam 

proses pembelajaran dan membuat catatan jika ada sesutau yang dianggap 

kurang dalam proses pembelajaran tersebut. Pelaksanaan  kunjungan kelas   

disesuaikan dengan jadwal yang telah dibuat oleh kepala madrasah dan 

disetujui dewan guru. Jadwal yang dibuat adalah selama satu tahun yakni 

bulan Februari sampai April dan bulan September sampai November.  

Temuan peneliti tentang pelaksanaan supervisi ialah kepala madrasah belum 

memberikan bimbingan secara maksimal. Guru masih merasa kesulitan dalam 

perencanaan perangkat pembelajaran. Dalam kaitanya memberikan 

bimbingan tentang pemilihan metode dan strategi, kepala madrasah belum 

memberikan bimbingan. Sehingga guru masih kesulitan menentukan metode 

yang sesuai dengan materi –materi pelajaran dalam tiap satuan RPP. 

Dalam kaitannya dengan kemampuan melaksanakan supervisi akademik, 

kepala MTs melakukan hal itu tidak sesuai dengan teori pelaksanaan 

supervisi yang dikemukakan oleh Doni Juni Prinansa.  

Menurut panduan Depdiknas (2010), supervisi akademik yang dilakukan 

kepala sekolah antara lain : 
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1) Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan 

kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan 

pembelajaran kreatif, inovatif, pemecahan masalah, berpikir kritis, dan 

naluri kewirausahaan. 

2) Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang 

pengembangan di sekolah atau mata pelajaran di sekolah berlandaskan 

standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-

prinsip pengembangan kurikulum. 

3) Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan 

strategi/metode/teknik pembelajaran/ bimbingan yang dapat 

mengembangkan berbagai potensi peserta didik. 

4) Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) 

untuk mengembangkan potensi peserta didik. 

5)  Membimbing guru dalam mengelola, merawat mengembangkan dan 

menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran. 

6) Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk 

pembelajaran.
49

 

 

Seyogyanya pelaksanaan  supervisi dilakukan dengan memahami konsep, 

prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap 

bidang pengembangan pembelajaran kreatif, inovatif, pemecahan masalah, 

berpikir kritis, dan naluri kewirausahaan. Hal ini berbanding terbalik dengan 

pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala MTs Darul Huffaz, dimana 

penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan supervisi akademik kepala MTs 

Darul Huffaz tidak optimal bahkan cenderung tidak memberikan dampak 

apapun terhadap kinerja guru. Terlepas dari berbagai faktor yang meyebabkan 

pelaksanaan supervisi akademik Kepala MTs Darul Huffaz sangat monoton, 

seharusnya dan seideal-idealnya seorang kepala madrasah harus memiliki 

kompetensi supervisi yang memadai. Atau setidaknya ketika supervisi 

akademik tidak dilaksanakan dengan optimal , ada pilihan lain sebagi solusi 

                                                           
49

 Inspektorat Jenderal Depdiknas. Inspektorat supervisi pendidikan Departemen Pendidikan 
Nasional, 2003 



139 
 

meningkatkan kinerja guru dan prestasi siswa. Baik melalui bantuan pengawas 

atau pihak-pihak tertentu yang kompeten di dalam melaksankan supervisi 

akademik.  

Bahwa seorang kepala madrasah sebagai supervisor adalah hal mutlak. Dimana 

tugas seorang supervisor adalah mengawasi, membimbing dan mengarahkan 

bawahan nya dalam segala bentuk proses pembelajaran guna mencapai tujuan 

pemebelajaran yang telah juga tertuang dalam tujuan pendidikan nasional.  

3. Tindak Lanjut Supervisi Akademik  

Supervisi yang telah dilakukan oleh kepala madrasah dan perlu ditindak 

lanjuti. Hasil penilaian  supervisi dan catatan-catatan tentang performa guru di 

kelas akan menjadi bahan perbaikan yang akan dikomunikasikan kepada guru 

yang disupervisi.  Kepala madrasah memiliki tupoksi sebagai adminstrator dan 

motivator. Yang salah satunya tugasnya adalah memfasilistasi dan 

mengkomunikasikan hasil pelaksanaan supervisi akademik terkait dengan 

kunjungan kelas yang telah dilaksanakan. 

Hasil supervisi yang dilakukan kepala madrasah harus dianalisis dan 

dideskripsikan melalui penjabaran. Hasil anlisis tersebut harus 

dikomunikasikan kepada guru yang disupervisi agar guru tersebut dapat 

memperbaiki kekurangan nya yang tercatat di lembar penilaian yang 

kemudian menghasilkan inovasi baru dalam pembelajaran yang dilakukan 

guru di kelas.  
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Berdasarkan observasi, kepala madrasah tidak melakukan analisis terhadap 

hasil supervisi. Hal ini diperkuat oleh temuan peneliti yang mendapatkan 

lembar analisis hasil supervisi yang tidak sepeneuhnya dilakukan menyeluruh. 

Tabel 10 

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Supervisi Akademik 

Kepala  MTs Darul Huffaz Lampung 

 

No Keterangan Persentase (%) 

1 Guru yang di berikan tindak lanjut supervisi 41,38% 

2 Guru yang tidak di berikan tindak lanjut 

supervisi 

58,62% 

Sumber data : Dokumen Supervisi Akademik MTs Darul Huffaz  Tahun 2016 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kepala madrasah tidak melakukan 

temuan balik ataupun tindak lanjut secara menyeluruh. Dari 40 orang guru 

yang telah disupervisi, hanya 29 orang guru yang di supervisi dan hanya  12 

orang  guru yang mendapat tindak lanjut. Hal ini diperkuat  dengan hasil 

wawancara dengan kepala madrasah didapat bahwa kepala sekolah tidak 

melakukan tindak lanjut dikarena beliau merasa tidak cakap untuk 

memberikan layanan tersebut. Beliau mengatakan “ saya merasa canggung 

untuk menyampaikan kekurangan guru.”  Dilain sisi kepala madrasah merasa 

belum memiliki kemampuan yang baik sebagai supervisor atau pembina, 

sehingga temuan balik atau tahap tindak lanjut tidak dilaksanakan.  Tidak 
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lanjut atau temuan balikan seharusnya dilakukan menyeluruh terhadap guru 

yang sudah di supervisi oleh kepala madrasah untuk melaksanakan tahap 

ketiga dari supervisi.  

Dari hasil observasi peneliti Berdasarkan hasil wawancara dengan guru 

Sejarah Kebudayaan Islam, Ibu Irma Hervita, S. Pd. I, ditemukan bahwa 

setelah kegiatan supervisi kepala madrasah sampai pada tahap kedua yaitu 

pelaksanaan yang dalam hal ini berupa kunjungan kelas, kepala madrasah 

tidak melakukan pertemuan balikan. Supervisi yang dilakukan tidak ada 

tindak lanjut sebagai perbaikan atas performa guru yang telah disupervisi. 

Hal senada juga dibenarkan oleh guru Penjaskesrek, Bp Iswanto, S. Pd bahwa 

setelah guru melakukan penilaian mengajar, kepala madrasah tidak 

mengadakan temuan balikan. Hasil dari analisis penilaian performa mengajar 

guru yang disupervisi tidak dibahas kembali. Sehingga guru merasa tidak 

diberikan hasil dari penilaian performa mengajarnya. 

Dari data hasil observasi ditemukan bahwa setelah melaksanakan supervisi, 

hasil supervisi tidak dianalisis secara menyeluruh  oleh kepala madrasah. 

Padahal seharusnya hasil supervisi dianalisi dan kemudian dikomunikasikan 

kepada guru yang disupervisi. 

Dari penjelasan diatas kemampuan tindak lanjut supervisi madrasah MTs 

Darul Huffaz  belum optimal.  Fakta dilapangan bertentangan terhadap teori 

tindak lanjut yaitu :  
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Cara-cara melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi akademik sebagai 

berikut: 

1. Mengkaji rangkuman hasil penilaian; 

2. Apabila ternyata tujuan supervisi akademik dan standar-standar 

pemelajaran belum tercapai, maka sebaiknya dilakukan 

penilaian ulang terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap 

guru yang menjadi tujuan pembinaan; 

3. Apabila ternyata memang tujuannya belum tercapai maka 

mulailah merancang kembali program supervisi akademik guru 

untuk masa berikutnya; 

4. Membuat rencana aksi supervisi akademik berikutnya; 

5. Mengimplementasikan rencana aksi tersebut pada masa 

berikutnya; 

6. Terdapat lima langkah pembinaan kemampuan guru melalui 

supervisi akademik, yaitu : menciptakan hubungan –hubungan 

yang harmonis, analisis kebutuhan, mengembangkan strategi 

dan media, menilai, dan revisi.
50

 

 

Secara teoritis,  kepala madrasah melakukan temuan balikan terhadap guru 

untuk mengkomunikasikan hasil supervisi. Meskipun tidak seutuhnya, Setelah 

itu dilakukan pembinaan dan pemantapan supervisi. Namun temuan di 

lapangan, kepala madrasah tidak melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi 

secara menyeluruh kepada hguru yang telah di supervisi.  

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa kepala madrasah telah 

melakukan tanggungjawabnya sebagai pemimpin sekolah/madrasah. Hal ini 

tentunya selaras dengan konsep kepemimpinan islam yakni sebagaimana telah 

disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim yang 

berbunyi: 
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Artinya: “Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw 

bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta 

pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan 

diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang 

suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang 

memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab 

dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang 

bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal 

yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta 

pertanggungan jawab) darihal hal yang dipimpinnya. (H.R. Bukhori 

Muslim)
51

 

  

 

Namun dalam hal supervisi akademik, kepala MTs Darul Huffaz tidak 

melaksanakan nya dengan baik, khususnya pada tahap tindak lanjut 

supervisi akademik. Padahal jelas tertuang bahwa langkah ideal dalam 

melakukan tindak lanjut supervisi akademik adalah sebagai berikut : 
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1. Mengkaji rangkuman hasil penilaian. 

Apabila ternyata tujuan supervisi akademik dan standar-standar 

pembelajaran belum tercapai, maka sebaiknya dilakukan penilaian ulang 

terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap guru yang menjadi tujuan 

pembinaan 

2. Apabila ternyata memang tujuannya belum tercapai maka mulailah 

merancang kembali program supervisi akademik guru untuk masa 

berikutnya; 

3. Membuat rencana aksi supervisi akademik berikutnya; 

4. Mengimplementasikan rencana aksi tersebut pada masa berikutnya; 

5. Terdapat lima langkah pembinaan kemampuan guru melalui supervisi 

akademik, yaitu : menciptakan hubungan –hubungan yang harmonis, 

analisis kebutuhan, mengembangkan strategi dan media, menilai, dan 

revisi.
52

 

 

Dari analisis data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala madrasah 

telah melaksanakan tugasnya sebagai supervisor dengan membuat 

perencanaan, pelaksanaan program supervisi, namun rangkaian kegiatan 

supervisi akademik tersebut tidak di praktekkan secara optimal. Hal diatas 

sudah menggambarkan bahwa kepala madrasah belum menjalankan 

tanggung jawabnya sebagai pemimpin sekolah secara optimal, masih perlu 

perbaikan dan penguatan serta terobosan-terobosan terkait pelaksanaan 

supervisi akademik agar perbaikan atas performa guru dan hasil supervisi 

akademik menjadi lebih baik dan tepat guna.  
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