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ABSTRAK

IMPLEMENTASI SUPERVISI AKADEMIK 
DI MADRASAH ALIYAH GUPPI BANJIT 

KABUPATEN WAY KANAN

OLEH 
Arsilawati

Peran kepala madrasah sebagai supervisor yaitu diantaranya dengan 
membantu guru merencanakan program supervisi akademik, melaksanakan supervisi 
akademik serta menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 
peningkatan profesionalisme guru. Prinsip untuk menilai efektivitas atau standarisasi 
efektivitas pelaksanaan supervisi yang dilaksanakan oleh kepala madrasah dapat 
dilihat dari terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu
dan adanya partisipasi aktiv dari anggota. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan supervisi akademik, 
jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yang 
bertujuan untuk mengetahui gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 
fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Untuk 
mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa metode 
pengumpulan data yaitu interview, observasi dan dokumentasi. Dengan subjeknya 
yaitu diantaranya kepala madrasah dan  guru PAI. Kemudian dianalisis dengan 
menggunakan analisis data yang terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data, dan 
verifikasi. 

Penulis dapat mengambil kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan 
yaitu kepala madrasah  sudah melaksanakan supervisi akademik, namun belum 
sepenuhnya memenuhi prinsip efektivitas seperti apa yang diharapkan dikarenakan 
masih kurangnya partisipasi aktiv dari anggota. Ada beberapa dewan guru senior 
tidak sepenuhnya memahami pembinaan, arahan dan saran yang disampaikan kepala 
madrasah sebagai supervisor terlebih lagi untuk melaksanakannya, sehingga 
berdampak pada tercapainya tujuan untuk situasi pengajaran yang lebih baik, dan 
kepala madrasah tidak secara langsung membuat  rencana aksi pelaksanaan supervisi 
untuk selanjutnya. Sedangkan yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat 
dalam pelaksanaan supervisi akademik adalah: Faktor pendukung: adanya sistem 
kebijakan yang telah dibuat oleh kepala madrasah dan sudah disepakati oleh anggota 
madrasah, adanya komitmen yang kuat dari kepala madrasah untuk memajukan 
madrasah. Faktor penghambat: kurangnya partisipasi dari guru dalam pelaksanaan 
supevisi,  kurangnya dukungan dana yang memadai khususnya yang berkenaan 
dengan pelaksanaan supervisi akademik.

Kata kunci: Supervisi Akademik, keberhasilan pelaksanaan supervisi akademik
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MOTTO

          

             

         

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 

muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. 

Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah 

keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki 

keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-

kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. Ar-Rad: 11).1

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

h. 250.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu dan teknologi 

yang semakin hari semakin pesat perkembangannya sehingga menuntut perubahan 

yang mendasar dalam berbagai bidang baik ilmu pengetahuan, teknologi, politik, 

ekonomi, budaya, dan termasuk pendidikan yang setiap saat selalu mengalami 

perubahan. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, sebenarnya tidak hanya

dibebankan kepada siswa saja untuk selalu belajar lebih giat dan tekun. Inilah yang 

menjadi tantangan saat ini yang perlu diberi jawaban oleh lembaga kependidikan kita, 

terutama lembaga kependidikan Islam dimana norma-norma agama senantiasa 

dijadikan sumber pegangan. Pendidikan sendiri merupakan usaha sadar yang dengan 

sengaja dirancang untuk dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia.1

Untuk memahami arti pendidikan, berikut ini dikemukakan beberapa definisi 

tentang pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang pendidikan No. 20 Tahun 2003 

pasal 1 yang mengatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

                                                          
1Piet A. Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan “Dalam Rangka 

Pengembangan Sumber Daya Manusia”,  (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), h. 1.
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mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.2

Hikmat dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Pendidikan” 

mengemukakan:

Pendidikan merupakan usaha pengembangan kualitas diri manusia dalam 
segala aspeknya. Pendidikan sebagai aktivitas yang disengaja untuk mencapai 
tujuan tertentu dan melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan antara 
satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk satu sistem yang saling 
memengaruhi.3

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah 

usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk memproses siswa sebagai objek yang 

perlu ditingkatkan potensinya dan mewujudkan proses belajar mengajar yang baik 

dan guru juga dapat aktif mengembangkan potensi dirinya yang meliputi 

pengetahuan, keterampilan dan sikap secara sistematis dengan nilai-nilai tertentu 

dengan tujuan pendidikan. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 200 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pada bab II pasal 3 disebutkan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagai 

berikut:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

                                                          
2Undang-Undang RI No.  20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: 

Sinar GRafika, 2003), h.3.
3Hikmat, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.16.
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berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”4

Madrasah merupakan suatu organisasi yang didesain untuk dapat 

berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat suatu 

bangsa. Oleh karena itu, suatu madrasah atau lembaga pendidikan perlu dikelola, 

diatur, ditata, dan diberdayakan semaksimal mungkin agar madrasah dapat 

menciptakan hasil yang optimal.

Kepala madrasah mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasi, 

mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan pendidikan di 

madrasah. Keberhasilan atau kegagalan suatu madrasah dalam menampilkan 

kinerjanya secara memuaskan banyak tergantung pada kualitas kepemimpinan kepala 

madrasah. Kepala madrasah mempunyai peranan pimpinan yang sangat berpengaruh 

di lingkungan madrasah yang menjadi tanggung jawabnya.5 Jadi, jelaslah bahwa 

seorang kepala madrasah adalah kunci utama dalam peningakatan mutu pendidikan 

disuatu lembaga pendidikan seperti madrasah.

Kepala madrasah yang menjadi kunci dan panutan di dalam lingkungan 

pendidikan, maka kepala madrasah harus bisa menunjukkan sikap yang bijaksana 

dengan tidak semena-mena terhadap bawahannya. 

Dalam Al-Qur’an Surat Asy Syu’araa ayat 215 Allah SWT Berfirman :

َِني  لُۡمۡؤِم تَبَعَك ِمَن  َك ِلَمِن  َ َا ۡخِفۡض َج َو
                                                          

4Piet A. Sahertian, Op. Cit. h. 6-7.
5M. Ngalim Purwanto, Administrasi Dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2012), h. 73.
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“Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu 
orang-orang yang beriman (Al-Qur’an Surat Asy Syu’araa: 215)”.6

Keterkaitan antara kutipan ayat tersebut dengan materi adalah bahwasanya

kepala madrasah yang menjadi panutan dalam lingkungan sekolah, maka kepala 

madrasah harus dapat menunjukkan sikap yang bijaksana dengan tidak semena-mena 

terhadap bawahannya.

Salah satu cara yang harus dilakukan oleh kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja pendidik dan menghasilkan dampak dan positif bagi peserta 

didik adalah melalui pelaksanaan supervisi akademik. 

Supervisi mempunyai pengertian yang luas, supervisi adalah segala bantuan 

dari para pemimpin sekolah, yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-

guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Ia 

berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan 

kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan-

pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran dan 

metode-metode mengajar yang lebih baik, cara-cara penilaian yang sistematis 

terhadap fase seluruh proses pengajaran, dan sebagainya.7

Di dalam pelaksanaan supervisi, seorang kepala madrasah harus mampu 

menempatkan diri sebagai rekan kerja kepada para pendidik, dengan menunjukkan 

sikap dan prilaku yang baik, yang dapat menciptakan suasana dan iklim yang baik, 

                                                          
6Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah “Al-Qur’an Tafsir bil Hadis”, (Bandung: Cordoba,  2013), 

h. 376.
7M. Ngalim Purwanto, Op. Cit. h. 76.
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aman dan nyaman sehingga pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan efektif dan 

proses belajar mengajar pun menjadi kondusif.

Sebagaimana dalam al-Qur’an Surat Ali ‘Imran ayat 159

 ۖ َ ِ نَفضوْا ِمۡن َحۡو َ لَۡقلِۡب  َِلیظَ  ِ ِلنَت لَهُۡمۖ َولَۡو ُكنَت فَظا  َن  ٖة ّمِ َما َرۡمحَ ِ فَ

ِۚ ان  ََىل  ََوۡلك  ۡمِرۖ فَاَذا َعَزۡمَت فَ ۡ َتۡغِفۡر لَهُۡم َوَشاِوۡرُمهۡ ِيف  ۡ ۡعُف َعۡهنُۡم َوس فَ

 ِ لُۡمَتَوّلكِ ب  َني َ ُحيِ

Maka berkat rahmat dari Allah-lah kamu (Muhammad) 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 mereka 
dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, 
Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bertawakkal kepada-Nya.

[246] Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, 
seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya (Al-Qu’an 
Surat  Ali ‘Imran : 159.8

Kaitan antara kutipan ayat diatas dengan materi adalah dalam al-qur’an sudah 

dijelaskan bahwasanya Dalam melaksanakan supervisi, kepala madrasah harus 

mampu menempatkan diri sebagai rekan kerja kepada para bawahannya, dengan 

menunjukkan sikap dan prilaku yang baik, bermusyawarah dalam penyelesaian 

permasalahan, yang dapat menciptakan suasana dan iklim yang baik, aman dan 

                                                          
8Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah “Al-Qur’an Tafsir bil Hadis”, (Bandung: Cordoba,  2013), 

h. 71.
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nyaman sehingga pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan efektif dan proses 

belajar mengajar pun menjadi kondusif.

Kepala madrasah memiliki beberapa tanggung jawab diantaranya: 

mengorganisasi dan membina guru, mempertahankan dan mengembangkan 

kurikulum yang berlaku, dan meningkatkan pelaksanaan aktivitas penunjang 

kurikulum.9 Pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah tersebut 

dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang optimal apabila pelaksanaan 

supervisi kepala madrasah dilaksanakan dengan efektiv.

Sementara itu, tugas seorang guru adalah membantu peserta didik agar 

mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta desakan 

yang berkembang dalam dirinya.

Menurut pandangan tradisional guru adalah seorang yang berdiri di depan 
kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan (Roestiyah). Sedangkan 
menurut Balnadi Sutadipura, guru adalah orang yang layak digugu dan ditiru. 
Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, guru adalah seorang yang 
mempunyai gagasan yang harus diwujudkan untuk kepentingan anak didik, 
sehingga menunjang hubungan sebaik-baiknya dengan anak didik, sehingga 
menjunjung tinggi, mengembangkan dan menerapkan keutamaan yang 
menyangkut agama, kebudayaan, dan keilmuan.10

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa seorang guru harus memiliki keahlian 

dibidangnya, memiliki keterampilan, pengetahuan yang luas, dan mampu 

mengembangkan sikap keprofesionalannya. Proses belajar dan hasil belajar peserta 

didik tidak saja ditentukan oleh madrasah dan kurikulumnya, akan tetapi sebagian 

                                                          
9Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014 ), h. 102-103.
10Syafruddin Nurdin, Guru Profesional & Implementasi Kurikulum, (Jakarta: Quantum 

Teaching, 2005), h. 6-7.
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besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing peserta 

didik.

Dalam Al-Qur’an surat Yusuf ayat 54-55 Allah SWT berfirman:

               

                   

dan raja berkata: "Bawalah Yusuf kepadaKu, agar aku memilih Dia sebagai 
orang yang rapat kepadaku". Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan 
Dia, Dia berkata: "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang 
berkedudukan Tinggi lagi dipercayai pada sisi kami".
berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya 
aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".11

Ayat itu secara implisit menjelaskan bahwa pentingnya profesionalisme, bahwa 

Yusuf menawarkan dirinya bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 

Sebab jika tidak, ia khawatir tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Program supervisi merupakan urutan sejumlah kegiatan yang merupakan 

suatu kebulatan tindakan yang harus dilakukan untuk membina situasi pembelajaran 

di sekolah. Kepala sekolah diharapkan dapat menyusun suatu program supervisi yang 

mampu memberikan bantuan kepada guru-guru agar mereka memperbaiki dirinya 

sendiri secara maksimal.

                                                          
11Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah “Al-Qur’an Tafsir bil Hadis”, (Bandung: Cordoba,  2013), 

h. 242.
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Salah satu usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah melalui 

proses pembelajaran di sekolah. Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya 

pendidikan, guru dan personel pendidikan lainnya merupakan komponen sumber 

daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan potensinya secara terus-menerus 

agar dapat melakukan fungsinya secara profesional. Guru maupun personel 

pendidikan lainnya juga membutuhkan arahan, bimbingan, pengawasan dan 

pembinaan dari kepala madrasah dalam mengembangkan sumber daya/potensi yang 

mereka miliki agar mereka dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik. Itulah 

sebabnya perlu supervisi pendidikan dilaksanakan di sekolah-sekolah.12 Karena pada 

dasarnya supervisi adalah  suatu usaha menstimulasi, mengkoordinasi dan 

membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara   

individual maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam 

mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Dengan demikian, para pendidik dapat 

menstimulasi dan membimbing pertumbuhan tiap murid secara kontinu serta mampu 

dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi modern. 

Peran kepala madrasah sebagai supervisor menjadi penentu kualitas dari 

bawahannya baik itu seorang guru dan personel pendidikan untuk mengembangkan 

proses pendidikan yang lebih baik dan untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Alasan penulis melakukan pra-penelitian di MA GUPPI Banjit Kabupaten 

Way Kanan karena madrasah tersebut merupakan salah satu madrasah yang 

                                                          
12Piet A Sahertian, Op.Cit.,h. 4.
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melaksanakan  supervisi untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan atau 

potensi guru dan personel pendidikan lainya secara terus-menerus agar dapat 

melakukan fungsinya secara profesional dan sebagai suatu langkah untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way kanan. Oleh 

karena itu, penting adanya penelitian lebih lanjut berkenaan dengan pelaksanaan 

supervisi akademik.

Hasil pra-penelitian  penulis ketika mengadakan observasi di MA GUPPI 

Banjit Kabupaten Way Kanan dan melakukan wawancara dengan Kepala Madrasah 

Aliyah GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan Bapak Dede Surawan, S.HI pada 

tanggal 02 Desember 2017, tentang implementasi supervisi akademik di MA GUPPI 

Banjit Kabupaten Way Kanan bahwa madrasah tersebut telah melaksanakan supervisi

sesuai dengan prinsip-prinsip dan tugas-tugas kepala madrasah sebagai supervisor, 

dan dalam pelaksanaannya di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan hasil yang 

dicapai belum maksimal. Padahal menurut Undang-Undang PERMENDIKNAS No. 

13 Tahun 2007  kepala madrasah dikatakan sukses dalam melaksanakan supervisi 

apabila kepala madrasah sudah melaksanakan tugas-tugas sebagai supervisor 

diantaranya terdiri dari:

a. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru.

b. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.
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c. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru.13

Peran kepala sekolah sebagai supervisor  apabila dilakukan dengan optimal 

maka akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi profesional di 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 yaitu tentang 

standar kepala sekolah/madrasah dilampirkan kompetensi yang harus dikuasai oleh 

kepala sekolah, salah satunya yaitu kompetensi supervisi. Kompetensi supervisi 

tersebut meliputi merencanakan program supervisi akademik dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru 

dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat dan 

menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan  

profesionalisme guru. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya untuk 

meningkatkan kompetensi profesionalisme guru yaitu melalui peran kepala 

sekolah/madrasah sebagai supervisor. Peran kepala sekolah sebagai supervisor yaitu 

diantaranya dengan membantu guru merencanakan program supervisi akademik, 

melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan 

dan teknik supervisi yang tepat dan menindaklanjuti hasil supervisi akademik 

terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

                                                          
13Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, Standar 

kepala Sekolah/madrasah, (Jakarta: BSNP,  2007), h. 12
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Namun sebaliknya apabila peran kepala sekolah sebagai supervisor dilakukan 

dengan tidak optimal, maka kompetensi profesional guru akan menurun. Dari 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tersebut penulis 

jadikan indikator, dan hasil pra-penelitian menunjukkan:

Tabel 1
Data pelaksanaan supervisi kepala madrasah di MA GUPPI Banjit Kabupaten

Way Kanan.
NO Upaya yang dilakukan kepala madrasah Frekuensi

sering Kadang
-kadang

Tidak 
pernahIndikator Sub Indikator

1 Perencanaan 
program supervisi 

a. pengembangan instrumen 

supervisi yang telah 

disesuaikan dengan 

konsep Standar Nasional 

Pendidikan (SNP)



b. Identifikasi sekolah, 

melalui data base yang 

ada di Direktorat 

Pembinaan



c. Penetapan petugas sesuai 

dengan kriteria yang telah 

ditetapkan.



d. Pelatihan bagi petugas 

yang akan ke lapangan 

(sekolah). 



2 Pelaksanaan 
program supervisi

a. Tahap pertemuan awal 

b. Tahap observasi kelas 
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c. Tahap pertemuan akhir/
umpan balik



3 tindak lanjut 
program supervisi

a. Mengkaji rangkuman hasil 
penilaian



b. penilaian hasil kerja 

c. mendiskusikan hasil 
penilaian



d. Membuat rencana aksi 
supervisi akademik 
berikutnya



Sumber: Wawancara di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan tanggal 02 
Desember 2017.

Setelah melihat tabel tersebut didapatkan gambaran bahwa kepala madrasah 

telah melaksanakan supervisi akademik di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan, 

namun perlu di tingkatkan agar lebih maksimal dan efektif terutama dalam kegiatan 

perencanaan program supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala madrasah. 

Selanjutnya, kegiatan pelaksanaan program supervisi akademik tersebut perlu 

ditingkatkan lebih baik lagi khususnya dalam tahap pertemuan umpan balik agar 

tingkat pencapaian dapat lebih optimal. Kemudian, pada bagian tindak lanjut program 

supervisi belum terlaksana secara maksimal terutama dalam kegiatan membuat 

rencana aksi supervisi akademik berikutnya masih belum dilaksanakan. 

E. Mulyasa mengatakan bahwa prinsip untuk menilai efektivitas atau

standarisasi efektivitas pelaksanaan supervisi yang dilaksanakan oleh kepala 

madrasah dapat dilihat dari:

1. terlaksananya semua tugas pokok
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2. tercapainya tujuan

3. ketepatan waktu

4. adanya partisipasi aktiv dari anggota.14

Peran kepala madrasah sebagai supervisor menjadi penentu kualitas dari 

bawahannya baik itu seorang guru dan personel pendidikan untuk mengembangkan 

proses pendidikan yang lebih baik dan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk 

itu, peneliti mengajukan penelitian dengan judul “Implementasi Supervisi Akademik

di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan”.

B. Fokus Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini terarah dan tidak keluar dari 

permasalahan yang ada, maka peneliti hanya membahas tentang implementasi 

supervisi akademik.

C. Rumusan Masalah

Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya 

dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Stoner mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari 
apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa 
yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi.15

                                                          
14E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi Karakteristik Dan Implementasi, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 109.
15Sugiyono, Metode Penelitian Administratif dilengkapi dengan metode R&D, (Bandung: 

Alfabeta,2010), h. 32.
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Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masalah adalah 

ketidak sesuaian antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi pada 

realita yang sebenarnya, sedangkan rumusan masalah adalah pokok-pokok masalah 

yang kebenarannya harus dibuktikan dengan cara penelitian.

Melihat dari apa yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis menuliskan 

rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana implementasi supervisi akademik di MA GUPPI Banjit

Kabupaten Way Kanan?

2. Apa saja yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan 

supervisi akademik di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi supervisi 

akademik di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan.

2. Manfaat

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya konsep atau teori 

yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan, sebagai bahan informasi 

ilmiah dalam pengembangan supervisi khususnya yang terkait dengan 

implementasi supervisi akademik di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way 

Kanan”.
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b. Kegunaan  Praktis

1) Bagi Penelitian Metodelogis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti 

bagi kepala madrasah dalam membantu para guru dalam mengembangkan 

dan meningkatan keterampilan dalam proses belajar mengajar di MA 

GUPPI GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan.

2) Bagi Lembaga Pendidikan

Diharapkan hasil penelitian dapat membantu memberikan kesempatan 

kepada guru/pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah/madrasah untuk 

dapat aktif dalam kegiatan sekolah.

3) Bagi peserta didik

Diharapkan hasil penelitian dapat membantu menangani proses belajar 

siswa sehingga diharapkan siswa dapat belajar dengan efektif serta 

prestasi belajar yang meningkat.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Supervisi  

1. Pengertian Supervisi

Supervisi secara etimologi berasal dari kata “super” dan “visi” yang 

mengandung arti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas 

yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan. 

Terdapat beberapa istilah yang hampir sama dengan supervisi, bahkan dalam 

pelaksanaannya istilah-istilah tersebut sering digunakan secara bergantian. Istilah-

istilah tersebut antara lain, pengawasan, pemeriksaan, dan inspeksi.1

Dalam Al-Qur’an isyarat mengenai supervisi dapat diidentifikasikan dari 

salah satu ayat yaitu pada Q. S. Ali ‘Imran: 29

         

        

Artinya: Katakanlah: "Jika kamu Menyembunyikan apa yang ada dalam 
hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah Mengetahui". Allah 
mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. dan 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.2

.

                                                          
1E. Mulyasa, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2012), h. 239.
2 Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah “Al-Qur’an Tafsir bil Hadis”, (Bandung: Cordoba,  2013), 

h. 53.
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Ayat di atas secara implisit mengungkapkan tentang luasnya cakupan 

pengetahuan Allah SWT tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk 

ciptaannya. Demikian pula dalam ayat tersebut mengisyaratkan posisi Allah SWT 

sebagai pencipta merupakan pemilik otoritas tertinggi yang membawahi semua 

makhluk ciptaanNya, yang apabila dikaitkan dengan konteks pengertian supervisi 

yaitu supervisi dilakukan oleh atasan atau pimpinan yang tentunya memiliki otoritas 

yang lebih tinggi terhadap hal-hal yang ada di bawahnya atau bawahannya, memiliki 

kesamaan konsep tentang subjek pelaku supervisi yaitu sama-sama dilakukan oleh 

subjek yang memiliki otoritas yang lebih tinggi terhadap subjek yang 

rendah/bawahan. 

Menurut B. Suryosubroto dalam bukunya yang berjudul “manajemen 

pendidikan di sekolah”  menerangkan bahwa: 

Supervisi adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar 
mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk megembangkan situasi 
belajar-mengajar yang lebih baik.3

Selanjutnya, Sagala mendefinisikan supervisi sebagai usaha untuk 

memperbaiki situasi belajar mengajar, yaitu sebagai bantuan bagi guru dalam 

mengajar untuk membantu siswa agar lebih baik dalam belajar.4

Sergiovanni mengemukakan pernyataan yang berhubungan dengan supervisi 

sebagai berikut: (1) Supervisi lebih bersifat proses dari pada peranan, (2) Supervisi 

                                                          
3B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan Di Sekolah, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 

175.
4Abdul Hadis, Nurhayati B, Manajemen Mutu Pendidikan, (Bandung : ALFABETA, 2014), h. 

14.
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adalah suatu proses yang digunakan oleh personalia sekolah yang bertanggung jawab 

terhadap aspek-aspek tujuan sekolah dan yang bergantung secara langsung kepada 

para personalia yang lain, untuk menolong mereka menyelesaikan tujuan sekolah itu. 

Menurut Ross, supervisi adalah pelayanan kapada guru–guru yang bertujuan

menghasilkan perbaikan pengajaran, pembelajaran dan kurikulum. Ross L.

memandang supervisi sebagai pelayanan kapada guru–guru yang bertujuan

menghasilkan perbaikan.5

Pengertian supervisi berdasarkan pembentukan kata menunjukkan kepada 

sebuah aktivitas akademik yaitu suatu kegiatan pengawasan yang dijalani oleh orang 

yang memiliki pengetahuan lebih tinggi dan lebih dalam dengan tingkat kepekaan 

yang tajam dalam memahami setiap peristiwa akademik. Supervisi adalah 

pengawasan profesional dalam bidang akademik, dijalankan berdasarkan kaidah-

kaidah keilmuan tentang bidang kerjanya, memahami tentang pembelajaran lebih 

mendalam dari sekedar pengawas biasa.6

Menurut Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana supervisi akademik adalah 

supervisi yang menitikberatkan pengamatan pada masalah akademik, yaitu yang 

langsung berkaitan dengan lingkup kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang 

dalam proses belajar.

                                                          
5Sukatin,  Manajemen Supervisi Dalam Pendidikan (Studi Kasus Di Man Model Jambi) Jurnal 

Pendidikan Islam Vol. 05, No. 02 (Tahun 2016), h. 227.
6Dadang Suhardan, Supervisi Profesional; Layanan dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran di Era Otonomi Daerah, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 36. 
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Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru 

mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran.7

Supervisi akademik bisa dikatakan juga sebagai supervisi pendidikan 

kontekstual yaitu upaya membina guru-guru dalam mengembangkan proses 

pembelajaran pada daerah tertentu yang mencakup unsur-unsur; materi pelajaran, 

proses pembelajaran, kecakapan hidup yang dibutuhkan, tingkat kompetensi setiap 

guru, dan kondisi para siswa.8

Menurut Glickman, supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan atau 

proses membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya mengelola proses 

pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran.

Dengan demikian berarti, esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan 

menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan 

membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya.9

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

supervisi adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh kepala madrasah 

dalam usahanya meningkatkan kinerja dewan guru dan para staf pegawai sekolahnya, 

yaitu dengan salah satunya mengadakan pengawasan, peninjauan kemudian diberikan 
                                                          

7Lantip Diat Prasojo, Sudiyono, Supervisi Pendidikan, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), cet. 
I, h. 84.

8Made Pidarta, Supervisi Pendidikan Kontekstual, (Jakarta:  PT. Rineka Cipta, 2009), h. 2.

9Lantip Diat Prasojo, Loc.Cit.,
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masukan-masukan dan pembinaaan-pembinaan guna mencapai hasil yang maksimal 

dalam perkembangan proses belajar mengajar di sekolah. Sedangkan Supervisi 

Akademik adalah proses membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya 

mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajarannya yang 

dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah.

2. Fungsi Supervisi

Fungsi utama supervisi modern adalah menilai dan memperbaiki faktor-faktor 

yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik (Burton dan Bruckner), 

sedangkan Briggs mengungkapkan bahwa fungsi utama supervisi bukan perbaikan 

pembelajaran saja, tapi untuk mengkoordinasi, menstimulasi, dan mendorong kearah 

pertumbuhan profesi guru. 

Swearingen dalam bukunya Supervision of Intruction-Foundation and 

Dimension, berpendapat ada 8 fungsi supervisi yaitu:

a. Mengkoordinasi semua usaha sekolah
b. Memperlengkapi kepemimpinan sekolah
c. Memperluas pengalaman guru-guru
d. Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif
e. Memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus
f. Menganalisis situasi belajar-mengajar
g. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf
h. Memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan 

tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-
guru.10

                                                          
10Piet. A Sahertian, Op.Cit., h. 21.
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Fungsi supervisi akademik sama saja halnya dengan supervisi pendidikan 

yaitu sebagai sumber informasi bagi pengembangan profesinalisme guru.11 Fungsi 

lain mengenai:

a. Fungsi Penelitian (research), bahwa supervisor tidak bekerja atas prasangka 
tetapi menempuh prosedur yang tepat seperti merumuskan dulu masalah apa 
yang dihadapi personil, mengumpulkan data untuk mendapat informasi yang 
valid tentang suatu permasalahan yang bersangkut paut dengan masalah itu, 
pengolahan data, penarikan kesimpulan sebagai bahan untuk mengambil 
keputusan tentang suatu permasalahan. Misalnya untuk menemukan hambatan 
proses pembelajaran.

b. Fungsi penilaian (evaluation), kesimpulan hasil penelitian dijadikan bahan 
evaluasi apakah objek penelitian tersebut memiliki kekuatan, kelemahan dan 
menemukan solusi yang tepat untuk memutuskan suatu masalah.

c. Fungsi perbaikan (improvement), apabila hasil penelitian menunjukkan 
terdapat kekurangan-kekurangan yang harus segera ditangani, maka 
supervisor melakukan langkah-langkah strategis dan operasional sebagai 
upaya melakukan perbaikan-perbaikan

d. Fungsi pengembangan (development), dua kondisi yang dihadapi supervisor 
adalah kekurangan-kekurangan dan prestasi yang dimiliki personil. 
Kekurangannya dilakukan perbaikan dan prestasi yang ditunjukkan guru perlu 
mendapat pengakuan dan pengembangan.12

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

fungsi dari pelaksanaan supervisi adalah untuk memelihara dan menjaga semua 

program-program pengajaran yang telah ditetapkan agar dapat terlaksana dengan baik 

sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

                                                          
11Jamal Ma’mur Asmani, Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah, (Yogyakarta: DIVA 

Pres, 2012), h. 102.
12Engkoswara, Aan Komariah, Administrasi Pendidikan, (Bandung : ALFABETA, 2012), h. 

229-230.
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3.  Tujuan Supervisi

Menurut B. Suryosubroto dalam bukunya manajemen pendidikan di sekolah 

bahwa: 

Tujuan supervisi adalah mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih 
baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar.13

Tujuan supervisi pendidikan menurut Tatang S dalam bukunya yang berjudul 

“supervisi pendidikan”  adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan penyelenggaraan bidang teknis edukatif di sekolah sesuai 
dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan

2. Menjamin agar kegiatan sekolah berlangsung sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku, sehingga berjalan lancar dan memperoleh hasil yang 
optimal

3. Menilai keberhasilan sekolah dalam pelaksanaan tugasnya
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran
5. Memberikan bimbingan langsung untuk memperbaiki kesalahan, 

kekurangan dan kekhilafan serta membantu memecahkan masalah yang 
dihadapi sekolah, sehingga dapat dicegah kesalahan yang lebih jauh

6. Mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui 
pembinaan dan peningkatan profesi mengajar.14

Tujuan supervisi akademik sama halnya dengan tujuan supervisi pendidikan

beberapa tujuan supervisi akademik adalah: membantu guru mengembangkan 

kompetensinya, mengembangkan kurikulum, mengembangkan kelompok kerja guru, 

dan membimbing penelitian tindakan kelas (PTK).15

Kesimpulan dari tujuan-tujuan supervisi yang telah dijelaskan sebelumnya 

adalah tujuan supervisi akademik sama halnya dengan tujuan supervisi pendidikan

                                                          
13B. Suryosubroto, Loc.Cit.
14Tatang S, Supervisi Pendidikan, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2016), h. 65.
15Lantip Diat Prasojo, Sudiyono, Op.Cit., h. 86.
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bahwa tujuan dari pelaksanaan supervisi itu adalah untuk pembinaan, pengembangan 

dan meningkatkan suatu prestasi atau potensi dan kinerja dari bawahannya agar dapat 

melakukan fungsinya secara profesional.

4. Teknik-teknik Supervisi

Teknik supervisi yang digunakan oleh supervisor tergantung pada masalah 

dan tantangan apa yang dihadapi pendidik dalam kegiatan mengajar, teknik-teknik 

antara lain melalui: teknik supervisi yang bersifat kelompok yaitu pertemuan 

orientasi, rapat guru, diskusi sebagai proses kelompok, workshop, tukar menukar 

pengalaman, diskusi panel, seminar dan teknik supervisi yang bersifat individual 

diantaranya yaitu: kunjungan kelas, observasi kelas, menilai diri sendiri, demonstrasi 

mengajar, dan buletin supervisi.16 Tetapi disini penulis memfokuskan penggunaan 

teknik pada beberapa bagian yaitu:

a. Teknik Individual Dalam Supervisi  

1) Kunjungan Kelas

Kunjungan kelas yakni suatu kunjungan yang dilakukan supervisor (kepala 

sekolah) ke dalam suatu kelas pada saat guru sedang mengajar dengan tujuan untuk 

membantu guru yang bersangkutan mengatasi masalah/kesulitan selama mengadakan 

kegiatan pembelajaran. Kunjungan kelas dilakukan dalam upaya supervisor 

memperoleh data tentang keadaan sebenarnya mengenai kemampuan dan 

                                                          
16Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran Dalam Profesi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2010), h. 174-191.
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keterampilan guru mengajar. Tujuan yang diinginkan melalui teknik ini adalah 

membantu guru yang belum berpengalaman mengatasi kesulitan dalam belajar.

2) Observasi Kelas

Observasi kelas dilakukan bersamaan dengan kunjungan kelas adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan supervisor untuk megamati guru yang sedang belajar disuatu 

kelas. Tujuan observasi kelas ingin memperoleh data dan informasi secara langsung

mengenai segala sesuatu yang terjadi saat proses belajar mengajar berlangsung. Data 

dan informasi ini digunakan sebagai dasar bagi supervisor untuk melakukan 

pembinaan tehadap guru yang diobservasinya. 

3) Pembicaraan individual

Pembicaraan individual adalah suatu teknik dalam pemberian layanan kepada 

guru dengan mengadakan pembicaraan tentang masalah yang dihadapi guru. 

Umumnya, materi yang dipercakapkan adalah hasil-hasil kunjungan kelas dan 

observasi kelas yang telah dilakukan oleh supervisor. Pertemuan pribadi antara 

supervisor dengan guru untuk memberikan masalah-masalah khusus yang dihadapi 

guru. Dalam percakapan ini, supervisor berusaha menyadarkan guru akan kelebihan 

dan kekurangannya. Guru yang memutuskan dan menilai dirinya sendiri apakah 

sudah melakukan hal yang benar atau belum.
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b. Teknik Kelompok Dalam Supervisi  

1) Diskusi  kelompok

Diskusi adalah pertukaran pikiran atau pendapat melalui proses percakapan 

antara dua atau lebih individu tentang suatu masalah untuk dicari alternatif 

pemecahannya. Diskusi merupakan salah satu alat bagi supervisor untuk 

mengembangkan berbagai keterampilan pada diri guru-guru dalam mengahadapi 

berbagai masalah atau kesulitan dengan cara melakukan tukar pikiran antara satu 

dengan yang lain. Melalui teknik diskusi ini supervisor dapat membantu para guru 

untuk saling mengetahui, memahami atau mendalami suatu permasalahan, sehingga 

jika ada kekeliruan dalam mengungkapkan gagasan dan pikiran dapat diperbaiki.

2) Seminar

Seminar merupakan pertemuan ilmiah untuk menyajikan karya tulis baik 

berupa makalah maupun hasil-hasil penelitian. Seminar, juga menginformasikan dan 

membahas berbagai ide, konsep, dan temuan penelitian melalui suatu forum seminar. 

Seminar ini dapat dilaksanakan oleh suatu institusi secara formal yang diikuti oleh 

semua orang secara terbuka. Tetapi dapat juga dilakukan secara terbatas hanya 

kalangan internal saja, semua ini tentu saja dilakukan sesuai kebutuhan. Supervisor 

dapat menggunakan teknik seminar yang dilakukan bersama dengan guru-guru 

binaannya agar menghasilkan rumusan bersama yang dapat menjadi acuan bagi 

pendidik. Pengawas sekolah dan guru dapat ambil bagian dalam seminar yang 

dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang ada, atau ambil bagian melakukan 
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sendiri kegiatan seminar dengan menggunakan lembaga tempat kerja pengawas dan 

guru yang difasilitasi oleh kepala sekolahnya.

B. Implementasi Supervisi Akademik oleh Kepala Madrasah 

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. 

Sedangkan menurut Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi 

adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.17

Menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara paa aktivitas, aksi, 

tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya sekedar 

aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.18

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa implementasi adalah suatu 

tindakan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas tetapi dilakukan secara 

sungguh-sungguh berdasarkan aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai supervisor, kepala madrasah harus 

mampu menguasai dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia bertanggung jawab 

terhadap seluruh kegiatan madrasah, mengatur proses belajar mengajar, mengatur hal-

hal yang menyangkut kesiswaan, personalia, sarana prasarana yang dibutuhkan dalam 

pelajaran, ketatausahaan, keuangan serta mengatur hubungan dengan masyarakat. 

Selain itu, ia juga memiliki wewenang untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan 

pendidikan di lingkungan  madrasah yang dipimpinnya. Di samping itu, kepala 

                                                          
17Syafruddin Nurdin dan Usman, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, (Jakarta: 

Ciputat Press, 2003), h. 7.  
18Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70
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madrasah juga tidak hanya bertanggung jawab terhadap kelancaran jalannya seluruh 

kegiatan penyelenggaraan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap keadaan 

lingkungan sekolah, misalnya perbaikan gedung sekolah, penambahan ruang, 

penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan siswa, guru, dan petugas 

administrasi.19

Dari penjelasan di atas tampak bahwa peranan kepala madrasah dalam 

kegiatan supervisi sangatlah banyak. Karena itu, sebaiknya pelaksanaan semua 

kegiatan supervisi tersebut, kepala madrasah melibatkan para stafnya sehingga 

seluruh kegiatan supervisi dapat dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. 

Ada beberapa syarat menjadi seorang supervisor, jika dilihat dari 

kepribadiannya (personality) sayarat-syarat tersebut ialah:

a. Harus mempunyai perikemanusiaan dan solidaritas yang tinggi, dapat menilai 

orang lain dengan teliti dari segi kemanusiaannya serta dapat bergaul dengan 

baik

b. Harus dapat memelihara dan menghargai dengan sungguh-sungguh semua 

kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang yang berhubungan dengannya.

c. Harus berjiwa optimis yang berusaha mencari yang baik, mengharapkan yang 

baik dan melihat segi-segi yang baik.

d. Hendaknya bersifat adil dan jujur.

e. Tegas dan objektif (tidak memihak) 

                                                          
19 Ibid. h. 90-91.
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f. Harus berjiwa terbuka dan luas, sehingga mudah memberikan pengakuan 

terhadap prestasi yang baik

g. Jiwanya yang terbuka tidak boleh menimbulkan prasangka terhadap seseorang 

untuk selama-lamanya hanya karena suatu kesalahan saja

h. Jujur, terbuka dan penuh tanggung jawab

i. Harus cukup taktik, sehingga kritiknya tidak menyinggung perasaan orang

j. Sikapnya yang bersimpati terhadap guru-gurunya tidak akan menimbulkan 

depresi dan putus asa pada anggota-anggota stafnya

k. Sikapnya harus ramah, terbuka dan mudah dihubungi sehingga guru-guru dan 

siapa saja yang memerlukannya tidak akan ragu-ragu untuk menemuinya.

l. Dapat bekerja dengan tekun dan rajin serta teliti, sehingga merupakan contoh 

bagi anggota stafnya

m. Personel apperance terpelihara dengan baik, sehingga dapat menimbulkan 

respect dari orang lain

n. Terhadap murid-murid ia harus mempunyai perasaan cinta sedemikian rupa, 

sehingga ia secara wajar dan serius mempunyai perhatian terhadap mereka.20

Untuk menjalankan tindakan-tindakan dalam menjalankan tugasnya kepala 

madrasah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip supervisi akademik yang harus 

direalisasikan pada setiap proses supervisi akademik di sekolah-sekolah, yaitu 

sebagai berikut:

                                                          
20H.M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 183-184.
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a. Supervisi akademik harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang 

harmonis, bersifat terbuka, kesetiakawanan, dan informal. 

b. Supervisi akademik harus dilakukan secara berkesinambungan. 

c. Supervisi akademik harus demokratis. 

d. Program supervisi akademik harus integral dengan program pendidikan secara 

keseluruhan. 

e. Supervisi akademik harus komprehensif. 

f. Supervisi akademik harus konstruktif. 

g. Dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi keberhasilan program 

supervisi akademik harus obyektif berdasarkan kebutuhan nyata 

pengembangan profesional guru. 

Jika hal-hal tersebut diperhatikan dan benar-benar dilaksanakan oleh kepala 

madrasah, maka dapat diharapkan setiap madrasah akan berangsur-angsur maju dan 

berkembang sebagai alat yang benar-benar memenuhi syarat untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

Adapun indikator supervisi kepala madrasah menurut Undang-undang

PERMENDIKNAS No. 13 Tahun 2007  tugas supervisi kepala sekolah terdiri dari:

a. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru.
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Perencanaan program supervisi adalah penyusunan dokumen perencanaan 

pemantauan serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya 

mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.21

Terdapat sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan dalam perencanaan 

supervisi akademik, yaitu menyangkut: 

1) Objektifitas (data apa adanya) 

2) Tanggung jawab

3) Berkelanjutan 

4) Didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

5) Serta didasarkan pada kebutuhan dan kondisi sekolah.22

Selain itu, supervisi akademik juga mencakup buku kurikulum, kegiatan 

belajar mengajar, dan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Sasaran utama supervisi 

akademik adalah kemampuan guru-guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, memanfaatkan 

hasil penilaian untuk peningkatan layanan pembelajaran, menciptakan lingkungan 

belajar yang menyenangkan, memanfaatkan sumber belajar yang tersedia, dan 

mengembangakan interaksi pembelajaran (strategi, metode, dan teknik) yang tepat.23

                                                          
21Lantip Diat Prasojo, Sudiyono, Supervisi Pendidikan, (Yogyakarta: Gava Media, 2015), h. 

96.
22Ibid, h. 96.
23Ibid, h. 96-97.
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Tahap dalam perencanaan supervisi akademik yaitu persiapan supervisi 

akademik yang pada dasarnya adalah mempersiapkan berbagai perangkat berkaitan 

dengan pelaksanaan supervisi antara lain:

a) pengembangan instrumen supervisi yang telah disesuaikan dengan konsep 

Standar Nasional Pendidikan (SNP)

b) Identifikasi sekolah, melalui data base yang ada di Direktorat Pembinaan

c) Penetapan petugas sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya dalam tahap persiapan juga dilakukan “coaching” bagi petugas 

yang akan ke lapangan (sekolah). Pedoman supervisi, Instrumen supervisi, 

Pensekoran dan Penilaian, Pelaporan supervisi dan lainnya.24

b. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.

Pelaksanaan Supervisi Akademik adalah usaha untuk membantu meningkatkan 

dan mengembangkan potensi sumberdaya guru dapat dilaksanakan dengan berbagai alat 

dan teknik supervisi. Umumnya alat dan teknik supervisi dapat dibedakan dalam dua 

macam yaitu teknik yang bersifat individual ialah teknik yang dilaksanakan untuk 

seorang guru secara individual dan teknik yang bersifat kelompok, yaitu teknik yang 

dilakukan untuk melayani lebih dari satu orang.

Berkenaan dengan pelaksanaan supervisi, E. Mulyasa mengatakan terdapat tiga 

tahap dalam pelaksanaan dalam melakukan supervisi akademik, yaitu : 

                                                          
24 Ibid.
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1. Tahap pertemuan awal. Langkah yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah : 

a) Kepala sekolah menciptakan suasana yang akrab dengan guru, sehingga 

terjadi kerja sama kolegial. Dengan kondisi itu diharapkan guru dapat 

mengutarakan pendapatnya secara terbuka. 

b) Kepala sekolah dengan guru membahas rencana pembelajaran yang dibuat 

guru untuk menyepakati aspek mana yang menjadi fokus perhatian 

supervisi, serta menyempurnakan rencana pembelajaran tersebut. 

c) Kepala sekolah bersama guru menyusun instrumen observasi yang 

digunakan, atau memakai instrumen yang telah ada, termasuk bagaimana 

cara menggunakan dan menyimpulkannya. 

2. Tahap observasi kelas.Tahap ini guru mengajar dikelas, di laboratorium atau 

di lapangan, dengan menerapkan keterampilan yang disepakati bersama. 

Kepala sekolah melakukan observasi dengan menggunakan instrumen yang 

telah disepakati. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam observasi, 

yaitu:

a) Kepala sekolah menempati tempat yang telah disepakati bersama

b) catatan observasi harus rinci dan lengkap. 

c) Observasi harus berfokus pada aspek yang telah disepakati. 

d) Dalam hal tertentu, kepala madrasah perlu membuat komentar yang sifatnya 

terpisah dengan hasil observasi. 

e) Jika ada ucapan atau perilaku guru yang dirasa mengganggu proses 

pembelajaran, kepala sekolah perlu mencatatnya. 



33

3. Tahap pertemuan umpan balik, tahap ini observasi didiskusikan secara 

terbuka antara kepala sekolah dengan guru. 

Beberapa hal yang perlu dilakukan kepala sekolah dalam pertemuan balikan, 

antara lain: 

a) Kepala sekolah memberikan penguatan terhadap penempilan guru, agar 

tercipta suasana yang akrab dab terbuka. 

b) Kepala sekolah mengajak guru menelaah tujuan pembelajaran yang 

menjadi fokus perhatian dalam supervisi. 

c) Menanyakan perasaan guru tentang jalannya pelajaran. Sebaiknya 

pertanyaan diawali dari aspek yang dianggap berhasil, baru dilanjutkan 

dengan aspek yang dianggap kurang berhasil. Kepala sekolah jangan 

memberikan penilaian dan biarkan guru menyampaikan pendapatnya. 

d) Kepala sekolah menunjukkan data hasil observasi yang telah dianalisis dan 

diinterpretasikan. Beri kesempatan guru untuk mencermati data tersebut 

kemudian menganalisisnya. 

e) Kepala sekolah menanyakan kepada guru bagaimana pendapatnya terhadap 

data hasil observasi dan analisisnya. Dilanjutkan dengan mendiskusikan 

secara terbuka tentang hasil observasi tersebut. Dalam diskusi harus 

dihindari kesan “menyalahkan”. Usahakan agar guru menemukan sendiri 

kekuranganya. 
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f) Secara bersama menentukan rencana pembelajaran berikutnya, termasuk 

kepala sekolah memberikan dorongan moral bahwa guru mampu 

memperbaiki kekurangannya.25

c. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru.26

Hasil supervisi perlu ditindaklanjuti agar memberikan dampak yang nyata untuk 

meningkatkan profesionalisme guru. Tindak lanjut tersebut berupa penguatan dan 

penghargaan, teguran yang bersifat mendidik dan kesempatan untuk mengikuti pelatihan 

atau penataran lebih lanjut. Pemanfaatan hasil umpan balik supervisi akademik 

menyangkut dua kegiatan penting, yaitu berkenaan dengan pembinaan dan pemantapan 

instrumen supervisi. 

1) Pembinaan 

Kegiatan pembinaan dapat berupa pembinaan langsung maupun pembinaan tidak 

langsung. Pembinaan langsung, pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya 

khusus, yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Sedangkan 

pembinaan tidak langsung. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya 

umum yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi.

2) Pemantapan instrumen 

Kegiatan untuk memantapkan instrumen supervisi akademik dapat dilakukan 

dengan cara diskusi kelompok oleh para supervisor tentang instrumen supervisi akademik 

                                                          
25Direktorat Tenaga Kependidikan , Metode Dan Teknik Supervisi, 2008, hlm, 31.
26Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, Standar 

kepala Sekolah/madrasah, (Jakarta: BSNP,  2007), h. 12.
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maupun instrumen supervisi non akademik. Dalam memantapkan instrumen supervisi, 

dikelompokkan menjadi:

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

program semester, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil 

pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. 

b) Instrumen supervisi kegiatan belajar mengajar yang terdiri dari: lembar 

pengamatan dan suplemen observasi (keterampilan mengajar, karakteristik 

mata pelajaran, pendekatan klinis, dan sebagainya) 

c) Komponen dan kelengkapan instrumen, baik instrumen supervisi akademik 

maupun instrumen supervisi non akademik.

d) Penggandaan instrumen dan informasi kepada guru bidang studi binaan atau 

kepada pegawai sekolah lainnya untuk instrumen non akademik.27

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

a) Mengkaji rangkuman hasil penilaian

b) Apabila ternyata tujuan supervisi akademik dan standar-standar pemelajaran 

belum tercapai, maka sebaiknya dilakukan penilaian ulang terhadap 

pengetahuan, keterampilan dan sikap guru yang menjadi tujuan pembinaan

c) Apabila ternyata memang tujuannya belum tercapai maka mulailah 

merancang kembali program supervisi akademik guru untuk masa 

berikutnya; 

d) Membuat rencana aksi supervisi akademik berikutnya

                                                          
27Lantip Diat Prasojo, Sudiyono, Op.Cit., h. 123
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e) Mengimplementasikan rencana aksi tersebut pada masa berikutnya

f) Terdapat lima langkah pembinaan kemampuan guru melalui supervisi 

akademik, yaitu: menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis, analisis

kebutuhan, mengembangkan strategi dan media, menilai, dan revisi.28

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut supervisi diperlukan 

untuk mengukur seberapa berhasilnya program supervisi. Tindak lanjut dapat berupa 

temuan balikan terhadap guru untuk membahas hasil temuan dalam supervisi. Hasil ini 

digunakan untuk kemudian mengadakan perbaikan hal-hal yang dianggap belum 

maksimal. 

Kepala madrasah di samping harus memiliki ilmu administrasi dan 

memahami fungsi-fungsi ilmu administrasi dengan sebaik-baiknya, untuk dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik seorang supervisor harus memiliki ciri-ciri dan 

sifat-sifat seperti berikut:

a. Berpengetahuan luas tentang seluk beluk semua pekerjaan yang berada di 

bawah pengawasannya

b. Menguasai/memahami benar-benar rencana dan program yang telah 

digariskan yang akan dicapai oleh setiap lembaga atau bagian

c. Berwibawa, dan memiliki kecakapan praktis tentang teknik-teknik 

kepengawasan, terutama human relation

d. Memiliki sifat jujur, tegas, konsekuen, ramah dan rendah hati

                                                          
28 Ibid, h. 123-124
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e. Berkemauan keras, rajin bekerja demi tercapainya tujuan atau program yang 

telah digariskan/disusun.29

C. Efektivitas Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah 

Kepala madrasah jika melaksanakan supervisi, maka ia harus mampu 

melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja 

tenaga kependidikan. Pengawasan dan pengendalian, ini merupakan kontrol agar 

kegiatan pendidikan di sekolah terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. 

Pengawasan dan pengendalian juga merupakan tindakan preventif untuk mencegah

agar para tenaga kependidikan tidak melakukan penyimpangan dan lebih berhati-hati 

dalam melaksanakan pekerjaannya.30

Adapun upaya-upaya dan kegiatan kepala madrasah dalam memberikan 

bantuan kepada personel pendidikan untuk mengembangkan proses pendidikan yang 

lebih baik dan untuk meningkatkan mutu pendidikan diantaranya sebagai berikut:

a. Menyampaikan gagasan, prosedur dan bahan material untuk menilai dan 
mengembangkan kurikulum

b. Mengembangkan pedoman, petunjuk, cara dan bahan penunjang lainnya 
untuk melaksanakan kurikulum

c. Merencanakan perbaikan metode proses belajar mengajar secara formal 
melalui penataran, lokakarya, seminar, sanggar kerja, diskusi, dan kunjungan 
dinas

d. Membina dan mengembagkan organisasi profesi seperti : Musyawarah Guru 
Bidang Studi, Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala 
Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Penilik Sekolah (KKPS)

                                                          
29Ibid. h. 85-86
30E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 

111.
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e. Membina, membimbing dan mengarahkan guru-guru kepada peningkatan 
pengetahuan,  kemampuan dan keterampilan melaksanakan proses belajar 
mengajar

f. Menilai kurikulum, sarana prasarana, prosedur berdasarkan tujuan 
pendidikan31.

Secara khusus dan lebih konkrit lagi, kegiatan-kagiatan yang dilakukan kepala 

madrasah sebagai supervisor dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Menghadiri rapat atau pertemuan organisasi-organisasi profesional, seperti 

PGRI, Ikatan Sarjana Pendidikan, dan sebagainya.

b. Mendiskusikan tujuan-tujuan dan filsafat pendidikan dengan guru-guru

c. Mendiskusikan metode-metode dan teknik-teknik dalam rangka pembinaan 

dan pengembangan proses belajar mengajar

d. Membimbing guru-guru dalam penyususnan Program Catur Wulan atau 

Program Semester, dan Program Satuan Pelajaran

e. Membimbing guru-guru dalam memilih dan menilai buku-buku untuk 

perpustakaan sekolah dan buku-buku pelajaran bagi murid-murid.

f. Membimbing guru-guru dalam menganalisis dan menginterpretasi hasi tes dan 

penggunaannya bagi perbaikan proses belajar mengajar

g. Melakukan kunjungan kelas atau classroom visitation dalam rangka supervisi 

klinis

h. Mengadakan kunjungan observasi atau observation visit bagi guru-guru demi 

perbaikan cara mengajarnya

                                                          
31H.M. Daryanto, Op.Cit. h. 175.
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i. Mengadakan pertemuan-pertemuan individual dengan guru-guru tentang 

masalah-masalah yang mereka hadapi atau kesulitan-kesulitan yang meraka 

alami

j. Menyelenggarakan manual atau buletin tentang pendidikan dalam ruang 

lingkup bidang tugasnya

k. Berwawancara dengan orang tua murid dan pengurus BP3 atau POMG 

tentang hal-hal yang mengenai pendidikan anak-anak mereka.32

Efektivitas yang dimaksudkan penulis adalah efektivitas pelaksanaan 

supervisi akademik yang dilakukan kepala madrasah dalam pengembangan belajar 

mengajar. Efektivitas pelaksanaan supervisi akademik hanya dapat terwujud dengan 

baik jika kepala madrasah mampu melaksanakan perannya sebagai supervisor dan 

merealisasikannya dengan baik sesuai dengan tujuan supervisi. Suatu pekerjaan dapat 

dikatakan efektiv jika pekerjaan itu memberi hasil yang sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan. 

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang 

telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif 

apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat:

H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat S. yang menyatakan 
bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang 
telah ditentukan sebelumnya.”33

                                                          
32M Ngalim Purwanto, Op.Cit. h. 119-120
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Dari pengertian di atas yang dimaksud efektivitas adalah suatu ukuran 

terhadap sasaran yang benar-benar hendak dicapai. Dengan kata lain, efektivitas 

adalah ukuran keberhasilan dari rencana yang telah ditetapkan, dengan maksud 

tercapai atau tidaknya suatu kegiatan yang telah direncanakan. Supervisi dapat 

dikatakan efektif apabila supervisi mampu memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Membantu para guru secara individual dan secara kelompok dalam 
memecahkan masalah-masalah pengajaran yang mereka masing-masing 
hadapi.

2. Mengkoordinasikan seluruh usaha-usaha pengajaran menjadi perilaku 
edukatif yang terintegrasi dengan baik.

3. Menyelenggarakan program latihan dalam jabatan yang kontinu bagi guru-
guru

4. Membangun suatu ilmiah yang berhbungan dengan penilaian dan perbaikan 
program-program pengajaran di sekolah.

5. Memperoleh alat-alat pengajaran yang bermutu dan mencukupi.
6. Membangkitkan dan memelihara kegairahan guru yang kuat untuk mencapai 

prestasi kerja yang semakin baik.
7. Membangun hubungan-hubungan yang baik dan kerjasama yang produktif 

antara sekolah, lembaga-lembaga sosial lainnya, dan masyarakat.34

Sebagai kepala madrasah yang berperan sebagai supervisor, kepala madrasah 

dituntut untuk dapat melaksanakan supervisi dengan efektiv, guna dapat 

meningkatkan situasi belajar mengajar yang efektiv dan efisien yang pada umumnya 

yaitu membantu dewan guru dalam melaksanakan tugas mereka. 

                                                                                                                                                                     
33Http://Repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1672/BAB II.pdf. diakses pada 

28/09/2017 pukul: 22.00
34Oteng Sutisna, Administrasi Pendidikan Dasar dan Teoritis Untuk Praktik Profesional, 

(Bandung: Angkasa, 1989), h. 280.
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E. Mulyasa mengatakan bahwa prinsip untuk menilai efektivitas adalah 

terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan adanya 

partisipasi aktiv dari anggota.35

Berdasarkan prinsip-prinsip efektivitas yang telah disebutkan sebelumnya, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa standarisasi efektivitas pelaksanaan supervisi 

yang dilaksanakan oleh kepala madrasah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Terlaksananya semua tugas pokok

Terlaksananya semua tugas pokok yang dimaksudkan disini adalah semua 

tugas pokok yang harus dilakukan oleh kepala madrasah dalam melaksanakan 

supervisinya, yaitu merencanakan program supervisi akademik, melaksanakan 

supervisi akademik, dan menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap dewan 

guru guna memberikan bantuan kepada personel pendidikan, peningkatan 

profesionalisme guru, dan untuk mengembangkan proses pendidikan yang lebih baik 

dan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

b. Tercapainya tujuan

Apabila kita berbicara tentang tercapainya tujuan, maka yang menjadi tujuan 

disini adalah tujuan dari pelaksanaan supervisi, yaitu untuk mengetahui situasi agar 

dapat mengukur tingkat perkembangan kegiatan sekolah dalam usahanya mencapai 

                                                          
35E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi Karakteristik Dan Implementasi, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 109
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tujuan, atau dengan kata lain tujuan supervisi adalah mengembangkan situasi belajar 

dan mengajar agar menjadi lebih baik.

c. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu disini sangat berkaitan erat dengan efektivitas 

pelaksanaannya, disini kepala madrasah yang berperan sebagai supervisor harus 

melakukan supervisi dengan baik dan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, 

karena seorang kepala madrasah memiliki batas periode dalam memimpin suatu 

sekolah, sehingga kepala madrasah dituntut untuk dapat melakukan tugas dan 

tanggung jawabnya dalam batas waktu yang telah ditetapkan, hal ini juga berkaitan

dengan periode tahunan atau bulanan tentang apa dan kapan tugas dan tanggung 

jawabnya harus diselesaikan sebagai kepala madrasah.

d. Adanya partisipasi aktiv dari anggota

Efektivitas pelaksanaan supervisi yang dilakukan kepala madrasah dapat 

dikatakan baik apabila mendapat partisipasi aktiv dari dewan guru dan para stafnya, 

sehingga akan terjadi komunikasi dan hubungan yang baik pula antara kepala 

madrasah dan dewan guru serta para stafnya, pelaksanaan supervisi yang dilakukan 

kepala madrasah sering dianggap sebagai suatu hal yang menakutkan bagi dewan 

guru, hal ini dikarenakan pelaksanaan supervisi yang dilakukan kurang eektiv dan 

efisien.



43

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses 

penelitian, sedangkan penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan 

percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-

fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru 

dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.1

Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah suatu 

prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis 

untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk 

mendapatkan pengertian atau hal-hal baru dan menaikkan tingkat ilmu serta 

teknologi.

Berdasarkan pada permasalahan penelitian ini, penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. 

Metode kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 

                                                          
1S. Margono, Metodologi Penelitian Pendiikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 1.
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data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.2

Metode yang dipakai dalam mengumpulkan data adalah metode deskriptif

yaitu penelitian yang menggambarkan kondisi di lapangan apa adanya yang 

dirancang untuk memperoleh informasi tentang implementasi supervisi akademik di 

MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan. Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif, penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alami. 

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan secara alamiah, apa adanya dalam 

situasi normal baik keadaan dan kondisinya. Model penelitian ini bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya: 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Dimana penelitian ini hanya 

melukiskan suatu objek tertentu, kemudian setelah data terkumpul dilakukan analisis 

data untuk mendapatkan kesimpulan.

B. Sumber Data Penelitian

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data 

diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang 

                                                          
2Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

h. 9.
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merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, baik pertanyaan tertulis 

maupun lisan.3

Berdasarkan uraian di atas menurut Lofland (sebagaimana yang dikutip oleh 

Lexy J. Moleong) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Berkaitan dengan hal itu maka jenis data dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber 

data tertulis, foto dan statistik.4

Adapun sumber data terdiri atas dua macam, sebagai berikut: 

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.5 Dalam penelitian ini sumber data primer yang diperoleh 

oleh peneliti adalah hasil wawancara dengan kepala madrasah, guru pendidikan 

agama islam di Madrasah Aliyah GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan. 

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.6 Sumber 

data sekunder yang diperoleh peneliti adalah data yang diperoleh langsung dari pihak-

pihak yang berkaitan berupa data-data madrasah dan berbagai literatur yang relevan 

dengan pembahasan.
                                                          

3Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000),
h. 11. 

4Ibid, h. 157.
5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D, (Bandung: alfabeta, 

2009), h. 253.
6 Ibid.
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Dari penjelasan teori tersebut maka penulis dapat menentukan sumber data 

penelitian ini yaitu:

a. Kepala Madrasah

b. Guru pendidikan agama islam di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way 

Kanan

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural setting 

(kondisi alamiah). Sumber data primer pada metode pengumpulan data lebih banyak 

pada observasi berperanserta (indepth observation), wawancara mendalam (indepth 

interview) dan dokumentasi.7

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan antara lain adalah:

wawancara (Interview), observasi (pengamatan) dan dokumentasi.

1. Metode Interview (Wawancara)

Metode Interview (Wawancara) yaitu metode pengumpulan data dengan jalan 

tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan 

penelitian. Esterberg (2002) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu : 

wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur.8 Sebagai berikut :

                                                          
7 Ibid, h. 225.
8 Sugiyono, Op.Cit., h. 233.
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a. Wawancara Tersetruktur adalah wawancara tersetrukur digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

b. Wawancara Semistruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam 

kategori In-Dept-Interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas 

bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara 

jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, 

dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

c. Wawancara Tidak  Tersetruktur adalah wawancara tidak tersetruktur 

adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap 

untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.9

Ditinjau dari pelaksanaannya, penulis menggunakan metode wawancara  

semistruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas, tujuan dari wawancara jenis 

ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang 

diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Metode ini, penulis tujukan 

kepada Kepala madrasah, dan guru guna memperoleh penjelasan mengenai 

implementasi supervisi akademik di Madrasah Aliyah GUPPI Banjit Kabupaten Way 

Kanan.

                                                          
9 Ibid
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2. Metode Observasi (Pengamatan) 

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi 

(pengamatan) adalah alat pengukur data yang dilakukan degan cara mengamati dan 

mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.10

Macam-macam observasi:

a. Observasi Partisipatif, dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber 

data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa 

yang dikerjakan oleh sumber data. Observasi jenis ini digolongkan menjadi 4 

yaitu: 

1) Partisipasi pasif (peneliti datang di tempat kegiatan yang diamati, tetapi 

tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut).

2) Partisipasi moderat (peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi 

partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya)

3) Partisipasi aktif (peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh nara 

sumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap)

4) Partisipasi lengkap (dalam mengumpulkan pengumpulan data, peneliti 

sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data).11

                                                          
10Kartini Kartono, Pengantar Metode Riset Soosial, (Bandung: Alumni, 2008), h. 70. 
11 Sugiyono, Op.Cit., h. 227.
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b. Observasi Terus-terang atau Tersamar, dalam hal ini, peneliti dalam 

melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, 

bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi, mereka yang diteliti mengetahui 

sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.12

c. Observasi Tak Berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara 

sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena 

peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati.13

Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

observasi partisipatif, dengan jenis golongan partisipasi pasif dimana penulis tidak 

ikut serta dalam kegiatan atau situasi yang dilakukan observan. Adapun hal-hal yang 

akan diobservasi adalah tentang implementasi supervisi  akademik di MA GUPPI 

Banjit Kabupaten Way Kanan. Metode observasi dilakukan di Madrasah Aliyah

GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan 

supervisi akademik. Adapun observasi ini dilakukan terhadap kepala madrasah dan 

guru. 

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.14 Metode 

dokumentasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian untuk  memperoleh 

                                                          
12 Ibid. h. 228.
13 Ibid.
14 Ibid. h. 240.
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data-data yang bentuknya, berupa tulisan, gambar, catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya. 

Adapun data-data yang dihimpun melalui metode dokumentasi dalam 

penelitian ini adalah proses belajar mengajar, sejarah singkat berdirinya Madrasah 

Aliyah GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan, data pegawai, data siswa, sarana dan

prasarana, visi dan misi struktur organisasi, dan dokumen-dokumen lainnya yang 

berkenan dengan penelitian ini.

Jadi metode dokumentasi adalah suatu cara pengambilan atau pengumpulan 

data dengan cara mengumpulkan suatu bukti-bukti tertulis, cetak, gambar, dan 

sebagainya.

D. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

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

dan orang lain.15  

Adapun metode berfikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

induktif atau mengumpulkan bukti-bukti khusus yang kemudian ditarik suatu 

                                                          
15 Ibid,. h. 244.
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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 dalam penelitian meliputi:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

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

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

hal-hal yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi 

data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. 

2. Data Display (penyaajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplay data maka akan 

mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami.
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3. Conclusion drawing/vertification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi Kesimpulan yang disimpulkan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak diperlukan, bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab masalah dirimuskan sejak awal 

tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan ruusan masalah dalam  penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara.16  

E. Uji Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data yang meliputi tingkat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), dan kepastian (confirmability) dari hasil 

penelitian ini, penulis melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan 

peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

Pengujian keabsahan data dengan meningktakan ketekunan ini dilakukan 

dengan cara peneliti membaca semua catatan hasil penelitian secara cermat, sehingga 

                                                          
16 Ibid, h. 337-345.
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dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya. Sebagai bekalnya adalah peneliti 

membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumnetasi-

dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.17

2. Triangulasi 

Triangulasi dilakukan dengan cara triangulasi teknik. Triangulasi teknik 

dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu 

dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.18

3. Member Check

Pengujian keabsahan data dengan member check dilakukan dengan cara 

mendiskusikan hasil penelitian kepada sumber-sumber data yang telah memberikan 

data, yaitu kepala madrasah, guru atau staf dan masyarakat skitar.19

                                                          
17 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), h. 410.
18 Ibid., h. 411.
19 Ibid.
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BAB IV
PENYAJIAN DATA LAPANGAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum MA GUPI Banjit Kabupaten Way Kanan

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 

mengelola khususnya dibidang dibawah pengawasan Departemen Agama Republik 

Indonesia. Saat ini Yayasan GUPPI Argomulyo Banjit telah mengelola dua Madrasah 

dan Satu pondok Pesantren Yaitu :

a. Madrasah Tsanawiyah (MTs) GUPPI

b. Madrasah Aliyah (MA) GUPPI

c. Pondok Pesantren An-Nahdloh

Pendiri Yayasan GUPPI Argomulyo Banjit yaitu :

a. Sugeng Utomo, BA

b. Mas’ud

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

a. Pembina : - M. Trimo dan H. Abdul Mui’an

b. Ketua : Sugeng Utomo, BA

c. Sekretaris : Boimin

d. 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.
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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 

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 November 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 :

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

b. Madrasah Aliyah (MA) : Marhadi, S.Pd
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c. Pondok Pesantren An-Nahdloh : Ky. Sugeng Utomo, BA

Pengurus Yayasan GUPPI Argomulyo Banjit :

a. Pembina : Drs. M. Yusuf Yasin

b. Ketua : Sugeng Utomo, BA

c. Sekretaris : Marhadi, S.Pd

d. Bendahara : Mas’ud

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

Yang menjadi visi dari Madrasah Aliyah GUPPI Banjit Kabupaten Way 

Kanan adalah: menciptakan sumber daya manusia berkualitas, islami, dan mandiri.  

Sedangkan yang menjadi misi dari Madrasah Aliyah GUPPI Banjit Kabupaten 

Way Kanan:
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a. Menyediakan tenaga guru yang profesional.

b. Melengkapi sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan kebutuhan dan 

tuntutan perkembangan  iptek.

c. Mengadakan latihan kepemimpinan dan keterampilan.

Dan yang menjadi tujuan dari Madrasah Aliyah GUPPI Banjit Kabupaten 

Way Kanan adalah: mewujudkan manusia yang mandiri dengan berwawasan iptek 

dan imtak dan memiliki  rasa satu kebangsaan.

3. Keadaan Guru dan Karyawan MA GUPPI Banjit Kabupaten Way 

Kanan

Tabel 2
Data keadaan guru dan karyawan MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan 
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 

SI
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dan Guru
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

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



60

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

30 Ema Yunita, S. Pd GTY Swasta Guru SI

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

Sumber: Hasil dokumentasi MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan.

4. Keadaan Sarana dan Prasarana MA GUPPI Banjit Kabupaten Way 

Kanan

Tabel 3

Data keadaan sarana dan prasarana MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan 

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
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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: Hasil dokumentasi MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan 

5. Data Siswa di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan 

Tabel 4
Data siswa di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan

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: Hasil dokumentasi MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan
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6. Implementasi Supervisi Akademik di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way 

Kanan.

Supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala madrasah adalah proses 

untuk membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya mengelola proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajarannya, dengan misi utama dari 

kegiatan supervisi akademik yaitu untuk mengoptimalkan upaya pencapaian sasaran 

akademik berupa penguasaan murid atas mata pelajaran yang diajarkan. Guru dalam 

mengembangkan kemampuan dan meningkatkan mutu pendidikan memerlukan 

bimbingan, pembinaan, dan pengawasan dari kepala madrasah.

Hal ini juga yang dilaksanakan oleh bapak Dede Surawan, S. HI selaku kepala 

madrasah MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan penelitian yang 

penulis lakukan bahwa kepala madrasah telah melakukan beberapa tugasnya sebagai 

supervisor, yaitu sebagai berikut:

1. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru.

2. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik supervisi.

3. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru 1

                                                          
1Hasil wawancara dengan bapak Dede Surawan, S. HI selaku kepala madrasah MA GUPPI 

Banjit Kabupaten Way Kanan, 15 Februari  2018.
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Dengan terlaksananya peran kepala madrasah yang telah disebutkan di atas, 

yaitu merencanakan program supervisi akademik dengan penyusunan dokumen 

perencanaan pemantauan serangkaian kegiatan untuk membantu guru 

mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran, hal ini ditunjukkan dengan dewan guru yang menyiapkan 

perangkat pembelajaran sebagai perlengkapan dilaksanakan supervisi, dan kepala 

madrasah menetapkan dan melatih petugas pembantu yaitu guru senior atau guru 

yang mampu yang akan ke lapangan sekolah saat pelaksanaan supervisi.

Selain itu, kepala madrasah MA GUPPI Banjit bapak Dede Surawan juga 

melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan 

dan teknik supervisi yang diarahkan pada kegiatan belajar mengajar  dalam rangka 

pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Kepala madrsah mengadakan pertemuan 

awal yaitu rapat dengan dewan guru membuat kesepakatan mengenai aspek yang 

menjadi fokus pengamatan, observasi kelas dan mengadakan pertemuan akhir/umpan 

balik.

Kemudian yang terakhir yang dilakukan kepala madrasah dalam pelaksanaan 

supervisi akademik adalah tindak lanjut. Tindak lanjut tersebut berupa penguatan dan 

penghargaan, teguran yang bersifat mendidik, dan kesempatan untuk mengikuti 

pelatihan atau penataran lebih lanjut.

Kepala madrasah sudah melaksanakan peranannya sebagai supervisor, 

meskipun belum semua kegiatan kepala madrasah sebagai supervisor itu terlaksana, 

namun pelaksanaan supervisi sudah memenuhi beberapa prinsip penilaian kriteria 
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efektivitas pelaksanaan supervisi akademik yaitu tentang terlaksananya semua tugas 

pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan partisipasi aktiv dari anggota.

B. Pembahasan Dan Analisis Data

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 di lapangan. Dalam melakukan analisis data ini 

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

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

menjadi data pokok sehingga dalam penelitian 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 memahami apa yang sebenarnya terjadi, dan tentu saja 

mempermudah penulis untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami. Pada tahap selanjutnya atau tahap terakhir adalah 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.
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Sehingga dengan beberapa tahap dalam pengolahan data, akan menghindari 

kesalahan-kesalahan dalam pengambilan keputusan yang akan dijadikan fakta tentang 

bagaimanakah implementasi supervisi akademik di MA GUPPI Banjit Kabupaten 

Way Kanan dan apa saja yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat 

dalam pelaksanannya.

Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi supervisi akademik di MA 

GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan dan apa saja yang menjadi faktor pendorong 

dan faktor penghambat dalam pelaksanannya berikut hasil penelitian yang penulis 

lakukan mulai pada 15 Februari 2018 baik melalui teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi kepada bapak Dede Surawan, S. HI selaku kepala madrasah dan guru 

pendidikan agama islam di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan.

1. Implementasi Supervisi Akademik oleh Kepala Madrasah

Menurut Undang-Undang PERMENDIKNAS No. 13 Tahun 2007  kepala 

madrasah dikatakan sukses dalam melaksanakan supervisi apabila kepala madrasah 

sudah melaksanakan tugas-tugas sebagai supervisor diantaranya terdiri dari:

a. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru.

b. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.
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c. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru.2

Mengacu pada pendapat tersebut, berdasarkan penelitian dilapangan baik 

melalui interview, observasi dan dokumentasi kepala Madrasah Aliyah GUPPI Banjit 

Kabupaten Way Kanan telah menjalankan peranannya sebagai supervisor yaitu 

sebagai berikut:

a. perencanaan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru.

Berdasarkan hasil interview diperoleh keterangan bahwa kepala madrasah 

dalam menjalankan peranannya sebagai supervisor adalah yang pertama dengan 

perencanaan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme 

guru. Dari indikator tersebut ada 4 item yang penulis ingin jabarkan sebagai 

keterangan, yaitu sebagai berikut:

Item no. 1 : Apasajakah hal-hal yang bapak lakukan dalam melaksanakan 

supervisi akademik?

Hasil jawaban : “Sebelum melaksanakan supervisi, terlebih dahulu bapak 
merencanakannya, melaksanakan sesuai dengan yang telah 
direncanakan sebelumnya dan megadakan evaluasi untuk hal-hal 
yang dianggap masih kurang baik pelaksanaannya”.3

Hasil interview di atas kepala madrasah telah melakukan perencanaan 

program supervisi akademik sebelum melaksanakan tindakan supervisi, hal ini sesuai 

                                                          
2Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, Standar 

kepala Sekolah/madrasah, (Jakarta: BSNP,  2007), h. 12
3Hasil wawancara dengan bapak Dede Surawan, S. HI selaku kepala madrasah MA GUPPI 

Banjit Kabupaten Way Kanan, 15 Februari  2018.
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dengan hasil observasi yang dilakukan penulis pada tanggal 16 Februari 2018 yang 

dapat dilihat pada tabel 5 mengenai observasi data pelaksanaan supervisi akademik 

oleh kepala madarah.

Item no. 2 : Apakah kepala madrasah mengimplementasikan pengembangan 

instrumen supervisi yang telah disesuaikan dengan konsep Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) dalam perencanaan supervisi?

Hasil jawaban : “Iya, kepala madrasah mengembangkan instrumen supervisi dengan 
cara guru-guru diharuskan mempersiapkan bahan untuk mengajar”.4

Hasil interview tersebut dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah telah 

mengimplementasikan pengembangan supervisi akademik, hal ini sesuai dengan hasil 

observasi yang telah penulis lakukan yang ditunjukkan dengan adanya bahan ajar 

yang telah dewan guru buat seperti RPP, program tahunan, program semester, 

pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan 

proses pembelajaran. Untuk memperkuat hasil data yang telah penulis peroleh 

melalui wawancara dan observasi penulis lakukan dokumentasi terkait hal tersebut 

sebagai bukti fisiknya yang dapat dilihat di lampiran dokumentasi pada lampiran 7, 

lampiran 8, lampiran 9 dan lampiran 10.

Item no. 3 : Apakah kepala madrasah mengidentifikasi sekolah, melalui data 

base yang ada di Direktorat Pembinaan dalam perencanaan 

supervisi? 

                                                          
4Hasil wawancara dengan Guru Pendidikan Islam MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan, 

15 Februari 2018.
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Hasil jawaban : “Iya, kepala madrasah dalam mempersiapkan dan membuat 
perencanaan program supervisi akademik disesuaikan dengan 
panduan Direktorat Pembinaan dalam supervisi akademik”.5

Hasil interview di atas sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan penulis 

kepala madrasah telah melakukan perencanaan program supervisi akademik sebelum 

melaksanakan tindakan supervisi yaitu kepala madrasah mempersiapkan dan 

membuat perencanaan program supervisi akademik disesuaikan dengan panduan 

Direktorat Pembinaan dalam supervisi akademik

Item no. 4 : Apakah kepala madrasah menetapkan petugas sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan dan melatihnya?

Hasil jawaban : “Iya, kepala madrasah menetapkan dan melatih petugas 
pembantu yang akan ke lapangan sekolah saat pelaksanaan 
supervisi”.6

Hasil interview tersebut dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah telah 

menetapkan petugas sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan melatihnya 

yang akan ke lapangan sekolah saat pelaksanaan supervisi, hal ini sesuai dengan hasil 

observasi yang telah penulis lakukan pada tanggal 17 Februari 2018 yang ditunjukkan 

dengan adanya guru senior atau guru yang dianggap mampu untuk membantu proses 

pelaksaan supervisi akademik saat ke lapangan, dapat dilihat pada tabel 5.

b. Pelaksanaan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik supervisi. 
                                                          

5Hasil wawancara dengan  Guru Pendidikan Islam MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan, 
15 Februari 2018.

6Hasil wawancara dengan  Guru Pendidikan Islam MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan, 
15 Februari 2018.
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Berdasarkan hasil interview diperoleh keterangan bahwa kepala madrasah 

dalam menjalankan peranannya sebagai supervisor yang kedua adalah dengan 

melaksanakan program supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik supervisi. Dari indikator tersebut ada 4 item yang penulis 

ingin jabarkan sebagai keterangan berikut:

Item no. 1 : Apa sajakah langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan 

bapak dalam pelaksanaan supervisi akademik?

Hasil jawaban : “Yang pertama bapak lakukan adalah menjadwalkan 
pelaksanaan supervisi, menyampaikan kepada guru terkait 
jadwal tersebut dan hal-hal yang harus dipersiapkan, kemudian 
memeriksa perlengkapan kerangka pembelajaran guru, lalu 
pelaksanaan supervisi di kelas dan selanjutnya evaluasi”.7

Hasil interview tersebut dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah telah 

melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan 

dan teknik supervisi, yaitu dengan menjadwalkan pelaksanaan supervisi, 

menyampaikan kepada guru terkait jadwal tersebut dan hal-hal yang harus 

dipersiapkan guru, kemudian memeriksa perlengkapan kerangka pembelajaran guru, 

lalu pelaksanaan supervisi di kelas dan selanjutnya evaluasi. hal ini sesuai dengan 

hasil observasi yang telah penulis lakukan yang ditunjukkan dengan guru membuat 

dan mempersiapkan bahan ajar. Untuk memperkuat hasil data yang telah penulis 

peroleh melalui wawancara dan observasi yang dapat dilihat pada tabel 5, serta 

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

Februari 2018
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penulis lakukan dokumentasi terkait hal tersebut sebagai bukti fisiknya yang dapat 

dilihat di lampiran dokumentasi, lampiran 11.

Item no. 2: : Apakah kepala madrasah melaksanakan pertemuan awal pada 

program supervisi dan apasajakah kegiatannya?

Hasil jawaban : “Iya, kegiatan yang dilakukan kepala madrasah adalah 
mengadakan rapat dengan guru-guru untuk menyampaikan hal-
hal yang akan disupervisi dan membuat kesepakatan mengenai 
aspek yang menjadi fokus pengamatan”.8

Berdasarkan hasil interview sesuai dengan hasil observasi yang telah penulis 

lakukan, yang dapat dilihat pada tabel 5 diperoleh keterangan bahwa kepala madrasah 

telah melakukan pertemuan awal pada pelaksanaan program supervisi dengan 

mengadakan rapat dengan guru-guru untuk menyampaikan hal-hal yang akan 

disupervisi dan membuat kesepakatan mengenai aspek yang menjadi fokus 

pengamatan. Penulis juga melakukan dokumentasi untuk memperkuat hasil 

wawancara dan observasi sebagai bukti fisik yang dapat dilihat pada daftar lampiran 

dokumentasi, pada lampiran 11.

Item no. 3 : Apakah kepala madrasah melaksanakan tahap observasi kelas 

dan bagaimana proses kegiatannya?

Hasil jawaban : “Iya, ada dua bagian yang diobservasi oleh kepala madrasah 
pada tahap ini yaitu persiapan pembelajaran dan kegiatan 
pembelajaran. Kepala madrasah mengamati aspek yang telah 
disepakati, menggunakan instrumen observasi, kepala madrasah 

                                                          
8 Hasil wawancara dengan dewan guru agama islam di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way 

Kanan, pada 15 Februari 2018
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membuat catatan pada saat observasi berkenaan dengan perilaku 
guru dan siswa”.9

Dari hasil interview dan sesuai hasil observasi yang telah penulis lakukan 

diperoleh keterangan bahwa kepala madrasah telah melakukan observasi kelas pada 

pelaksanaan program supervisi, yaitu observasi pada tahap persiapan pembelajaran 

dan kegiatan pembelajaran. Pada saat observasi kepala madrasah mengamati aspek 

yang telah disepakati, menggunakan instrumen observasi, kepala madrasah membuat 

catatan pada saat observasi berkenaan dengan perilaku guru dan siswa. 

Item no. 4 : Apakah kepala madrasah melaksanakan tahap umpan balik 

setelah melakukan observasi kelas?

Hasil jawaban : “Iya, pada tahap temu akhir/umpan balik ini kepala madrasah 
menilai dan sudah dibentuk lembar penilaian keterampilan 
mengajar guru sesuai dengan catatan yang sudah dibuat oleh 
kepala madrasah pada saat dilakukannya observasi dan 
mendiskusikannya dengan guru”. 10

Dari hasil interview di atas dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah

melaksanakan tahap umpan balik, kepala madrasah menilai dan sudah dibentuk 

lembar penilaian keterampilan mengajar guru sesuai dengan catatan yang sudah 

dibuat oleh kepala madrasah.

c. Tindaklanjut hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru.

                                                          
9 Hasil wawancara dengan dewan guru agama islam di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way 

Kanan, pada 15 Februari 2018
10 Hasil wawancara dengan dewan guru agama islam di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way 

Kanan, pada 15 Februari 2018
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Berdasarkan hasil interview diperoleh keterangan bahwa kepala madrasah 

dalam menjalankan peranannya sebagai supervisor yang terakhir adalah dengan 

mengadakan tindaklanjut program supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru. Dari indikator tersebut ada 4 item yang penulis 

ingin jabarkan sebagai keterangan berikut:

Item no. 1 : Apakah kepala madrasah memberikan penilaian hasil kerja 

guru?

Hasil jawaban : “Iya, kepala madrasah menunjukkan data hasil observasi yang 
telah dianalisis dan diinterpretasikan, kepala madrasah 
menanyakan kepada guru bagaimana pendapatnya terhadap data 
hasil observasi dan analisisnya”.11

Berdasarkan hasil interview di atas dan sesuai dengan hasil observasi yang 

dilakukan penulis,  kepala madrasah telah memberikan penilaian hasil kerja guru

pada tahap evaluasi dan tindaklanjut program supervisi akademik, kepala madrasah 

menunjukkan data hasil observasi yang telah dianalisis dan diinterpretasikan, kepala 

madrasah menanyakan kepada guru bagaimana pendapatnya terhadap data hasil 

observasi dan analisisnya.

Item no. 2 : Apakah kepala madrasah mengkaji dan mendiskusikan hasil 

penilaian dengan guru?

Hasil jawaban : “Iya, kepala madrasah dan para guru mendiskusikan hasil 
observasi secara terbuka. Hal-hal yang dilakukan kepala 
madrasah diantaranya kepala madrasah  mengajak guru 
menelaah tujuan pembelajaran yang menjadi fokus perhatian 

                                                          
11Hasil wawancara dengan dewan guru agama islam di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way 

Kanan, pada 15 Februari 2018
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dalam supervisi, dan secara bersama menentukan rencana 
pembelajaran berikutnya, termasuk kepala madrasah 
memberikan dorongan moral bahwa guru mampu memperbaiki 
kekurangannya”.12

Dari hasil interview dan sesuai hasil observasi yang telah penulis lakukan 

diperoleh keterangan bahwa kepala madrasah telah mengkaji dan mendiskusikan hasil 

penilaian dengan guru, hal ini ditunjukkan dengan kepala madrasah dan para guru 

mendiskusikan hasil observasi secara terbuka. 

Item no. 3 : Bagaimana tindak lanjut dari program supervisi yang telah 

dilaksanakan? apakah secara langsung membuat perencanaan 

aksi supervisi akademik berikutnya?

Hasil jawaban : “Tindak lanjut dari pelaksanaan supervisi berupa penguatan dan 
penghargaan, teguran yang bersifat mendidik, dan kesempatan 
untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut. Kegiatan 
pembinaan dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan rapat 
guru, menyelenggarakan workshop, dan kunjungan kelas, serta 
pembicaraan individual. Kepala madrasah juga menciptakan 
hubungan-hubungan yang harmonis, menilai dan merevisi 
terhadap dewan guru dan staf lainnya”.13

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa 

kepala madrasah telah melaksanakan tindak lanjut dari pelaksanaan supervisi berupa 

motivasi, teguran, dan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih 

lanjut. pembinaan dan pemantapan instrumen supervisi dengan cara

menyelenggarakan rapat guru, menyelenggarakan workshop, dan kunjungan kelas, 

                                                          
12 Hasil wawancara dengan dewan guru agama islam di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way 

Kanan, pada 15 Februari 2018
13 Hasil wawancara dengan dewan guru agama islam di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way 

Kanan, pada 15 Februari 2018
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serta pembicaraan individual. Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi yang telah 

penulis lakukan yang dapat dilihat pada tabel 5 hasil observasi pelaksanaan supervisi 

akademik oleh kepala madrasah. Hal ini sesuai juga dengan jawaban kepala madrasah 

saat diwawancarai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

Item no. 4 : Apa sajakah teknik supervisi yang bapak terapkan dalam 

melaksanakan supervisi akademik?

Hasil jawaban : “Terkait teknik yang digunakan adalah diskusi kelompok, 
kunjungan kelas, pembicaraan individu dan simulasi 
pembelajaran, mengadakan workshop dan penataran-penataran.14

Hasil interview di atas sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan penulis 

kepala madrasah telah melakukan beberapa teknik-teknik supervisi akademik yang 

digunakan adalah diskusi kelompok, kunjungan kelas, pembicaraan individu dan 

simulasi pembelajaran, mengadakan workshop dan penataran-penataran. Dan 

berkaitan dengan hal ini penulis melakukan observasi terkait evaluasi dan 

tindaklanjut program supervisi akademik oleh kepala madrasah yang hasilnya dapat 

dilihat pada tabel 5 hasil observasi dan untuk memperkuat hasil wawancara dan hasil 

observasi penulis lampirkan dokumentasi yang dapat dilihat di bagian lampiran 

dokumentasi pada lampiran 11.

Selanjutnya, penulis mengadakan observasi untuk memperkuat data hasil 

wawancara yang dimulai pada tanggal 15 Februari 2018 terkait pelaksanaan supervisi 

                                                          
14Hasil wawancara dengan bapak Dede Surawan, S. HI selaku kepala madrasah pada 15 

Februari 2018
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akademik di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan dapat dilihat dari tabel 

berikut:

Tabel 5
Data observasi pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala madrasah 

MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan
No. Upaya yang dilakukan kepala madrasah Frekuensi

Indikator Sub indikator Terlaks
ana

Kadang 
terlaksa

na

Tidak 
terlaksa

na
1 Perencanaan 

program 
supervisi

a. pengembangan instrumen 
supervisi yang telah 
disesuaikan dengan konsep 
Standar Nasional Pendidikan 
(SNP)



b. Identifikasi sekolah, melalui 
data base yang ada di 
Direktorat Pembinaan



c. Penetapan petugas sesuai 
dengan kriteria yang telah 
ditetapkan



d. Pelatihan bagi petugas yang 
akan ke lapangan (sekolah). 



2 Pelaksanaan 
program 
supervisi

a. Tahap pertemuan awal 
b. Observasi kelas 

c. Pertemuan akhir/umpan balik 

3 Tindak lanjut 
program 
supervisi

a. Mengkaji rangkuman hasil 
penilaian



b. penilaian hasil kerja 
c. mendiskusikan hasil penilaian 

d. Membuat rencana aksi 
supervisi akademik berikutnya



Sumber: hasil observasi di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan
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Dari data hasil observasi mengenai pelaksanaan supervisi akademik kepala 

madrasah yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah 

melaksanakan supervisi akademik mulai dari membuat perencanaan program  yaitu 

pengembangan instrumen supervisi, guru harus menyiapkan perangkat pembelajaran 

sebelum dilaksanakan supervisi, kemudian kepala madrasah mempersiapkan 

identifikasi/deskripsi sekolah melalui data base serta kepala madrasah menetapkan 

dan melatih petugas pembantu saat pelaksanaan supervisi. Dalam pelaksanaan 

supervisi juga sudah baik, dalam pelaksanaannya kepala madrasah mengadakan 

pertemuan awal yaitu mengadakan rapat untuk membahas fokus pengamatan yang 

akan disupervisi, selanjutnya kepala madrasah observasi kelas, kemudian kepala 

madrasah mengadakan umpan balik. Setelah itu pada tahap tindak lanjut kepala 

madrasah memberikan pengarahan dan pembinaan, namun kepala madrasah tidak 

secara langsung membuat rencana supervisi akademik untuk selanjutnya. Berkaitan 

dengan ini penulis juga melakukan dokumentasi untuk memperkuat hasil data 

observasi yang dapat dilihat di lampiran dokumentasi. 

2. Prinsip penilaian efektivitas pelaksanaan supervisi akademik.

a. Terlaksananya semua tugas pokok

Untuk mengetahui terkait indikator mengenai prinsip kriteria efektivitas 

pelaksanaan supervisi, penulis melakukan wawancara terhadap kepala sekolah dan 

guru. Untuk hasil wawancara dengan kepala madrasah dan guru sudah terlihat pada 

pembahasan sebelumnya, terkait pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan 
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oleh kepala madrasah yaitu mulai dari perencanaan program supervisi, pelaksanaan 

program supervisi, dan tindak lanjut program supervisi yang sudah dilaksanakan 

sepenuhnya oleh kepala madrasah. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang sudah 

penulis lakukan, dapat dilihat pada tabel 6 hasil observasi kriteria efektivitas 

pelaksanaan supervisi akademik di MA GUPPI Banjit  Kabupaten Way Kanan. Dan 

diperkuat dengan lampiran dokumentasi sebagai bukti fisiknya.

b. Tercapainya tujuan

Berdasarkan hasil interview diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan 

supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala madrasah telah sesuai dengan prinsip 

kriteria efektivitas yaitu tercapaiya tujuan. Dari indikator tersebut ada 1 item yang 

penulis ingin jabarkan sebagai keterangan, yaitu sebagai berikut

Item no. 1 : Apakah supervisi akademik telah memberikan pengembangan 

situasi belajar?

Hasil jawaban : “Iya, dengan dilaksanakannya supervisi dewan guru sangat 
terbantu dalam pengembangan kemampuan mengajar kami, 
sehingga berdampak pada proses pembelajaran yang baik dan 
efektif”.15

Hasil interview di atas sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan penulis, 

pelaksanaan supervisi akademik yang telah dilaksanakan oleh  kepala madrasah telah 

sesuai dengan prinsip kriteria efektivitas yaitu tercapainya tujuan, hal ini ditunjukkan 

                                                          
15 Hasil wawancara dengan dewan guru agama islam di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way 

Kanan, pada 15 Februari 2018
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dengan dewan guru sangat terbantu dalam pengembangan kemampuan mengajar 

kami, sehingga berdampak pada proses pembelajaran yang baik dan efektif. 

c. Ketepatan waktu

Berdasarkan hasil interview diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan 

supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala madrasah telah sesuai dengan prinsip 

kriteria efektivitas yaitu ketepatan waktu. Dari indikator tersebut ada 1 item yang 

penulis ingin jabarkan sebagai keterangan, yaitu sebagai berikut:

Item no. 1 : Apakah pelaksanaan supervisi akademik dapat berjalan dengan 

efektif dan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan?

Hasil jawaban : “ Iya, baik dan tepat waktu. Kepala madrasah melaksanakan 
supervisi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan 
sebelumnya.16

Hasil interview di atas sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan penulis, 

pelaksanaan supervisi akademik yang telah dilaksanakan oleh  kepala madrasah telah 

sesuai dengan prinsip kriteria efektivitas yaitu  ketepatan waktu, hal ini ditunjukkan 

dengan kepala madrasah yang melaksanakan supervisi sesuai dengan apa yang sudah 

direncanakan sebelumnya. 

d. Adanya partisipasi aktiv dari anggota

Berdasarkan hasil interview diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan 

supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala madrasah telah sesuai dengan prinsip 

                                                          
16 Hasil wawancara dengan dewan guru agama islam di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way 

Kanan, pada 15 Februari 2018
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kriteria efektivitas yaitu adanya partisipasi aktif dari anggota. Dari indikator tersebut 

ada 1 item yang penulis ingin jabarkan sebagai keterangan, 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”17

Dari hasil interview di atas dan sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan 

penulis yang dapat dilihat pada tabel 6, dapat disimpulkan bahwa 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.

Selanjutnya, penulis mengadakan observasi untuk memperkuat data hasil 

wawancara yang dimulai pada tanggal 15 Februari 2018 terkait prinsip penilaian 

kriteria efektivitas pelaksanaan supervisi akademik di MA GUPPI Banjit Kabupaten 

Way Kanan dapat dilihat dari tabel berikut:

                                                          
17Hasil wawancara dengan bapak Dede Surawan, S. HI selaku kepala madrasah pada 15 

Februari 2018
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Tabel 6
Observasi kriteria efektivitas pelaksanaan supervisi akademik di MA GUPPI 

Banjit  Kabupaten Way Kanan

No Prinsip
efektivitas 

keberhasilan

Indikator
keberhasilan

Frekuensi

Sangat 
baik

Baik Kurang 
baik

Tidak 
baik

1 Terlaksananya 
semua tugas 
pokok

merencanakan program 
supervisi akademik



melaksanakan 
supervisi akademik



menindaklanjuti hasil 
supervisi akademik



2 Tercapainya 
tujuan

Pelaksanaan supervisi, 

mengembangkan situasi 
belajar dan mengajar 
agar menjadi lebih baik



3 Ketepatan 
waktu

melakukan supervisi 
dengan baik dan dalam 
batas waktu yang telah 
ditetapkan



4 Adanya 
partisipasi 
aktiv dari 
anggota

Pelaksanaan dari hasil 
evaluasi pelaksanaan 
supervisi 

Sumber: Hasil observasi di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan 

Dari observasi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan 

supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala madrasah di MA GUPPI Banjit 

Kabupaten Way Kanan  sudah memenuhi kriteria keefektivan, namun ada beberapa 

kriteria keefektivan yang belum optimal pelaksanaannya yaitu berkenaan dengan 

tercapainya tujuan khususnya dalam mengembangkan situasi belajar  mengajar dan 
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pada poin partisipasi aktiv dari anggota hal ini terlihat dari belum siapnya para guru-

guru saat pelaksanaan supervisi, ada beberapa guru-guru yang lebih senior dari kepala 

madrasahnya yang tidak mau mendengarkan dan memakai saran-saran pembinaan 

yang diberikan oleh kepala madrasah sehingga berdampak pada tercapainya tujuan 

untuk situasi pengajaran yang lebih baik dan kepala madrasah tidak secara langsung 

membuat perencanaan pelaksanaan supervisi selanjutnya. 

Berdasarkan pembahasan dan analisis data wawancara dan observasi, dapat 

ditarik suatu kesimpulan mengenai implementasi supervisi akademik oleh kepala 

madrasah di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan bahwa kepala madrasah telah 

melaksanakan supervisi akademik mulai dari membuat perencanaan program  

supervisi akademik yaitu pengembangan instrumen supervisi, guru harus menyiapkan 

perangkat pembelajaran sebelum dilaksanakan supervisi, kemudian kepala madrasah 

mempersiapkan identifikasi/deskripsi sekolah melalui data base serta kepala 

madrasah menetapkan dan melatih petugas pembantu saat pelaksanaan supervisi.

Dalam proses pelaksanaannya juga supervisi sudah baik, dalam pelaksanaan kepala 

madrasah mengadakan pertemuan awal yaitu mengadakan rapat untuk membahas 

fokus pengamatan yang akan disupervisi, selanjutnya kepala madrasah observasi 

kelas, kemudian kepala madrasah mengadakan umpan balik. Setelah itu pada tindak 

lanjut kepala madrasah memberikan pengarahan dan pembinaan, namun kepala 

madrasah tidak secara langsung membuat rencana supervisi akademik untuk 

selanjutnya.
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Mengenai efektivitas pelaksanaan supervisi akademik yang dilaksanakan oleh 

kepala madrasah di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan  sudah memenuhi 

kriteria keefektivan, namun ada beberapa kriteria keefektivan yang belum optimal 

pelaksanaannya yaitu berkenaan dengan tercapainya tujuan khususnya dalam 

mengembangkan situasi belajar  mengajar dan pada poin partisipasi aktiv dari 

anggota hal ini terlihat dari belum siapnya para guru-guru saat pelaksanaan supervisi, 

pada saat tahap evaluasi, ada beberapa guru-guru yang lebih senior dari kepala 

madrasahnya yang tidak mau mendengarkan dan memakai saran-saran pembinaan 

yang diberikan oleh kepala madrasah sehingga berdampak pada tercapainya tujuan 

untuk situasi pengajaran yang lebih baik dan tidak membuat langsung perencanaan 

pelaksanaan supervisi selanjutnya.

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 
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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.18

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
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.19

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:

                                                          
18Hasil wawancara dengan bapak Dede Surawan, S. H.I selaku kepala madrasah pada 15 

Februari 2018

19 19Hasil wawancara dengan bapak Dede Surawan, S. H.I selaku kepala madrasah pada 15 
Februari 2018
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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. 20

b. Faktor penghambat 

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 

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

Februari 2018
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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”21

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”.22

                                                          
21Hasil wawancara dengan bapak Dede Surawan, S. HI selaku kepala madrasah pada 15 

Februari 2018
22Hasil wawancara dengan bapak Dede Surawan, S. HI selaku kepala madrasah pada 15 

Februari 2018
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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?”

Hasil Jawaban : “Permasalahan lain yang dihadapi 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.

Item no. 2 : “mengapa jadwal perencanaan supervisi akademik untuk 

kedepannya tidak secara langsung dibuat?

Hasil Jawaban : “karena kita masih menyesuaikan antara waktu pelaksanaan 
supervisi dengan proses pembelajaran, sebab jadwal supervisi 
akademik harus memuat guru yang disupervisi, mata pelajaran, 
hari dan tanggal pelaksanaan serta jam pelajaran. Lagi pula 
selama ini alhamdulillah tidak pernah ada masalah dengan 
pelaksanaan supervisi meskipun jadwal dibuat seminggu 
sebelum pelaksanaannya. Alasan berikutnya karena kita masih 
menyesuaikan dana. 23

                                                          
23Hasil wawancara dengan bapak Dede Surawan, S. HI selaku kepala madrasah pada 15 

Februari 2018
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan

Berdasarkan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa 

implementasi supervisi akademik di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan 

adalah  sebagai berikut:

1. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru. 

Perencanaan program supervisi telah dilakukan oleh kepala madrasah yaitu 

dengan cara menyusun dokumen perencanaan, hal ini ditunjukkan dengan para guru 

yang menyiapkan perangkat pembelajaran sebelum dilaksanakan supervisi, kemudian 

kepala madrasah yang mempersiapkan identifikasi/deskripsi sekolah melalui data 

base serta kepala madrasah menetapkan dan melatih petugas pembantu yaitu guru 

senior atau guru lain yang dianggap mampu yang akan ke lapangan sekolah saat 

pelaksanaan supervisi. 

2. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik supervisi. 

kepala madrasah MA GUPPI Banjit bapak Dede Surawan juga melaksanakan 

supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik 

supervisi, hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan:
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a) Temu awal (Pra-observasi), kepala madrasah mengadakan rapat dengan 

guru-guru untuk menyampaikan hal-hal yang akan disupervisi. 

b) Observasi (Pengamatan pembelajaran), ada dua bagian yang diobservasi 

oleh kepala madrasah pada tahap ini yaitu persiapan pembelajaran dan 

kegiatan pembelajaran. Kepala madrasah mengamati aspek yang telah 

disepakati, menggunakan instrumen observasi, dan kepala madrasah 

membuat catatan pada saat observasi berkenaan dengan perilaku guru dan 

siswa.

c) Temu akhir/umpan balik. Pada tahap temu akhir/umpan balik ini kepala 

madrasah menilai dan sudah dibentuk lembar penilaian keterampilan 

mengajar guru sesuai dengan catatan yang sudah dibuat oleh kepala 

madrasah pada saat dilakukannya observasi. Dan pada tahap ini kepala 

madrasah beserta para guru mendiskusikan hasil observasi secara terbuka. 

Dilanjutkan dengan menentukan rencana pembelajaran berikutnya, 

termasuk kepala madrasah memberikan motivasi bahwa guru mampu 

memperbaiki kekurangannya.

3. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru.

Kemudian yang terakhir yang dilakukan kepala madrasah dalam pelaksanaan 

supervisi akademik adalah tindak Lanjut. Tindak lanjut tersebut berupa penguatan 

dan penghargaan, teguran yang bersifat mendidik, dan kesempatan para guru untuk 
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mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut. Dalam pemanfaatan hasil umpan 

balik supervisi akademik menyangkut dua kegiatan yaitu berkenaan dengan 

pembinaan dan pemantapan instrumen supervisi. Pembinaan dengan cara 

menyelenggarakan rapat guru, menyelenggarakan workshop, dan kunjungan kelas, 

pembicaraan individual, sedangkan instrumen supervisi dengan cara mengkaji 

rangkuman hasil penilaian, apabila ternyata tujuan supervisi akademik dan standar-

standar pembelajaran belum tercapai, maka dilakukan penilaian ulang terhadap 

pengetahuan, keterampilan dan sikap guru yang menjadi tujuan pembinaan.

Efektivitas pelaksanaan supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala 

madrasah di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan  sudah memenuhi kriteria 

keefektivan, namun ada beberapa kriteria keefektivan yang belum optimal 

pelaksanaannya yaitu berkenaan dengan tercapainya tujuan khususnya dalam 

mengembangkan situasi belajar  mengajar dan pada poin partisipasi aktiv dari 

anggota. Hal ini terlihat dari belum siapnya para guru-guru saat pelaksanaan supervisi

dengan tidak membawa perlengkapan pembelajaran, pada saat tahap evaluasi ada 

beberapa guru-guru yang lebih senior dari kepala madrasahnya yang tidak mau 

mendengarkan dan memakai saran-saran pembinaan yang diberikan oleh kepala 

madrasah sehingga berdampak pada tercapainya tujuan untuk perkembangan situasi 

pengajaran yang lebih baik dan kepala madrasah tidak secara langsung membuat 

perencanaan pelaksanaan supervisi akademik untuk selanjutnya.

Sedangkan yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat dalam 

pelaksanaan supervisi akademik adalah: 
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a. Faktor pendukung: adanya sistem kebijakan yang telah dibuat oleh kepala 

madrasah dan sudah disepakati oleh anggota madrasah, adanya komitmen 

yang kuat dari kepala madrasah untuk memajukan madrasah.

b. Faktor penghambat: kurangnya partisipasi dari guru dalam pelaksanaan 

supevisi,  kurangnya dukungan dana yang memadai khususnya yang 

berkenaan dengan pelaksanaan supervisi akademik.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang disajikan maka penulis 

menyarankan:

1. Kepala madrasah hendaknya lebih tegas dan lebih ditingkatkan lagi 

bimbingan dan pengarahan yang diberikan saat evaluasi guru dalam 

pengembangan pengajarannya, agar situasi pembelajaran dapat lebih baik dan 

efektiv lagi.  Serta untuk perencanaan pelaksanaan supervisi untuk yang akan 

datang sebaiknya langsung dibuat agar pelaksanannya lebih matang dan lebih 

baik dari sebelumnya.

2. Akan lebih baik jika kepala madrasah melakukan perencanaan pelaksanaan 

supervisi akademik untuk selanjutnya. Karena dengan adanya perencanaan 

yang matang, maka pelaksanaan pun akan lebih terorganisir dan hasil yang 

akan dicapai pun akan lebih baik. Sehingga akan memberikan dampak yang 

baik pula untuk pelaksanaan supervisi akademiknya.
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Lampiran 1

PENELITIAN
DILAKSANAKAN DI MA GUPPI BANJIT

Nama Kepala Madrasah : Dede Surawan, S.HI

Nama Madrasah : MA GUPPI 

Hari, Tanggal Wawancara : Februari 2018

Kisi-kisi  Penelitian di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan

No. Kompone
n yang di 
teliti

Upaya yang dilakukan kepala madrasah Instrumen Pengumpul Data

Indikator Sub indikator Obs. Interv Dok

1 Pelaksana
an 
supervisi 
akademik 
oleh 
kepala 
madrasah

1. Perencanaan 
program 
supervisi

a. pengembangan 
instrumen supervisi yang 
telah disesuaikan dengan 
konsep Standar Nasional 
Pendidikan (SNP)

b. Identifikasi sekolah, 
melalui data base yang 
ada di Direktorat 
Pembinaan

c. Penetapan petugas sesuai 
dengan kriteria yang 
telah ditetapkan

d. Pelatihan bagi petugas 
yang akan ke lapangan 
(sekolah). 

  

2. Pelaksanaan 
program 
supervisi

a. Tahap pertemuan awal
b. Observasi kelas
c. Pertemuan akhir/umpan 

balik
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3. Tindak 
lanjut 
program 
supervisi

a. Mengkaji rangkuman 
hasil penilaian

b. penilaian hasil kerja
c. mendiskusikan hasil 

penilaian
d. Membuat rencana aksi 

supervisi akademik 
berikutnya

 

2 Efektivita
s 
pelaksana
an 
supervisi 
akademik

a. Terlaksanany
a semua 
tugas pokok

merencanakan program 
supervisi akademik, 
melaksanakan supervisi 
akademik, dan
menindaklanjuti hasil 
supervisi akademik

  

b. Tercapainya 
tujuan

Pelaksanaan progaram 
supervisi akademik,
mengembangkan situasi 
belajar dan mengajar agar 
menjadi lebih baik

  

c. Ketepatan 
waktu

efektivitas pelaksanaannya, 
melakukan supervisi dengan 
baik dan dalam batas waktu 
yang telah ditetapkan

 

d. Adanya 
partisipasi 
aktiv dari 
anggota

Pelaksanaan dari hasil 
evaluasi pelaksanaan 
supervisi
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Instrumen Observasi kriteria efektivitas pelaksanaan supervisi akademik di MA 
GUPPI Banjit  Kabupaten Way Kanan

No Prinsip
efektivitas 

keberhasilan

Indikator
keberhasilan

Frekuensi

Sangat 
baik

Baik Kurang 
baik

Tidak 
baik

1 Terlaksananya 
semua tugas 
pokok

merencanakan program 
supervisi akademik

melaksanakan 
supervisi akademik
menindaklanjuti hasil 
supervisi akademik

2 Tercapainya 
tujuan

Pelaksanaan supervisi
mengembangkan situasi 
belajar dan mengajar 
agar menjadi lebih baik

3 Ketepatan 
waktu

melakukan supervisi 
dengan baik dan dalam 
batas waktu yang telah 
ditetapkan

4 Adanya 
partisipasi 
aktiv dari 
anggota

Pelaksanaan dari hasil 
evaluasi pelaksanaan 
supervisi 
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Lampiran 2

Instrumen Wawancara di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan

NO Upaya yang dilakukan kepala 
madrasah

Item  Pertanyaan

indikator Sub indikator

1 Perencanaan 
program 
supervisi 

1. pengembangan 
instrumen supervisi 
yang telah 
disesuaikan dengan 
konsep Standar 
Nasional 
Pendidikan (SNP)

a. apakah kepala madrasah 
mengimplementasikan instrumen 
supervisi yang telah disesuaikan dengan 
konsep Standar Nasional Pendidikan 
(SNP)

2. Identifikasi 
sekolah, melalui 
data base yang ada 
di Direktorat 
Pembinaan

b. Apakah kepala madrasah membuat 
dan menyediakan
identifikasi/deskrisi sekolah melalui 
data base?

3. Penetapan petugas 
sesuai dengan 
kriteria yang telah 
ditetapkan

c. Apakah kepala madrasah 
menetapkan petugas untuk 
membantu saat pelaksanaan 
supervisi di lapangan?

4. Pelatihan bagi 
petugas yang akan 
ke lapangan 
(sekolah). 

d. Dan apakah kepala madrasah 
melatih petugas pembantu tersebut?

2 Pelaksanaan 
program 
supervisi

1. Tahap pertemuan 
awal

a. Apakah kepala madrasah 
melaksanakan pertemuan awal pada 
program supervisi dan apasajakah 
kegiatannya?

2. Tahap observasi 
kelas

b. Apakah kepala madrasah 
melaksanakan tahap observasi kelas 
dan bagaimana proses kegiatannya?

3. Tahap pertemun 
umpan balik

c. Apakah kepala madrasah 
melaksanakan tahap umpan balik 
setelah melakukan observasi kelas?



5

3 tindak 
lanjut 
program 
supervisi

1. Mengkaji 
rangkuman hasil 
penilaian

a. Apakah kepala madrasah mengkaji 
hasil dari penilaian?

2. penilaian hasil 
kerja

b. Apakah kepala madrasah memberikan 
penilaian hasil kerja guru?

3. mendiskusikan 
hasil penilaian

c. Apakah kepala madrasah 
mendiskusikan hasil penilaian dengan 
guru?

4. Membuat rencana 
aksi supervisi 
akademik 
berikutnya

d. Bagaimana tindak lanjut dari program 
supervisi  yang telah dilaksanakan 
apakah secara langsung membuat 
perencanaan aksi supervisi akademik 
berikutnya?
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Lampiran 3

Instrumen observasi pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala madrasah di 

MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan

No. Upaya yang dilakukan kepala madrasah Frekuensi

Indikator Sub indikator Terlaks
ana

Kadang 
terlaksa

na

Tidak 
terlaksan

a
1 Perencanaan 

program supervisi
a. pengembangan instrumen 

supervisi yang telah disesuaikan 
dengan konsep Standar 
Nasional Pendidikan (SNP)

b. Identifikasi sekolah, melalui 
data base yang ada di 
Direktorat Pembinaan

c. Penetapan petugas sesuai 
dengan kriteria yang telah 
ditetapkan

d. Pelatihan bagi petugas yang 
akan ke lapangan (sekolah). 

2 Pelaksanaan 
program supervisi

d. Tahap pertemuan awal
e. Observasi kelas

f. Pertemuan akhir/umpan balik

3 Evaluasi dan tindak 
lanjut program 
supervisi

e. Mengkaji rangkuman hasil 
penilaian

f. penilaian hasil kerja
g. mendiskusikan hasil penilaian

h. Membuat rencana aksi supervisi 
akademik berikutnya
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Lampiran 4

Pedoman Interview Kepada Kepala Madrasah

di MA Guppi Banjit Kabupaten Way Kanan

1. Bagaimana usaha kepala madrasah dalam melaksanakan supervisi akademik?

2. Apa sajakah langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan kepala madrasah 

dalam pelaksanaan supervisi akademik?

3. Apa sajakah teknik supervisi yang kepala madrasah terapkan dalam 

melaksanakan supervisi akademik?

4. Apakah kepala madrasah mendapatkan partisipasi dari anggota?

5. Apa yang menjadi faktor pendukung dari pelaksanaan supervisi akademik?

6. Dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi kepala madrasah dalam 

memberikan supervisi?
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Lampiran 5

Pedoman Interview Kepada Guru

di MA Guppi Banjit Kabupaten Way Kanan

1. Apakah kepala madrasah mengimplementasikan pengembangan instrumen 

supervisi yang telah disesuaikan dengan konsep Standar Nasional Pendidikan 

(SNP) dalam perencanaan supervisi?

2. Apakah kepala madrasah mengidentifikasi sekolah, melalui data base yang ada di 

Direktorat Pembinaan dalam perencanaan supervisi? 

3. Apakah kepala madrasah menetapkan petugas sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan dan melatihnya?

4. Apakah kepala madrasah melaksanakan pertemuan awal pada program supervisi 

dan apasajakah kegiatannya?

5. Apakah kepala madrasah melaksanakan tahap observasi kelas dan bagaimana 

proses kegiatannya?

6. Apakah kepala madrasah melaksanakan tahap umpan balik setelah melakukan 

observasi kelas?

7. Apakah kepala madrasah mengkaji hasil dari penilaian?

8. Apakah kepala madrasah memberikan penilaian hasil kerja guru?

9. Apakah kepala madrasah mendiskusikan hasil penilaian dengan guru?
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10. Bagaimana tindak lanjut dari program supervisi yang telah dilaksanakan? dan 

apakah secara langsung membuat perencanaan aksi supervisi akademik 

berikutnya?

11. Apakah supervisi akademik telah memberikan pengembangan situasi belajar?

12. Apakah pelaksanaan supervisi akademik dapat berjalan dengan efektif dan sesuai 

dengan batas waktu yang telah ditetapkan?
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Lampiran 6

Pedoman Dokumentasi di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan 

No. Perihal Keterangan

1 Proses belajar mengajar Ada

2 Pelaksanaan teknik supervisi kepala madrasah Ada

4 Sejarah singkat berdirinya MA GUPPI Banjit 

Kabupaten Way Kanan

Ada

5 Visi, misi dan tujuan MA GUPPI Banjit 

Kabupaten Way Kanan

Ada

7 Keadaan Guru, Karyawan dan Siswa di MA 

GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan

Ada

8 Keadaan sarana prasarana di MA GUPPI Banjit 

Kabupaten Way Kanan

Ada

9 Pelaksanaan efektivitas pelaksanaan supervisi 

akademik

Ada 
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LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Proses belajar mengajar di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan.



2. Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah GUPPI Banjit



Perpustakaan dan lab. Komputer lab. Ipa di MA GUPPI Banjit Kabupaten Way 
Kanan 

Gedung sekolah

Mushola dan wc MA GUPPI Banjit Kabupaten Way Kanan 



3. Pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala madrasah

Kepala madrasah mengadakan observasi kelas saat KBM



Kepala madrasah mengadakan mendiskusikan hasil observasi dan pembicaraan 
indivual dengan guru terkait hasil observasi



Penulis mengadakan wawancara terhadap kepala sekolah dan guru
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