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BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Deskripsi Konseptual

Adapun kajian teori yang akan dijelaskan di sini ialah sesuai dengan

variabel penelitian yang diteliti, yaitu sebagai berikut.

1. Mutu pembelajaran

Variabel yang pertama ialah variabel terikat (Y) yaitu mutu

pembelajaran, yang akan peneliti jelaskan dengan rincian sebagai berikut.

a. Pengertian Mutu pembelajaran

Sebelum membahas apa itu mutu pembalajaran, peneliti akan jelaskan

terlebih dahulu apa pengertian mutu dan apa pengertian pembelajaran. Para ahli

silang pendapat dalam mendefinisikan mutu. Dalam Standar Nasional

PP.RI.No.19 Tahun 2005, Pasal 1 ayat 1, 2 dan 3. Mengenai penjaminan mutu dan

tujuannya yang berbunyi: “Setiap satuan pendidikan pada jalur formal maupun

non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan yang bertujuan untuk

memenuhi dan melampaui standar nasional yang dilakukan secara bertahap,

sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki

target dan kerangka waktu yang jelas”.1 Disini dijelaskan bahwa mutu itu wajib

diterapkan pada lembaga-lembaga pendidikan dengan cara sistematis dan jelas.

1 Peraturan Pemerintah, Republik Indonesia, No. 19 Tahun 2005. Tentang Standar
Nasional Pendidikan. Bandung: Lekdis. 2005, Cet. Ke-3, hal. 27
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Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “mutu adalah (ukuran)

baik buruk sesuatu benda, kualitas, taraf, kadar, atau derajat (kepandaian,

kecerdasan, dan sebagainya).”2 Pengertian mutu tersebut lebih mengedepankan

mutu sebagai mutu barang atau jasa. Maksudnya adalah jika kita ingin mengukur

apakah sesuatu hal itu sudah baik atau belum. Barang atau jasa yang bermutu

berarti juga bermutu tinggi. Mutu adalah sebuah filosofis dan metodologis yang

membantu institusi untuk merencakanan perubahan dan mengatur agenda dalam

menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan.

Allah Azza wa Jalla berfirman,

..................ِبَأنُفِسِھمَۡۗماُیَغیُِّروْاَحتَّىٍٰمِبَقوَۡماُیَغیُِّرَلاللََّھٱِإنَّ..................

Terjemah: “.......... Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri ...........” (QS. Ar Ra’d: 11)3

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada

Jahm dari Ibrahim, ia berkata, “Allah mewahyukan kepada salah seorang Nabi

dari para nabi Bani Israil, yang isinya, “Katakan kepada kaummu, “Sesungguhnya

tidak ada penduduk suatu kampung dan penghuni suatu rumah yang sebelumnya

berada di atas ketaatan kepada Allah, lalu beralih kepada maksiat, melainkan akan

berubah keadaan yang sebelumnya mereka senangi kepada keadaan yang mereka

benci. Allah menggambarkan usaha merubah nasib suatu kaum yang tidak mudah,

membutuhkan pembelajaran untuk mencapai mutu keimanan yang baik.

2 Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi baru, cetakan ke-5. Jakarta: pustaka phoenix,
agustus 2010,  hal. 586

3 Al-Hikmah. Al-Quran dan Terjemahnya. Bandung: Diponegoro, 2012, hal. 370
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Engkoswara mengemukakan bahwa mutu bukanlah konsep yang mudah

untuk didefinisikan apalagi untuk mutu jasa yang dapat dipersepsi secara

beragam. Mutu dapat didefinisikan beragam berdasarkan kriterianya sendiri

seperti:

1) Melebihi dari yang dibayangkan dan diinginkan
2) Kesesuaian antara keinginan dan kenyataan
3) Sangat cocok dengan pemakaian
4) Selalu ada perbaikan dan penyempurnaan
5) Dari awal tidak ada kesalahan
6) Membahagiaan pelanggan
7) Tidak ada cacat atau rusak.4

Memang mutu bukanlah sebuah konsep yang mudah untuk di

definisikan. Banyak kriteria yang beragam dalam mendefiniskan mutu. Apalagi

untuk mutu jasa. Oleh karena itu beberapa ahli berbeda pendapat mengenai

definisi mutu sebagai berikut. Menurut Jerome S. Arcaro, “mutu adalah sebuah

proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan.”5 Sedangkan

menurut Nurhasan, pengertian secara umum kata mutu dapat diartikan kualitas,

“suatu gambaran yang menjelaskan mengenai baik buruknya hasil yang dicapai

para siswa dalam proses pendidikan yang sedang dilaksanakan.”6 Dari pendapat

ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa mutu adalah ukuran untuk menyatakan

esensi semua benda atau hal seperti jasa berupa standar ideal yang ingin dicapai

oleh suatu proses yang sedang dilaksanakan.

4 Engkoswara. Adminsitrasi Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2010. hal.157
5 Jerome S. Arcaro. Pendidikan Berbasis Mutu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007,  Cet.

ke-4, hal. 75
6 Nurhasan. Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia II: Kurikulum Untuk Abad Ke-21.

Jakarta: PT. Grasindo, 1994, hal. 390
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Selain pendapat Jerome S. Arcaro dan Nurhasan tersebut, masih ada

definisi mutu menurut para ahli lain yang akan peneliti jelaskan sebagai berikut.

Menurut Juran, mutu adalah kesesuaian untuk penggunaan (fitness for use), ini

berarti bahwa suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang

diperlukan atau diharapkan oleh pengguna, lebih jauh Juran mengemukakan lima

dimensi mutu yaitu rancangan (design), kesesuaian (conformance), ketersediaan

(availability), keamanan (safety), serta guna praktis (field use). Pendapat juran

mengenai mutu pada intinya adalah kesesuaian dengan apa yang diinginkan pasar

Sedangkan Sallis mendefinisikan mutu ke dalam dua perspektif yaitu

persepektif mutu absolute dan mutu relative. Mutu absolute berkaitan dengan

produsen, menyangkut ukuran terbaik yang telah ditentukan. Sedangkan mutu

relative berkaitan dengan konsumen menyangkut kepuasan konsumen. Dengan

demikian barang atau jasa yang diproduksi harus selalu mengutamakan

kesesuaian anatara mutu absolute dan mutu relative. Artinya harus memuaskan

pelanggan juga sesuai kriteria atau spesifikasi yang telah ditentukan produsen.

Walaupun demikian mutu absolut atau spesifikasi yang ditetapkan pada

hakikatnya adalah untuk memberi kepuasan pada pelanggan. Jadi jelas bahwa

mutu berkaitan dengan kepuasan pelanggan.

Tokoh lain yang mengembangkan manajemen mutu adalah Edward

Deming. Menurut Deming meskipun mutu mencakup kesesuaian atribut produk

dengan tuntutan konsumen, namun mutu harus lebih dari itu. Menurut Deming

terdapat empat belas poin penting yang dapat membawa/membantu manajer

mencapai perbaikan dalam kualitas yaitu :
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1. Menciptakan kepastian tujuan perbaikan produk dan jasa
2. Mengadopsi filosofi baru dimana cacat tidak bisa diterima
3. Berhenti tergantung pada inspeksi missal
4. Berhenti melaksanakan bisnis atas dasar harga saja
5. Tetap dan continue memperbaiki system produksi dan jasa
6. Melembagakan metode pelatihan kerja modern
7. Melembagakan kepemimpinan
8. Menghilangkan rintangan antar departemen
9. Hilangkan ketakutan
10. Hilangkan/kurangi tujuan-tujuan jumlah pada pekerja
11. Hilangkan managemen berdasarkan sasaran
12. Hilangkan rintangan yang merendahkan pekerja jam-jaman
13. Melembagakan program pendidikan dan pelatihan yang cermat
14. Menciptakan struktur dalam managemen puncak yang dapat

melaksanakan transformasi seperti dalam poin-poin di atas.7

Menurut 3 tokoh tersebut mutu pada intinya adalah kesesuaian dengan

kebutuan pasar dan kepuasan pelanggan sepenuhnya. Selain definisi tentang mutu

perlu juga diketahui apa saja prinsip mutu itu sendiri. Prinsip mutu merupakan

sejumlah asumsi yang dinilai dan diyakini memiliki kekuatan untuk mewujudkan

mutu. Terdapat delapan prinsip mutu menurut ISO yaitu:

1) Customer focused organization (fokus pada pelanggan)
2) Leadership (kepemimpinan)
3) Involvement of people (keterlibatan orang-orang)
4) Process approach (Pendekatan proses)
5) System approach to management (pendekatan system dalam manajemen)
6) Continual invorentment (peningkatan secara berkelanjutan)
7) Factual approach to decision making (pendekatan factual dalam

pengambilan keputusan)
8) Mutually beneficial supplier relationship (hubungan yang saling

menguntungkan dengan supplier)8

Pada intinya jika kita ingin mewujudkan mutu maka kita pula harus

memperhatikan hal-hal apa saja yang bisa membantu agar mutu tersebut dapat

terwujud dengan memiliki prinsip mutu seperti yang dijelaskan di atas.

7 Kadarman dan Yusuf Udaya. Pengantar Ilmu Manajemen. Jakarta: Binarupa Aksara,
1996, hal. 58

8 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta,
2009,  hal. 230
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Selain prinsip-prinsip mutu, ada pula ukuran untuk mengetahui ukuran

manajemen mutu. Riduwan (2010:24) memaparkan bahwa ukuran variabel

manajemen mutu dilihat dari perilakunya dalam mewujudkan pelayanan kepada

stake holder. Masih menurut Riduwan, dimensi variabel manajemen mutu yaitu

perencanaan strategis untuk mutu, penerapan pengelolaan mutu, serta peningkatan

pelayanan mutu. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, jadi dapat disimpulkan

bahwa mutu dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu secara absolute dan secara

relative.

Secara absolute dilihat dari sudut pandang pemberi layanan (barang atau

jasa) yaitu mengenai ukuran tertentu yang sudah ditentukan. Sedangkan mutu

secara relative dilihat dari sudut pandang pengguna layanan (konsumen) yaitu

ukuran kepuasan terhadap kualiatas barang atau jasa. Jika ditarik sebuah benang

merah, maka pada dasarnya mutu absolute juga menyangkut kepuasan pelanggan.

Hal ini karena ukuran terbaik yang ditetapkan pada dasarnya adalah untuk

memberi kepuasan kepada pelanggan.

Telah dijelaskan di atas beberapa pendapat pengertian mutu menurut para

ahli, selanjutnya dibahas mengenai apa itu pembelajaran. Dalam keseluruhan

proses pendidikan di madrasah, pembelajaran merupakan aktivitas yang paling

utama. Lebih lanjut Oemar Hamalik memaparkan bahwa “pembelajaran

merupakan usaha mengorganisasi lingkungan sehingga menciptakan kondisi

belajar bagi siswa”.9

9 Oemar Hamalik. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005, Cet. Ke-
5, hal. 48
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Menurut Bohar Suharto yang dikutip oleh Pupuh Fathurrohman dan M.

Sobri Sutikno mengungkapkan bahwa “pembelajaran adalah suatu aktivitas

mengorganisasi atau mengatur (mengelola) lingkungan sehingga tercipta suasana

yang sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan peserta didik sehingga

terjadi proses belajar yang menyenangkan.”10 Jadi pembelajaran bukan hanya

diam saja di kelas dan belajar tetapi juga mengatur kondisi di ruangan kelas agar

dapat terjadi suatu pembelajaran yang kondusif.

Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Tyson dan Caroll yang dikutip

oleh Muhibbin Syah yang mengungkapkan “bahwa pembelajaran adalah sebuah

cara dan sebuah proses hubungan timbal balik antara siswa dengan guru yang

sama-sama aktif melakukan kegiatan.”11 Jadi dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran adalah sebuah aktivitas dimana guru dan peserta didik memainkan

peranan terdapat interaksi edukatif sehingga terciptanya kondisi belajar yang baik

dan dibantu dengan sistem lingkungan yang mendukung.

Proses interaksi antara pendidik dan peserta diidk menjadi sangat penting

dalam pembelajaran karena tanpa adanya interaksi edukatif poses pembelajaran

tidak akan efektif. Hal ini karena komunikasi yang dihasilkan hanya satu arah

yaitu dari pendidik kepada peserta didik. Dalam UU No.20/2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, Pembelajaran adalah Proses interaksi peserta didik dengan

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

10 Pupuh Fathurrohman & M. Sobri Sutikno. Strategi Belajar Mengajar: Strategi
Mewujudkan Pembelajaran Bermakna Melalui Penanaman Konsep Umum & Konsep Islam.
Bandung: PT. Refika Aditama, 2007, Cet. Ke-1, hal. 7

11 Muhibbin Syah. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Bandung: PT.
Remaja Rosda Karya, 2000, Cet. Ke-5, hal. 182
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Apabila dicermati proses interaksi siswa dapat dibina dan merupakan

bagian dari proses pembelajaran, Seperti yang dikemukan oleh Corey dikatakan

bahwa: “Pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara

sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu

dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi

tertentu.”12 Pembelajaran bukan hanya berarti transfer informasi dari tidak tahu

menjadi tahu tetapi bagaimana membuat peserta didik agar bisa belajar secara

maksimal. Peran guru tentu saja bukan hanya sebagai sumber belajar, tetapi

sebagai pembimbing dan pelayan siswa. Pembelajaran merupakan upaya guru

untuk membangkitkan yang berarti menyebabkan atau mendorong seseorang

siswa belajar.

Menurut Gagne, Briggs, dan wagner dalam Winataputra pengertian

pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan

terjadinya proses belajar pada siswa. Dalam pengertian ini tampak jelas bahwa

pembelajaran itu proses yang kompleks, bukan hanya proses pemberian informasi

yang disampaikan guru pada siswa. Ada serangkaian kegiatan yang disusun untuk

membuat siswa bisa belajar. Serangkain kegiatan dalam pembelajaran tentu harus

direncanakan terlebih dahulu juga harus disusun sebaik mungkin disesuaikan

dengan konteks situasi, materi, kondisi siswa, dan ketersediaan media

pembelajaran.13

12 Syaiful Sagala. Manajemen Strategik dalam peningkatan Mutu Pendidikan. Bandung:
Alfabeta, 2007, hal. 40

13 Udin S. Winata Putra. Materi Pokok Perencanaan Pengajaran. Jakarta: UT, 1991,
hal. 66
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Oleh karena itu pembelajaran sebagai suatu proses harus dirancang,

dikembangkan dan dikelola secara kreatif, dinamis, dengan menerapkan

pendekatan multi untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang

kondusif bagi siswa. Proses pembelajaran yang efektif akan mendapatkan hasil

pembelajaran yang baik. Hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku

secara keseluruhan. Prinsip ini mengandung makna bahwa perubahan perilaku

sebagai hasil pembelajaran adalah meliputi semua aspek perilaku dan bukan

hanya satu atau dua aspek saja. Perubahan ini meliputi aspek-aspek perilaku

kognitif, afektif, dan motorik.

Pembelajaran merupakan suatu proses. Prinsip ini mengandung makna

bahwa pembelajaran merupakan aktivitas yang berkesinambungan. Di dalam

aktivitas itu ada tahapan-tahapan aktivitas yang sistematis dan terarah.

Pembelajaran merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dinamis dan saling

berkaitan. Pembelajaran tidak dapat dilepaskan dari interaksi dengan lingkungan,

jadi selama proses pembelajaran itu berlangsung, individu akan senantiasa berada

dalam berbagai aktivitas yang tidak terlepas dari lingkungannya.

Proses pembelajaran terjadi karena adanya sesuatu tujuan yang akan

dicapai. Prinsip ini mengandung makna bahwa aktivitas pembelajaran terjadi

karena adanya kebutuhan yang harus dipuaskan, dan adanya tujuan yang hendak

dicapai. Pembelajaran akan terjadi apabila individu merasakan adanya kebutuhan

yang mendorong dan ada sesuatu yang perlu dicapai untuk memenuhi

kebutuhanya. Menurut Eggen & Kauchak menjelaskan bahwa ada enam ciri

pembelajaran, yaitu:
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1) Siswa menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui
mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan dan
perbedaan-perbedaan serta membentuk konsep dan generalisasi
berdasarkan kesamaan-kesamaan yang ditemukan,

2) Guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam
pelajaran,

3) Aktivitas-aktivitas siswa sepenuhnya didasarkan pada pengkajian,
4) Guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada

siswa dalam menganalisis informasi,
5) Orientasi pembelajaran penguasaan isi pelajaran dan pengembangan

keterampilan berpikir, serta
6) Guru menggunakan teknik mengajar yang bervariasi sesuai dengan

tujuan dan gaya mengajar guru.14

Mutu pembelajaran erat pula kaitannya dengan tugas seorang guru. Di

dalam proses pembelajaran, seorang guru berperan penting dalam pencapaian

mutu pembelajaran yang efektif. Menurut Balnadi Sutadipura yang dikutip oleh

Syafruddin Nurdin mengungkapkan bahwa “guru adalah orang yang layak digugu

dan ditiru”.15 Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang

guru harus bekerja keras dalam mendidik peserta didik. Selain itu juga sebagai

pekerja yang baik guru harus mampu melakukan penilaian terhadap diri sendiri

(self-assesment). Allah memerintahkan kita semua untuk melakukan itu, bukan

hanya guru saja. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut.

ِلِمَعِٰإَلىَٰوَسُتَردُّوَنِمُنوَنُۖمؤۡلۡٱَوۥَوَرُسوُلُھَعَمَلُكمۡللَُّھٱَفَسَیَرىَمُلوْاعۡٱَوُقِل
١٠٥َمُلوَنَتعُۡكنُتمِۡبَماَفُیَنبُِّئُكمَدِةلشََّھٰٱَوِبَغیۡلۡٱ

Terjemah: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan
yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu
kerjakan”. (QS. At Taubah: 105)16

14 Ibid, hal. 43
15 Syafruddin Nurdin. Guru Professional & Implementasi Kurikulum. Jakarta: Ciputat

Press, 2002, Cet. Ke-1, hal. 7
16 Al-Hikmah. Loc Cit., hal. 298
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Sama halnya dalam dunia pendidikan Menurut Moh. Uzer Usman, “Guru

merupakan profesi/jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus

sebagai guru”.17 Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 14

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat 1, yang dikutip oleh Martinis

Yamin bahwa definisi guru adalah ”Pendidik profesional dengan tugas utama

mendidik, pembelajaran, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. 18

Guru merupakan faktor yang sangat penting dalam pendidikan formal

pada umumnya, karena bagi siswa guru sering dijadikan tokoh teladan. Maka

setiap guru harus memiliki perilaku, pengetahuan dan wawasan yang cukup dan

selalu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi untuk mengembangkan siswa

dengan baik agar siswa dapat memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta memiliki

perilaku yang baik juga. Allah SWT berfirman:

ُمنَكِرلۡٱَعِنَنَھوَۡوَتنُۡروِفَمعۡلۡٱِبُمُروَنَتأِۡللنَّاِسِرَجتُۡأخُۡأمٍَّةَرَخیُۡكنُتمۡ
َثُرُھُمَوَأكِۡمُنوَنُمؤۡلۡٱُھُممِّنۡلَُّھمۚاٗ◌ رَخیَۡلَكاَنِبِكَتٰلۡٱُلَأھَۡءاَمَنَوَلوۡللَِّھۗٱِبِمُنوَنَوُتؤۡ
١١٠ِسُقوَنَفٰلۡٱ

Terjemah: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma´ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan
beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu
lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan
kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”
(QS Ali Imran: 110)19

17 Moh. Uzer Usman. Menjadi Guru Professional. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
2006, Cet. Ke-19, hal. 5

18 Martinis Yamin. Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia. Jakarta: Gaung Persada
Press, 2006, Cet. Ke-1, hal. 209-210

19 Al-Hikmah. Loc Cit., hal. 94
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Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT mengatakan bahwa Umat

Islam adalah umat yang terbaik dari semua umat manusia yang ada di Bumi ini,

dalam hal ini surat Ali Imran ayat 110 membicarakan mutu/kualitas umat Islam

sebagai umat yang terbaik. Dalam konteks pendidikan, mutu pembelajaran perlu

ditingkatkan agar mencapai pembelajaran yang baik dalam pendidikan.

Mutu madrasah ditentukan oleh tiga variabel, yakni kultur madrasah,

proses pembelajaran, dan realitas madrasah. Kultur madrasah merupakan nilai-

nilai, kebiasaan-kebiasaan, dan berbagai perilaku yang telah lama terbentuk di

madrasah dan diteruskan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya, baik secara

sadar maupun tidak.20 Kultur ini diyakini mempengaruhi perilaku seluruh

komponen madrasah, yaitu guru, kepala madrasah, staf administrasi, dan siswa.

Kultur yang kondusif bagi peningkatan mutu akan mendorong perilaku warga

kearah peningkatan mutu madrasah, sebaliknya kultur yang tidak kondusif akan

menghambat upaya menuju peningkatan mutu madrasah.

Komponen proses menurut Syaodih meliputi pengajaran, pelatihan,

pembimbingan, evaluasi, ekstrakulikuler, dan pengelolaan. Selanjutnya output

meliputi pengetahuan, kepribadian dan performansi. Berdasarkan pendapat di

atas, dapat diketahui bahwa proses pembelajaran merupakan salah satu komponen

sistem pendidikan yang dapat menentukan keberhasilan pembelajaran dan mutu

pendidikan.21 Oleh karena itu untuk memperoleh mutu pendidikan yang baik,

diperlukan proses pembelajaran yang berkualitas pula.

20 Rohiat. Manajemen Sekolah: Teori dasar dan Praktik. Bandung: Refika Aditama,
2010, hal. 22

21 Oteng Sutisna, Administrasi Pendidikan: Dasar Teoritis untuk profesional (Bandung:
Angkasa) h.124
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Dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas,

pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-

undang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalamnya memuat tentang standar

proses. Dalam Bab I Ketentuan Umum SNP, yang dimaksud dengan standar

proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan

pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Bab IV Pasal 19 Ayat 1 SNP lebih jelas menerangkan bahwa proses pembelajaran

pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif,

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemampuan

sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik.

Mutu pembelajaran dapat dikatakan sebagai gambaran mengenai baik-

buruknya hasil yang dicapai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran yang

dilaksanakan. Madrasah dianggap bermutu bila berhasil mengubah sikap, perilaku

dan keterampilan peserta didik dikaitkan dengan tujuan pendidikannya. Mutu

pendidikan sebagai sistem selanjutnya tergantung pada mutu komponen yang

membentuk sistem, serta proses pembelajaran yang berlangsung hingga

membuahkan hasil.

Mutu pembelajaran merupakan hal pokok yang harus dibenahi dalam

rangka peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini guru menjadi titik fokusnya.

Berkenaan dengan ini Suhadan mengemukakan pembelajaran pada dasarnya

merupakan kegiatan akademik yang berupa interaksi komunikasi antara pendidik
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dan peserta didik proses ini merupakan sebuah tindakan professional yang

bertumpu pada kaidah-kaidah ilmiah. Aktivitas ini merupakan kegiatan guru

dalam mengaktifkan proses belajar peserta didik dengan menggunakan berbagai

metode belajar.

Mengacu pada PP No. 19 tahun 2005, standar proses pembelajaran yang

sedang dikembangkan, maka lingkup kegiatan untuk terlaksananya proses

pembelajaran yang efektif dan efisien meliputi perencanaan proses pembelajaran,

pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan

proses pembelajaran. Pembelajaran yang bermutu dihasilkan oleh guru yang

bermutu pula. Kecakapan guru dalam mengelola proses pembelajaran menjadi inti

persoalannya. Mutu pembelajaran pada hakikatnya menyangkut mutu proses dan

mutu hasil pembelajaran

Tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran sedikitnya harus meliputi

fase-fase berikut :

1) Menetapkan tujuan pembelajaran yang kan dicapai

2) Memilih dan melaksanakan metode yang tepat dan sesuai materi

pelajaran serta memperhitungkan kewajaran metode tersebut dengan

metode-metode yang lain

3) Memilih dan mempergunakan alat bantu atau media guna membnatu

tercapainya tujuan

4) Melakukan penilaian atau evaluasi pembelajaran.22

22 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah
No. 19. 2005
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Mutu pembelajaran juga dapat diartikan sebagai keadaan atau ukuran

baik buruk dari hasil kegiatan orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada

peserta didik dengan tingkat keunggulan yang tinggi seperti memiliki kualifikasi

akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan

untuk mewujudkan pendidikan nasional.

Sedangkan mutu hasil pembelajaran adalah mutu aktivitas pembelajaran

yang terwujud dalam bentuk hasil belajar nyata yang dicapai oleh peserta didik

berupa nilai-nilai. Pembelajaran merupakan suatu perbuatan yang memerlukan

tanggung jawab moril yang cukup berat. Berhasilnya pendidikan pada siswa

sangat bergantung pada pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan tugasnya.

Apabila guru berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik maka akan tampak

perubahan yang berarti pada diri siswa, seperti sikap positif dalam belajarnya dan

prestasi belajar akan semakin meningkat.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan

tentang definisi mutu pembelajaran yaitu standar proses pembelajaran yang

sedang dikembangkan, maka lingkup kegiatan untuk terlaksananya proses

pembelajaran yang efektif dan efisien meliputi perencanaan proses pembelajaran,

pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan

proses pembelajaran serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan

nasional.
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b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mutu pembelajaran dan
Usaha dalam Meningkatkannya

Mutu guru dalam pembelajaran, pada hakekatnya merupakan hasil

interaksi dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor yang

datangnya dari dalam dan luar dirinya. Faktor yang datang dari dalam dirinya

(faktor internal) antara lain adalah faktor kesehatan, potensial, bakat, sikap dan

kepribadian. Sedangkan faktor yang berasal dari luar dirinya (faktor eksternal)

antara lain faktor kepemimpinan Kepala Madrasah, peserta didik, dan sarana

prasarana.

Menurut Kartini Kartanto terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi

mutu guru antara lain adalah “faktor dari dalam diri sendiri yang meliputi

kecerdasan, keterampilan dan kecakapan, bakat, kemampuan dan minat, motif,

kepribadian dan cita-cita. Dan faktor dari luar diri sendiri yang meliputi

lingkungan dan sarana prasarana.”23 Adapun di bawah ini beberapa faktor yang

mempengaruhi mutu guru sebagai berikut:

1) Latar belakang

Setiap jenjang pendidikan yang dilalui oleh seseorang adalah sebuah

pembekalan baik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

maupun untuk diimplikasikan ke dalam sebuah pekerjaan. Demikian pula ketika

seseorang akan menjadi seorang guru selayaknya ia berkompeten dibidangnya dan

telah mendapatkan sebuah ijazah yang baik dan sesuai dengan bidangnya.

23 Kartini Kartono. Menyiapkan dan Memandu Karier. Jakarta: CV. Rajawali, 1985, ,
hal. 23
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2) Kemampuan

Seperti halnya siswa, maka guru pun sama, ia harus memiliki

kemampuan baik secara jasmani maupun rohani agar pembelajaran dapat

dilaksanakan dengan lancar, dan implikasi yang positif terhadap prestasi belajar.

3) Pengalaman kerja

Pengalaman bekerja sangat penting. Hal ini dijelaskan dalam pendapat

ngalim purwanto sebagai berikut.

Pada umumnya setiap guru baru, apalagi yang baru menyelesaikan
pendidikan di madrasah guru dan langsung bekerja, akan merasa banyak
kekurangan, terutama dalam pengalaman, dibandingkan dengan guru-guru senior
yang lebih banyak pengalaman. Akan tetapi, kita tidak boleh beranggapan bahwa
setiap guru baru itu lebih bodoh atau lebih tidak mampu dibanding dengan guru
yang sudah lama pembelajaran. Mungkin pula sebaliknya, guru baru itu memiliki
pengetahuan yang lebih luas dan up to date dan sangat berguna bagi
perkembangan dan kemajuan di madrasah. 24

Berdasarkan pendapat tersebut guru yang memiliki pengalaman mengajar

sebelumnya memang biasanya lebih paham benar tentang apa yang ingin

disampaikannya. Tetapi bukan berarti guru yang baru menyelesaikan pendidikan

dan langsung bekerja lebih bodoh dibandingkan dengan guru yang lebih senior.

Karena dijelaskan ngalim purwanto bahwa pengalaman bukan hanya yang di

dapat pada waktu bekerja. Mungkin guru baru juga memiliki pengetahuan yang

mumpuni serta berguna bagi perkembangan dan kemajuan madrasah.

4) Beban belajar

Beban belajar disini maksudnya adalah bahwa lebih banyak mancari

informasi pendidikan demi kemajuan dirinya dan peserta didiknya.

24 Ngalim Purwanto. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya. 2012, hal. 156
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5) Kondisi sosial ekonomi

Seorang guru yang mendapatkan kesejahteraan yang sesuai dengan

pekerjaannya akan merasa senang dan lebih tenang dalam melaksanakan tugasnya

dalam pembelajaran, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk tetap dan lebih

meningkatkan dalam pembelajaran.

6) Motivasi kerja

Seorang tenaga pendidik memiliki motivasi yang semestinya dapat

menunjang pekerjaannya agar lebih giat lagi. Menurut Muhaimin:

Seorang guru agama itu perlu memiliki semangat jihad dalam
menjalankan profesinya sebagai guru agama, dan memiliki kepribadian yang
matang dan berkembang professionalism is predominantly an attitude, not a set of
competencies, yakni seperangkat kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru
agama adalah penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah sikap atau etos
profesionalisme dari guru agama itu sendiri. 25

Pendapat tersebut lebih menekankan pada guru agama tetapi bisa juga

diterapkan pada guru umumnya. Karena seorang guru memang harus memiliki

motivasi yang mendorong dirinya agar lebih giat dalam bekerja. Motivasi kerja

guru bisa datang dari dalam diri guru itu sendiri (intern) ada juga yang datang dari

orang lain (ekstern).

7) Komitmen

Komitmen yang tinggi terhadap profesi keguruan, jika sikap semacam itu

sudah melekat pada diri seorang guru, maka pendidikan akan semakin

memberikan makna bagi pengembangan wawasan, sikap dan mental bagi para

peserta didik.

25 Muhaimin. Problematika Agama dalam Kehidupan Manusia. Jakarta: Kalam Mulia,
1998, , Cet. Ke-1, hal. 101
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8) Disiplin dan kreativitas

Disiplin sangat diperlukan dalam kegiatan belajar pembelajaran, apalagi

dalam meningkatkan mutu dalam melaksanakan tugas profesionalnya dalam

pencapaian tujuan kurikulum sehingga menghasilkan mutu prestasi belajar yang

baik bagi siswanya.

Untuk meningkatkan mutu guru perlu dipertimbangkan faktor yang

mempengaruhinya baik dari dalam maupun dari luar dirinya. Bagaimanapun

baiknya situasi dan kondisi yang tersedia serta pembinaan yang telah diupayakan

dengan baik oleh Kepala Madrasah, namun jika guru tersebut tidak memiliki

kemauan maka semuanya tidak akan berjalan dengan lancar. Dengan adanya

kemauan, kecakapan, serta keahlian yang dimiliki oleh seorang guru maka segala

kekurangan yang ada akan menjadi pendorong baginya untuk selalu berusaha

meningkatkan kemampuannya.

Menurut Muhammad Numan Somantri mengemukakan bahwa untuk

meningkatkan mutu pembelajaran adalah sebagai berikut:

a) Sikap bersahabat, tidak agresif, kooperatif, demokratis, sopan dalam
memperlakukan siswa, tetapi tetap dapat memelihara wibawa

b) Menghargai pendapat dan menjaga perhatian siswa dengan jalan
menunjukkan adanya relevansi antara pendapat tersebut dengan tujuan
pelajaran

c) Antusias terhadap bahan pelajaran yang sedang dibicarakan
d) Dapat memperkaya bahan pelajaran yang terdapat dalam buku pelajaran

dengan sumber-sumber majalah, surat kabar, cerita-cerita film, maupun
hubungannya dengan pelajaran

e) Dapat memperagakan secara skematis bahan pelajaran di papan tulis,
sehingga memungkinkan para siswa tertarik terhadap bahan-bahan
pelajaran

f) Dapat merumuskan teknik bertanya yang dapat menumbuhkan
kemampuan mengingat, berpikir, menilai, dan berpikir kreatif pada para
siswa
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g) Dapat memberi jalan kepada para siswa untuk mendorong kegiatan-
kegiatan menyelidiki bahan pelajaran, hingga mereka dapat memiliki
keterampilan berpikir ilmiah maupun dapat menemukan sistem nilai yang
positif bagi seorang warga negara. 26

Dengan demikian, faktor internal pada guru merupakan faktor yang

utama dan mendasar dalam meningkatkan mutu pembelajaran, juga dalam

menentukan keberhasilan dan pencapaian tujuan pendidikan. Namun faktor

eksternal juga merupakan penunjang bagi guru dalam meningkatkan kualitas

pembelajarannya.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat disintesiskan bahwa

yang dimaksud dengan mutu pembelajaran adalah mutu aktivitas pembelajaran

yang terwujud dalam bentuk hasil belajar nyata yang dicapai oleh peserta didik

berupa nilai-nilai. Aktivitas pembelajaran ini lingkup kegiatannya meliputi

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian

hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran.

2. Supervisi Akademik Kepala Madrasah

Variabel yang kedua ialah variabel bebas/perlakuan pertama (X1) yaitu

supervisi akademik Kepala Madrasah, yang akan peneliti jelaskan sebagai berikut.

a. Pengertian Supervisi Akademik

Ada bermacam-macam konsep supervisi. Secara historis mula-mula

diterapkan konsep supervisi yang tradisional, yaitu pekerjaan inspeksi, mengawasi

dalam pengertian mencari kesalahan dengan tujuan untuk diperbaiki. Kemudian

berkembang supervisi yang bersifat ilmiah.

26 Muhammad Numan Somantri. Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya, 2001,  Cet. Ke-1, hal. 290
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Makin maju hasil-hasil penelitian dibidang pendidikan telah

membantu berubahnya berbagai pendekatan dalam supervisi pendidikan.

Supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin madrasah, yang tertuju

kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personil madrasah lainnya di

dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Ia berupa dorongan, bimbingan, dan

kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti

bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan-pembaharuan dalam

pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran dan metode-metode

mangajar yang lebih baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap fase

seluruh proses pengajaran, dan sebagainya. Singkatnya, supervisi ialah suatu

aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai

madrasah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.27

Allah SWT berfirman:

ۥَٓداُرُهِمقَۡكاَنٖ◌ مَیوِۡفيِھِإَلیُۡرُجَیعُۡثمَِّضَأرۡلۡٱىِإَلِءلسََّمٓاٱِمَنَرَأمۡلۡٱُیَدبُِّر
٥َتُعدُّوَنمِّمَّاٖ◌ َسَنةَفَألۡ

Terjemah: “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik
kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun
menurut perhitunganmu[1190]” (QS. As Sajdah: 5)28

[1190] Maksud urusan itu naik kepadanya ialah beritanya yang dibawa oleh
malaikat. ayat ini suatu tamsil bagi kebesaran Allah dan keagunganNya.

Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pengatur

alam. Keteraturan alam raya ini, merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam

mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah

27 Ngalim Purwanto. Loc Cit., hal. 76
28 Al-Hikmah. Loc Cit., hal. 660
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dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi

dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. Sejalan

dengan kandungan ayat tersebut, supervisi merupakan sebuah proses aktivitas

pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai madrasah

lainnya agar tujuan bersama bisa dicapai secara efektif, efesien, dan produktif.

Definisi yang diuraikan di depan bersifat umum, perkembangan

konsep supervisi pendidikan selanjutnya sudah menuju pada sasaran yang khusus.

Ada yang membedakan supervisi pendidikan dalam arti luas dan ada yang melihat

supervisi dalam batasan spesifik, yaitu pengajaran.

“Suharsimi Arikunto mengungkapkan ada tiga macam supervisi yaitu:
1) Supervisi akademik yang menitik beratkan pengamatan supervisor

pada masalah-masalah akademik.
2) Supervisi administrasi yang menitik beratkan pengamatan supervisor

pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan
pelancar terlaksananya pembelajaran.

3) Supervisi lembaga yang menitik beratkan supervisor pada aspek-aspek
keseluruhan yang ada di madrasah.”29

Pandangan suharsimi arikunto tersebut menyatakan bahwa ada tiga

macam supervisi, salah satunya yaitu supervisi akademik yang menitik beratkan

pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik. Menurut Djam’an Satori

dalam Suhardan program supervisi akademik dimaksudkan untuk memperbaiki

dan meningkatkan proses hasil belajar siswa supaya kegiatan pembinaan relevan

dengan peningkatan kemampuan profesional guru. Supervisi akademik yang

dilakukan menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah

akademik, yaitu hal-hal yang berkaitan dalam lingkungan kegiatan pembelajaran

pada saat siswa sedang dalam proses mempelajari sesuatu.

29 Suharsimi Arikunto. Dasar-dasar Supervisi. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2012. hal. 33
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Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan pembinaan  membantu

guru dalam meningkatkan kualitas mengajarnya yang berimplikasi pada

meningkatnya hasil belajar peserta didik.

Sergiovanni menyatakan bahwa refleksi praktis penilaian kinerja guru
dalam supervisi akademik adalah melihat kondisi nyata kinerja guru
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang sebenarnya
dilakukan oleh guru dan peserta didik di dalam kelas? Apa yang
sebenarnya dilakukan oleh guru dan peserta didik? Apa yang telah
dilakukan oleh guru dalam mencapai tujuan akademik? Apa kelebihan
dan kekurangan guru dan bagaimana cara mengembangkannya?
Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diperoleh informasi
mengenai kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran.30

Supervisi akademik berpusat pada masalah pembelajaran peserta didik.

Supevisi ini dilakukan oleh kepala madrasah untuk mengetahui kemampuan

mengajar guru yang kemudian akan diberikan bimbingan.  Sehingga poin dari

supervisi akademik adalah bukan untuk menilai perfoma guru akan tetapi,

memberikan bimbingan kepada guru.

Secara general supervisi dapat  dimaknai atas dasar keseluruhan

aktivitasnya yang dilakukan secara individu maupun kelompok sesuai dengan

tujuan masing – masing terhadap personel, kelompok ataupun terhadap suatu

program dalam berbagai bidang kependidikan. Adapun rangkaian kegiatan

supervisi pendidikan dapat dikelompokkan dalam empat tahap kegiatan sebagai

berikut :

a. Penilaian terhadap keadaan guru/orang yang disupervisi dalam
menjalankan tugas-tugasnya.

b. Penilaian (evaluation) yakni penafsiran tentang keadaan guru atau orang
yang disupervisi, baik mengenai kekurangan atau kelemahan-
kelemahannya, berdasarkan data hasil penelitian.

30 Donni Juni Priansa, Manajemen Supervisi & Kepemimpinan Kepala Sekolah,
(Bandung : Alfabeta ), h. 106
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c. Perbaikan ( improvement ) yakni memberikan bimbingan dan petunjuk
untuk mengatasi kekurangan atau kelemahan guru, serta mendorong
pengembangan kebaikan-kebaikan atau kelebihan setiap guru yang
disupervisi.

d. Pembinaan, yakni kegiatan menumbuhkan sikap yang positif pada guru
atau orang yang disupervisi agar mampu menilai diri sendiri dan
berusaha memperbaiki atau mengembangkan diri sendiri kearah
terbentuknya keterampilan dan penugasan ilmu pengetahuan yang selalu
up to date, aktual dan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan
globalisasi.31

Menurut Alfonso dan Neville, ada tiga konsep pokok dalam pengertian

supervisi akademik, yaitu :

a. Supervisi akademik harus secara langsung mempengaruhi dan
mengembangkan perilaku guru dalam mengelola proses pembelajaran.

b. Perilaku supervisor dalam membantu guru mengembangkan
kemampuannya harus didesain secara profesional, sehingga jelas waktu
mulai dan berakhirnya program pengembangan tersebut.

c. Tujuan akhir supervisi akademik adalah agar guru semakin mampu
memfasilitasi belajar bagi murid-muridnya.32

Supervisi akademik merupakan bantuan profesional yang diberikan oleh

kepala madrasah melalui tiga tahapan yakni penilaian,perbaikan dan pembinaan.

Tugas kepala sekolah sebagai supervisor adalah mensupervisi bawahannya, baik

itu guru, staf TU dan lainnya. Supervisi akademik tentunya berkaitan dengan

kepala sekolah yang mensupervisi segala kegiatan pembelajaran.

Dari konsep di atas, memberikan arahan bahwa kegiatan supervisi

akademik harus terukur baik waktu dan pengaruhnya terhadap perilaku guru,

sehingga guru mampu memfasilitasi belajar bagi murid-muridnya. Selain itu, hasil

supervisi dapat dijadikan bahan evaluasi bagi guru maupun Kepala Madrasah.

31 Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, ( Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1988), h.
112-113.

32 Tim penulis, direktorat tenaga kependidikan direktorat jenderal penjamin mutu
pendidikan dan tenaga kependidikan departemen pendidikan nasional, metode dan tehnik
supervisi, (jakarta : diknas, 2008), h.10
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b. Tujuan Supervisi Akademik

Seperti telah dijelaskan, kata kunci dari supervisi ialah memberikan

layanan dan bantuan kepada guru-guru. Secara umum, tujuan supervisi akademik

adalah membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya dalam mencapai

tujuan pembelajaran yang direncanakan bagi peserta didiknya. Melalui supervisi

akademik diharapkan kualitas akademik yang dilakukan oleh guru semakin

meningkat.

Pengembangan kemampuan guru tidak hanya menyangkut pada

peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar guru saja, namun juga

meliputi peningkatan komitmen (commitment), kemauan (willingness), dan

motivasi (motivation) guru , kualitas pembelajaran akan semakin meningkat.

Sedangkan menurut Peter Olivia dalam Supervision for Today’s Schools

menyatakan bahwa kegiatan supervisi akademik dimaksudkan untuk:

1. Membantu guru dalam merencanakan pembelajaran;

2. Membantu guru dalam penyajian materi pembelajaran;

3. Membantu guru dalam mengevaluasi pembelajaran;

4. Membantu guru dalam mengelola kelas;

5. Membantu guru dalam mengembangkan kurikulum;

6. Membantu guru dalammengevaluasi kurikulum;

7. Membantu guru dalam mengevaluasi diri mereka sendiri;

8. Membantu guru bekerjasama dengan kelompok;

9. Membantu guru melalui inservice program.
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Tugas supervisor bukanlah untuk mengadili tetap untuk membantu,

mendorong, dan memberikan keyakinan kepada guru, bahwa proses belajar

mengajar harus dapat diperbaiki. Baik itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan

guru harus dibantu secara profesional sehingga guru tersebut dapat berkembang

dalam pekerjaannya. Kegiatan supervisi dilaksanakan melalui berbagai proses

pemecahan masalah pengajaran. Tujuannya adalah untuk meeningkatkan

efektifitas dan efisiensi proses belajar mengajar secara terus menerus.

Program-progran supervisi hendaknya memberikan rangsangan terhadap

terjadinya perubahan dalam kegiatan pengajaran, perubahan-perubahan ini dapat

dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dalam pembinaan, arahan dan pengembangan

kurikulum dengan menikuti pelatihan-pelatihan. Maka dari itu kepala sekolah

sebagai supervisor, dapat dilaksanakan secara efektif   antara lain: kunjungan

kelas, diskusi kelompok, pembinaan individual, dan simulasi pembelajaran.33

Sejalan dengan pendapat diatas ada beberapa yang berkaitan dengan

pelaksanaan supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja di kemukakan

oleh Sahertian sebagai berikut:

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.34

33E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Professional Dalam Konteks Menyukseskan
MBS Dan KBK, Bandung : Remaja Rosda Karya,  2005, h. 113

34 Piet A. Sahertian, Supervisi Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h.85
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Untuk menuju kearah perbaikan dan meningkatkan kinerja guru dalam

belajar mengajar maka implementasi teknik supervisi dibidang pendidikan dan

pengajaran khusunya bagi seorang supervisor bertanggung jawab untuk :

1. Membantu guru melihat dengan jelas proses belajar mengajar sebagai
suatu sistem

2. Membantu guru melihat dengan jelas tujuan pendidikan
3. Membantu guru menyiapkan metode pengajaran yang lebih baik.
4. Membantu guru menyiapkan kegiatan belajar mengajar
5. Membantu guru membantu guru menggunakan sumber pengalaman

belajar mengajar
6. Membantu guru dalam menciptakan alat peraga pembelajaran dan

aplikasinya
7. Membatu guru menyusun program belajar mengajar
8. Membantu guru menyusun tes prestasi belajar
9. Membantu guru mengenal sisiwa
10. Membantu guru meningkatkan moral dan kenyamanan bekerja
11. Membantu guru memahami kode etik jabatan guru.35

Menurut Glickman, dalam buku Panduan Supervisi Akademik Dirjen

PMPTK 92010) dinyatakan bahwa tujuan supervisi akademik.

Pengembangan
profesionalisme

Tiga Tujuan

Supervisi

Penumbuhan Pengawasan
Motivasi Kualitas

35 Maryono, Dasar-Dasar dan Teknik Menjadi Supervisor Pendidikan, (Jogjakarta :
Arruz Media ,2011), h. 61
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a. Membantu guru mengembangkan Kompetensinya

Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud membantu guru

mengembangkan kamampuannya profesionalnya dalam memahami akademik,

kehidupan kelas, mengembangkan keterampilan mengajarnya dan

mengembangkan kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu.

b. Mengembangkan Kurikulum

Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud untuk memonitor

kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kegiatan memonitor ini bisa dilakukan

melalui kunjungan kepala sekolah ke kelas-kelas di saat guru sedang mengajar,

percakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya, maupun dengan sebagian

peserta didiknya.

c. Mengembangkan Kelompok Kerja Guru serta membimbing Penelitian
Tindakan Kelas (PTK).

Supervisi akademik diselenggarakan untuk mendorong guru

menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya,

mendorong guru mengembangkan kemampuannya sendiri, serta mendorong guru

agar ia memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap tugas dan tanggung

jawabnya.

Dari beberapa pengertian tentang tujuan supervisi akademik, maka dapat

dipahami bahwa supervisi akademik bertujuan untuk mengembangkan

profesionalisme guru dan memeberikan motivasi kepada guru untuk selalu

melakukan perbaikan dalam kinerja. Tujuan supervisi ialah bantuan bukan sebuah

inspeksi, sehingga kepala sekolah dapat melakukan program supervisi dengan

baik agar tujuan supervisi akademik dapat tercapai.
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c. Tahapan Supervisi Akademik

Program supervisi biasanya berisikan kegiatan yang akan dijalankan

untuk memperbaiki kinerja guru dalam meningkatkan situasi pembelajaran yang

menjadi tanggungjawabnya. Di dalam program supervisi tertuang berbagai usaha

dan tindakan yang perlu dijalankan supaya pembelajaran menjadi lebih baik,

sehingga akselerasi belajar peserta didik makin cepat dalam mengembangkan

potensi dirinya, karena guru lebih mampu mengajar. Program supervisi akademik

menurut Djam’an Satori “dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan

proses belajar pembelajaran supaya kegiatan pembinaan relevan dengan

peningkatan kemampuan profesional guru.”

Program supervisi berprinsip kepada proses pembinaan guru yang

menyediakan motivasi yang kaya bagi pertumbuhan kemampuan profesionalnya

dalam mengajar. Ia menjadi integral dalam usaha peningkatan mutu sekolah,

mendapat dukungan semua pihak disertai dana dan fasilitasnya. Bukan sebuah

kegiatan suplemen atau tambahan.

d. Perencanaan Supervisi Akademik

Perencanaan program supervisi adalah penyusunan dokumen

perencanaan pemantauan serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan

kemempuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan

pembelajaran. Dalam perencanaan program supervisi, terdapat karakteristik

perencanaan supervisi antara lain:

1) Supervisi tidak ada rencana yang standar
Guru sebagai obyek supervisi memiliki kemampuan dan karakteristik
yang berbeda satu dan lainnya, sehingga dalam memberikan bimbingan
harus sesuai dengan karakteristik guru.
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2) Perencanaan harus kreatif
Supervisi tidak dapat dilakukan dengan gaya yang monoton atau satu
model. Kepala madrasah harus selalu kreatif  dalam membimbing guru
sehinga masalah yang dialami para guru bisa teratasi.

3) Perencanaan harus komprehensif
Pembelajaran merupakan satu kesatuan sistem dengan komponen seperti
guru, alat, metode, fasilitas, murid dll. Semuanya itu berkesinambungan
guna mencapai tujuan pembelajaran. Supervisi harus komprehensif,
artinya tahapan-tahapan supervisi harus mengacu pada tujuan kurikulum,
tujuan sekolah kemudian tujuan nasional.

4) Perencanaan harus kooperatif
Pelaksanaan supervisi memerlukan bantuan orang lain, sehingga dalam
perencanaan pun diperlukan bantuan dari orang-orang yang berkaitan
langsung dalam pelaksanaannya.

5) Perencanaan harus fleksibel
Rencana supervisi harus mamberikan kebebasan untuk melaksanakan
sesuatu sesuai dengan keadaan dan inovasi yang terjadi. 36

Dalam teori lain dikatakan bahwa kepala madrasah harus menguasai

perencanaan, langkah-langkah, dan tindak lanjut supervisi akademik seperti yang

dikutip oleh Doni Juni Prinansa dalam bukunya manajemen supervisi &

kepemimpinan kepala sekolah.

Kepala sekolah perlu menguasai perencanaan supervisi akademik

sehingga ia perlu menguasai kompetensi perencanaan supervisi akademik dengan

baik. Terdapat sejumlah 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) Serta didasarkan pada kebutuhan dan kondisi sekolah.37

36 Abdul kadim masaong, Supervisi Pembelajaran Dan Pengembangan Kapasitas Guru,
(Bandung : Alfabeta , 2012), h. 59

37 Donni Juni Prinansa, Manajemen Supervisi & Kepemimpinan Kepala Sekolah ,
(Bandung : Alfabeta) h. 122
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Buku panduan supervisi dirjen PMPTK menyatakan bahwa ruang

lingkup perencanaan supervisi akademik meliputi sejumlah hal yang saling

berkaitan satu sama lainnya, yaitu terkait dengan:

1) Pelaksanaan kurikulum;

2) Persiapan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran oleh guru;

3) Pencapaian standar kompetensi lulusan, standar proses,standar isi ,

dan peraturan pelaksanaannya;

4) Peningkatan mutu pembelajaran

Perencanaan program supervisi merupakan langkah awal dalam

implementasi supervisi. Perencanaan yang baik akan menghasilkan program yang

baik pula. Oleh karenanya banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam

perencanaan supervisi. Perencanaan program disandarkan pada tujuan supervisi

yakni memberikan bantuan profesional kepada guru guna meningkatkan kinerja

guru.

e. Pelaksanaan Supervisi Akademik

Usaha untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi

sumberdaya guru dapat dilaksanakan dengan berbagai alat dan teknik supervisi.

Umumnya alat dan teknik supervisi dapat dibedakan dalam dua macam yaitu

teknik yang bersifat individual ialah teknik yang dilaksanakan untuk seorang guru

secara individual dan teknik yang bersifat kelompok, yaitu teknik yang dilakukan

untuk melayani lebih dari satu orang.
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1) Teknik Yang Bersifat Individual

a) Kunjungan kelas

Kepala sekolah atau supervisor datang ke kelas untuk melihat cara

guru mengajar dikelas. Kunjungan kelas bertujuan untuk memperoleh data

mengenai keadaan yang sebenarnya selama guru mengajar. Dengan data itu

supervisor dapat berbincang-bincang dengan guru tentang kesulitan yang dihadapi

guru-guru. Disisi lain Fungsi Kunjungan kelas ini berfungsi sebagai alat untuk

mendorong guru agar meningkatkan kinerja guru dan cara proses pembelajaran.

Kunjungan kelas ini dapat memberikan kesempatan guru-guru untuk mengungkap

pengalamannya sekaligus sebagai usaha untuk memberikan rasa mampu pada

guru-guru.

b) Observasi Kelas

Melalui kunjungan kelas, supervisor dapat mengobservasi situasi

belajar yang sebenarnya. Ada dua macam observasi kelas yaitu:

 Observasi Langsung

Dengan menggunakan alat observasi, supervisor dapat mencatat yang

dilihat saat guru sedang mengajar.

 Observasi Tidak Langsung

Orang yang diobsevasi dapat dibatasi oleh sesuatu dimana  guru dan

murid-murid tidak mengetahuinya.

Adapun tujuan  dari observasi adalah Untuk memperoleh data yang

sesubyektif mungkin sehingga bahan yang diperoleh dapat digunakan untuk

menganalisis kesulitan-kesuliran yang dihadapi guru-guru dalam usaha
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memperbaiki hal pembelajaran. Bagi guru sendiri data yang dianalisis akan dapat

membantu untuk mengubah cara-cara mengajar kearah yang baik. Bagi murid

sudah tentu akan menimbulkan pengaruh yang positif terhadap kemajuan belajar

mereka.

c) Percakapan Pribadi

Percakapan pribadi antara supervisor dan guru yaitu kedua-

duannya berusaha berjumpa dalam pengertian mengajar yang baik. Seorang

supervisor dapat bekerja secara individual dengan guru dalam memecahkan

problem-problem pribadi yang berhubungan dengan jabatan mengajar.

Adapun tujuan dari percakapan pribadi adalah:

1) Terutama sekali untuk memberikan bantuan dan arahan dalam

memecahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi.

2) Memupuk dan mengembangkan dalam hal mengajar yang lebih baik  lagi.

3) Memperbaiki kelemahan-kelemahan dan kekurangan kekurangan yang

sering dialami oleh guru dalam melaksanakan tugasnya disekolah.

4) Menghilangkan dan menghindari segala prasangka yang tidak-tidak.

d) Penyeleksi Berbagai Sumber Materi Untuk Mengajar

Menyeleksi sumber materi merupakan hal yang harus dilakukan

baik dari pihak supervisor maupun guru, dengan tujuan Supaya apa yang akan

disampaikan didalam kelas sesuai dengan yang ada dalam kurikulum sehingga

tidak menyimpang.
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2) Teknik-Teknik Yang Bersifat Kelompok

Teknik supervisi kelompok digunakan saat kepala sekolah

menghadapi banyak guru yang menghadapi masalah yang sama. Teknik-teknik

supervisi yang bersifat kelompok menurut pangaribuan antara lain pertemuan

orientasi, rapat guru, studi kelompok antar guru, diskusi, lokakarya(workshop),

dan tukar menukar pengalaman.

f. Tindak Lanjut Supervisi Akademik

Supervisi perlu ditindaklanjuti agar memberikan dampak yang nyata

untuk meningkatkan profesionalisme guru. Tindak lanjut tersebut berupa

penguatan dan penghargaan; teguran yang bersifat mendidik; dan kesempatan

untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut. Pemanfaatan hasil umpan

balik supervisi akademik menyangkut dua kegiatan penting, yaitu berkenaan

dengan pembinaan dan pemantapan instrumen supervisi.

1) Pembinaan

Kegiatan pembinaan dapat berupa pembinaan langsung maupun

pembinaan tidak langsung.

a) Pembinaan langsung, pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang

sifatnya khusus, yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis

supervisi.

b) Pembinaan tidak langsung. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal

yang sifatnya umum yang perlu perbaikan dan perhatian setelah

memperoleh hasil analisis supervisi.
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2) Pemantapan instrumen

Kegiatan untuk memantapkan instrumen supervisi akademik dapat

dilakukan dengan cara diskusi kelompok oleh para supervisor tentang instrumen

supervisi akademik maupun instrumen supervisi non akademik. Dalam

memantapkan instrumen supervisi, dikelompokkan menjadi

a) Persiapan guru untuk mengajar seperti: silabus, RPP, program

tahunan, program semester, pelaksanaan proses pembelajaran,

penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

b) Instrumen supervisi kegiatan belajar mengajar yang terdiri dari:

lembar pengamatan dan suplemen observasi (keterampilan mengajar,

karakteristik mata pelajaran, pendekatan klinis, dan sebagainya)

c) Komponen dan kelengkapan instrumen, baik instrumen supervisi

akademik maupun instrumen supervisi non akademik.

d) Penggandaan instrumen dan informasi kepada guru bidang studi

binaan atau kepada pegawai sekolah lainnya untuk instrumen non

akademik.

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;
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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.38

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut supervisi

diperlukan untuk mengukur seberapa berhasilnya program supervisi. Tindak

lanjut dapat berupa temuan balikan terhadap guru untuk membahas hasil temuan

dalam supervisi. Hasil ini digunakan untuk kemudian mengadakan perbaikan hal-

hal yang dianggap belum maksimal.

g. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Madrasah

Melihat dari definisi yang telah diuraikan sebelumnya, maka tugas

kepala madrasah sebagai supervisor adalah memperoleh data mengenai keadaan

sebenarnya selama guru dalam proses pembelajaran dan memberikan masukan

kepada guru agar dapat lebih menigkatkan cara mengajarnya. “Ngalim Purwanto

menyatakan bahwa tugas Kepala Madrasah sebagai supervisor berarti bahwa dia

hendaknya pandai meneliti, mencari, dan menentukan syarat-syarat mana sajakah

38 Donni Juni Prinansa, Manajemen Supervisi & Kepemimpinan Kepala Sekolah ,
(Bandung : Alfabeta) h. 120
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yang diperlukan bagi kemajuan madrasahnya sehingga tujuan-tujuan pendidikan

di madrasah itu semaksimal mungkin dapat tercapai. Ia harus dapat meneliti dan

menentukan syarat-syarat mana yang telah ada dan mencukupi, mana yang belum

ada atau kurang mencukupi yang perlu diusahakan dan dipenuhi.”39

Pendapat Ngalim Purwanto tentang tugas kepala madrasah sebagai

supervisor sejalan dengan pendapat Syaiful Sagala mengenai pengertian tentang

kepala madrasah yang efektif. “Menurut Syaiful Sagala Kepala Madrasah yang

efektif dalam mengelola program dan kegiatan pendidikan adalah yang mampu

memberdayakan seluruh potensi kelembagaan dalam menentukan kebijakan,

pengadministrasian dan inovasi kurikulum di madrasah yang dipimpinnya.”40

Jelas kiranya, kepala madrasah disamping sebagai administrator yang pandai

mengatur dan bertanggungjawab tentang kelancaran jalannya kegiatan madrasah

sehari-hari, juga adalah seorang supervisor.

h. Fungsi Kepala Madrasah Sebagai Supervisor

Secara umum, kegiatan atau usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh

Kepala Madrasah sesuai dengan fungsinya sebagai supervisor antara lain adalah:

1) Membangkitkan dan merangsang guru-guru dan pegawai madrasah di

dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya.

2) Berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan madrasah

termasuk media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran dan

keberhasilan proses pembelajaran.

39 Ngalim Purwanto. Op Cit, hal. 115
40 Syaiful Sagala, H. Supervisi Pembelajaran Dalam Profesi Pendidikan: Membantu

Mengatasi Kesulitan Guru Memberikan Layanan Bermutu. Bandung: Alfabeta. 2010, hal. 117
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3) Membina kerja sama yang baik dan harmonis di antara guru-guru dan

pegawai madrasah lainnya.

4) Bersama guru-guru berusaha mengembangkan, mencari, dan

menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan

tuntutan kurikulum yang sedang berlaku.

5) Berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan pegawai

madrasah, antara lain dengan mengadakan diskusi-diskusi kelompok,

menyediakan perpustakaan madrasah, dan atau mengirim mereka untuk

mengikuti penataran, seminar, sesuai dengan bidangnya masing-masing.

6) Membina hubungan kerja sama antara madrasah dengan instansi- instansi

lain dalam rangka peningkatan mutu pendidikan para siswa.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat disintesiskan bahwa

yang dimaksud dengan supervisi akademik kepala madrasah adalah suatu aktivitas

pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dan membina guru dalam

upaya memperbaiki proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, menyimpulkan supervisi dan tindak lanjut.

3. Budaya Organisasi

Variabel yang kedua ialah variabel bebas/perlakuan kedua (X2) yaitu

Budaya organisasi, yang akan peneliti jelaskan dengan rincian sebagai berikut.

a. Pengertian Budaya Organisasi

Pengaruh budaya kondusif organisasi yang diciptakan di madrasah

merupakan efektivitas madrasah yang dapat diartikan juga sebagai madrasah yang

mampu menunjang tingkat keberhasilan kinerja yang merupakan produk
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kumulatif dari seluruh layanan yang dilakukan dengan baik. Budaya organisasi

yang kuat akan mempengaruhi setiap perilaku. Hal itu tidak hanya membawa

dampak pada keuntungan organisasi madrasah secara umum, namun juga akan

berdampak pada perkembangan kemampuan dan efektivitas kerja guru itu sendiri.

Al-Imam al-Sya’rani berkata diantara budi pekerti kaum salaf yang

shaleh, semoga Allah meridhai mereka, adalah penundaan mereka terhadap setiap

perbuatan atau ucapan yang mereka lakukan. Sebelum mengetahui

pertimbangannya menurut al-Qur’an dan hadits atau tradisi. Karena tradisi

termasuk bagian dari syari’ah.

Allah SWT berfirman:

١٩٩ِھِلیَنَجٰلۡٱَعِنِرضَۡوَأعِۡفُعرۡلۡٱِبُمرَۡوأَۡوَعفۡلۡٱُخِذ

Terjemah: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang
ma´ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.
(QS Al-A’raf: 199)41

Perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya

adalah budaya yang terdapat pada kehidupannya, termasuk pula budaya

organisasi. Short dan Greer dalam Zuchdi, mendefinisikan bahwa “budaya

organisasi merupakan keyakinan, kebijakan, norma, dan kebiasaan dalam

madrasah yang dapat dibentuk, diperkuat, dan dipelihara melalui pimpinan dan

guru-guru di madrasah.”42 Pendapat ini menjelaskan bahwa budaya organisasi

dibentuk, diperkuat, dan dipelihara melalui pimpinan. Jadi, peran kepala madrasah

dan juga guru sangat penting dalam membentuk budaya yang baik di madrasah.

41 Al-Hikmah. Loc Cit., hal. 255
42 Zuchdi, Darmiyati. Pendidikan Karakter Perpsektif Teori dan Praktik. Yogyakarta:

UNY Press. 2011, hal. 133
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Kepemimpinan, keteladanan, keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin,

kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, rasa kebangsaan, dan tanggung jawab

merupakan nilai-nilai yang dikembangkan dalam budaya organisasi. Hal ini

sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Depdiknas, “budaya organisasi adalah

nilai-nilai dominan yang didukung oleh madrasah atau falsafah yang menuntun

kebijakan madrasah terhadap semua unsur dan komponen madrasah termasuk

stakeholders pendidikan, seperti cara melaksanakan pekerjaan di madrasah serta

asumsi atau kepercayaan dasar yang dianut oleh personil madrasah.”43

Nilai-nilai karakter akan mampu memperkuat norma, nilai, dan

keyakinan yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong, membudaya

dalam lingkup madrasah, kemudian tercermin dari sikap menjadi prilaku,

kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan yang turut serta berperan dalam

menentukan keberhasilan madrasah.

Sedangkan menurut Zamroni, mengatakan bahwa “kebiasaan-kebiasaan,

nilai-nilai, norma, ritual, mitos yang dibentuk dalam perjalanan panjang madrasah

disebut budaya organisasi. Budaya organisasi dipegang bersama oleh Kepala

Madrasah, guru, staf aministrasi, dan siswa sebagai dasar mereka dalam

memahami dan memecahkan berbagai persoalan yang muncul di madrasah.

Madrasah menjadi wadah utama dalam transmisi kultural antar generasi.”44

43 Depdiknas. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah. Jakarta: Depdiknas. 2007, hal. 7

44 Zamroni. Manajemen Berbasis Sekolah: Piranti Reformasi Sistem Pendidikan. 2003,
hal. 149
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Budaya telah dianggap berfungsi dan berlaku baik dan karenanya

diajarkan kepada anggota-anggota baru organisasi sebagai cara yang benar untuk

berprestasi dan merasakan sehubungan dengan problem yang dihadapi.

Rousseau dalam Komariah, “budaya organisasi meliputi dua atribut yang

berbeda. Pertama, adalah intensitas, yaitu batas-batas atau tahap-tahap ketika para

anggota organisasi (unit) sepakat atas norma-norma, nilai-nilai, atau isi budaya

lain yang berhubungan dengan organisasi atau unit tersebut. Kedua, adalah

integritas, yaitu batas-batas atau tahap-tahap ketika unit yang ada dalam suatu

organisasi ikut sertia memberikan budaya yang umum. Dua atribut tersebut cukup

menjelaskan adanya budaya yang diciptakan organisasi mempengaruhi perilaku

karyawan dan pelaksanaan budaya organisasi yang dipengaruhi oleh budaya yang

dibawa pribadi-pribadi dalam organisasi. Budaya organisasi berpengaruh kuat

terhadap perilaku semua karyawan maka sudah menjadi kewajiban organisasilah

untuk membangun arah dan strategi yang membentuk budaya yang kuat yang

dipatuhi semua karyawan.”45

Budaya organisasi ditandai adanya tukar pikiran/pendapat atau berbagai

nilai dan keyakinan yang sama dengan seluruh anggota organisasi. Misalnya

berbagai nilai dan keyakinan yang sama melalui pakaian seragam, namun

menerima dan memakai seragam tidaklah cukup. Pemakaian seragam haruslah

membawa rasa bangga, menjadi alat control dan membentuk citra organisasi,

dengan demikian nilai pakaian seragam tertanam menjadi basic.

45 Komariah, A. dan Triatna C. Visionary Leadership Menuju sekolah Efektif. Bumi
Aksara: Bandung. 2010, hal. 100
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Budaya organisasi sangat diperlukan untuk diterapkan pada berbagai

bidang kegiatan maupun organisasi yang ada baik organisasi pemerintah, swasta,

industri, perdagangan dan lain-lain. Melihat pentingnya budaya organisasi

tersebut, maka institusi pendidikan yang mengelola pendidikan permadrasahan

perlu menerapakan budaya organisasi tersebut. Pada institusi yang mengelola

pendidikan permadrasahan tersebut budaya organisasi lebih dikenal dengan istilah

budaya organisasi.

Langgulung mendefinisikan bahwa, “budaya organisasi merujuk pada
suatu sistem nilai, kepercayaan dan norma-norma yang diterima secara
bersama, serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran sebagai perilaku
alami, yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman
yang sama diantara seluruh unsur dan personil madrasah baik itu Kepala
Madrasah, guru, staf, siswa dan jika perlu membentuk opini masyarakat
yang sama dengan madrasah.”46

Madrasah sebagai organisasi memiliki budaya tersendiri yang dibentuk

dan dipengaruhi oleh nilai-nilai, persepsi, kebiasaan-kebiasaan, kebijakan-

kebijakan pendidikan, dan perilaku arang-orang yang berada di dalamnya. Dengan

demikian, budaya organisasi madrasah merupakan persepsi, pikiran-pikiran, ide-

ide, perilaku, kebiasaan dan norma-norma serta peraturan-peraturan yang diyakini

dan dijadikan pedoman bagi warga madrasah dalam menentukan arah dalam

mencapai tujuan pendidikan di madrasah. Sebagai suatu organisasi madrasah

menunjukkan kekhasan sesuai dengan yang dijalankan, yaitu pembelajaran.

Budaya organisasi semestinya menunjukkan kapabilitas yang sesuai

dengan tuntutan pembelajaran, yaitu menumbuh kembangkan peserta didik sesuai

dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Lodkowski dan Jaynes mendefinisikan

46 Langgulung, Hasan. Asas-Asas Pendidikan Islam. Jakarta: Pustaka Al-Husna. 2007,
hal. 67
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bahwa "An atmosphere or environment that nortures the motivation to learn can

be cultivated in the home, in theclassroom or at a broader level, throughout an

entire scholl". Budaya organisasi madrasah dirumuskan Phillips dalam Komariah

sebagai "The helilief,s, attitudes, and behavior which characperize a scholl"

mengartikannya sebagai "Deep patterns of values, belief s, and traditions that

have formed over the course of the scholl 's history".47 Pada definisi tersebut,

nilai, kepercayaan, sikap, dan perilaku adalah komponen-komponen essensial

budaya yang membentuk karakter madrasah.

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang dianut oleh warga

madrasah, yang meliputi Kepala Madrasah, guru, petugas madrasah, dan siswa.

Nilai-nilai dalam budaya organisasi itu sendiri terdiri dari kedisiplinan, persaingan

dan motivasi. Norma-norma yang diyakini dalam budaya organisasi antara lain

kejujuran, keadilan, sopan santun, dan keteladanan. Sikap yang dimiliki oleh

warga madrasah adalah menghargai walau, bersikap obyektif, dan sikap ilmiah.

Kebiasaan-kebiasaan yang ditampilkan personil madrasah meliputi kerjasama dan

tanggung jawab. Sedangkan untuk perilaku yang ditunjukkan terdiri dari kerja

keras dan komitmen pada tugas. Sebagai suatu organisasi, madrasah menunjukkan

kekhasan sesuai dengan core bisnis yang dijalankan, yaitu pembelajaran. Budaya

organisasi semestinya menunjukkan kapabilitas yang sesuai dengan tuntutan

pembelajaran, yaitu menumbuh kembangkan peserta didik sesuai dengan prinsip-

prinsip kemanusiaan.

47 Komariah, A. dan Triatna C. Op Cit., hal. 124
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Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya

organisasi madrasah adalah nilai, norma dan sikap atau perilaku yang dimiliki

oleh setiap warga madrasah dengan tujuan untuk membentuk karakter madrasah

atau memberikan identitas bagi madrasah tersebut.

b. Karakteristik Budaya organisasi

Budaya organisasi adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku,

tradisi, kebiasaan, kesehariaan, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh Kepala

Madrasah, guru, siswa dan karyawan madrasah. Budaya organisasi merupakan ciri

khas, karakter atau watak dan citra madrasah tersebut dimasyarakat luas. 48 Jadi

yang dimaksud karakteristik budaya organisasi disini adalah pengetahuan dan

hasil karya cipta komunitas madrasah yang berusaha ditransformasikan kepada

peserta didik dan dijadikan pedoman dalam setiap tindakan komunitas madrasah.

Pengetahuan tersebut terwujud dalam sikap dan perilaku nyata dalam

komunitas madrasah, sehingga menciptakan warna kehidupan madrasah yang bisa

dijadikan cermin bagi siapa saja yang terlibat didalamnya. Dalam meningkatkan

ciri khas, karakter, dan mutu, madrasah perlu menciptakan budaya organisasi

yang baik dan berbeda dengan madrasah lain. Seperti melestarikan budaya-budaya

yang bermutu diantaranya adalah budaya Islam, budaya relegius, budaya disiplin,

dan budaya jujur. 49

1) Budaya Islam

Salah satu tugas yang diemban oleh pendidikan adalah mewariskan nilai-

nilai luhur budaya kepada peserta didik dalam upaya membentuk kepribadian

48 Herminanto dan Winarno. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta: Bumi Aksara.
2011, hal. 72

49 Ibid, hal. 81
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intelek yang bertanggung jawab melalui jalur pendidikan.50 Lembaga yang

dipercaya oleh masyarakat ini salah satunya adalah madrasah. Nilai-nilai yang

dikembangkan di madrasah tentunya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan

madrasah itu sendiri sebagai organisasi pendidikan yang memiliki peran dan

fungsi untuk mengembangkan, melestarikan, dan mewariskan nilai-nilai budaya

kepada peserta didik. Sebagaimana peran madrasah yang tertulis dalam al

Tarbiyah wa al Thuruq al Tadris bahwasannya, “Madrasah merupakan sarana

yang bekerjasama dengan keluarga untuk mendidik anak.”51 Suatu organisasi

terbentuk dari kumpulan individu yang berbeda baik sifat, karakter, keahlian,

pendidikan, dan latar belakang pengalaman.

Oleh karena itu perlu ada penyatuan pandangan yang dapat berguna

untuk pencapaian misi dan tujuan organisasi tersebut, sehingga tidak berjalan

sendiri-sendiri. Hal yang harus disadari bahwa sebuah organisasi yang baik

dengan kepemimpinan yang baik, harus diikat pula oleh nilai-nilai yang diyakini

oleh manajer dan bawahannya. Bagi manajer yang Islami, nilai-nilainya adalah

nilai-nilai Islami. Bagaimanapun sebuah organisasi akan sehat jika dikembangkan

dengan nilai-nilai yang sehat yang bersumber dari agama.52 Dalam lembaga

pendidikan Islam, budaya Islami akan menjadi kekuatan tersendiri. Nilai,

kebiasaan, dan sikap positif yang terdapat dalam budaya Islami merupakan modal

non-material yang kuat bagi terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang unggul

di era sekarang dan mendatang.

50 Nazarudin Rahman. Regulasi Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Felicha. 2009, h. 194
51 Abuddin Nata. Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di

Indonesia. Jakarta: Kencana. 2010, hal. 207
52 Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung. Manajemen Syariah dalam Praktik. Jakarta:

Gema Insani Press. 2003, hal. 30
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Jika melihat pengertian pendidikan Islam, yaitu aktivitas pendidikan yang

diselenggarakan dan didirikan dengan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan

nilai-nilai Islam. Maka berbagai komponen yang terdapat dalam suatu organisasi

pendidikan Islam, seperti dasar pendidikan, tujuan, kurikulum, metode, pola

hubungan dan lain sebagainya harus didasarkan pada nilai-nilai moral dan etis

dalam ajaran Islam. Inilah yang menjadi ciri khas yang membedakan antara

organisasi yang Islami dengan yang tidak. 53

Dari sini dapat diketahui, budaya Islami adalah norma hidup yang

bersumber dari syariat Islam. Budaya ini merupakan prasarana yang esensial

untuk dikelola dalam rangka penerapan pengajaran berbasis nilai di madrasah,

khususnya madrasah yang bercirikan Islam. Budaya Islami ini dapat tercermin

dalam sikap: tabassum (senyum), menghargai waktu, cinta ilmu, mujahadah

(kerja keras dan optimal), tanafus dan ta’awun (berkompetisi dan tolong-

menolong.

2) Budaya Religius

Budaya religius madrasah adalah nilai-nilai Islam yang dominan yang

didukung oleh madrasah atau falsafah yang menuntun kebijakan madrasah setelah

semua unsur dan komponen madrasah termasuk stake holders pendidikan. Budaya

organisasi merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang

dapat diterima secara bersama. Serta dilakukan dengan penuh kesadaran sebagai

perilaku Islami yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman

53 Ibid, hal. 210



58

yang sama diantara seluruh unsur dan personil madrasah baik kepala madrasah,

guru, staf, peserta didik, dan komite. 54

Budaya religius madrasah merupakan cara berfikir dan cara bertindak

warga madrasah yang didasarkan atas nilai-nilai religius (keberagamaan). Seperti

firman Allah swt dalam Q.S.Al-Baqarah ayat 208:

ۥِإنَُّھِنَۚطٰلشَّیۡٱِتُخُطَوَٰتتَِّبُعوْاَوَلاٗ◌ فَّةَكٓاِملسِّلۡٱِفيُخُلوْادۡٱَءاَمُنوْالَِّذیَنٱَأیَُّھاَیٰٓ
٢٠٨◌ٞ ینمُِّب◌ٞ َعُدّوَلُكمۡ

Terjemah: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam
keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”
(QS. Al-Baqarah: 208)55

Dalam tataran nilai, budaya religius dapat berupa semangat berkorban,

semangat persaudaraan, saling tolong menolong, dan tradisi mulia yang lainnya.

Sedangkan dalam tataran perilaku budaya religius dapat berupa kebiasaan sholat

berjama’ah, gemar shadaqah, dan perilaku baik lainnya. Dengan demikian pada

hakikatnya budaya religius madrasah adalah terwujudnya nilai-nilai ajaran agama

sebagai tradisi dalam berperilaku dalam budaya organisasi yang diikuti oleh

seluruh warga madrasah.

Saat ini usaha penanaman nilai-nilai religius dalam rangka mewujudkan

budaya religius madrasah dihadapkan dengan berbagai tantangan baik dari

internal madrasah maupun eksternal. Karena dalam sebuah lembaga pendidikan

terdiri dari latar belakang individu yang berbeda dan juga mengahadapi tantangan

54 Elly M. Setiadi. Ilmu Sosial Budaya dan Dasar. Jakarta: Kencana. 2010, hal. 34
55 Al-Hikmah. Loc Cit., hal. 50
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dunia luar yang tentunya sangat berpengaruh pada peserta didik.56 Oleh karena itu

untuk membudayakan nilai-nilai keagamaan dapat dilakukan dengan beberapa

cara yakni, melalui kepala madrasah, kegiatan pembelajaran, ekstrakulikuler, dan

juga tradisi perilaku warga madrasah yang dilaksanakan secara terus menerus dan

konsisten di lingkungan madrasah. Itulah yang akan membentuk religius culture.

3) Budaya Disiplin

Sebuah proses pendidikan tidak akan berhasil jika tidak ada penerapan

disiplin kepada seluruh elemen yang ada di madrasah. “Disiplin adalah

kemampuan memanfaatkan waktu untuk melakukan hal-hal yang positif guna

mencapai sebuah prestasi. Disiplin juga berarti kemampuan berbuat yang hanya

memberikan manfaat bagi diri, orang lain, dan lingkungan.”57

Disiplin merupakan hasil dari sebuah proses atau interaksi peserta didik

dengan lingkungannya, baik bacaan, budaya, atau individu.58 Maka sangat penting

menyediakan lingkungan madrasah yang disiplin, sehingga peserta didik memiliki

kedisiplinan diri. Disiplin diri dilakukan karena kesadaran bahwa prestasi tidak

bisa diraih tanpa kerja keras dan perilaku yang baik. Prestasi dicapai bukan

semata bermodal kecerdasan, namun melalui disiplin yang tinggi dalam belajar

dan melakukan sesuatu.

Manfaat kedisiplinan adalah membuat peserta didik menjadi lebih tertib

dan teratur dalam menjalankan kehidupannya, serta peserta didik juga dapat

mengerti bahwa kedisiplinan itu amat sangat penting bagi masa depannya karena

56 Abuddin Nata. Kapita Selekta Pendidikan Islam Isu-Isu Kontemporer tentang
Pendidikan Islam. Jakarta: Rajawali Press. 2012, hal. 185

57 Mujammil Qomar. Kesadaran Pendidikan Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan.
Yogyakarta: Ar Ruzz Media. 2012, hal. 129

58 Ibid, hal. 130
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dapat membangun kepribadian peserta didik yang kokoh dan bisa diharapkan

berguna bagi semua pihak. Budaya organisasi pun juga berawal dari sebuah

kedisiplinan. Berawal dari sebuah hal kecil, bila dilaksanakan secara istiqomah

atau disiplin pasti akan melahirkan suatu kebiasaan atau budaya. Bila menerapkan

hal yang positif, tentunya akan terlahir budaya yang positif dan sebaliknya.59

4) Budaya Jujur

Budaya jujur merupakan salah satu fadhilah yang menentukan status dan

kemajuan perseorangan dan masyarakat. Menegakkan prinsip kejujuran adalah

salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia dengan manusia

dan antara satu golongan dengan golongan yang lain.60 Jujur dalam bahasa Arab

berarti benar (siddiq). Benar disini yaitu benar dalam berkata dan benar dalam

perbuatan.

Hadist Nabi mengatakan yang artinya: ”Berlaku jujur dengan perkataan

dan perbuatan, mengandung makna, berkata harus sesuai dengan yang

sesungguhnya, dan sebaliknya jangan berkata yang tidak sesuai dengan yang

sesungguhnya. Dan perkatan itu disesuaikan dengan tingkah laku perbuatan.”

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah ayat 119:

١١٩ِدِقیَنلصَّٰٱَمَعَوُكوُنوْاللََّھٱتَُّقوْاٱَءاَمُنوْالَِّذیَنٱَأیَُّھاَیٰٓ

Terjemah: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan
hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”
(QS At-Taubah: 119) 61

59 Ibid, hal. 131-132
60 Hamzah Ya’cub. Etika Islam. Bandung: Diponegoro. 1983, hal. 102
61 Al-Hikmah. Loc Cit., hal. 301
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Dampak dari sifat jujur adalah menimbulkan rasa berani, karena tidak

ada orang yang merasa tertipu dengan sifat yang diberikan kepada orang lain. Dan

bahkan orang merasa senang dan percaya terhadap pribadi orang yang jujur.

Pepatah mengatakan “berani karena benar, takut karena salah”. Seperti firman

Allah swt dalam Q.S.Ibrahim ayat 27:

َوُیِضلُِّخَرِةۖٓألۡٱَوِفيَیالدُّنۡٱِةَحَیوٰلۡٱِفيلثَّاِبِتٱِلَقوۡلۡٱِبَءاَمُنوْالَِّذیَنٱللَُّھٱُیَثبُِّت

٢٧ُءَیَشٓاَماللَُّھٱَعُلَوَیفِۡلِمیَنۚلظَّٰٱللَُّھٱ
Terjemah: “Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan

yang teguh itu [788] dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan
Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa
yang Dia kehendaki.” (Q.S Ibrahim: 27)

[788] Yang dimaksud ucapan-ucapan yang teguh di sini ialah kalimatun thayyibah
yang disebut dalam ayat 24 di atas. 62

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan, jika prinsip kejujuran telah

membudaya maka akan tegaklah suatu masyarakat yang harmonis, aman, dan

sentosa. Seperti halnya pribadi mukmin yang hatinya selalu merasa aman dan

damai karena berkata dan bertingkah laku yang benar. Jadi prinsip jujur adalah hal

pokok pertama yang harus dipupuk dan diterapkan dimadrasah.

Berdasarkan berbagai pembahasan di atas, dapat disintesiskan bahwa

budaya organisasi adalah nilai, norma dan sikap atau prilaku yang dimiliki oleh

setiap warga madrasah dengan tujuan untuk membentuk karakter madrasah atau

memberikan identitas bagi madrasah tersebut.

62 Ibid., hal. 384
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B. Hasil Penelitian yang Relevan

Mutu pembelajaran tidaklah terlepas dari Supervisi yang dilakukan

kepala madrasah dan budaya organisasi yang dianut oleh madrasah, dengan

adanya supervisi dan budaya organisasi yang akan dapat memberikan kontribusi

terhadap mutu pembelajaran di madrasah. Penelitian tentang supervisi telah

dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Hal tersebut seperti penelitian yang

dilakukan oleh Mardiono “Hubungan supervisi kunjungan dan etos kerja guru

dengan kualiatas pengajaran”. Penelitian ini dilakukan di SMU Negeri Demak

pada tahun 2001 dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa terdapat

hubungan supervisi kunjungan kelas dan etos kerja guru dengan kualitas

pengajaran. Semakin kegiatan supervisi dilaksanakan secara professional oleh

kepala sekolah, dan etos kerja yang baik akan meningkatkan kualitas pengajaran

yang dilakukan oleh guru-guru. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan

bahwa peran supervisi yang dilaksanakan secara profesional akan dapat

meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan oleh guru.

Penelitian yang dilakukan oleh Septi Wahyuningsih menunjukkan bahwa

terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya kerja terhadap efektifitas sistem

manajemen mutu ISO 9001:2001. Penelitian tersebut dilaksanakan di SMK

Negeri 7 Bandung pada tahun 2010, dengan judul “Pengaruh budaya kerja

terhadap efektifitas sistem manajemen mutu ISO 9001:2001 di Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Bandung”. Persamaan penelitian ini

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama akan meneliti pengaruh

budaya kerja/madrasah. Tetapi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian
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yang akan dilakukan adalah dalam penelitian ini hanya menguji pengaruh budaya

kerja terhadap efektifitas sistem manajemen mutu ISO 9001:2001, sedangkan

dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan 3 variabel. Variabel supervisi

akademik kepala madrasah dan budaya organisasi terhadap mutu pembelajaran.

Silvia Margaret dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Supervisi

Akademik Kepala Sekolah dan lingkungan kerja terhadap Kinerja Guru”,

dengan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan supervisi

akademik dan lingkungan kerja baik secara terpisah maupun bersama-sama

terhadap kinerja guru.

Ketiga penelitian di atas setidaknya memberikan gambaran bahwa

supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah secara rutin akan memberikan

kontribusi positif bagi peningkatan kinerja guru yang tentu juga akan

menghasilkan mutu pembelajaran yang diinginkan. Berdasarkan beberapa

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka patut diduga bahwa ada

kontribusi antara supervisi akademik kepala sekolah dan budaya sekolah baik

secara terpisah maupun secara bersama-sama dengan mutu pembelajaran.

C. Kerangka Teoritik

1. Kontribusi supervisi akademik kepala madrasah terhadap mutu
pembelajaran Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Way Kanan

Kepala madrasah memiliki andil yang cukup besar dalam meningkatkan

mutu proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Karena dengan fungsinya

sebagai seorang supervisor, kepala madrasah mampu membantu dan membimbing

guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam proses pembelajaran.
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Semakin sering kepala madrasah melakukan supervisi terhadap guru di

dalam melaksanakan proses pembelajaran, maka akan semakin baik pula mutu

pembelajaran yang dilaksanakan guru tersebut. Guru akan merasa setiap gerak-

geriknya diamati sehingga akan berusaha semaksimal mungkin dalam

melaksanakan proses pembelajaran. Di sisi lain, supervisi akademik kepala

madrasah juga mampu menjadi bahan evaluasi bagi guru agar dapat memperbaiki

pelaksanaan pembelajaran yang kurang sesuai.

2. Kontribusi budaya organisasi terhadap mutu pembelajaran Madrasah
Tsanawiyah di Kabupaten Way Kanan

Budaya organisasi yang baik dapat mendukung tercapainya pelaksanaan

proses pembelajaran yang baik  dan akan meningkatkan semangat kerja para guru

sehingga produktivitas kinerja meningkat, kualitas kinerja lebih baik dan

pelaksanaan proses pembelajaran pun akan meningkat dan lebih efektif.

3. Kontribusi supervisi akademik kepala madrasah dan budaya organisasi
terhadap mutu pembelajaran.

Supervisi akademik kepala madrasah dan budaya organisasi

berkontribusi terhadap mutu pembelajaran. Kedua variabel tersebut memiliki

peran yang cukup tinggi dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Supervisi

akademik kepala madrasah yang rutin dilaksanakan dan ditunjang budaya

organisasi yang baik akan memberikan dampak positif terhadap mutu

pembelajaran. Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada

kontribusi supervisi akademik kepala madrasah dan budaya organisasi terhadap

mutu pembelajaran Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Way Kanan. Maka

skema kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 1
Kerangka Pikir

Supervisi Akademik
Kepala Madrasah (X1)
Indikator:
1. Perencanaan Supervisi
2. Pelaksanaan Supervisi
3. Pengawasan Supervisi Mutu Pembelajaran (Y)
4. Menyimpulkan hasil Indikator:
5. Tindak Lanjut 1.  Perencanaan proses
(Ngalim Purwanto, 2012: 76) pembelajaran

2.  Pelaksanaan proses
pembelajaran

3. Penilaian hasil
Budaya organisasi (X2) pembelajaran
Indikator: 4.  Pengawasan proses
1. Nilai pembelajaran
2. Norma (PP.No. 19 Tahun 2005)
3. Sikap/Perilaku yang

biasanya
selalu dilakukan

(Zamroni, 2003: 149)

D. Hipotesis Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hipotesis adalah “teori

sementara untuk menjelaskan atau menjadi dasar dari suatu fakta yang diamati.”63

Sedangkan menurut Sugiyono “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap

rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”64 Berdasarkan uraian dan kerangka

pikir di atas maka dapat dibuat hipotesis dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1) Ha1: Terdapat kontribusi supervisi akademik Kepala Madrasah terhadap mutu

pembelajaran Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Way Kanan.

63 Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi baru, cetakan ke-5. Loc. Cit, hal. 325
64 Sugiyono, Op. Cit, hal. 96
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Ho1: Tidak terdapat kontribusi supervisi akademik Kepala Madrasah terhadap

mutu pembelajaran Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Way Kanan.

2) Ha2: Terdapat kontribusi budaya organisasi terhadap mutu pembelajaran

Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Way Kanan.

Ho2: Tidak terdapat kontribusi budaya organisasi terhadap mutu pembelajaran

Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Way Kanan.

3) Ha3: Terdapat kontribusi supervisi akademik Kepala Madrasah dan budaya

organisasi secara bersama-sama terhadap mutu pembelajaran Madrasah

Tsanawiyah di Kabupaten Way Kanan.

Ho3: Tidak terdapat kontribusi supervisi akademik Kepala Madrasah  dan

budaya organisasi secara bersama-sama terhadap mutu pembelajaran

Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Way Kanan.

Berdasarkan hipotesis di atas, peneliti memiliki dugaan sementara bahwa

terdapat kontribusi supervisi akademik kepala madrasah serta budaya organisasi

terhadap mutu pembelajaran Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Way Kanan.

Untuk itu, peneliti sepakat dengan pernyataan Ha di atas. Adapun untuk

membuktikannya, maka akan dibuktikan melalui hasil penelitian yang dilakukan

di Lembaga yang bersangkutan.


