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ABSTRAK

PERAN KEPALA MADRASAH SEBAGAI SUPERVISOR DALAM
PENGELOLAAN PROFESIONALISME GURU DI MA GUPPI BANJIT 

KABUPATEN WAY KANAN

OLEH
IIS SANTIKA

Keberhasilan kepala madrasah dalam rangka  pengelolaan profesionalisme 
guru agar dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diharapkan, yang paling 
utama adalah bagaimana memberikan bimbingan dan contoh kepada setiap pegawai 
yang bekerja sehingga mereka dapat bertindak, berprilaku seperti yang diinginkan 
dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Guru memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam membangkitkan 
niat belajar siswa dan Kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kualitas 
professional guru, oleh karena itu usaha yang dilakukan dalam pengelolaan
professional guru dalam melaksanakan tugasnya dalam proses belajar dan mengajar 
dapat melalui bantuan supervisi. 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana   
Peran kepala madrasah sebagai supervisor dalam pengelolaan profesionalisme guru 
di MA GUPPI Banjit kabupaten Way kanan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana peranan kepala madrasah sebagai supervisor dalam 
pengelolaan profesionalisme guru di MA GUPPI Banjit kabupaten Way kanan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif diskriptif yang bertujuan untuk 
membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenaik fakta-
fakta, sifat-sifat serta hubungan antara penomena yang diselidiki. Data diperoleh 
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Semua data terkumpul kemudian 
dianalisis dengan menggunakan analisis data yang terdiri dari tahapan data reduksi 
data, penyajian data, dan verifikasi. lapangan, 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, peran kepala madrasah 
sebagai supervisor dalam pengelolaan profesionalisme guru di MA GUPPI Banjit 
kabupaten Way kanan telah dilaksanakan dengan baik yaitu membantu guru dalam 
menyusun persiapan mengajar,menggunakan sumber dan media belajar mengajar,  
menganalisis kesulitan belajar siswa, memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan 
teknis kepada guru yang mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran. Peran 
kepala madrasah sebagai supervisor sudah baik untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan, namun demikian  profesionalisme guru belum optimal dikarnakan masih
kurangnya respon yang didapat dari dewan guru.

Kata Kunci : Supervisi Pendidikan, Kepala Madrasah, Profesionalisme Guru
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MOTTO

                

     

Artinya : dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi 
petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar[1195]. dan adalah mereka 
meyakini ayat-ayat kami.1(As-Sajdah : 24)

                                                          
1Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah “Al-Qur’an Tafsir bil Hadis”, (Bandung: Cordoba,  2013), 

h. 417.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang 

mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia.Oleh karena itu, 

hampir semua Negara menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan 

utama dalam konteks pembangunan bangsa dan Negara.

Pendidikan pada dasarnya merupakan kegiatan menyiapkan peserta didik 

melalui bimbingan, pengajaran, dan penelitian baik jasmani dan rohani, bagi 

perannya dalam masyarakat, bangsa dan Negara.Sebagai mana yang tercantum dalam 

undang-undang SISDIKNAS NO. 20 Tahun 2003, sebagai berikut :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktiv 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”. 1

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Pendidikan adalah suatu usaha sadar

yang dengan sengaja dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah 

melalui proses pembelajaran disekolah. Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber 

                                                          
1Departemen pendidikan Nasional ,Undang-undang system pendidikan nasional 

,(Jakarta:Sinar Grafika, 2003), h.3. 
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daya pendidikan, guru merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina 

dan dikembangkan terus-menerus.

Setiap aktivitas besar maupun kecil,untuk mencapai sebuah kesuksesan 

tergantung kepada beberapa orang.Diperlukan adanya organisasi didalam serta gerak 

langkah untuk mengkoordinasikan semua gerak langkah tersebut,seperti pimpinan 

Madrasah harusberusaha  mengetahui keseluruhan situasi madrasahnya dalam segala 

bidang.Usaha pimpinan guru-guru untuk mengetahui situasi lingkungan sekolah 

dalam segala kegiatannya.

Berigitupula dalam proses pelaksanaan pembelajaran diperlukan suatu 

pembinaan dan tentunya terprogram agar mampu mencapai tujuan dari sebuah 

pelaksanaan pembelajaran.Dengan demikian salah satu hal yang harus dilakukan 

adalah dengan adanya kegiatan supervisi pendidikan yang dilakukan oleh seorang 

supervisor, dimana dilaksanakan oleh seorang kepala madrasah, pegawai, dan 

Pembina pendidikan.

Supervisi adalah pengawasan professional dalam bidang akademik, dijalankan 

berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan tentang bidang kerjanya, memahami tentang 

pembelajaran lebih mendalam dari sekedar pengawasan biasa.2 Supervisi merupakan 

pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar  mengajar, 

pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap murid yang belajar 

dan pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya.. 

                                                          
2Dadang Suhardan ,supervise professional (Bandung:Alfabeta,2010)h.36 
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Dalam pelaksanaan supervisi kepala madrasah harus mampu melaksanakan 

tugasnya sesuai keahliannya sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran 

QS.Al-Isra:84:

        

  

Artinya :”Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya 
masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar 
jalanNya.3

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya suatu pekerjaan itu harus dilakukan 

kepada yang sesuai dengan keahliannya.

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik merupakan 

tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, 

serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarkat, terutama bagi pendidik 

pada perguruan tinggi. Pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan 

menengah disebut guru dan pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan tinggi 

disebut dosen.4

Guru sebagai salah satu komponen penting dalam pendidikan mempunyai 

peranan besar dan strategis. Hal ini disebabkan gurulah yang berada dibarisan 

terdepan dalam pelaksanaan pendidikan.Gurulah yang langsung berhadapan dengan 
                                                          

3Departemen Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung:CV Penerbit 
diponogoro,2013) h.236

4Syafrudin Nurdin,Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum,(Jakarta:Quantum 
Teaching,2005)h.7
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peserta didik untuk mentrasfer ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus mendidik 

dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan.5

Guru sebagai penentu komponen mikro, penentu dominan mutu pendidikan 

haruslah bermutu dan berkinerja baik dalam era globalisasi  dengan berusaha 

menguasasi berbagai teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, para guru 

wajib mengembangkan kemampuan profesionalisme  agar dapat meningkatkan 

kinerja dalam melaksanakan tugas, karena pendidikan dimasa yang akan datang 

menuntut ketrampilan profesi pendidikan yang bermutu.

Guru adalah orang yang mampu melaksanakan tindakan mendidik dalam satu 

situasi pendidikan  untuk mencapai tujuan pendidikan, individu itu merupakan orang  

dewasa yang bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani, mampu berdiri sendiri 

dan mampu menanggung segala perbuatannya, jujur, amanah, bersusila, ahli, 

terampil, terbuka, adil, memiliki cakrawala (pandangan yang luas) dan memiliki rasa 

kasih sayang.6

Guru sebagai tenaga professional harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

1. Mempunyai komitmen terhadap siswa dan proses belajarnya.
2. Menguasai mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya 

kepada siswa.
3. Bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara 

evaluasi , dan
4. Mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari 

lingkungan profesinya.7

                                                          
5Kunandar, Op.Cit,.h.V
6 Zainal Aqib dan Elham Rohmanto ,Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas 

sekolah (Bandung:Irama Widya, 2007)h. 20
7H.Abdul hadis dan Hj.Nurhayati, Manajemen mutu pendidikan , (Bandung :Alfabeta, 2014)  

h.4-6
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Kualitas pembelajaran sangat dipengauhi oleh kualitas profesionalisme kinerja 

guru, oleh karena itu usaha untuk meningkatkan kemampuan professional guru dalam  

melaksanakan proses belajar mengajar melalui bantuan supervisi, perlu secara terus 

menerus mendapat perhatian dan bantuan professional dari penanggung jawab 

pendidikan.8

Salah satu upaya untuk mendorong terbentuknya profesionalisme guru adalah 

supervisi yang dilakukan kepala madrasah. Supervisi adalah segala bantuan dari para 

pemimpin sekolah, yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan 

personel sekolah lainnya didalam mencapai tujuan-tujuan pendidika.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 mengajar yang lebih baik, cara-cara penilaian yang sistematis 

terhadap fase seluruh proses pengajaran dan sebagainya.

Menurut Ngalim Purwanto, kegiatan atau usaha-usaha yang dapat dilakukan 

oleh kepala madrasah sesuai dengan fungsinya sebagai supervisor antara lain :

1. Membangkitkan dan merangsang guru-guru dan pegawai sekolah didalam 
menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya.

2. Berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah 
termasuk media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran dan 
keberhasilan proses belajar mengajar.

3. Bersama guru-guru berusaha mengembangkan, mencari dan menggunakan 
metode-metode mengajar yang lebih sesuai dengan tuntutan kurikulum yang 
masih berlaku.

                                                          
8Syaiful sagala, supervise pembelajaran dalam proses pembelajaran, (Bandung 

:Alfabeta,2012) h.88 
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4. Membina kerja sama yang baik dan harmonis dantara guru-guru dan pegawai 
sekolah  lainnya.

5. Berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan  guru-guru dan pegawai 
sekolah, antara lain dengan mengadakan diskusi-diskusi kelompok, 
menyediakan perpustakaan sekolah, dan mengirim mereka untuk mengikuti
penataran-penataran, dan seminar sesuai dengan bidangnya masing-masing.

6. Membina hubungan kerja sama antar sekolah dengan BP3 dan POMG dan 
instansi-instansi lain dalam rangka peningkatan mutu pendidikan para siswa.9

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, dapat kita lihat betapa pentingnya 

peran kepada madrasah sebagai supervisor dalam meningkatkan profesiolanisme 

guru. Kepala madrasah selaku seorang pemimpin sekaligus supervisor selayaknya 

secara langsung memberikan bimbingan dan pengarahan kepada guru-guru untuk 

meningkatkan kualitas guru dalam proses belajar mengajar. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Dede Surawan selaku kepada 

madrasah “Bahwa supervisi telah dilaksanakan di MA GUPPI  di setiap pertengahan 

semester. Pembinaan pada guru-guru di MA GUPPI Banjit  sudah diupayakan oleh 

kepada madrasah untuk menunjang proses pembelajaran mulai dari pelatihan dan 

training kepada guru-guru tentang media pendukung dalam penyampaian materi ajar, 

mengarahkan dan memberi dorongan kepada semua guru, adapun tujuannya adalah 

untuk mengupayakan guru sebaik mungkin, sehingga mereka bisa bekerja secara 

efektif dan efesien sesuai dengan tugasnya masing-masing. Melalui kegiatan 

supervisi kepala madrasah dapat memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan teknis 

kepada guru yang mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan profesional guru”.

                                                          
9Ngalim purwanto,Administrasi dan supervise pendidikan,(Bandung:Remaja 

Rosdakarya,cetakan ke-10,2001) h.76
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Adapun upaya yang dilakukan oleh kepala madrasah sesuai dengan fungsi dan 

perannya dalam meningkatkan profesionalisme guru sebagamana disebutkan oleh 

E.Mulyasa adalah :

1. Mengadakan kunjungan kelas
2. Mengadakan kunjungan observasi
3. Membimbing guru-guru tentang cara-cara mempelajari siswa atau mengatasi 

problem yang dialami siswa
4. Membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan 

kurikulum sekolah
5. Mengadakan pertemuan atau rapat
6. Mengadakan diskusi kelompok
7. Mengadakan penataran-penataran.10

Kepala madrasah sebagai pemimpin dalam suatu lembaga harus mampu 

melaksanakan  fungsi dan perannya sebagai supervisor dalam meningkatkan 

profesionalisme para guru-guru berdasarkan teori dari E.Mulyasa diatas. Berdasarkan 

hasil observasi Pra survey yang saya lakukan pada tanggal 18 November 2017 bahwa 

Kepala Madrasah sudah melaksanakan peran dan fungsinya sebagai supervisor.

Tabel 1
Data Pelaksanaan supervisi Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan 

Profesionalisme Guru DI MA GUPPI Banjit Way Kanan

NO Kegiatan kepala Madrasah Frekuansi Pelaksana
an 

Selalu Kadang-
Kdang

Tidak
Pernah

1 Mengadakan kunjungan kelas  Setiap 2 
minggu 
sekali

2 Mengadakan kunjungan 
observasi

 Setiap 
bulan 

                                                          
10 E.Mulyasa., Manajemen dan kepemimpinan kepala madrasah (Jakarta: PT.Bumi Angkasa., 

2011,h.38
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3 Membimbing guru-guru tentang 
cara-cara mempelajari siswa dan 
mengatasi problem yang dialami 
siswa 


Setiap 
diperlukan 

4 Membimbing guru-guru dalam 
hal-hal yang berhubungan 
dengan pelaksanaan kurikulum 
sekolah


Setiap ada 
yang 
dibahas 

5 Mengadakan pertemuan atau 
rapat

 Setiap 
awal dan 
akhir 
semester 

6 Mengadakan diskusi kelompok  Setiap ada 
yang 
dibahas

7 Mengadakan penataran-
penataran

 Setiap ada 
penataran

Sumber : Hasil Observasi Peran supervisi Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan 
Profesionalisme Guru Di MA GUPPI Banjit Way Kanan Tanggal 18 November 
201711

Berdasarkan hasil data diatas dapat dilihat bahwa kepala madrasah MA 

GUPPI Banjit telah melaksanakan tugasnya  sesuai perannya sebagai kepala 

madrasah dan seorang supervisor dengan baik, dengan demikian diharapkan kepala 

madrasah dapat membantu guru dalam meningkatkan  profesionalisme guru di MA 

GUPPI Banjit Way kanan.  Hal itu dapat disimpulkan bahwa kepada madrasah sudah 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya yang berkenaan dengan 

pembelajaran di MA GUPPI Banjit. Dengan demikian guru sebagai orang terdepan 

dan langsung bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kemajuan siswa 

haruslah ditingkatkan kemampuan profesionalnya dalam pembelajaran maka 

diperlukan supervisi oleh kepada madrasah.
                                                          

11Sumber : hasil observasi data pelaksanaan supervisi  kepala madrasah  di MA GUPPI 
Banjit pada tanggal 18 November 2017  
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Adapun indikator   profesionalisme guru dapat ditinjau dari berbagai aspek 

yaitu : Menurut Ali Mudlofir dalam Bukunya yang berjudul Pendidik Profesional, ada 

empat kemampuan yang sepenuhnya harus dimiliki  guru sebagai pengajar dan 

pendidik profesional, yakni:

1) Merencanakan program belajar mengajar..

2) Menguasai bahan pelajaran.

3) Melaksanakan dan memimpin/mengelola proses belajar mengajar.

4) Menilai kemajuan proses belajar mengajar.12

Dengan melihat beberapa indikator profesionalisme guru diatas maka peneliti 

menyajikan data hasil pra survey dilapangan tentang  profesionalisme guru di MA 

GUPPI Banjit dengan jumlah guru 29 orang sebagai berikut:

Tabel 2
Data Profesionalisme Guru di MA GUPPI Banjit Way Kanan

No Aspek yang dinilai NILAI
JUMLAH

A B C D E
1 Keterampilan merencanakan 

program belajar mengajar :
- Program Tahunan
- program semester
- RPP

-
-
-

15
13
18

8
12
4

6
4
7

-
-
-

29
29
29

2 Keterampilan Penguasaan bahan 
pelajaran :

- menjelaskan materi dengan
runtut dan jelas

- mengaitkan materi dengan 
realita kehidupan

-

-

16

14

8

7

5

8

-

-

29

29

                                                          
12Ali Mudlofir, Pendidik Profesional,(Jakarat:Raja Gafindo persada,2013) h. 77
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3 Keterampilan melaksanakan dan 
memimpin proses belajar mengajar

- Strategi pembelajaran
- Metode pembelajaran
- Penggunaan media 

pembelajaran

-
-
-

12
15
12

8
7
9

9
7
8

-
-
-

29
29
29

4 Keterampilan menilai kemampuan 
belajar siswa

- Menentukan alat penilaian
- Memantau kemajuan belajar 

selama proses 

-
-

15
16

14
8

-
5

-
-

29
29

Sumber : Hasil observasi pra survey , kompetensi profesionalisme guru di MA GUPPI Banjit 
Way kanan tanggal 18 November 2017

Tabel diatas menggunakan standar penilaian sebagai berikut :
A. 80 – 100 = Sangat Baik
B. 70 – 79 = Baik
C. 60 – 69 = Cukup
D. 50 – 59 = Kurang
E. 00 – 49 = Kurang Sekali

Berdasarkan dari data tabel diatas, dapat dilihat bahwa upaya kepala madrasah 

dalam meningkatkan profesionalisme guru sudah terlaksana cukup baik namun belum 

maksimal karena masih ada guru-guru yang mendapat predikat cukup dan kurang  

Selain itu, penulis melakukan sedikit wawancara dengan siswa, yang mengatakan  

bahwa  masih sering ada guru-guru yang datang terlambat dan bahkan ada guru yang 

jarang sekali datang kesekolah. 

Karena berdasarkan teori dari Ali mudlofir dalam bukunya pendidik 

profesional yang menjelaskan bahwa seorang guru yang profesional harus memiliki 4 

kemampuan yaitu merencanakan program belajar mengajar, menguasai bahan 

pelajaran, melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar dan menilai 

kemajuan proses belajar mengajar. Dari penjelasan diatas jelaslah bahwa 
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profesionalisme guru dirasa perlu ditingkatkan karena pelaksanaan supervisi kepala

madrasah sudah cukup baik. Oleh karena itu  peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut tentang bagaimana  peranan kepala madrasah sebagai supervisor dalam 

membentuk profesionalisme guru di MA GUPPI Kecamatan Banjit kabupaten Way 

kanan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat di MA GUPPI Banjit Kabupaten 

Way Kanan, maka dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada peranan kepala 

madrasah  sebagai supervisor dalam pengelolaan profesionalisme guru 

C. Sub Fokus

Berdasarkan pembatasan  masalah yang terdapat diatas, maka dalam penelitian 

ini penulis memfokuskan hanya pada teknik supervisi individu Kepala Madrasah 

sebagai Supervisor dalam Pengelolaan Profesionalisme Guru.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang penulis 

rumuskan adalah:

1. Bagaimana peran Kepala Madrasah Sebagai Supervisor Dalam Pengelolaan

Profesionalisme Guru di MA GUPII Banjit Kabupaten Way kanan?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat peran Kepala Madrasah Sebagai 

Supervisor Dalam Pengelolaan Profesionalisme Guru di MA GUPII Banjit 

Kabupaten Way kanan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan Kepala Madrasah 

Sebagai Supervisor Dalam Pengelolaan Profesionalisme Guru di MA 

GUPPI Banjit Way Kanan

b. Untuk mengetahui profesionalisme guru di MA GUPPI Banjit Way Kanan
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2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi positif 

khususnya kepada kepala madrasah agar memperhatikan para guru yang 

belum memenuhi standar kompetensi dalam mengajar, sehingga bagi para 

guru yang belum memiliki standar kompetensi dapat melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang sesuai .

b. Secara Praktis penelitian ini dharapkan mampu memberikan bekal 

pengetahuan kepada penulis untuk mengetahui berbagai hal tentang 

problematika pembelajaran yang dihadapi oleh kepala Madrasah maupun 

oleh Guru. 
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepala Madrasah

1. Pengertian kepala Madrasah

Kepala madrasah tersusun dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah/Madrasah.

Kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau 

lembaga. Sekolah/madrasah merupakan suatu lembaga tempat bernaungnya peserta 

didik untuk memperoleh pendidikan formal. Secara sederhana, kepala madrasah dapat 

didefinisikan sebagai tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin 

sekolah tempat diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi 

interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan peserta didik yang menerima 

pelajaran.1

Menurut Mulyasa, kepala madrasah merupakan salah satu komponen 

pendidikan yang berpengaruh dalam meningkatkan kinerja guru. Kepala madrasah 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiataan pendidikan, administrasi sekolah, 

pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan 

sarana dan prasarana.2

Kepala Madrasah merupakan personel sekolah yang bertanggung jawab 

terhadap seluruh kegiatan-kegiatan  madrasah, ia mempunyai tanggung jawab dan 

wewenang penuh untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam 

                                                          
1Donni Juni Priansa dan Rismi Somad, Manajemen Supevisi & Kepemimpinan Kepala 

madrasah (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 49 
2http://repository.radenintan.ac.id/486/1/skripsi_lengkap_merlia_2.pdf 
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lingkungan madrasah yang dipimpinnya dengan dasar pancasila dan bertujuan untuk 

meningkatkan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa, meningkatkan kecerdasan, 

mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, mempertebal semangat 

kebangsaan dan cinta tanah air.3

Menurut Helmawati Kepala madrasah ialah satu personel madrasah yang 

membimbing dan memiliki tanggung jawab bersama anggota lain untuk mencapai 

tujuan.4

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami kepala sekolah adalah Tenaga

fungsional guru yang diberikan tugas untuk memimpin sekolah tempat di 

selenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadinya interaksi antara 

guru yang memberi pelajaran dan pesetra didik yang menerima pelajaran.

2. Syarat-syarat Kepala Madrasah

Kepala madrasah adalah seorang guru yang memiliki tambahan tugas untuk 

membina dan memimpin anggotanya untuk mencapai tujuan5. Agar seseorang layak 

menjadi kepala madrasah maka hendaknya memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditetapkan. M..Amir Thaib BR dkk dalam bukunya Standar Supervisi dan evaluasi 

pendidikan pada Madrasah Aliyah menyatakan bahwa, ada tiga kompetensi yang 

                                                          
3H.M.Daryanto, Administrasi Pendidikan,(Jakarta:Rineka Cipta,2010)h.80 
4Helmawati, meningkatkan kinerja kepala sekolah/madrasah melalui managerial 

skill,(Jakarta :PT.Rineka Cipta,2014)h.17 
5Helmawati,Ibid.,h.18 
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harus dimiliki oleh seorang kepala madrasah Aliyah yakni Kompetensi Personal, 

kompetensi professional, kompetensi social.6

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS menyatakan bahwa  

pimpinan harus memiliki kompetensi-kompetensi sebagai kepala madrasah seperti : 

a. Kompetensi pedagogic

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan yang dimaksud Kompetensi 

pedagogic adalah Kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi 

pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman tentang peserta didik, 

pengembangan kurikulum, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik dan dialogis, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.7

Kepala madrasah harus memiliki kompetensi pedagogic agar kepala madrasah 

mengetahui, mampu menghayati, dan berempati terhadap tugas yang akan diemban 

rekan-rekan guru yang ada dibawah pimpinannya.

b. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, 

dewasa, arif, dan berwibawa, menjad teladan, bagi para peserta didik, dan berakhlak 

mulia. Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah atau kepala madrasah harus 

memiliki  kepribadian yang akan dapat dicontoh atau ditularkan kepada seluruh 

anggotanya, seperti guru, staf TU, karyawan, maupun para peserta didik.

                                                          
6 Helmawati,Ibid.,h.18-19
7Jejen Musfah,peningkatan kompetensi guru,(Jakarta:Kencana,2011)h.30-31 
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c. Kompetensi professional 

Professional adalah orang yang dengan keahlian khusus menjalankan 

tugasnya dengan sungguh-sungguh dan pekerjaannya itu dijadikan sebagai 

pencaharian  hidup. Ini berarti bahwa kepala madrasah harus memiliki kemampuan 

yang menunjang kinerjanya sebagai seorang pemimpin dan bekerja dengan 

kesungguhan hati.

d. Kompetensi Sosial

Pemimpin tidak dapat bekerja seorang diri, dia membutuhkan kerja sama dari 

orang lain yang ada didalam maupun diluar lingkungannya untk mendukung seluruh 

program atau rencana yang telah disusunnya. Oleh karena itu,pimpinan harus 

memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi yang baik dengan berbagai 

pihak seperti : Guru, staf TU, peserta didik, karyawan, pejabat pemerintah, 

pengusaha, dan juga masyarakat8.

3. Tugas dan Fungsi Kepala Madrasah

Kepala madrasah dalam menjalankan tugasnya, dia bertindak atas dasar 

kaidah-kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk melakukan 

supervisi diperlukan kelebihan yang dapat melihat dengan tajam terhadap 

permasalahan peninggakatan mutu pendidikan, menggunakan kepekaan untuk 

memahaminya dan tidak hanya sekedar menggunakan penglihatan mata biasa. 

Kegiatan  dan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh kepala madrasah sesuai 

dengan fungsinya antara lain: 
                                                          

8Helmawati,Op.Cit.,h.18-24  
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a. Membangkitkan dan merangsang guru-guru dan pegawai sekolah di dalam 

menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya.

b. Berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah 

termasuk media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran dan 

keberhasilan proses belajar mengajar. 

c. Bersama guru-guru berusaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan

metode-metode mengajar yang lebih sesuai dengan tuntutan kurikulum yang 

sedang berlaku. 

d. Membina kerjasama yang baik dan harmonis di antara guru-guru dan pegawai 

sekolah lainnya. 

e. Berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan pegawa 

sekolah, antara lain dengan mengadakan diskusi-diskusi kelompok, 

menyediakan perpustakaan sekolah, dan atau mengirim mereka untuk 

mengikuti penataran-penataran, seminar, sesuai dengan bidangnya 

masingmasing. 

f. Membina hubungan kerjasama antara sekolah dengan komite dan instansi-

instansi lain dalam rangka peningkatan mutu pendidikan siswa9.

Tugas kepala madrasah adalah menstimulasi guru-guru agar mempunyai 

keinginan menyelesaikan problem pengajaran dan membangkitkan kurikulum. 

                                                          
9 Ramayulis, Sistem Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam mulia, 2008), h. 218-141.
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Menurut pendapat Oliva, mengemukakan ada beberapa hal tugas kepala madrasah 

yang harus dilakukan antara lain: 

a. Membantu guru membuat perencanaan pembelajaran 
b. Membantu guru untuk menyajikan pembelajaran 
c. Membantu guru untuk mengevaluasi pembelajaran 
d. Membantu guru untuk mengelola kelas 
e. Membantu guru mengembangkan kurikulum 
f. Membantu guru dalam mengevaluasi kurikulum. 
g. Membantu guru melalui program pelatihan.
h. Membantu guru untuk melakukan kerja sama. 
i. Membantu guru untuk mengevaluasi dirinya sendiri10.

Tugas dan tanggung jawab kepala madrasah semakin luas dan semakin 

banyak bidangnya. Kepala madrasah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran 

jalan sekolah secara teknik dan akademik saja. Berdasarkan perspektif kebijakan 

pendidikan nasional (Depdiknas) fungsi kepala madrasah dibagi menjadi tujuh, 

sebagai berikut :Fungsi sebagai Edukator, manajer, Administrator. Supervisor, Leader 

dan pencipta iklim Kerja11

Kewajiban kepala madrasah, disamping mengatur jalannya sekolah, juga 

harus dapat bekerja sama dan berhubungan erat dengan masyarakat. Ia berkewajiban 

membangkitkan semangat staf guru-guru dan pegawai sekolah untuk bekerja lebih 

baik , membangun dan memelihara kekeluargaan, kekompakan dan  persatuan antara 

guru-guru, pegawai dan murid-muridnya, mengembangkan kurikulum sekolah, 

                                                          
10Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 103.  
11Helmaati, Op.cit.,h.28-31 
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mengetahui rencana sekolah dan tahu bagaimana menjalankannya, memperbaikinya 

dan mengusahakan kesejahteraan guru-guru dan pegawai-pegawainya.12

Melihat pengertian diatas, maka tugas kepala madrasah sebagai supervisor 

berarti bahwa ia harus mendorong, membimbing, bekerja sama dengan masyarakat, 

membangkitkan semanagat guru-guru dan pegawai sekolah, mengetahui rencana 

sekolah dan tahu bagaimana menjalankannya. Kegiatan itu terus menerus dilakukan 

artinya tidak cukup hanya satu atau dua kali kegiatan saja. Dalam hal ini tentunya 

seorang supervisor yakni kepala madrasah harus memiliki kemampuan yang memadai 

dalam kegiatan supervise.

Dalam pelaksanaan supervisi pengajaran kepala madrasah harus mampu 

menempatkan diri sebagai rekan kerja dengan para guru, menunjukkan sikap dan 

perilaku yang baik, sopan dan lembut serta dapat menciptakan iklim kerja yang 

kondusif bagi  berlangsungnya proses pembelajaran yang tentram.

Dalam Al-Qur’an surah Ali-Imran ayat 159 ditegaskan yang berbunyi :

           

              

      

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah 
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 

                                                          
12Ngalim purwanto.,Ibid,h.75 
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mereka dalam urusan itu[246]. Kemudian apabila kamu telah membulatkan 
tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.13

Ayat diatas menegaskan bahwa teknik atau pendekatan yang dapat dilakukan 

oleh kepala madrasah dalam menjalankan tugas sangat memperbaiki situasi dan 

kondisi guru, dengan berlaku lemah lembut tidak otoriter memberikan kesempatan 

menyampaikan segala keluh kesah dan permasalahanny, bermusyawarah dan bekerja  

sama semua itu diarahkan hanya untuk tercapainya profesionalisme guru.

Kepala madrasah yang baik itu bersikap konstruktif terhadap  situasi yang 

sedang berjalan , suasana yang menjengkelkan, mencemaskan dan menakutkan , 

prasangka,  dendam.  Kemampuan untuk mendengarkan orang lain dan menghargai 

pendapat orang lain serta memberi kepercayaan pada tenaga kependidikan dan 

memberikan kesempatan tenaga kependidikan untuk  berkembang, sekaligus 

memberikan kesempatan kepada kepala madrasah  untuk memecahkan problem yang 

mereka hadapi.14  

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa supervisi kepala madrasah 

adalah proses pembinaan guru dalam rangka untuk memperbaiki proses belajar 

mengajar.  Dalam pelaksanaan supervise oleh kepala madrasah tidak mencari 

kesalahan guru tetapi bersama guru memecahkan solusi pada masalah-masalah yang 

terjadi dalam kegiatan belajar mengajar.

                                                          
13Departemen Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung : CV Penerbit 

diponogoro,2013) h.56
14E.Mulyasa,manajemen &kepemimpinan kepala madrasah.(Jakarta:PT.Bumi 

Angkasa,2011)h.37 
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Peranan kepala madrasah sebagai supervisor yang berhubungan langsung 

dengan motivasi kerja guru dalam mengajar adalah melakukan aktivitas supervisi 

dikelas yang kegiatan tersebut diharapkan dapat  memberikan dorongan semangat 

mengajar kepada guru-guru di Madrasah.

Kepala madrasah sebagai supervisor yang berhubungan langsung dengan cara 

kerja guru dalam mengajar mempunyai peranan penting dalam meningkatkan 

profesionalisme guru sehingga guru sebagai pendidik yang langsung berhubungan 

dengan anak didik mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah dan tugas 

profesional perangkat sekolah mempunyai implikasi pada bagaimana guru 

memberikan layanan belajar yang berkualitas kepada peserta didik, juga bagaimana 

memberikan layanan dan bantuan kepada guru mengatasi masalah mengajar sehingga 

dapat menerapkan pengajaran yang berkualitas. Pada intinya tugas kepala madrasah 

tidak hanya meningkatkan kualitas aktivitas pembelajaran, mengembangkan 

kurikulum dan mengevaluasi pembelajaran agar terus menerus menjadi semakin baik 

akan tetapi harus tetap dalam landasan yang benar dan adil dalam melaksanankan 

tugas dan fungsi sebagi kepala madrasah.

B. Supervisi Pendidikan

1. Pengertian Supervisi

Supervisi berasal dari bahasa inggris “supervison” yang terdiri dari dua kata 

“super” dan “vision”.Super berarti atas atau lebih, sedangakan vision berarti melihat 
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atau meninjau. Oleh karena itu, secara etimologis  supervisi(supervision) berarti 

melihat atau meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas apa yang dilakukan 

oleh pihak atasan terhadap perwujudan kegiatan dan hasil kerja bawahan.15

“Marks mendefinisikan supervisi sebagai pengajaran prosedur professional 
yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam membantu guru memperbaiki 
pengajaran untuk perkembangan peserta didik”.16

Sejalan dengan pendapat tersebut supervisi pendidikan menurut  wiles adalah 

suatu bantuan dalam pengembangan dan peningkatan situasi pembelajaran yang lebih

baik”.17

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa supervisi pendidikan adalah  

suatu  aktivitas pemberian layanan bantuan professional kepada guru untuk 

meningkatkan kemampuannya dalam melaksankan tugas-tugas pengelolaan proses 

pembelajaran secara  efektif dan efisien.

Lebih jelas lagi Ngalim purwanto mendefinisikan supervisi sebagai segala 

bantuan dari para pemimpin madrasah yang tertuju pada perkembangan 

kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya didalam 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 

                                                          
1 Supardi,Kinerja Guru,(Jakarta : PT.Rajagrafindo, 2014)h.75
16 Abdul hadist dan Nurhayati,Manajemen Mutu Pendidikan,(Bandung: Alfabeta, 2014)h.14
17Syaiful sagala,supervise pembelajaran (Bandung:Alfabeta,2010  )h.91
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alat-alat pelajaran, dan metode-metode mengajar yang lebih baik, cara-cara penilaian 

yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran dan sebagainya.18

Dari definisi-definisi diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa supervisi 

pendidikan adalah pelayanan dan bantuan yang disediakan oleh pemimpin (kepala 

madrasah) kepada seluruh staf sekolah (yang dipimpin agar dapat meningkatkan 

kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar-mengajar yang lebih baik. 

2. Tujuan Supervisi Pendidikan

Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seseorang tentunya ada hal-hal 

yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut salah satu hal yang urgent adalah 

dengan adanya tujuan yang akan dicapai. Demikian juga dengan supervisi yang 

tentunya ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai seperti dikemukakan oleh Peter 

F.Olive bahwa tujuan supervise pendidikan adalah :

a. Membantu guru dalam mengembangkan proses kegiatan belajar-mengajar.
b. Mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di madrasah.
c. Meningkatkan proses belajar mengajar di Madrasah.
d. Membantu guru dalam Mengembangkan seluruh staf di madrasah.19

Tujuan supervisi pendidikan secara umum ialah untuk memantau dan 

mengawasi kinerja para staf madrasah dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya masing-masing agar para staf madrasah tersebut dapat bekerja secara 

professional dan mutu kinerjanya meningkat. Sedangkan tujuan supervisi pendidikan 

secara khusus kepada staf guru dimadrasah ialah untuk meningkatkan mutu 
                                                          

18Ngalim purwanto,Administrasi dan supervise pendidikan,(Bandung:PT.Remaja 
Rosdakarya,2012)h.76

19Syaiful sagala,.Op.Cit.h.104
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profesionalisme dan kinerja guru dalam melaksanakan empat kompetensi utama guru 

secara professional, yaitu kompetensi pedagogic, kompetensi social, professional dan 

kepribadian.20

Sedangkan menurut Nawawi berpandangan bahwa tujuan supervisi adalah 

menolong para guru dengan kesadarannya sendiri, sehingga dapat berkembang dan 

tumbuh menjadi guru yang lebih cakap dan lebih baik dalam menjalankan tugas-

tugasnya.Hariwung mengemukakakan bahwa tujuan supervisi adalah membantu guru 

untuk bertumbuh dan berkembang dalam ruang lingkup mengajar dan kehidupan 

kelas, memperbaki ketrampilan mengajar dalam memperluas pengetahuan mereka

serta menggunakan persiapan mengajar.21 Dengan kata lain supervisi bertujuan 

menolong guru-guru agar dengan kesadaran sendiri berusaha untuk berkembang dan 

tumbuh menjadi guru yang lebih baik dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Adapun menurut M.Moh.Rifa’I tujuan supervise pendidikan adalah :

a. Membantu guru agar dapat lebih mengerti dan menyadari tujuan-tujuan 
pendidikan disekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan 
pendidikan itu.

b. Membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan-
kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya, supaya dapat 
membantu siswanya itu lebih baik lagi.

c. Untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratis 
dalam rngka meningkatkan kegiatan-kegiatan professional disekolah dan 
hubungan antara staf yang kooperatif untuk bersama-sama meningkatan 
kemampuan masing-masing.

d. Menemukan kemampuan dan kelemahan tiap guru dan memanfaatkan serta  
mengembangkan kemampuan itu dengan memberikan tugas dan tanggung 
jawab yang sesuai dengan kemampuannya.

e. Membantu guru meningkatkan kemampuan penampilannya didepan kelas.

                                                          
20 Abdul hadist dan Nurhayati.,Op.Cit.,18-19
21Syaiful sagala,.Op.Cit..,104
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f. Membantu guru baru dalam orientasinya supaya cepat dapat menyesuaikan 
diri dengan tugasnya dan dapat mendaya gunakan kememampuan secara 
maksimal.

g. Membantu guru menemukan kesulitan belajar murid-muridnya dan 
merencanakan tindakan-tindakan perbaikan.

h. Menghindari tntutan-tuntutan terhadap guru yang diluar batas atau tidak 
wajar, baik tuntutan itu datangnya dari dalam (sekolah) maupun dari luar 
(masyarakat).22

Dari pendapat diatas kita dapat memahami bahwa  dengan kata lain supervise 

bertujuan untuk menolong guru-guru agar dengan kesadarannya sendiri berusaha 

untuk berkembang dan tumbuh menjadi guru yang lebih cakap dan lebih baik dalam 

menjalankan tugas-tugasnya.

3. Teknik-teknik Supervisi Pendidikan

Pendekatan terhadap orang-orang yang disupervisi kaitannya dengan teknik 

supervise, M.Moh. Rifa’i mengemukakan pendapatannya bahwa :

‘Teknik supervisi adalah cara-cara yang dilakukan oleh supervise (kepala 
madrasah) dalam rangka usahanya untuk membantu/meningkatkan guru-guru itu. 
Teknik-teknik itu dapat kita bagi dalam : teknik kelompok dan teknik perorangan atau 
individual. Dan masing-masingnya itu dibagi lagi dalam teknik langsung dan teknik 
tidak langsung”.23

Teknik-teknik komunikasi yang digunakan dalam supervisi banyak macam 

ragamnya. Namun teknik yang dibahas dalam penelitian ini hanya pada teknik 

individual saja .

Dalam hal ini yang termasuk teknik individual dalam supervise pendidikan 

antara lain :

                                                          
22M.Moh.Rifa’I h.39 
23Ametenbun,supervise pendidikan (Bandung:Suri,1981)h. 35 
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1) Kunjungan kelas

Yang dimaksud teknik kunjungan kelas yakni suatu kunjungan yang 

dilakukan supervisor (kepala madrasah) kedlam suatu kelas pada saat guru sedang 

mengajar dengan tujuan untuk membantu guru yang bersangkutan mengatasi 

masalah/kesulitan selama mengadakan kegiatan pembelajaran. 

Tujuan yang diinginkan melalui teknik kunjungan kelas ini adalah membantu 

guru yang belum berpengalaman mengatasi kesulitan dalam mengajar. Kunjungan 

dapat dilakukan dalam tiga cara yaitu dengan kunjungan kelas tanpa diberitahu, 

kunjungan kelas dengan pemberitahuan dan kunjungan atas undangan guru. 24

2) Observasi kelas

Observasi kelas dilakukan bersamaan dengan kunjungan kelas adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan supervisor untuk mengamati guru yang sedang mengajar 

disuatu kelas. Tujuan observasi kelas ingin memperoleh data informasi secara 

langsung mengenai segala sesuatu yang terjad saat proses belajar mengajar 

berlangsung. Data dan informasi ini digunakan sebagai dasar bagi supervisor untuk 

melakukan pembinaan terhadap guru yang diobservasinya.

Observasi akan mengungkapkan data dan informasi mengenai suasana kelas, 

cara memulai dan menutup pelajaran, kecocokan model yang dipakai dengan strategi 

pembelajaran, kecocokan media dengan materi pelajaran, cara mengaktivkan peserta 

didik dalam belajar, perkembangan siswa dari segi afeksi dan soft skills, pemahaman 

                                                          
24Ibid.h.120
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peserta didik dari segi kognisi, kemampuan dan ketrampilan peserta didik dari segi 

psikomotorik dan lain sebagainya.25

3) Inter Visitas

Kunjungan antar kelas dalam satu sekolah atau kunjungan antar sekolah 

sejenis merupakan suatu kegiatan yang terutama saling menukarkan pengalaman 

sesame guru atau kepala sekolah tentang suatu perbaikan dalam proses belajar 

mengajar. Manfaatnya kunjungan antar kelas dan antar sekolah sejenis ini dapat 

saling membandingkan dan belajar atas keunggulan dan kelebihan berdasarkan 

pengalaman masing-masing. Peran pengawas sekolah atau kepala madrasah menjadi 

amat penting dalam program saling berkunjung tersebut.26

4) Percakapan Pribadi

Percakapan pribadi atau individual conference yang dimaksud ialah 

pertemuan secara pribadi, face to face antar supervisor yang telah atau akan 

mengadakan kunjngan kelas dengan guru yang telah atau akan diobservasi itu. 

Pertemuan itu merupakan percakapan, dialog, tukar pikiran antara supervisor dengan 

yang disupervisi sebelum atau sesudah kunjungan kelas.27

4. Fungsi Supervisi Pendidikan

Bila tujuan supervisi telah dipahami seorang supervisor perlu juga memahami 

dengan jelas tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dalam usaha 

kearah pencapaian tujuan tersebut . 

                                                          
25Ibid.h.120  
26 Syaiful sagala,Op.Cit.,h. 188-189
27 Abdul hadist dan Nurhayati, Op.Cit.,h.48
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Menurut Wiles dan Lovel ada tujuh fungsi supervisi pengajaran, yaitu :

a. Pengembangan tujuan
b. Pengembangan program
c. Koordinasi dan pengawasan
d. Motivasi
e. Pemecahan masalah
f. Pengembangan professional
g. Penilaian keluaran pendidikan.28

Secara umum kegiatan yang dilakukan kepala madrasah sesuai fungsinya 

sebagai supervisor  adalah sebagai berikut :

a. Membangkitkan  dan merangsang para guru dan pegawai  madrasah dalam 

melaksanakan tugasnya masing-masing sebaik-baiknya, berusaha 

mengadakan 

b. Berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan madrasah  yang 

diperlukan bagi kelancaran proses belajar-mengajar.

c. Bersama guru-guru berusaha mengembangkan, menggunakan dan mencari 

metode mengajar yang baik sesuai dengan tuntutan kurikulum  yang berlaku.

d. Membina kerjasama yang baik dan harmonis diantara guru-guru dan pegawai 

sekolah lainnya.

e. Berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru  dan pegawai 

madrasah .29

C. Profesionalisme Guru

1. Pengertian Profesionalisme Guru

Sebelum membahas profesionalisme Guru, terlebih dahulu penulis akan

menguraikan definisi profesi dan professional secara umum sebagai berikut ini.

                                                          
28Syaiful sagala.,op.cit..h106.
29 Abdul hadist dan Nurhayati.,Op.cit.,h.52
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Secara sederhana pekejaan yang bersifat professional adalah pekerjaan yang 

hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu dan bukan 

pekerjaan yang dilakukan untuk mereka yang tidak dapat atau tidak memperoleh 

perkerjaan lainnya. Sebagaimana firman Allah yang mengingatkan kita semua seperti 

yang tercantum dalam surah Al- An’am ayat 135 sebagai berikut :

          

          

Artinya :”Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, 

Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui, siapakah 

(di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. 

Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan 

keberuntungan”.

Dari  ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah menjadikan dunia sebagai 

tempat mencari (hasil) yang baik Yaitu kebahagiaan diakhirat dan berbuatlah sesuai 

kemampuan masing-masing.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah professional ditemukan sebagai 

berikut: “Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian 

(ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya). Sedangkan Profesional adalah bersangkutan 
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dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan 

mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. 30

Istilah professional berarti orang yang mempunyai keahlian, pekerjaan yang 

bersifat professional yaitu pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang 

khusus disiapkan untuk itu. Guru yang professional adalah mereka yang secara 

specific memiliki pekerjaan yang didasarkan oleh keahlian keguruan dengan 

pemahaman yang mendalam terhadap landasan kependidikan, dan secara akademis 

memiliki pengetahuan teori-teori kependidikan dan memiliki ketrampilan untuk dapat 

mengimplmentasikan teori kependidikan tersebut.31

Istilah Profesionalisme  berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang 

pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan 

sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan 

ketrampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. 

Sementara itu yang dimaksud dengan Profesionalisme adalah kondisi arah, nilai, 

tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata 

pencaharian seseorang. Profesonalisme guru merupakan kondisi, arah, nialai, tujuan 

dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran 

yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian.32

                                                          
30Syafrudin Nurdin,Guru professional dan Implementasi Kurikulum (Jakarta: Quantun 

teaching, 2005)h. 13
31Rusman, model-model pembelajaran mengembangkan profesionalisme guru,(Jakarta : 

PT.Raja Grafindo,2013)h. 
32 Kunandar, Guru profesional¸(Jakarta:PT.Raja Grafindo,2011)h.46
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Profesionalisme dapat dipahami sebagai kualitas dan tindakan khusus yang 

merupakan ciri orang professional33. Adapun mengenai pengertian profesionalisme 

itu sendiri adalah, suatu pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam 

pekerjaan tertentu yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus 

atau latihan khusus. Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan 

kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran 

yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. 

Sementara itu, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang 

dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Dengan kata lain, 

maka dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang 

memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia 

mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. 

Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta 

memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. 34

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, profesi adalah suatu jabatan, 

profesional adalah kemampuan atau keahlian dalam memegang suatu jabatan tertantu, 

sedangkan profesionalisme adalah jiwa dari suatu profesi dan profesional. Dengan 

demikian, profesionalisme guru adalah seorang guru yang memiliki kemampuan dan 

keahlian khusus dalam bidang tertentu serta telah berpengalaman dalam mengajar 

sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru.
                                                          

33Muhibbin syah,Psikologi pendidikan dengan pendekatan baru,(Bandung :PT.Remaja 
Rosdakarya, 2008)h. 230 

34http://digilib.uinsby.ac.id/9090/5/bab%202.pdf(/1/oktober/2017/19:37
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Menurut Ali Mudlofir guru yang professional adalah guru yang memiliki 

seperangkat kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku) yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalannya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru berdasarkan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab IV Pasal 10 ayat 

91, yang menyatakan bahwa  “Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogic, 

kompetensi kepribadian, kompetensi social dan kompetensi professional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi.35

Keempat bidang kompetensi diatas tidak dapat berdiri sendiri, melainkan 

saling berhn\ubungan dan saling mempengaruhi satu lainnya dan mempunyai 

hubungan hierarki yang saling mendasari satu sama lainnya.

Adapun indikator   profesionalisme guru dapat ditinjau dari berbagai aspek 

yaitu : Menurut Nana Sudjana, untuk keperluan analisis tugas guru sebagai pengajar, 

maka kemampuan guru atau kompetensi guru yang banyak hubungannya dengan 

usaha meningkatkan proses dan hasil belajar dapat diguguskan ke dalam empat 

kemampuan yakni:

1) Merencanakan program belajar mengajar.

Sebelum membuat perencanaan belajar mengajar, guru terlebih dahulu harus 

mengetahui arti dan tujuan perencanaan tersebut, dan menguasai secara teoritis dan 

praktis unsur-unsur yang terdapat dalam perencanaan belajar mengajar. Kemampuan 

                                                          
35Ali Mudlofir,Pendidik Profesional :Konsep, strategi, dan aplikasinya dalam peningkatan 

mutu pendidikandin Indonesia,(Jakarta: PT.Raja Grafindo ,2013) h.74
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merencanakan program belajar mengajar merupakan muara dari segala pengetahuan 

teori, keterampilan dasar, dan pemahaman yang mendalam tentang objek belajar dan 

situasi pengajaran. Makna atau arti dari perencanaan/program belajar mengajar tidak 

lain adalah suatu proyeksi/perkiraan guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan 

siswa selama pengajaran itu berlangsung. Dalam kegiatan tersebut secara terinci 

harus jelas ke mana siswa akan dibawa (tujuan), apa yang harus siswa pelajari (isi 

bahan pelajaran), bagaimana cara siswa mempelajarinya (metode dan teknik) dan 

bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapainya (penilaian).

2) Menguasai bahan pelajaran.

Kemampuan menguasai bahan pelajaran sebagai bahan integral dari proses 

belajar mengajar, jangan dianggap pelengkap bagi profesi guru. Guru yang bertaraf 

profesional penuh mutlak harus menguasai bahan yang akan diajarkannya. 

Penguasaan bahan pelajaran ternyata memberikan pengaruh terhadap hasil belajar 

siswa.

3) Melaksanakan dan memimpin/mengelola proses belajar mengajar.

Melaksanakan atau mengelola program belajar mengajar merupakan tahap 

pelaksanaan program yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar 

kemampuan yang dituntut adalah keaktifan guru dalam menciptakan dan 

menumbuhkan  kegiatan siswa belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun 

dalam perencanaan. Guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang 

tepat, apakah kegiatan mengajar dihentikan, ataukah diubah metodenya, apakah 

mengulang kembali pelajaran yang lalu, manakala para siswa belum dapat mencapai 
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tujuan pengajaran. Pada tahap ini di samping pengetahuan teori tentang belajar 

mengajar, tentang pelajar, diperlukan pula kemahiran dan keterampilan teknik 

mengajar. Misalnya prinsip-prinsip mengajar, penggunaan alat bantu pengajaran, 

penggunaan metode mengajar, keterampilan menilai hasil belajar siswa. keterampilan 

memilih dan menggunakan strategi atau pendekatan mengajar.

4) Menilai kemajuan proses belajar mengajar.

Setiap guru harus dapat melakukan penilaian tentang kemajuan yang dicapai 

para siswa, baik secara iluminatif-observatif maupun secara struktural-objektif. 

Penilaian secara iluminatif-observatif dilakukan dengan pengamatan yang terus 

menerus tentang perubahan dan kemajuan yang dicapai siswa. Sedangkan penilaian 

secara structural objektif berhubungan dengan pemberian skor, angka atau  nilai yang 

biasa dilakukan dalam rangka penilaian hasil belajar siswa.36

2. Kompetensi  Profesionalisme Guru

Pengerian kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang 

harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. 

Standar Kompetensi guru meliputi empat komponen, yaitu :pengelolaan 

pembelajaran, pengembangan potensi, penguasaan akademik, sikap 

kepribadian.37Sementara itu, menurut Soedijarto kemampuan professional 

professional guru meliputi :

a. Merancang dan merencanakan program pembelajaran

                                                          
36http://digilib.uinsby.ac.id/9090/5/bab%202.pdf(1/oktober/2017/19:37

37Kunandar,.Op.Cit,.h.55-56 
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b. Mengembangkan program pembelajaran

c. Mengelola pelaksanaan program pembelajaran

d. Menilai proses dan hasil pembelajaran

e. Mendiagnosis factor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran.

3. Ciri-ciri atau criteria Guru Profesional

Menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang gampang, seperti yang 

dibayangkan sebagian orang, dengan bermodal penguasaan materi dan 

menyampaikannya kepada siswa sudah cukup, hal ini belumlah dapat dikategori 

sebagai guru yang memiliki pekerjaan profesional, karena guru yang profesional, 

mereka harus memiliki berbagai keterampilan, kemampuan khusus, mencintai 

pekerjaannya, menjaga kode etik guru, dan lain sebagainya. Oemar Hamalik dalam 

bukunya Proses Belajar Mengajar, guru profesional harus memiliki persyaratan, yang 

meliputi ;

a. Memiliki bakat sebagai guru.

b. Memiliki keahlian sebagai guru.

c. Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi.

d. Memiliki mental yang sehat.

e. Berbadan sehat.

f. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas.

g. Guru adalah manusia berjiwa pancasila.

h. Guru adalah seorang warga negara yang baik38

Menurut Surya dalam buku yang ditulis oleh Kunandar, guru yang profesional 

akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan 
                                                          

38 Martinis Yamin, Profesionalisasi Guru, h. 5-7.
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keahlian baik dalam materi maupun dalam metode. Selain itu, juga ditunjukkan 

melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya. Guru yang 

profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai 

guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. 

Guru professional mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral, dan 

spiritual39.

4. Ukuran Profesionalisme Guru

Standar profesionalitas guru di Indonesia mengacu pada beberapa landasan 

yuridis yang ada di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 42 pada ayat (1), (2), dan (3)

Berbunyi:

(1)    Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai 

dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2)    Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia 

dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi 

dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

                                                          
              39 Kunandar, Guru Profesional, h. 47.
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(3)    Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan 

pemerintah.40

D. Peran Supervisor  dalam Pengelolaan Profesionalisme Guru 

Peran kepala madrasah adalah sebagai aktualisasi kongkrit dari fungsi 

administrasi pendidikan yang terdiri dari perencanaan, organisasi, koordinasi, 

komunikasi, supervisi, dan evaluasi. Dengan demikian berarti bahwa untuk dapat 

melaksanakan suatu rencana atau program sehingga mencapai hasil yang baik41

Diperlukan adanya organisasi dan koordinasi yang baik dan teratur, adanya 

komunikasi yang jelas dan lancar, adanya pengawasan atau supervisi yang 

berkesinambungan serta konsekuen, serta adanya penilaian atau evaluasi yang 

dilakukan dengan teratur dan tepat, untuk setiap akhir tahun dan program yang mana 

belum dapat berjalan denga lancar. 

Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, kepala madrasah adalah 

administrator sekaligus supervisor. Karena itu tugasnya adalah membina dan 

mengembangkan staf agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Peranan 

kepala madrasah sebagai supervisor meliputi tugas dan tanggung jawab dalam 

memantau, membina dan memperbaiki kegiatan belajar- mengajar di sekolahnya. 

Untuk itu kepala madrasah harus menguasai dengan baik hal-hal yang berhubungan 

                                                          
40Undang-Undang  SISDIKNAS, UU RI No.20 Tahun 2003 h.28-29  
41Kunandar, Op.Cit.,, h. 51
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dengan kegiatan belajar-mengajar, misalnya perangkat mengajar, metode, teknik 

evaluasi, kurikulum, dan sejenisnya. 

Kepala madrasah sebagai supervisor mempunyai peran dan tanggung jawab 

untuk membina, memantau, dan memperbaiki proses pembelajaran aktif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan, sehingga seluruh aktivitas organisasi sekolah bermuara 

pada pencapaian efesiensi dan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu 

tugas kepala madrasah adalah sebagai supervisor, yaitu mensupervisi pekerjaan yang 

dilakukan oleh tenaga kependidikan. Peran kepala madrasah sebagai supervisor, 

untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, secara 

berkala kepala madrasah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, yang dapat 

dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran 

secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang 

digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 

Dari hasil supervisi ini dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi guru yang 

bersangkutan, selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan dan tindak lanjut tertentu 

sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan 

keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran. 

Pengawasana dan pengendalian yang dilakukan kependidikan khususnya 

guru, disebut supervisi klinis, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran yang 
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efektif. Salah satu supervisi akademik yang popular adalah supervisi klinis, yang 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Supervisi diberikan berupa bantuan (bukan perintah), sehingga inisiatif 

tetap berada di tangan tenaga kependidikan guru. 

2. Aspek yang disupervisi berdasakan usul guru, yang dikaji bersama kepala 

madrasah sebagai supervisor untuk dijadikan kesepakatan. 

3. Instrument dan metode observasi dikembangkan bersama oleh guru dan 

kepala madrasah. 

4. Mendiskusikan dan menafsirkan hasil pengamatan dengan mendahulukan 

interprestasi guru. 

5. Supervisi dilakukan dalam suasana terbuka secara tatap muka, dan 

supervisor lebih banyak mendengarkan serta menjawab pertanyaan guru 

daripada member saran dan pengarahan. 

6. Supervisi klinis sedikitnya memiliki tiga tahapan, yaitu pertemuan awal, 

pengamatan, dan umpan balik. 

7. Adanya penguatan dan umpan balik dari kepala madrasah sebagai 

supervisor terhadap perubahan prilaku guru yang positif sebagai hasil 

pembinaan. 

8. Supervisi dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan suatu 

keadaan dan memecahkan suatu masalah42.

                                                          
42E. Mulyasa, Op, Cit, h. 253
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Sebagaimana disebutkan di atas, supervisi berfungsi untuk membantu, 

memperbaiki, memberi dukungan, dan mendorong ke arah pengembangan profesi 

guru. Jika ditinjau dari fungsinya, maka peranan supervisi itu akan tampak pada 

kinerja supervisor dalam melaksanakan tugas. 

Banyak pendapat dari para ahli tentang peranan supervisi, salah satunya 

adalah pendapat Oliva yang dikutip oleh Sahertian yang menyatakan bahwa, peranan 

supervisi dapat dipandang sebagai:

a. Koordinator

Sebagai koordinator, supervisor harus dapat mengkoordinasikan semua 

program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf dan berbagai kegiatan yang 

berbeda-beda diantara guru-guru. Sebagai contoh adalah dalam . mengkoordinasikan 

tugas mengajar satu mata pelajaran yang dibina oleh beberapa guru 

b. Konsultan

Sebagai konsultan, supervisor harus dapat memberi bantuan, serta dapat 

memberikan konsultasi masalah yang dialami oleh para guru baik secara individu 

maupun secara kelompok. Misalnya dalam mengatasi anak yang kesulitan dalam 

belajar, yang menyebabkan guru sendiri sulit mengatasi tatap muka dalam kelas.

c. Pemimpin kelompok

Sebagai pemimpin kelompok, supervisor harus dapat memimpin sejumlah staf 

(guru) dalam mengembangkan potensi kelompok, pada saat mengembangkan 

kurikulum, materi pelajaran, dan kebutuhan profesional guru secara bersama. Sebagai 
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pemimpin kelompok supervisor harus dapat mengembangkan keterampilan dan kiat-

kiat dalam penyelesaian tugas dan pekerjaannya  

d. Evaluator

Sebagai evaluator, supervisor harus dapat membantu guru-guru dalam 

menilai (mengevaluasi) hasil proses belajar-mengajar, dan dapat menilai kurikulum 

yang sedang dikembangkan.

Disamping itu, supervisor harus dapat membantu guru agar dapat belajar 

menatap dirinya sendiri atau mengevaluasi diri sendiri. Dengan memperhatikan ke 

empat peranan supervisi tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya 

peranan supervisi adalah merupakan tugas supervisor yang berhubungan dengan 

kegiatan pengajaran. Intinya adalah supervisor bertugas untuk memberikan pelayanan 

dengan cara membantu, membina, membimbing dan memotivasi kepada guru untuk 

menjadi tenaga yang profesional dalam menjalankan tugasnya mengajar Untuk 

memperoleh hasil yang maksimal, maka tugas supervisor harus dilaksanakan secara 

kontinyu dan sungguh-sungguh. 

Salah satu supervisor yang dapat melakukan tugas ini adalah kepala madrasah, 

dengan alasan bahwa kepala madrasah mempunyai banyak waktu di sekolah sehingga 

dapat memberikan pelayanan supervisi setiap saat kepada guru yang membutuhkan. 

Dalam melaksanakan peranannya kepala madrasah dituntut untuk lebih dekat dengan 

guru-guru, ramah, komunikatif dan jangan sampai guru merasa tidak nyaman dengan 

kehadirannya. Selaku supervisor, kepala madrasah harus profesional dalam 

melaksanakan tugasnya dalam memberikan bantuan konsultasi kepada guru dan harus 
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mampu menggerakkan guru tersebut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan 

baik43.

Peran kepala madrasah yang berkaitan dengan upaya meningkatkan 

profesionalisme guru yaitu yang mempokuskan kepada kepala madrasah sebagai 

supervisor dapat diuraikan sebagai berikut: Kepala madrasah sebagai supervisor dapat 

dilakukan secara efektif antara lain melalui kunjungan kelas, pembicaraan individual, 

dan simulasi pembelajaran.

Kunjungan kelas Kunjungan kelas dan observasi kelas sangat bermanfaat 

untuk mendapatkan informasi tentang prosesr belajar mengajara secara langsung, 

baik yang menyangkut kelebihan maupun kekurangan dan kelemahan. Melalui 

teknuk ini kepala madrasah dapat mengamati secara langsung kegiatan guru dalam 

melakukan tugas tamanya, mengajar, penggunaan alat, metode, dan teknik mengajar 

secara keseluruhan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi44.

Pembicaraan individual Kunjungan dan observasi kelas pada umumnya 

dilengkapi dengan pembicaraan individual antara kepala madrasah dan guru. 

Pembicaraan individual merupakan salah satu alat supervisi penting karena dalam 

kesempatan tersebut supervisor dapat bekerja secara individual dengan guru dalam 

memecahkan masalah pribadi yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. 

                                                          
43 Piet A, Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 

2000), h. 25
44 E.Mulyasa, Ibid .,h. 155. 
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Simulasi pembelajaran Simulasi pembelajaran merupakan suatu teknik 

supervisi berbentuk demostrasi pembelajaran yang dilakukan oleh kepala madrasah. 

Sehingga guru dapat menganalisis penampilan yang diamati45.

Dalam hal ini kompetensi profesionalisme guru, dalam melaksanakan 

tugasnya yaitu, sebagai berikut:

a. Menyusun rencana pembelajaran.
b. Pelaksanaan interaksi belajar mengajar. 
c. Penilaian peserta didik.
d. Pelaksanaan tindak lanjut peserta didik. 
e. Pengembangan profesi.
f. Pemahaman wawasan pendidikan. 
g. Penguasaan bahan kajian akademik46.

Dari keterangan diatas dapat di lihat bahwa seoarang guru yang profesional 

harus mempunyai kompetensi profesionalisme tersebut. Dan dari setiap komponen 

masing-masing, meliputi: menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum, menguasai 

bahan pengayaan, penunjang bidang studi, merumuskan tujuan pembelajaran, 

mengenal dan menggunakan prosedur pembelajaran yang tepat, melaksanakan 

program belajar mengajar dan mengenal anak didik. Kemudian mengatur tata ruang 

kelas untuk pelajaran, menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi, menggunakan 

media secara efektif dan efesien, membuat alat bantu yang sederhana, menggunakan 

perpustakaan dalam proses belajar mengajar.

                                                          
45 E.Mulyasa, Ibid., h. 113.
46 Kunandar, Op. Cit, h. 56
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field Research) yang berusaha secara maksimal mengungkapkan fakta, lapangan 

secara kualitatif melalui metode ilmiah dengan teknik pengumpulan data maupun 

analisis data yang jelas pula1.Sedangkan sifat penelitiannya adalah prosedur yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

prilaku yang dapat diamati.2 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proposal 

penelitian ini bersifat penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai penelitian 

lapangan yang berusaha untuk mengungkapkan gejala atau fenomena suatau objek 

tertentu dengan kata-kata sekaligus untuk mengembangkan atau mendeskripsikan 

fenomena tertentu sesuai apa adanya yang ditentukan di lapangan. 

B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif merupakan “Narasumber, atau 

partisipan, informan, teman dan pendidik dalam penelitian.”3Sementara sumber data 

dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Menurut Sugiyono, purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap tahu tentang persoalan yang . 

                                                          
1S.Nasution,Metodelogi penelitian Dasar,i(Jakarta:Bulan Bintang,2014)h.72 
2 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010), h. 36
3 Sugiyono, Op. Cit, h. 3
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akan diteliti4. Adapun langkah untuk menentukan sumber data adalah: informan yang 

terlibat langsung dalam permasalahan Peran Kepala madrasah sebagai Supervisor

dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data5. Sumber data ini bisa diperoleh dari seseorang yang dimintai 

informasi (informan), Adapun informan dalam penelitian ini adalah: kepala 

madrasahMA GUPPI Banjit kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan., guru MA 

GUPPI Banjit..sumber data yang diperoleh langsung dari pihak bersangkutan dengan 

peran kepala madrasah sebagai supervisoryaitu meningkatkan profesionalisme guru 

di MA GUPPI Banjit kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

2. Data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen6. Data 

sekunder yang diambil peneliti mencakup profil sekolah, visi dan misi, keadaan 

sarana dan prasarana, staf tata usaha, dengan sumbernya yaitu kepala madrasah, 

bidang kurikulum dan karyawan tata usaha yang bersangkutan.

                                                          
4Ibid, h. 96
5Sugiyono, Ibid,h225 
6Sugiyono,Ibid,.h.225
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C. Teknik Pengumpul Data 

Dalam pengumpulan data dan informasi peneliti menggunakan teknik wawancara, 

observasi, dokumentasi. Ketiga teknik ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan dalam satu orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan7. Menurut Sutrisno Hadi 

“interview/wawancara sebagai suatu proses tanya jawab lisan dalam nama dua orang 

atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat melihat dan mendengarkan 

dengan telinga sendiri suaranya tampaknya merupakan alat pengumpulan informasi 

yang langsung tentang beberapa jenis data sosial baik yang terpendam maupun yang 

memanifes. Bila dilihat dari sifat atau teknik pelaksanaanya jenis 

interview/wawancara dapat di lakukan yaitu: 1. Wawancara Terpimpin adalah bentuk 

wawancara yang menggunakan pokokpokok masalah yang diteliti. 2. Wawancara tak 

Terpimpin (bebas) adalah proses wawancara dimana pewawancara tidak sengaja 

mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok dari fokus penelitian dan pewawancara. 

3. Wawancara Bebas Terpimpin merupakan kombinasi dari kedua macam interview 

di atas. Bentuk perpaduan ini adalah pewawancara atau interview hanya membuat 

pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara 

                                                          
7 Cholid Narbuka dan Abu Ahcmadi, Metode Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012, cet 

12), h. 83
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berlangsung mengikuti situasi8. Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, 

penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, sebagaimana pendapat yang 

menyatakan bahwa dalam wawancara bebas terpimpin pewawancara menyiapkan 

kerangka-kerangka pertanyaan untuk disajikan tetapi cara bagaimana pertanyaan itu 

diajukan sama sekali diserahkan kepada kebijakan wawancara dan tidak ada campur 

tangan pihak lain. Metode ini penulis gunakan untuk mewawancarai langsung kepala 

madrasah di MA GUPPI Banjit kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanandalam 

meningkatkan profesionalisme guru serta berkenaan dengan data-data sekolah.

Berdasarkan pengertian di atas jelas bahwa metode wawancara merupakan 

salah satu alat untuk memperoleh informasi dengan jalan mengadakan komunikasi 

langsung antara dua orang atau lebih serta dilakukan secara lisan.

2. Observasi 

Observasi (pengamatan) adalah alat pengukur data yang dilakukan dengan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki9. Dari 

pengertian di atas memberikan pemahaman kepada peneliti bahwa observasi 

merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan dengan alat indra baik langsung 

maupun tidak langsung terhadap fakta-fakta, gejala-gejala yang akan diteliti. 

Observasi (pengamatan) yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

non partisipan, dimana penulis tidak turut ambil bagian dalam kehidupan orang yang 

di observasi. Adapun objek atau sasaran yang diamati dari observasi (pengamatan) 

                                                          
8 Kartini Kartono, Pengantar Metode Riset Sosial (Bandung: Alumni, 2008), h. 171
9Ibid, h. 70 
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.tersebut adalah Guru-guru di MA GUPPI Banjit kecamatan Banjit Kabupaten Way 

Kanan, Data ini penulis gunakan untuk mengobservasi tentang: Peran Kepala 

madrasah sebagai supervisor dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di MA 

GUPPI Banjit kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

3. Dokumentasi 

Dokumentasi, berasal dari katanya dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis.Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki 

bendabenda tertulis seperti, dokumentasi, catatan harian, dan sebagainya10. Dari 

pengertian di atas metode dokumentasi berarti suatu cara pengumpulan data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan baik itu berupa, dokumen, 

catatan harian dan sebagainya. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data 

tertulis dari catatan, atau dokumen yang digunakan sebagai metode pelengkap untuk 

mengumpulkan suatu data berdasarkan dokumentasi yang berupa sejarah singkat 

berdirinyaMA GUPPI Banjit kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, keadaan guru, 

keadaan siswa, keadaan sarana dan prasarana, Struktur organisasi MA GUPPI Banjit 

2, dan keadaan aktivitas belajar mengajar. Metode ini penulis gunakan sebagai 

metode pelengkap dalam mengumpulkan data di lapangan.

D. Teknik analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

                                                          
10Suharsimi arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik ( Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2013), h. 201
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mengorganisasikan data ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan 

orang lain.11Adapun metode berfikir yang dipakai pada penelitian ini adalah metode 

induktif atau mengumpulkan bukti-bukti khusus yang kemudian ditarik suatu 

kesimpulan yang bersifat umum.Setelah dilakukan penelitian, data yang terkumpul 

masih merupakan data mentah sehingga perlu diolah dan dianalisis terlebih dahulu 

guna menghasilkan sebuah informasi yang teruji kevalidannya. Adapun langkah-

langkah yang dilakukan penelitian meliputi: 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal 

yang tidak perlu12.Mengumpulkan data dan menerangkan data yang memfokuskan 

pada hal-hal yang berhubungan dengan wilayah penelitian dan menghapus data yang 

tidak berpola baik dari hasil pengamatan, observasi, dan dokumentasi.

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. 

Proses ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam mengontruksi data kedalam 

sebuah gambaran sosial yang utuh, selain itu untuk memeriksa sejauh mana 

kelengkapan data yang tersedia. Selanjutnya dalam mendisplay data selain dengan 

                                                          
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, Cet-

16, 2012), h. 241. 71 Ibid, h. 338.
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teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network, dan chart. Dengan mendisplay 

data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut13.

3. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan) 

Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau 

memahami makna atau arti, ketentuan, pola-pola, penjelasan, atau sebab akibat, atau 

penarikan kesimpulan, sebenarnya hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh.Dalam menarik kesimpulan akhir, penulis menggunakan 

metode berpikir induktif. Berpikir induktif: Berangkat dari fakta-fakta yang khusus, 

peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang 

khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum14.

E. Uji Keabsahan Data 

1. Trianggulasi 

Dalam teknik pengumpulan data trianggulasi di artikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan 

data dan sumber data yang telah ada.Bila peneliti melakukan pengumpulan data 

dengan trianggulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus 

menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik 

                                                          
1372 Ibid. h. 341 
14 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 43.
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pengumpula data dan berbagai sumber data15. Metode ini penulis gunakan untuk 

memperoleh kebenaran data/dokumen yang berhubungan dengan Peran Kepala 

madrasah sebagai Supervisordalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di 

MAguppy Banjit kecamatan banjit kabupaten Way Kanan.Adapun Triangulasi Data 

dibagi menjadi 2 meliputi:

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.16Triangulasi 

teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda 

untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

                                                          
15SugionoMetode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, Cet-16, 

2012), h. 241. 71 Ibid, h. 338.
16Ibid .,h.373
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BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. PENYAJIAN DATA 

1. Sejarah berdirinya MA GUPPI Banjit kabupaten Way Kanan

Yayasan Gabungan Usaha Pembangunan Pendidikan Islam (GUPPI) 

Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit adalah suatu lembaga non pemerintah yang 

mengelolah khususnya dibidang dibawah pengawasan Departemen Agama Republik 

Indonesia. Saat ini Yayasan GUPPI Argomulyo Banjit telah mengelolah dua 

Madrasah dan Satu pondok Pesantren Yaitu :

1. Madrasah Tsanawiyah (MTs) GUPPI

2. Madrasah Aliyah (MA) GUPPI

3. Pondok Pesantren An-Nahdloh

Pendiri Yayasan GUPPI Argomulyo Banjit Yaitu :

1. Sugeng Utomo, BA

2. Mas’ud

Pengurus Yayasan GUPPI Argomulyo Banjit Tahun Pelajaran 1988/1989 adalah :

1. Pembina : - M. Trimo

  - H. Abdul Mui’an

2. Ketua : Sugeng Utomo, BA

3. Sekretaris : Boimin

4. Bendahara : Mas’ud
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Selain itu juga termasuk perintis Yayasan GUPPI Argomulyo Banjit yaitu 

sebagai sumbangsih pemikiran Bapak H. Abdul Mu’in, Bapak Junaidi Hanan, dan 

Bapak Boimin.

Berdirinya Yayasan ini yaitu pada tanggal 13 Juli 1988 dengan Akte Notaris 

Bapak Kospermadi Putra, SH. Dengan Nomor SK. No. C-1. 13 HT. 03. 01-tahun 

1995 untuk pertamakali Yayasan GUPPI mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

dan penyelenggara proses belajar mengajar pada Tahun Pelajaran 1988/1989 dengan 

jumlah siswa sebanyak 20 orang yang terdiri dari laki-laki 8 orang dan perempuan 12 

orang. Fasilitas dan ruang belajar dilaksanakan di SDN 02 argomulyo Banjit dengan 

Kepala Madrasah Tsanawiyah yaitu Sugeng Utomo, BA.

Selanjutnya pada tahun 1991 Yayasan GUPPI Argomulyo mendirikan 

Madrasah Aliyah (MA) dengan izin Operasional  Nomor D/Wh/MA/001/1994. 

jumlah siswa sebanyak 6 orang yaitu 3 laki-laki dan 3 perempuan. Fasilitas dan ruang 

belajar masih  menumpang di SDN 02 Argomulyo banjit dengan kepala Madasah 

Aliyah Bapak Irhanudin.

Pada tahun 1991 Yayasan GUPPI Argomulyo Banjit selesai mendirikan 

sebuah gedung dengan ruang belajar sebanyak 4 ruangan dengan selesainya 

pembangunan gedung maka MTs dan MA pindah dari SDN 02 Argomulyo dan 

menempati gedung milik sendiri.

Setelah beberapa tahun berlangsung proses belajar mengajar pada tahun 1999 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) dinaikan statusnya menjadi DIAKUI dengan Surat 

Keputusan Departemen Agama Propinsi Lampung Nomor.P/Wh/MTs/27/1999.  pada 
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tahun  2002 statusnya dinaikan menjadi disamakan denga SK Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Agama Propinsi Lampung No. P/Wh/MTs/27/1999. pada tanggal 14 

Desember 2007 dinaikan statusnya menjadi Terakreditasi dikeluarkan oleh BAN 

dengan No. Seri Dp 002025. dan pada tahun 2000 Madrasah Aliyah (MA) turut juga 

dinaikan statusnya menjadi DIAKUI berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E.IV/PP.03.2/Kep/142.a/2000 tanggal 26 

Desember 2000. dengan Kepala Sekolah Bapak Ismadi, A.Md. pada tahun pelajaran 

2000/2001 Kepala Madrasah Aliyah (MA) digantikan oleh Marhadi, S.Pd.. pada 

tanggal 7 Nopember 2009 MA GUPPI Banjit statusnya berubah menjadi terkareditasi 

C, berdasarkan keputusan BAN dengan No. Seri MA 002279.

Tercatat sampai dengan tahun pelajaran 2010/2011 siswa Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) telah berjumlah 568 siswa dan Madrasah Aliyah berjumlah 300 

siswa dan jumlah Pondok Pesantren sebanyak 243 santri.

Adapun Kepala Madrasah Tsanawiyah dan pondok Pesantren An-nahdloh 

tahun Pelajaran 2010/2011 yaitu :

1. Madrasah Tsanawiyah (MTs) : Sugeng Utomo, BA

2. Madrasah Aliyah (MA) : Marhadi, S.Pd

3. Pondok Pesantren An-Nahdloh : Ky. Sugeng Utomo, BA

Pengurus Yayasan GUPPI Argomulyo Banjit :

1. Pembina : Drs. M. Yusuf Yasin

2. Ketua : Sugeng Utomo, BA

3. Sekretaris : Marhadi, S.Pd

4. Bendahara : Mas’ud
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Untuk tahun 2010/2011 Madasah Tsanawiyah (MTs) GUPPI Banjit 

Kabupaten Way Kanan memiliki guru dan karyawan yang berjumlah 35 orang dan 

Madrasah Aliyah (MA) GUPPI Banjit Way Kanan memiliki guru dan karyawan 

berjumlah 26 orang dan jumlah pendidikan pada Pondok Pesantren An-Nahdloh 

sebanyak 10 orang diluar pengurus Pondok Pesantren An-Nahdloh.

Selanjutnya pada Tahun Pelajaran 2012/2013  yaitu terhitung tanggal 01 Juli 

2012 Kepala Madrasah Aliyah (MA) GUPPI Banjit digantikan oleh DEDE 

SURAWAN, S.HI.

Demikian sekilas tentang uraian singkat sejarah berdirinya Yayasan GUPPI 

Argomulyo Banjit Kabupaten Way Kanan.

2. Visi dan misi MA GUPPI Banjit kabupaten Way Kanan

a. Visi Madrasah 

Menciptakan Sumber Daya Manusia  Berkwalitas, Islami, Dan Mandiri

b. Misi Madrasah

1) Menyediakan Tenaga Guru Yang Propesional.

2) Melengkapi Sarana Dan Prasarana Sekolah Sesuai Dengan Kebutuhan 

Dan Tuntutan Perkembanganiptek.

3) Mengadakan Latihan Kepemimpinan Dan Keterampilan.

c. Tujuan 

Mewjudkan Manusia Yang Mandiri Dengan Berwawasan Iptek Dan Imtak 

Dan Memiliki  Rasa Satu Kebangsaan.
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3. Struktur Organisasi MA GUPPI Banjit kabupaten Way Kanan

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Kepala MA

DEDE SURAWAN, S.HI

Majelis 
Pembangunan 

KURIKULUM

Nila Candra, 

Waka Kesiswaan 

MOH.DIN HADI, 

HUMAS

MAS’UD

PEMB. PRAMUKA

NOVI TRIANI , 

KA TU

TUMIN
PEM. OSIS

DIAN SEPTIANA

Wali Kelas X

a. AS.SYAHRIL,S.IP

b. DWI JAYANTI, S.Pd

Wali Kelas XI

a. FERYCO CANDRA, S.Pd

b. HERLENAWATI, S.Pd.I

Wali Kelas XII

a. EKO SETYONO,SE

b. IRIADI, S.Ag

c. DIAN SEPTIANA

SISWA

Waka SANPRAS

Ita Astuti S.Pd
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5. Keadaan Guru dan Karyawan MA GUPPI Banjit Way Kanan

Jumlah guru dan karyawan di MA GUPPI Banjit Way Kanan sebanyak 30 

orang. Untuk lebih jelasnya terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Keadaan Guru MA GUPPI Banjit kabupaten Way Kanan

Tahun Pelajaran 2017/2018

No. Nama Guru Gol. Status 
Tugas

Jabatan Ijazah 
Terakhir

1 Sugeng Utomo, BA GT Swasta Kepala Yayasan MA 
GUPPI

D3

2 Dede Surawan, S. HI GT Swasta Ka MA GUPPI SI 

3 Moh. Din. Hadi, M. 
Pd

GT Swasta Waka kesiswaan dan 
guru di MA GUPPI

S2 

4 Nila Candra, S. Pd GT Swasta Waka Kurikulum dan 
Guru

SI

5 Ita Astuti, S. Pd GT Swasta Waka Sarana Prasarana 
dan Guru

SI

6 Riani, S. Pd PT Swasta Waka Perpustakaan 
dan Guru

SI

7 Dwi Jayanti, S. Pd GT Swasta Pengurus Laboratorium 
IPA dan Guru

SI

8 Suyati PT Swasta Ka Lab.  Komputer MA

9 Tumin PT Swasta Ka TU DI

10 Dian Septiana, S. Pd GT Swasta Pembina Osis dan Guru SI

11 Hamidin, S. Pd.I GT Swasta Pembina Paskibra dan 
Guru

SI
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12 Irsyad Wldan, M. Pd GT Pembina Pramuka dan 
Guru

SI

13 Yusmini, S. Pd GT Swasta Guru SI

14 Enny Kurnila, S. Pd Guru SI

15 Iriadi, S. Ag GT Swasta Guru SI

16 As-Shyahril, S. IP Guru SI

17 Binta Mu’tabaroh, S. 
Pd.I

GTY Swasta Guru SI

18 Winarni, S. Pd GT Swasta Guru SI

19 Eny Sulastri, S. Pd GT Swasta Guru SI

20 Ngus Arsa, S. Pd GT Swasta Guru SI

21 Heriyani, S. Ag GT Swasta Guru SI

22 Abdullah Jawawi GTY Swasta Guru

23 Feryco Candra, S. Pd GT Swasta Guru SI

24 Haris Man Hadi, S. 
Pd.I

GT Swasta Guru SI

25 Eko Setyono, S.E GT Swasta Guru SI

26 Fharia Fhadhila, S. Pd GTY Swasta Guru SI

27 Tri Yuliana, S. Pd.I PT Swasta Guru SI

28 Marhadi, S. Pd

NIP. 
196706252005011004

GT

III/C

Negeri Guru SI

29 Aidi, S. Pd GTY Swasta Guru SI
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30 Ema Yunita, S. Pd GTY Swasta Guru SI

31 Herlenawati, S. Pd. I GT Swasta Guru SI

Sumber: Dokumentasi Data keadaan guru dan karyawan MA GUPPI Banjit 
Kabupaten Way Kanan Tahun 2017/2018

6. Keadaan Peserta didik MA GUPPI Banjit Way Kanan

Peserta didik di MA GUPPI Banjit Way Kanan untuk tahun ajaran 2017/2018 

berjumlah 190 orang yang terdiri dari laki-laki 64 dan 126 perempuan yang terbagi 

menjadi 6 lokal. Untuk lebih jelas terdapat di tabel berikut ini:

Tabel 5
Keadaan Peserta Didik MA GUPPI Banjit Way Kanan

Tahun pelajaran 2017/2018

No. Kelas Program L P Jumlah

1 X IPA 8 14 22

2 X IPS 10 13 23

3 XI IPA 11 25 36

4 XI IPS 11 25 36

5 XII IPA 13 24 37

6 XII IPS 11 25 36

JUMLAH 64 126 190

Sumber: Dokumentasi  keadaan  siswa/siswi MA GUPPI Banjit Way Kanan TP 
2017/2018 
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7. Keadaan Sarana dan Prasarana MA GUPPI Banjit Way Kanan

Untuk mengetahui berbagai sarana dan prasarana pendidikan dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini:

Tabel 6
Keadaan Sarana Prasarana MA GUPPI Banjit Way Kanan

Tahun Pelajaran 2016/2017

No. Nama Gedung dan 

Kantor Ruangan

Volume Keterangan

1 Kantor Guru 1 Unit Permanen

2 Kantor TU 1 Unit Permanen

3 Gedung Perpustakaan 1 Unit Permanen

4 Gedung Lab. Ipa 1 Unit Permanen

5 Gedung Lab. Komputer 1 Unit Permanen

6 Ruang Kelas X 2 Ruang Permanen

7 Ruang Kelas XI 2 Ruang Permanen

8 Ruang Kelas XII 2 Ruang Permanen

9 Koperasi 1 Unit Permanen

10 Kantor UKS 1 Unit Permanen

11 Kantor Pramuka 1 Unit Permanen

12 Kantor OSIS 1 Unit Permanen

13 Mushola 1 Unit Permanen

14 WC 2 Unit Permanen

Sumber: Dokumentasi Data keadaan sarana dan prasarana MA GUPPI Banjit 
Kabupaten Way Kanan Tahun 2017/2018
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8. Peran Kepala Madrasah sebagai supervisor dalam membentuk

profesionalisme Guru di MA GUPPI Banjit Way Kanan

Kepala Madrasah  merupakan jabatan tertinggi dimadrasah yang berperan 

sebagai  pemimpin madrasah. Peran kepala madrasah sangat peting dalam sebuah 

lembaga pendidikan karena maju dan mundurnya lembaga pendidikan berada 

dibawah kepemimpinan kepala madrasah.

Peranan kepala madrasah selain sebagai manajer juga berperan sebagai 

supervisor dimadrasah, keberadaan supervisor sangat berperan penting bagi proses 

kegiatan belajar mengajar dimadrasah. Karena dengan adanya supervisi kepala 

madrasah akan membantu peran guru dalam memecahkan permasalahan 

pembelajaran, serta dapat memotivasi para guru untuk meningkatkan kemampuan 

profesionalisme gurunya.

Supervisi yang dilakukan kepala madrasah  terhadap guru adalah suatu proses 

pembinaan agar dalam proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif 

sehingga dapat meningkatkan mutu pengajaran yang sedang berlangsung maupun 

yang datang demikian harapan tujuan pendidikan nasional dapat dicapai sesuai 

keinginan. Supervisi merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihilangkan dalam 

pendidikan, supervisi yang dilakukan kepala madrasah dapat dilakukan secara 

kontinu dengan tujuan untuk mengetahui kegiatan pembelajaran yang sedang 

berlangsung serta dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan  

yang sedang dihadapi.
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Hal ini juga yang dilaksanakan oleh bapak Dede Surawan S.Hi selaku Kepala 

Madrasah MA GUPPI Banjit kabupaten Way kanan, selain menjadi manajer Kepala 

Madrasah tersebut juga sebagai supervisor di MA GUPPI Banjit kabupaten Way 

kanan karena Pelaksanaan supervisi sesungguhnya merupakan tugas kepala madrasah 

dalam perannya sebagai supervisor. Kegiatan peran supervisi yang dilakukan oleh 

kepala madrasah melalui tenik supervisi antara lain Mengkoordinir semua kegiatan 

madrasah, Mengadakan kunjungan kelas, Memperluas pengalaman guru-guru, 

Memberikan fasilitas dan penilaian yang terus –menerus, Menganalisis situasi belajar 

mengajar, Membantu meningkatkan kemampuan mengajar guru—guru.1

Dengan terlaksananya peran kepala madrasah yang telah disebutkan diatas 

yaitu dengan mengkoordinir semua kegiatan madrasah, dalam artian kepala madrasah 

tidak pernah melepas tanggung jawabnya sebagai kepala madrasah dalam 

mengkoordinir semua kegiatan-kegiatan madrasah baik kegiatan tenaga pendidik 

maupun peserta didik sehingga kepala madrasah dapat mengetahui semua 

perkembangan yang ada dimadrasah tersebut selain itu juga kepala madrasah 

melakukan sesuatu yang dianggap dapat memperluas pengalaman guru-guru, 

sehingga dapat meningkatkan pengetahuan serta kompetensi professionalisme para 

dewan  guru, kepala madrasah memberi pengarahan dan memerintah para dewan guru 

untuk mengikuti seminar-seminar keguruan atau pelatihan guru-guru sehingga dapat 

menambah pengetahuan dan pengalaman dewan guru.

                                                          
1Dede surawan S.Hi, Kepala Madrasah MA GUPPI Banjit kabupaten Way kanan,wawancara  

pada tanggal 20 februari 2018 
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Kepala madrasah kerapkali menjadi motivator yang bijak terhadap guru-guru 

karena  kepala madrasah juga menstimulir guru-guru agar dapat menjadi guru-guru 

yang kreatif dan dapat dijadikan contoh bagi peserta didiknya, guru-guru dituntut 

untuk mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengkatkan kreativitas peserta didik 

serta meningkatkan mutu pendidikan yang ada di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way 

kanan. Selain itu juga kepala madrasah telah memberikan kebebasan untuk 

menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada dimadrasah agar digunakan sesuai dengan 

kepentingan guna meningkatkkan kualitas pendidikan dan tentu saja kepala madrasah 

juga melakukan penilaian secara terus –menerus dalam kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh para dewan guru.

Sebagai kepala madrasah yang berperan juga sebagai supervisor, kepala 

madrasah juga melakukan analisis terhadap situasi belajar mengajar yang dilakukan 

oleh dewan guru dan peserta didik, kepala madrasah selalu melakukan rapat bulanan 

untuk membahas permasalah yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran, kepala 

madrasah juga sering melakukan pembicaraan individual terhadap guru-guru yang 

dianggap bermasalah, hal ini tentu kepala madrasah lakukan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan yang ada di MA GUPPI Banjit kabupaten Way kanan. Kemudian 

yang paling utama tugas kepala madrasah sebagai supervisor adalah meningkatkan 

kemampuan mengajar guru-guru, hal ini telah dilakukan oleh kepala madrasah MA 

GUPPI Banjit kabupaten way kanan dengan cara memberikan kesempatan bahkan 

menganjurkan kepada dewan guru untuk melanjutkan tingkat akademik bagi guru-

guru yang belum sarjana, kepala madrasah juga melakukan simulasi pembelajaran 
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kepada dewan-dewan guru guna dapat menjadikan guru-guru yang professional dan 

mempunyai kinerja yang baik.  

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dimulai pada tanggal 18 Februari 

2018 di MA GUPPI Banjit kabupaten  Way kanan  bahwa dalam pengamatan dan 

dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, berdasarkan pelaksanaan tugas 

kepala madrasah sebagai supervisor, supervisi yang telah dilakukan kepala madrasah 

ini penulis  anggap sudah dapat dikatakan baik namun belum cukup efektif, hal ini 

dikarenakan kepala madrasah belum dapat melakukan evaluasi dan tindak lanjut dari 

supervisi kepala madrasah seperti guru-guru tidak mendengarkan dan melaksanakan 

arahan dan pembinaan yang diberikan oleh kepala madrasah. Hal ini dapat terlihat 

dari kedisiplinan dan daftar hadir guru serta guru-guru belum  menggunaan metode 

belajar yang tepat ketika mengajar.

Walaupun belum semua kegiatan kepala madrasah sebagai supervisor dalam 

meningkatkan profesionalisme guru di MA GUPPI Banjit kabupaten Way kanan itu 

terlaksana secara maksimal, karena yang menjadi tujuan utama supervisi adalah 

perbaikan dalam artian meningkatkan profesionalisme guru yang sudah ada untuk 

menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun peran kepala madrasah sebagai 

supervisor dalam membantu membentuk profesionalisme guru di MA GUPPI Banjit 

kabupaten way kanan sudah dapat dikatan baik , karena beberapa standarisasi 

efektivitas sudah ditemukan dalam penelitian ini, yaitu terlaksanya tugas pokok dan 

ketepatan waktu , namun belum mendapatkan partisipasi dari dewan anggota serta 

belum mencapai tujuan maksimal seperti yang diinginkan.



65

B. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Selanjutnya pada tahap ini penulis akan melakukan pengolahan data dan 

analisis data yang telah diperoleh  melalui interview, observasi dan dokumentasi yang 

penulis dapatkan selama penelitian dilapangan. Dalam melakukan analisis data ini 

penulis   menggunakan data reduction, data display dan conclusing drawing. Dalam 

proses analisis data ini terlebih dahulu penulis harus memilah dan memilih data yang 

menjadi data pokok sehingga dalam pemilihan ini akan menghasilkan gambaran data 

yang lebih jelas lagi dan mempermudah penulis untuk melakukan tahap selanjutnya. 

Pada tahap selanjutnya penulis telah dapat melakukan penyajian data dari hasil 

pemilihan data pokok sebelumnya, dengan adanya penyajian data artinya akan 

mempermudah penulis untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami. Pada tahap selanjutnya atau tahap terakhir ialah penarikan 

kesimpulan, berdasarkan data-data yang ada dan telah melewati pengolahan data 

maka akan ditarik kesimpulan dengan cara berfikir induktif, yaitu berangkat dari 

kesimpulan-kesimpulan yang khusus dan kemudian ditarik suatu kesimpulan yang 

bersifat umum.

Sehingga dengan beberapa tahap dalam pengolahan data diatas akan 

menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengambilan keputusan yang akan dijadikan 

fakta tentang bagaimana  pelaksanaan supervisi kepala madrasah dalam 

meningkatkan profesionalisme guru di MA GUPPI Banjit kabupaten Way kanan. 
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1. Peran Kepala Madrasah sebagai supervisor dalam meningkatkan 

profesionalisme guru

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada tanggal 18 ferbuari 2018 

dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada 

kepala madrasah dan guru dengan hasil temuan data lapangan sebagai berikut :

Penulis melakukan wawancara kepada kepala madrasah Untuk mengetahui 

bagaimana peran kepala madrasah sebagai supervisor dalam meningkatkan  

profesionalisme guru di MA GUPPI Banjit kabupaten Way kanan ini dapat dilihat 

dari  hasil wawancara berikut ini :

1) Bagaimana usaha bapak selaku kepala madrasah dalam membantu 

meningkatkan profesionalisme guru?

Jawaban : Usaha yang saya lakukan dalam meningkatkan profesionalisme 
guru yang pertama melakukan diskusi kelompok, bahwa setiap awal dan akhir 
tahun kami selalu melakukan rapat umum untuk membicarakan kurikulum, 
memilih dan meneliti bahan-bahan yang sesuai dengan perkembangan peserta 
didik dan akhir tahun kami menilai apakah program yang telah dilakukan 
berjalan secara optimal atau perbaikan. Kedua melakukan obsevasi kelas, saya 
melihat guru mengajar dan mengamati secara langsung terutama dalam 
pemilihan metode, dan media yang digunakan para guru yang bersangkutan. 
Ketiga, melakukan pembicaraan individu, saya menanyakan hambatan-
hambatan yang sering dialami guru baik itu dalam penggunaan metode, media 
pembelajaran, ataupun teknik dalam mengajar yang sesuai dengan materi ajar. 
Masalah-masalah tersebut kami pecahkan bersama. 

Berdasarkan hasil interview diatas dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah 

sudah mengupayakan perannya sebagai supervisor untuk meningkatkan 

profesionalisme guru sesuai teori dari E.Mulyasa tentang peran dan fungsi kepala 



67

madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru diantaranya kepala madrasah 

melakukan kunjungan kelas dan observasi ketika guru mengajar dan membimbing 

guru tentang pelasanaan kurikulum dimana kepala madrasah memberikan silabus 

pelajaran kepada guru untuk memudahkan guru-guru dalam pembuatan RPP, dan 

kepala madrasah mengikut sertakan dewan guru secara bergantian untuk mengikuti 

pelatihan-pelatihan dan penataran yang diadakan baik dari Kemenag kabupaten 

maupun provinsi.. 

2) Teknik-teknik supervisi seperti apa yang dianut dan diterapkan oleh bapak 

dalam melaksanakan supervisi pendidikan di MA GUPPI Banjit?

Jawaban : “Teknik supervisi individu dan kelompok yang biasanya bapak 
gunakan, dilaksankan setiap pertengahan semester. Seperti mengadakan 
pertemuan setiap awal akhir semester Hal-hal yang dibahas dalam pertemuan 
ini meliputi, sistem kerja madrasah , proses dan mekasisme administrasi dan 
organisasi sekolah. Biasanya diiringi dengan Tanya jawab dan penyajian 
seluruh kegiatan dan situasi madrasah, sering juga pertemuan ini diikuti 
dengan tindak lanjut dalam bentuk diskusi kelompok, loka karya selama 
beberapa hari, sepanjang tahun, mengikuti penataran-penataran. Rapat guru 
adalah sebagai salah satu teknik supervisi untuk memperbaiki situasi belajar 
mengajar. Teknik supervisi individur juga dengan mengadakan kunjungan 
kelas tujuannya untuk mengobservasi guru yang sedang mengajar, juga 
membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan 
kurikulum”. 

Berdasarkan hasil interview diatas dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah 

menggunakan teknik supervisi individu dan kelompok yang dilaksanakan setiap 

pertengahan semester, dengan melakukan pertemuan atau rapat yang diiringi dengan 

tanya jawab dan penyajian seluruh kegiatan di madrasah.
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3) Bagaimana cara bapak Memeriksa keaktivan guru?

Jawaban : Dengan melihat daftar kehadiran guru, memantau langsung guru 
mengajar dikelas dan dalam menggunakan metode dan media mengajar 
dikelas. 

Berdasarkan hasil interview diatas dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah 

melakukan pemeriksaan daftar kehadiran guru dan memantau cara guru mengajar  

dikelas   untuk bagaimana profesionalisme guru dalam penggunaan metode dan 

media mengajar dikelas.

4) Apakah bapak  memberikan pelayanan kepada guru untuk mengikuti 

penataran agar mampu mengembangkan kemampuannya?

Jawaban : Ya, Guru-guru diberikan kesempatan secara bergantian untuk 
mengikuti berbagai pelatihan seperti MGMP,Diklat, workshop dll baik dari 
kemenag kabupaten maupun provinsi.

5) selaku kepala madrasah dan supervisor upaya apa yang bapak lakukan untuk 

memenuhi fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung kegiatan proses 

belajar mengajar?

Jawaban : “Upaya yang saya lakukan untuk melengkapi dan meningkatkan 
sarana dan prasara pendukung kegiatan proses belajar belajar di MA GUPPI Banjit 
Way kanan yaitu dengan cara mengajukan proposal ke Pemerintah dan hasil dari 
pengajuan proposal tersebut MA GUPPI diberi dana anggaran dari Pemerintah untuk 
melengkapi sarana dan prasarana , jadi tidak ada penggunaan dana dari siswa maupun 
pihak lainnya” 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala madrasah dapat 

disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan bapak Dede Surawan S.Hi. untuk 
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memenuhi fasilitas atau sarana dan prasarana di MA GUPPI dengan cara mengajukan 

proposal ke Pemerintah guna melengkapi kebutuhan fasilitas dalam proses belajar 

mengajar.2

Berdasarkan hasil wawancara diatas Supervisi yang dilakukan Kepala 

Madrsah Aliyah GUPPI Banjit kabupaten Way kanan dapat dikaakan  sudah cukup 

baik, karena kepala madrasah sudah menjalankan perannya sebagai supervisor 

dengan baik.

Langkah selanjutnya untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid  penulis 

melakukan wawancara kepada 10 orang dewan guru di MA GUPPI Banjit 

diantaranya bapak iriadi S.Ag, bapak faisal wahyudi S,Pd, bapak Harisman Hadi 

S.Pd, Bapak hamidin S.Pd, Bapak Moh.Din Hadi S.Pd, bapak Irsyad Wildan M.Pd, 

Bapak Anan S.Pd, ibu dian septiana S.Pd, Bapak Ferico Candra S.Pd, dan ibu suyati

tentang pelaksanaan peran kepala madrasah sebagai supervisor dalam membentuk 

profesionalisme guru di MA GUPPI Banjit kabupaten Way kanan, berikut beberapa 

pertanyaan yang diajukan kepada dewan guru guna mengetahui bagaimana peranan 

kepala madrasah sebagai supervisor dalam pengelolaan profesionalisme guru di MA 

GUPPI Banjit Way kanan dapat dilihat dari  hasil wawancara berikut ini :

Item No.1 apakah kepala madrasah selalu melakukan kunjungan kelas Dan observasi 

kelas ketika guru mengajar ?

a. Ya
                                                          

2Dede Surawan S.Hi, Wawancara dengan Penulis, MA GUPPI Banjit Way kanan, 18 februari  
2018
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b. Tidak 

c. Kadang-kadang

Dari hasil penetian diperoleh jawaban 6 guru menjawab a.Ya (60%) , 2 guru 

menjawab b. Tidak (20%)dan 2 guru menjawab kadang - kadang (20%). Dari hasil 

analisis diatas dapat dilihat bahwa kepala madrasah telah melakukan perannya 

sebagai supervisor dengan melakukan kunjungan kelas

Item No. 2 . Apakah kepala madrasah membimbing guru dalam mengatasi problem 
yang dialami siswa ?

a. Ya

b. Tidak 

c. Kadang-kadang

Dari hasil penetian diperoleh jawaban 5 guru menjawab a.Ya (50%), 2 guru 

menjawab b. Tidak (20%)dan 3 guru menjawab kadang - kadang(30%) . Dari hasil 

analisis diatas dapat dilihat bahwa kepala madrasah selalu membimbing guru dalam 

mengatasi problem yang dialami siswa.

Item no 3. Apakah kepala madrasah selalu membimbing guru dalam hal yang 

berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum dimadrasah?

a. Ya

b. Tidak 

c. Kadang-kadang

Dari hasil penetian diperoleh jawaban 5 guru menjawab a.Ya(50%) , 3 guru 

menjawab b. Tidak (30%)dan 2 guru menjawab kadang - kadang(20%) . Dari hasil 
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analisis diatas dapat dilihat bahwa kepala madrasah sudah melakukan upaya-upaya 

membimbing guru dalam pelaksanaan kurikulum dimadrasah 

Item No 4 Apakah kepala madrasah selalu pertemuan atau pembicaraan individual 

dengan dewan guru?

a. Ya

b. Tidak 

c. Kadang-kadang

Dari hasil penetian diperoleh jawaban 4 guru menjawab a.Ya (40%), 3 guru 

menjawab b. Tidak (30%)dan 3 guru menjawab kadang - kadang(30%) . Dari hasil 

analisis diatas dapat dilihat bahwa kepala madrasah selalu melakukan pertemuan atau 

pembicaraan individual dengan dewan guru.

Item No. 5 Apakah kepala madrasah selalu melakukan diskusi kelompok dengan 

dewan guru?

a. Ya

b. Tidak 

c. Kadang-kadang

Dari hasil penetian diperoleh jawaban 6 guru menjawab a.Ya(60%) , 2 guru 

menjawab b. Tidak(20%) dan 2 guru menjawab kadang - kadang (20%). Dari hasil 

analisis diatas dapat dilihat bahwa kepala madrasah selalu melakukan diskusi 

kelompok
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Item No.6 Apakah kepala madrasah selalu mengirim dewan guru untuk melakukan 

penataran-penataran?

a. Ya

b. Tidak 

c. Kadang-kadang

Dari hasil penetian diperoleh jawaban 4 guru menjawab a.Ya (40%), 4 guru 

menjawab b. Tidak (40%)dan 2 guru menjawab kadang - kadang(20%) . Dari hasil 

analisis diatas dapat dilihat bahwa kepala madrasah sudah melakukan perannya 

sebagai supervisor dengan mengirim dewan guru mengikuti pentaran.

Untuk memperkuat hasil wawancara diatas penulis melakukan observasi 

pelaksanaan supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru.

Tabel 6
Data Observasi Pelaksanaan supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan 

profesionalisme guru di MA GUPPI Banjit Way Kanan

No Observasi kepala Madrasah
Terlaksana

Ya Kurang 
1 Melakukan kunjungan kelas dan observasi 

kelas


2 Membantu guru dalam memilih bahan ajar 
3 Membantu guru dalam pelaksanaan kurikulum 
4 Mengirim guru untuk mengikuti penataran 

dan diklat 


5 Mengadalan pertemuan atau diskusi kelompok 
Sumber: hasil observasi di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan 

Berdasarkan hasil observasi Data diatas bahwa peran kepala madrasah sebagai 

supervisor dalam meningkatkan profesionalisme guru di MA GUPPI Banjit 
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kabupaten Way kanan sudah dilaksanakan dengan baik diantaranya kepala madrasah 

sudah melakukan perannya sebagai supervisor sesuai dengan teori dari E.Mulyasa 

tentang upaya kepala madrasah sesuai dengan fungsi dan perannya dalam 

meningkatkan profesionalisme guru seperti Mengadakan kunjungan kelas, 

Mengadakan kunjungan observasi, Membimbing guru-guru tentang cara-cara 

mempelajari siswa atau mengatasi problem yang dialami siswa, Membimbing guru-

guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum 

sekolah,mengadakan pertemuan individual, Mengadakan pertemuan atau rapat, 

Mengadakan diskusi kelompok, Mengadakan penataran-penataran.

2. Profesionalisme Guru di MA GUPPI Banjit 

Berdasarkan hasil wawancara diatas disini penulis akan menyajikan data

dokumentasi profesionalisme guru di MA GUPPI Banjit Sebagai berikut :

Tabel 7
Data Profesionalisme Guru Di MA GUPPI Banjit Way Kanan

No Indikator / Aspek yang diamati Jumlah 
guru

Skor

1 2 3 4 5
I Merumuskan bahan pembelajaran
1 Progam  Tahunan 29 15 8 6

2 Program Semester 29 13 7 9
3 Membuat RPP 29 18 7 4
II Penguasaan Materi Pembelajaran
1 Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran
29 14 7 8

2 Mengaitkan materi dengan pengetahuan 
lain yang relevan

29 13 6 10

3 Menyampaikan materi dengan jelas dan 
sesuai dengan hirarki belajar

29 10 9 10

4 Mengaitkan materi dengan realita 
kehidupan

29 13 7 9
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III Pendekatan / Strategi pembelajaran

1 Melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan kompetensi (tujuan) yang akan 
dicapai  

29 12 9 8

2 Melaksanakan pembelajaran secara 
runtut 

29 15 7 7

3 Menguasai kelas 29 15 6 8
4 Melaksanakan pembelajaran yang 

bersifat konstektual
29 13 6 10

5 Melaksanakan pembelajaran yang 
memungkinkan tumbuhnya kebiasaan 
positif

29 11 9 9

6 Melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan alokasi waktu yang 
direncanakan

29 14 8 7

IV Pemanfaatan sumber belajar / media pembelajaran
1 Menggunakan media secara efektif dan 

efisien
29 15 6 8

2 Menghasilkan proses yang menarik 29 12 8 9
3 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 

media
29 11 8 10

V Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa

1 Menumbuhkan partisipasi aktiv siswa 
dalam pembelajaran

29 14 7 8

2 Menunjukkan sikap terbuka terhadap 
respon siswa 

29 15 9 5

3 Menumbuhkan keceriaan dan antusias 
siswa dalam belajar

29 13 8 8

VI Penilaian proses dan hasil belajar

1 Memantau kemajuan belajar selama 
proses 

29 16 8 5

2 Melakukan penilaian akhir sesuai 
dengan kompetensi (tujuan)

29 14 9 6

VII Penggunaan bahasa

1 Menggunakan bahasa lisan, tulisan 
secara jelas baik dan benar

29 15 8 6

2 Menyampaikan pesan dengan gaya yang 
sesuai 

29 12 7 10

Sumber : Dokumentasi MA GUPPI Banjit kabupaten Way Kanan 2017-2018
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Tabel diatas meggunakan standar penilaian sebagai berikut :

1. 80 – 100 = Sangat Baik

2. 70 – 79 = Baik

3. 60 – 69 = Cukup

4. 50 – 59 = Kurang

5. 00 – 49 = Sangat Kurang

Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat bahwa profesionalisme guru di 

MA GUPPI Banjit sudah cukup baik namun belum maksimal dimana kemampuan 

profesionalisme guru dapat diperinci dari beberapa aspek yang mendasarinya sebagai 

berikut: 

1. Aspek perencanaan pembelajaran. Jika dilihat dari data profesionalisme 

guru di MA GUPPI Banjit guru sudah cukup baik dalam membuat 

program tahunan, program semester dan RPP. Namun masih ada guru 

yang belum membuat dan membawa RPP ketika akan melakukan 

pembelajaran.

2. Aspek penguasaan materi pembelajaran. Jika dilihat dari data 

profesionalisme guru di MA GUPPI Banjit guru sudah cukup baik dalam 

penguasaan materi pembelajaran diajarkan namun dalam penyampaian 

materi yang diajarkan masih menggunakan metode kurang bervariatif .

3. Aspek Pelaksanaan Pembelajaran adalah kemampuan pendidik mengelola 

kelas.  Pencapaian dari hasil observasi  pelaksanaa dikatetegorikan cukup 

baik. Guru memimpin dan mengelola kelas dengan baik dengan 

memeriksa absen kehadiran siswa, menciptakan suasana kondusif dikelas, 
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guru dan siswa berkomunikasi dengan baik sehingga siswa dapat 

menemukan kenyamanan tersendiri saat mengeluarkan pendapat dengan 

guru.. 

4. Aspek Penilaian Pencapaian aspek penilaian  pembelajaran guru di MA 

GUPPI Banjit di kategorikan baik. Aspek penilaian pembelajaran adalah 

kemampuan guru dalam melakukan penilaian akhir sesuai dengan 

kompetensi (tujuan), 

Hal yang harus diperhatikan dan mungkin jadi pertimbangan untuk di 

kembangkan yaitu tentang kedisiplinan guru dalam hal ketepatan waktu dimana 

guru tidak lagi terlambat masuk ketika akan mengajar dikelas, serta  penggunaan 

teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Pemanfaatan media 

mengajar yang sudah disediakan oleh sekolah mestinya di optimalkan oleh para 

guru dalam menyampaikan materi ajarnya. Penyamapain materi ajar dengan 

media/alat bantu mengajar akan lebih memudahkan siswa dalam menyerap materi 

yang disampaikan guru. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang 

ada belum begitu maksimal, walaupun secara real semua itu sudah dikemas, 

dalam pengelolaan dan didalamnya kurang komunikatif semisal pemaksimalan 

web site pengeras suara di sekolah dan lain-lain. Selain itu pemanfaatan media 

mengajar semisal adanya LCD Proyektor yang disiapkan kurang maksimal ada 

beberapa guru yang memang merencanakan tidak menggunakannya walaupun 

semisalnya digunakan akan mempermudah siswa menerima materi ajarnya. 
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Peran kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru di MA 

GUPPI Banjit Way kanan dijelaskan sebagai berikut: Segala komponen terkait 

dengan supervisi, baik itu tujuan yang dicapai dan berjalan dengan berkesinambungan 

akan memberikan dampak positif pada kinerja guru. Dampak positif tersebut dapat 

terlihat pada perubahan nyata kearah yang lebih baik pada cara guru melakukan 

pembelajaran didalam kelas. Jika dipertimbangkan secara jangka panjang, hal 

tersebut akan dapat memperlihatkan peranan yang semestinya dari adanya supervisi 

pendidikan didalam lingkungan madrasah . Adanya supervisi pendidikan kepada para 

guru baik dari segi administrasi maupun cara mengajar dan aspek-aspek lain akan 

mempengeruhi dan mendorong guru untuk lebih baik dalam setiap penampilannya 

dalam mengajar. Hal tersebut akan terlihat pada proses persiapan maupun 

pelaksanaan mengajar yang dilakukan oleh seorang guru, dan bahkan dalam segi 

administrasi. Dari segi penguasaan media, adanya supervisi juga akan memberikan 

dorongan dan motivasi tersendiri bagi guru sebagai pendidik untuk menguasai media 

pembelajaran dan penguasaan serta pengembangan bahan ajar yang diselasarkan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya supervisi oleh kepala 

madrasah MA GUPPI Banjit Way kanan yang dilakukan setiap pertengahan  semester 

membuat para guru siap dalam melaksanakan kewajiban dalam mengajar. 

Tahap akhir pada pelaksanan supervisi yakni evaluasi yang dilakukan oleh 

supervisor diharapkan dapat menambah persiapan guru dalam menyiapkan segala 

sesuatu yang memang menjadi tugas san tanggungjawabnya. Hal tersebut meliputi 
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masalah kedisiplinan, perencanaan pembelajaran, maupun pelaksanaan pembelajaran. 

Jika diperlukan teguran juga diberikan kepada pihak yang disupervisi.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Supervisi 

Akademik di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data bahwa faktor pendukung 

pelaksanaan supervisi akademik di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan adalah:

1) Adanya sistem kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala madrasah diketahui bahwa faktor 

yang mendukung pelaksanaan supervisi akademik di MA GUPPI Banjit Kabupaten 

Way Kanan adalah adanya sistem kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala 

madrasah. Berkaitan dengan hal tersebut ada 1 item yang penulis ingin jabarkan 

sebagai keterangan, yaitu sebagai berikut:

Item no. 1 :” menurut bapak kepala madrasah apa yang menjadi faktor 

pendukung dari pelaksanaan supervisi akademik itu sendiri?”

Hasil Jawaban :”yang menjadi faktor pendukung dari pelaksanaan supervisi 
adalah dengan adanya kebijakan yang telah kami sepakati. 
Saya membuat beberapa peraturan mengenai kedisiplinan.3

Hal ini terlihat dengan adanya peraturan kedisiplinan guru, yaitu diantaranya:

a) Hadir di madrasah 15 menit sebelum pelajaran dimulai
b) Hadir dan meninggalkan kelas tepat waktu
c) Melaksanakan tugasnya dengan tertib dan teratur

                                                          
3Hasil wawancara dengan bapak Dede Surawan, S. H.I selaku kepala madrasah pada 15 

Februari 2018
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d) Membuat persiapan mengajar sebelum mengajar
e) Memeriksa setiap pekerjaan peserta didik
f) Menyelesaikan administrasi kelas
g) Mengikuti upacara bendera setiap hari senin
h) Membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar.4

2) Komitmen Kepala Madrasah

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa faktor yang 

mendukung pelaksanaan supervisi akademik di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way 

Kanan selanjutnya adalah adanya komitmen yang kuat dari kepala madrasah untuk 

memajukan madrasah, meningkatkan kedisiplinan dan kinerja guru, meningkatkan 

kedisiplinan peserta didik dan meningkatkan mutu madrasah. Hal ini tergambar dari 

hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

Item no. 1 :“selain sistem kebijakan yang telah dibuat,  menurut bapak 

kepala madrasah apa yang menjadi faktor pendukung dari 

pelaksanaan supervisi akademik?”

Hasil Jawaban :”menurut saya, sudah menjadi keharusan semua pemimpin 
pendidikan untuk memajukan madrasah yang dipimpinnya 
dengan melakukan berbagai hal yang bermanfaat bagi seluruh 
anggota madrasah baik guru, staf dan peserta didik serta 
masyarakat. Oleh karena itulah saya akan tetap berkomitmen 
dengan kebijakan dan peraturan yang telah dibuat dan akan 
mengevaluasi pelaksanaan dari kebijakan tersebut dan apabila 
kebijakan tersebut tidak berhasil maka akan dilakukan 
perubahan dan penyempurnaan dalam rangka mewujudkan 
tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 5

b. Faktor penghambat 

                                                          
4 4Hasil wawancara dengan bapak Dede Surawan, S. H.I selaku kepala madrasah pada 15 

Februari 2018
5 Hasil wawancara dengan bapak Dede Surawan, S. H.I selaku kepala madrasah pada 15 

Februari 2018
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Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data bahwa faktor penghambat 

pelaksanaan supervisi akademik di MA GUPPI Banjit adalah :

1) kurangnya partisipasi dari guru dalam pelaksanaan supevisi

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa faktor yang 

menghambat pelaksanaan supervisi akademik di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way 

Kanan adalah kurangnya partisipasi dari anggota hal ini sesuai dengan jawaban 

kepala madrasah saat wawancara yaitu dewan guru bersikap positif  dengan adanya 

pelaksanaan supervisi, namun masih ada beberapa guru senior yang tidak memakai  

pengarahan dan pembinaan yang diberikan pada saat tahap evaluasi dan hal ini 

berpengaruh pada tercapainya tujuan yaitu perkembangan proses belajar 

mengajarnya, dan juga kepala madrasah mengalami hambatan dalam pelaksanaan 

supervisi akademik yaitu rencana pelaksanaan supervisi sudah dijadwalkan, tetapi 

dalam proses pelaksanaannya terkadang tiba-tiba bapak (kepala madrasah) atau 

gurunya ada rapat atau jadwal dadakan atau keperluan lain yang lebih mendesak, dan 

ada juga kelalaian dari guru yang tidak membawa perangkat pembelajaran pada saat 

akan dilaksanakannya supervisi. Hal ini tergambar dari hasil wawancara yaitu sebagai 

berikut:

Item no. 1 : Apakah bapak mendapatkan partisipasi dari anggota?

Hasil jawaban : “Iya, dewan guru bersikap positif  dengan adanya pelaksanaan 
supervisi, namun masih ada beberapa guru senior yang tidak 
memakai  pengarahan dan pembinaan yang diberikan pada saat 
tahap evaluasi”6

                                                          
6Hasil wawancara dengan bapak Dede Surawan, S. HI selaku kepala madrasah pada 15 

Februari 2018
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Item no. 2 : “Hambatan-hambatan apa yang dihadapi bapak dalam 

memberikan supervisi?”

Hasil jawaban : “Yang menjadi hambatan pada saat dilaksanakannya supervisi 
adalah rencana pelaksanaan supervisi sudah dijadwalkan, tetapi 
dalam proses pelaksanaannya terkadang tiba-tiba bapak (kepala 
madrasah) atau gurunya ada rapat atau jadwal dadakan atau 
keperluan lain yang lebih mendesak, dan ada juga kelalaian dari 
guru yang tidak membawa perangkat pembelajaran pada saat 
akan dilaksanakannya supervisi”.7

2) kurangnya dukungan dana 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah menyatakan bahwa:

Item no 1 : “selain kurangnya partisipasi dari para dewan guru apakah ada faktor 

lain yang menjadi penghambat dalam pelaksaan supervisi?”

Jawaban : “Permasalahan lain yang dihadapi oleh kepala madrasah dalam 
menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya adalah kurangnya 
dukungan dana yang memadai, dana khusus yang berkenaan dengan 
pelaksanaan supervisi akademik memang tidak ada sehingga kondisi 
ini sangat mengganggu dalam proses pelaksanaa supervisi kepala 
madrasah sebagai contoh pada ada kegiatan pelatihan dan penataran 
sehingga banyak guru yang tidak bisa dikirim untuk mengikuti 
pelatihan/penataran tersebut karena keterbatasan dana. Dalam 
mengantisipasi hal tersebut, solusi yang harus dilakukan oleh kepala 
madrasah adalah terutama menyangkut masalah dana adalah biasanya 
apabila ada undangan untuk mengikuti pelatihan/penataran yang 
ditujukan kepada guru maka masalah diserahkan sepenuhnya kepda 
guru yang ingin mengikuti kegiatan tersebut.
Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Permasalahan lain yang 

dihadapi oleh kepala madrasah dalam menjalankan fungsi dan tanggung 

jawabnya adalah kurangnya dukungan dana yang memadai, dana khusus yang 

berkenaan dengan pelaksanaan supervisi akademik

                                                          
7Hasil wawancara dengan bapak Dede Surawan, S. HI selaku kepala madrasah pada 15 

Februari 2018
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya dari hasil penelitian tentang peran 

Kepala Madrasah sebagai supervisor dalam Pengelolaan profesionalisme guru di MA 

GUPPI Banjit kabupaten Way kanan secara keseluruhan baik dari hasil observasi, 

interview dan dokumentasi ,maka dengan demikian  penulis meyimpulkan sebagai 

berikut :

1. Peran Kepala Madrasah sebagai supervisor dalam Pengelolaan profesionalisme 

guru di MA GUPPI Banjit kabupaten Way Kanan yaitu dengan melakukan 

kunjungan kelas, kunjungan observasi, membimbing guru tentang cara 

mempelajari dan mengatasi problem yang dialami siswa, membimbing guru-guru 

dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum dan membantu 

guru dalam pembuatan silabus serta mengirim guru mengikuti kegiatan 

penataran-penataran.

2.    Profesionalisme Guru DI MA GUPPI Banjit Way Kanan

Profesionalisme guru di MA GUPPI Banjit sudah cukup baik diantaranya dilihat 

dari Aspek perencanaan pembelajaran. Dimana guru cukup baik dalam membuat 

program tahunan, program semester dan RPP. Namun masih ada guru yang belum 

membuat dan membawa RPP ketika akan melakukan pembelajaran. Aspek 

penguasaan materi pembelajaran. Jika dilihat dari data profesionalisme guru di MA 
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GUPPI Banjit guru sudah cukup baik dalam penguasaan materi pembelajaran 

diajarkan namun dalam penyampaian materi yang diajarkan masih menggunakan 

metode kurang bervariatif .Aspek Pelaksanaan Pembelajaran dari Pencapaian dari 

hasil observasi  pelaksanaa dikatetegorikan cukup baik. Guru memimpin dan 

mengelola kelas dengan baik dengan memeriksa absen kehadiran siswa, menciptakan 

suasana kondusif dikelas, guru dan siswa berkomunikasi dengan baik sehingga siswa 

dapat menemukan kenyamanan tersendiri saat mengeluarkan pendapat dengan guru.. 

Aspek Penilaian Pencapaian aspek penilaian  pembelajaran guru di MA GUPPI 

Banjit di kategorikan baik. Aspek penilaian pembelajaran adalah kemampuan guru 

dalam melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan), 

3. faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan supervisi kepala madrasah 

faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan supervisi kepala madrasah 

diantaranya faktor pendorongnya yaitu adanya kebijakan dan komitmen dari kepala 

madrasah sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya partisipasi guru dan 

kurangnya dukungan dana. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang disajikan maka peneliti 

menyarankan :

1. Kepala madrasah hendaknya lebih meningkatkan lagi bimbingan dan 

pengarahan serta kegiatan-kegiatan penunjang dalam meningkat 

profesionalisme guru .
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2. Kepala madrasah diharapkan mampu bersikap lebih tegas dan kreatif dalam 

upaya perbaikan supervisi pada saat menyampaikan materi dan metode yang 

bervariasi dan dilaksanakan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin 

sarana ketrampilan dan kemampuan yang ada.
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KISI-KISI  PENELITIAN

NO Komponen 
yang diteliti 

INDIKATOR Sumber data / 
informan 

Alat penguji 
Data  

1 Peran 
Kepala 
Madrasah 
Sebagai 
Supervisor

 Membangkitkan semangat 
guru didalam menjalankan 
tugasnya

 Menyediakan media/alat-
alat perlengkapan yang 
dibutuhkan dalam proses 
belajar mengajar

 Memeriksa keaktivan guru
 Meninjau secara langsung 

cara mengajar guru
 Memberi pelayanan 

kepada guru untuk 
mengikuti penataran agar 
mampu mengembangkan 
kemampuannya

 Membina hubungan kerja 
sama yang baik dengan 
guru

 Kepala 
Madrasah

 Guru 

 Observasi
 Wawancara
 dokumentasi

2 Kompetensi 
Profesional 
Guru 
Agama

 Kemampuan membuat 
perencanaan pembelajaran

 Kemampuan penguasaan 
materi

 Kemampuan mengelola 
dan memimpin kelas

 Kemampuan menilai 
kemajuan proses belajar 
mengajar

Guru 



KERANGKA WAWANCARA
KEPADA KEPALA SEKOLAH

1. Bagaimana usaha bapak selaku kepala madrasah dalam membantu 

meningkatkan profesionalisme guru?

2. Teknik-teknik supervisi seperti apa yang dianut dan diterapkan oleh bapak 

dalam melaksanakan supervisi pendidikan di MA GUPPI Banjit?

3. Bagaimana cara bapak Memeriksa keaktivan guru?

4. Apakah bapak  memberikan pelayanan kepada guru untuk mengikuti 

penataran agar mampu mengembangkan kemampuannya?

5. selaku kepala madrasah dan supervisor upaya apa yang bapak lakukan untuk 

memenuhi fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung kegiatan proses 

belajar mengajar?



KERANGKA WAWANCARA

KEPADA GURU 

1. apakah kepala madrasah selalu melakukan kunjungan kelas Dan observasi kelas 

ketika guru mengajar ?

2. Apakah kepala madrasah membimbing guru dalam mengatasi problem yang 

dialami siswa ?

3. Apakah kepala madrasah selalu membimbing guru dalam hal yang berhubungan 

dengan pelaksanaan kurikulum dimadrasah? 

4. Apakah kepala madrasah selalu pertemuan atau pembicaraan individual dengan 

dewan guru?

5. Apakah kepala madrasah selalu melakukan diskusi kelompok dengan dewan 

guru?

6. Apakah kepala madrasah selalu mengirim dewan guru untuk melakukan 

penataran-penataran?



KERANGKA OBSERVASI

NO Komponen yang 
diteliti 

Kerangka yag diobservasi Hasil observasi
Cukup Kurang 

1 Peran Kepala 
Madrasah Sebagai 
Supervisor

 Membangjitkan semangat guru 

didalam menjalankan tugasnya 

 Menyediakan media/alat-alat 

perlengkapan yang dibutuhkan 

dalam proses belajar mengajar



 Memeriksa keaktivan guru 

 Meninjau secara langsung cara 

mengajar guru 

 Memberi pelayanan kepada 

guru untuk mengikuti penataran 

agar mampu mengembangkan 

kemampuannya



 Membina hubungan kerja sama 

yang baik dengan guru



2 Kompetensi 
Profesional Guru 
Pai 

 Kemampuan membuat 

perencanaan pembelajaran



 Kemampuan penguasaan materi 

 Kemampuan mengelola dan 

memimpin kelas



 Kemampuan menilai 

 kemajuan proses belajar 

mengajar 



KERANGKA DOKUMENTASI

NO Perihal Keterangan

1 Data profil Madrasah Ada

2 Identitas Madrasah Ada

3 Data visi dan misi Madrasah Ada

4 Data struktur organisasi Ada

5 Data peserta didik Ada

6 Data guru madrasah Ada

7 Data sarana dan prasarana sekolah Ada
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