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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

 

A. Deskripsi wilayah penelitian 

1. Profil MTs Wali Songo Sukajadi  

MTs Wali Songo Sukajadi kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung 

Tengah. MTs Wali Songo didirikan pada tahun 1992 dan mulai digunakan 

untuk belajar mengajar pada tahun 1992, MTs Wali Songo sukajadi di 

setujui keberadaannya oleh kepala wilayah departemen agama berdasarkan 

piagam pendirian madrasah swasta No.WH/6/PP.005/07/1992 tanggal 19 

agustus 1992, dan diresmikan penggunaanya oleh kepala bidang pembinaan 

perguruan agama islam Drs. H. Umar Cholil.
1
 

Kegiatan belajar megajar di MTs Wali Songo Sukajadi untuk 

angkatan pertama dilaksanakan di MI Wali Songo Sukajadi selama 1 tahun. 

MTs Wali Songo Sukajadi berubah setatus dari terdaftar menjadi diakui 

berdasarkan keputusan kantor departemen agama propinsi lampung tanggal 

13 agustus 2001. Kemudian sejak tangggal 28 februari 2007 berubah status 

menjadi terakreditas berdasarkan SK kantor wilayah Departemen Agama 

Republik Indonesia No.D/KW/MTs/LT/185/2006 yang ditanda tangani oleh 

Drs. Abdurrahman M.Ag.
2
 

MTs Wali Songo sukajadi pada awalnya dipimpin oleh Bapak 

Mustajab, B.A sejak tanggal 17 juli 1992 sampai tanggal 30 juli 1994, dan 

mulai tanggal 1 Agustus 1994 dipimpin oleh Bapak Fachrul Khumaini, S. 

Pdi sampai tahun 2001, kemudian pada tahun 2001 sampai tahun 2003 

dipimpin oleh Bapak Ali Imron, kemudian pada tahun 2003 sampai 2006 

dipimpin oleh Bapak Supangat pada tahun 2006 sampai tahun 2008 

dipimpin oleh Bapak Muhyar Amin S.Ag kemudian pada tahun 2008 

                                                           
1
 Dokumentasi  Mts Wali Songo sukajadi, tanggal 21 juli 2016 

2
 Dokumentasi Mts Wali Songo sukajadi, tanggal 21 juli 2016 
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sampai tahun 2011 dipimpin oleh Bapak Joko Susanto, S.Pd .  Pada tahun 

2016 sampai sekarang dipimpin oleh Bapak Taubin Umar, S.Sy dan dibantu 

oleh : 

1. Wakil Kepala sekolah bidang kurikulum : Zainal abidin S.Pd.I 

2. Bidang Kesiswaaan    : Ali imron, S.Pd.I   

3. Tata usaha      : Umarsono, S.H.I
3
  

1. Letak geografis MTs Wali Songo Sukajadi  

MTs Wali Songo Sukajadi Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah 

terletak di Jl. Wali Songo Sukajadi  Kec. Bumi Ratu Nuban  lampung 

tengah kode Pos 34161, dengan batas-batas sebagai berikut : 

1. Sebelah Timur  berbatas dengan  rumah bapak zainudin 

2. Sebelah Selatan berbatas dengan rawa 

3. Sebelah Utara berbatas dengan irigasi 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan perumahan penduduk  

2. Struktur Organisasi MTs Wali Songo Sukajadi  

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya  secara maksimal, efektif 

dan efesien maka di MTs Wali Songo Sukajadi Kecamatan Bumi Ratu 

Nuban Lampung Tengah perlu diadakan struktur organisasi yang 

merupakan struktur kerja dan akan bertanggung jawab terhadap pelaksaan 

proses belajar mengajar dan juga pengembangan madrasah ini. 

Struktur organisasi MTs Wali Songo Sukajadi Kecamatan Bumi 

Ratu  Nuban Lampung Tengah tahun 2015/2016 ini berisikan daftar skema 

yang terdiri dari ketua yayasan, kepala madrasah, komite madarasah, dewan 

guru dan siswa, seluruh jajaran organisasi tersebut akan bertanggung jawab 

kepada ketua yayasan. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi 

MTs Wali Songo Sukajadi Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lmapung 

Tengah. Berikut daftar pengurus organisasi MTs Wali Songo: 

 

 

 

                                                           
3
 Dokumentasi MTs Wali Songo,tanggal 21 juli 2016 
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Tabel 1 

Struktur kepngurusan MTs Wali Songo 

NO NAMA JABATAN KET 

1. Kyai Syaikhul Ulum, S.Pd.I Ketua Yayasan  

2. Taubin Umar, S.Sy Kepala Madrasah  

3. Zainal Abidin, S.Pd.I Waka Kurikulum  

4. Ali Imron, S.Pd.I Waka Kesiswaan  

5. Tata Usaha  Umarsono, S.H.I  

6. Bendahara  Titin Musyarofah  

7. Humas  Ibnu mu‟ti  

8.  BP Mughyar Amin  

 

3. Sarana dan Prasarana MTs Wali Songo Sukajadi 

Berdasarkan keterangan yang di peroleh dari bapak kepala tata 

usaha sarana dan prasarana yang dimiliki oleh MTs Wali Songo Sukajadi 

Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah  adalah sebagai berikut: 

Tabel 2 

Keadaan Gedung Dan Sarana Pendidikan MTs  Wali Songo Sukajadi 

   

No  Sarana  Volume  

1 Ruang Belajar 12 Buah 

2 Ruang Perpustakaan 1 Buah 

3 Ruang Tata Usaha 1 Buah 

4 Ruang Kepala Sekolah 1 Buah 

5 Ruang Bendahara 1 Buah 

6 Ruang Guru 1 Buah 

7 Masjid  1 Buah 

8 WC dan sarana air bersih 1 Buah  

Sumber: data arsip MTs Wali Songo sukajadi bumi ratu nuban lam-teng)
4
 

3. Keadaan Guru dan Karyawan MTs Wali Songo Sukajadi   

Guru dan karyawan di MTs Wali Songo Sukajadi Kecamatan Bumi 

Ratu Nuban Lampung  Tengah Tahun  Pelajaran 2015/2016 secara 

                                                           
4
 Data arsip MTs Wali Songo Sukajadi, Kec. Bumi Ratu Nuban Lam-Teng 
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keseluruhan berjumlah 26 orang terdiri dari 1 orang sebagai pengasuh 

pondok pesantren dan sebagai ketua yayasan, 1 orang sebagai kepala 

sekolah, 1 orang sebagai ketua tat usaha, 23 guru dan 1 orang sebagi 

bendahara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3 

Data guru dan karyawan di MTs Wali Songo Sukajadi  

No  Nama Guru Jabatan Bidang Studi 

1. Ahmad Syaikhul Ulum S.Pd.I Pengasuh pon-pes Bahasa Arab 

2 Taubin Umar, S.Sy Kepala sekolah FIKIH 

3 Zainal Abidin S.Pd.I Waka Kurikulum IPA terpadu 

4 Ali Imron S.Pd.I Waka Kesiswaaan  Quran hadist 

5 H. Fachrul Khumaini S. Pd.I Guru  Fiqih 

6 Waryoto, M.Pd Wali kelas  Matematika  

7 Rodi Mughis S. H.I  Wali Kelas Bahasa Inggris  

8 Harun Rasyid , S.Pd.I Guru  Aswaja  

9 Eni Wakini ,S.Pd.I Wali kelas  SKI 

10 Muhyar Amin S.Ag Guru / BP PKn 

11 Imam Murhandoko Wali kelas Matematika 

12 Peni Tusriani S. PdI Wali Kelas Bahasa Lampung 

13 Irfan sayuti, S.E Guru  Penjas  

14 Wiwin sugiarti, S.Pd Wali Kelas Bahasa Indonesia 

15 Dra. Siti Mualimah  Wali Kelas  Aqidah akhlak 

16 Hadiyat Muhtari S.Pd.I Guru  Bahasa Indonesia 

17 Eliana Susanti Wali Kelas  IPA 

18 Umarsono S. H. I Guru / TU Bahasa Arab 

18 Titin Musyarofah  S. Pd.I Guru/bendahara  SBK  

19 Suprianto, S.Sy Wali Kelas  IPS Terpadu 

20 Johan Oktama  Wali Kelas  Tinkom 

21 Djuli Purwanto,S.Pd Guru  PKN 

22 Siti Solihah S.E Guru  IPS Terpadu 
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23 Erwin Saiful Anam Guru  Tinkom  

24 Agus Haryanto, S.Pd.I Guru  Bahasa inggris 

25 Ibnu Mu‟ti Guru  Aswaja  

26 Joko purnomo Guru SBK 

Sumber: dokumen MTs Wali Songo sukajadi kec. bumi ratu nuban lam-teng 

4. Profil Kepala Madrasah Wali Songo Sukajadi 

Kepala madrasah  merupakan guru yang diberi tugas tambahan 

sebagai pemimpin madrasah. Kepala madrasah memiliki peran sebagai 

edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator dan 

motivator yang sering disingkat dengan  EMASLIM. Jabatan kepala 

madrasah  Wali Songo saat ini dijabat oleh Bp. Taubin Umar, S.SY.  

Beliau kelahiran nambah dadi , 15 maret 1984. Beliau merupakan alumnus 

almamater STAI Ma‟arif  tahun  2010. Jabatan yang pernah dicapai antara 

lain kepala madrasah Wali Songo 2005, waka kesiswaan MTs Wali Songo 

2012, kepala madrasah MTs Wali Songo 2014. 

Adapun pelatihan yang telah diikuti belia antara lain pelatihan 

agrobisnis dan manajemen kepesantrenan di bandar lampung  th 2004, 

pelatihan administrasi dan manajemen pondok pesantren di bandar 

lampung th 2005, pelatihan hisab dan rukyah dan ilmu falak di tegineneng 

th 2004, bimtek kurikulum k.13 dan program keahlian/kejuruan. Th. 2014, 

pelatihan pengelolaan madrasah dan persiapan akreditasi Th. 2014, 

pelatihan administrasi madrasah dan kepala madrasah di bandar lampung 

th. 2015, bimtek k.13 dan metode pembelajaran th. 2015, dan masih 

terdapat beberapa pelatihan yang lain.
5
 Berkaitan dengan peran kepala 

madrasah sebagai supervisor, beliau banyak mendapat bimbingan dari 

supervisor sekolah dan juga pelatihan tentang supervisor. 

5. Keadaan Siswa MTs Wali Songo Sukajadi  

               Kondisi umum MTs Wali Songo sama hal nya dengan sekolah 

lain yang beraada dibawah naungan kemenag. Peserta didik diharuskan 

masuk sekolah pada pukul 7.10 . setelah itu mereka akan menerima 

                                                           
5
  Taubin Umar, Kepala Madrasah, Wawancara, 20 Juli- 12 Agustus 2016 
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pelajaran. Proses belajar mengajar dimulai dari pukul 07. 15, pada saat 

proses KBM berlangsung sebagian besar peserta didik memperhatikan 

dan menyimak guru. Namun, terdapat beberpa peserta didik yang tidak 

memperhatikan pelajaran. Pada pukul 9.30 semua peserta didik 

dibimbing untuk melaksanakan shalat dhuha berjamaah yang diimami 

oleh guru secara bergiliran. Sekolah sudah mempunyai program shalat 

dhuha namun, masih terdapat beberapa peserta didik yang enggan 

melaksanakan program tersebut.
6
 MTs Wali Songo Sukajadi memeliki 

kegiatan ekstrakurikuler yang berada dibawah naungan guru pembimbing 

osis. Tujuan dari kegaiatan ekskul ialah menegembangkan potensi yang 

dimiliki anak baik dibidang agama, olahraga maupun seni. Adapun 

cabang kegiatannya adalah tilawatil Qur‟an,hadroh,footsal,seni tari, 

kaligrafi, dan pramuka.
7
 Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanan setiap sabtu 

setelah 2 jam pelajaran.  

        Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa situasi belajar peserta 

didik di MTs Wali Songo berlangsung secara tertib. Peserta didik dengan 

serius memperhatikan pelajaran namun sebagian ada yang tidak 

memperhatikan, dikarenakan faktor kelelahan dan ngantuk.  

         Kondisi peserta didik di MTs Wali Songo Sukajadi ialah terdapat 

377 peserta didik yang terbagi atas beberapa kelas. Adapun pembagian 

kelasnya sebagai berikut: 

1. Kelas VII terdiri VII A, VII B, VII C, VII D 

2. Kelas VIII terdiri VIII A, VIII B, VII C, VIII D 

3. Kelas IX terdiri IX A, IX B, IX C, IX D 

 Berikut data yang penulis peroleh dari jumlah siswa berdasarkan 

kelas dan jenis kelaminnya yaitu: 

      

 

 

                                                           
6
 Ali Imron, Guru Aqidah Akhlak, Wawancara, 1- 5 Agustus 2016 

7
 Irfan Sayuti, Wawancara, 1 Agustus 2016 
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     Tabel 4 

Keadaan Siswa MTs Wali Songo Sukajadi  

Kelas 
Jumlah Siswa 

Keterangan 
L P Jumlah 

VII 63 73 136  

VIII 70 51 121  

IX 59 61 120  

Jumlah 192 185 377  

Sumber: data arsip MTs Wali Songo sukajadi bumi ratu nuban lam-teng 
8
 

6. Denah Lokasi MTs Wali Songo Sukajadi  

MTs Wali Songo Sukajadi terletak di JL. Pondok Pesantren  Wali 

Songo Sukajadi Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah . Untuk 

lebih jelasnya akan penulis kemukakan dalam bentuk gambar tentang 

daerah bangunan fisik yang telah penulis peroleh dari hasil penelitian. 

Gambar 2 

Denah  lokasi MTs Wali Songo Sukajadi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Data arsip mts Wali Songo sukajadi bumiratu nuban lam-teng 
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B. Penyajian Data 

Salah satu tugas kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan supervisi 

akademik. Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru 

mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran 

demi pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk melakukan tugas sebagai 

supervisor, maka kepala madrasah harus memiliki tiga kemampuan yakni : 

kemampuan menyusun program supervisi, kemampuan melaksanakan 

program supervisi, dan kemampuan memanfaatkan hasil supervisi 

1. Perencaan Program Supervisi akademik 

Supervisi yang dilakukan kepala madrasah merupakan kegiatan yang 

memilki  tiga indikator, yakni perencanaan program supervisi, pelaksanaan 

program supervisi, dan pemanfaatan hasil supervisi. Supervisi yang telah 

dilaksanakan di Madrasah Wali Songo memiliki tujuan membantu guru 

dalam meningkatkan kemampuan mengajarnya.  

Dari dokumentasi berupa notulen rapat MTs Wali Songo didapat 

bahwa kepala madrasah mengadakan rapat diawal tahun beserta seluruh 

dewan guru untuk membahas program satu tahun kedepan. Adapun dari 

hasil rapat tersebut didapat beberapa program yakni : pembentukkan panitia 

semester, program kesiswaan berupa class meeting dan PHBI, program 

kurikulum berupa peningkatan kemampuan peserta didik, program supervisi 

akademik, dan lainnya.
9
 

Dalam rapat awal tahun membahas program- program madrasah 

meliputi program kegiatan siswa, program peningkatan profesional guru, 

program pennigkatan prestasi belajar siswa, program evaluasi. Kepala 

madrasah sebagai pemimpin melakukan identifikasi terhadap program satu 

tahun kedepan. Program yang direncanakan mengacu pada pencapaian visi 

dan misi madrasah.
10

 Hal ini diperkuat oleh dokumentasi tentang program –

                                                           
 
9
  Dokumentasi, Buku agenda rapat MTs wali Songo sukajadi tahun 2016 

10
 Taubin Umar, Kepala Madrasah, Wawancara,  , Tanggal 20 Juli – 11 Agustus 2016 
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program sekolah yang telah direncanakan. Program –program tersebut 

termuat dalam dokumen rencana kerja sekolah MTs wali songo sukajadi.
11

 

Dalam menentukan program sekolah, kepala madrasah tidak hanya 

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

melibatkan siswa adalah program yang berkaitan dengan kesiswaaan, dalam 

hal ini siswa diwakili oleh pengurus OSIS dalam perencanaan program 

kegiatan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan wakil kepala 

madrasah bidang kesiswaan yakni Bp. Ali imron, yakni program kesiswaan 

dikomunikasikan dengan dewan guru agar program dapat berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan.
12

 

Kegiatan peningkatan pembelajaran telah direncanakan diawal 

tahun. Sebagai contoh untuk kelas ix akan diberikan bimbel di semester 

genap untuk menghadapi ujian nasional. Kepala madrasah juga membuat 

program supervisi untuk meningkatkan profesionalisme guru yang akan 

berimplikasi pada peningkatan prestasi belajar siswa. 

Dari rencana program supervisi akademik MTs Wali Songo, didapat 

bahwa  perencanaan program madrasah melibatkan para dewan guru  dan 

staff TU. Kepala madrasah mengadakan rapat di awal tahun yang dihadiri 

oleh seluruh perangkat sekolah, guru dan staff TU. Hal ini dapat diketahi 

melalui buku agenda rapat yang telah ditanda tangani oleh seluruh guru. 

Tentunya hal ini menunjukkan bahwa seluruh guru hadir dlam rapat awal 

tahun tersebut.
13

  

Temuan  ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan wakil 

kepala sekolah bidang kurikulm, Bp. Zainal abidin bahwa semua guru hadir 

                                                           
11

 Dokumentasi, Dokumen Rencana Kerja Sekolah tahun 2016  
12

 Ali imron, wakil kesiswaan, wawancara, tanggal  20 Juli – 11 Agustus 2016 
13

 Dokumentasi,  Buku agenda rapat MTs wali Songo sukajadi 
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dalam rapat awal tahun yang akan membahas rencana sekolah satu tahun 

kedepan.
14

 

Program supervisi merupakan salah satu tupoksi kepala madrasah 

sebagai penyelia atau supervisor. Supervisi bertujuan memeberikan 

bimbingan kepada guru untuk meningkatkan profesionalisme guru. 

Berkaitan dengan perencanaan program supervisi, kepala madrasah bekerja 

sama dengan  dewan guru yang bertujuan memberikan bimbingan 

profesional kepada guru.
15

 Kepala madrasah mengadakan pertemuan yang 

suasananya akrab agar tercipta kerja sama yang baik. Kepala sekolah dan 

guru saling mengutarakan pendapatnya tentang perencanaan program 

supervisi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan waka kurikulum, Bp. Zainal 

abidin  bahwa program supervisi merupakan bantuan yang diberikan kepada 

guru setelah kepala sekolah melakukan identifikasi masalah yang terjadi 

disekolah. “ kepala sekolah mengajak staff nya untuk membantu beliau 

dalam mengidentifikasi masalah .Dari hasil pengamatan kami kinerja guru 

masih rendah terutama dalam menyusun RPP dan pemilihan metode yang 

tepat”. Oleh karena itu kepala sekolah mengintruksikan untuk mengadakan 

rapat dalam perencanaan program supervisi.
16

 

Kepala madrasah telah mengagendakan program supervisi dalam 

agenda kerjanya. Dari hasil wawancara dengan kepala madrasah, diperoleh 

data bahwa program supervisi dijadwalkan 2 kali dalam setahun hal ini 

bertujuan agar dewan guru senantiasa melengkapi kekurangan – kekurangan 

memperbaiki metode dan cara mengajar serta melengkapi administrasi 

guru.
17

  

                                                           
14

 Zainal abidin, wakil kepala sekolah,  wawancara,  tanggal 20 juli -23 agustus 2016 
15

  Taubin Umar, Kepala Madrasah, Wawancara,  , Tanggal 20 Juli – 11 Agustus 2016  
16

  Zainal abidin, Waka Kurikulum, Wawancara, Tanggal 21 Juli – 11 Agustus 
17

  Taubin Umar, Kepala Madrasah, Wawancara, tanggal 20 Juli- 10 Agustus 2016  
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Dalam perencanaan  progam, kepala madrasah melibatkan seluruh 

dewan guru dan staff TU. Dalam pertemuan tersebut, kepala madrasah dan 

guru membuat kesepakatan tentang instrumen penilaian dalam artian poin –

poin apa saja yang akan dijadikan penilaian. Perencanaan program 

dikomunikasikan secara baik sehingga program tersebut bisa diterima oleh 

semua pihak.
18

 Langkah perencanaan perencanaan program supervisi 

melalui tahap perencanaan progranm setelah itu membuat jadwal supervisi. 

Adapun kepala madrasah merencanakan program supervisi dengan 

mempertimbangkan beberapa hal antara lain : hari dan tanggal pelaksanaan, 

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

kelas.
19

 Dari rapat yang membahas perencanaan program supervisi 

akademik dihasilkan tiga hal penting yaitu : program supervisi akademik, 

jadwal supervisi dan lembar penilaian supervisi.
20

 

Dalam perencanaan program supervisi akademik, kepala sekolah 

juga mempertimbangkan beberapa komponen dalan perencanaan program 

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

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

lanjut, waktu pelaksanaan. Sembilan komponen diatas merupakan bahan 

dalam penyusunan program. Hal ini menunjukkan ketelitian dari kepala 

sekolah dalam membuat program. 

Program supervisi akademik berisi sembilan komponen yaitu : 

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

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

lanjut, waktu pelaksanaan. Kesembilan komponen program supervisi telah 

tergambar dalam dokumen rencana program supervisi akademik MTs Wali 

Songo tahun 2016.
21

 

                                                           
18

  Agus Haryanto, Guru Bahasa Inggris, Wawancara,  tanggal 23 Juli- 28 Agustus 2016 
19

  Observasi, Tentang Perencanaan Program Supervisi, Tanggal 21 Juli – 11 Agustus 

2016  
20

 Dokumentasi, buku agenda rapat MTs Wali Songo tahun 2016 
21

 Dokumentasi, perencanaan program supervisi tahun 2016 
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Komponen yang pertama adalah sasaran. Dalam program supervisi 

ini sasaran nya adalah guru MTs Wali Songo.  Tujuan supervisi adalah 

memberikan bantuan kepada guru dalam hal meningkatkan performanya, 

sehingga sasaran program tersebut ialah dewan guru.  

Komponen yang kedua adalah ruang lingkup yakni Pemantauan 

proses pembelajaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan 

penilaian hasil pembelajaran. Program supervisi akademik yang 

dilaksanakan bertujuan mematau kinerja guru. Hal ini tentunya meliputi 

tahap perencanaan, pelaksnaan dan evaluasi pembelajaran. Dengan ini 

kepala madrasah sebagai supervisor dapat mengetahui kekurangan atau 

kelebihan guru dalam mengajar. 

Komponen yang ketiga yaitu tujuan antara lain :Menyediakan 

umpan balik yang obyektif terhadap guru, mengenai pengajaran yang 

dilaksanakannya, Mendiagnosis membantu memecahkan masalah-masalah 

pengajaran, Membantu guru mengembangkan keterampilannya 

menggunakan strategi pengajaran, Membantu guru mengembangkan satu 

sikap positif terhadap pengembangan profesional yang berkesinambungan.  

Komponen yang keempat yaitu guru mampu : Merencanakan 

pembelajaran,  Melaksanakan pembelajaran, Menilai hasil belajar peserta 

didik dan memanfaatkan hasil penilaian untuk meningkatkan layanan 

pembelajaran, Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, 

Memanfaatkan sumber belajar yang tersedia, Mengembangkan interaksi 

pembelajaran sesuai dengan karakteristik. Indikator diatas merupakan 

ukuran keberhasilan progra supervisi akademik. Jika guru telah memenuhi 

kriteria diatas maka program supervisi akademik telah berhasil.  

Komponen yang kelima adalah Strategi/metode kerja (teknik 

supervisi) yang digunakan yakni Menggunakan metode supervisi klinis, 

Pembinaan, penilaian, dan pemantauan secara berkala dan terus menerus, 
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Supervisi (pembinaan dan penilaian) dengan menggunakan instrumen 

supervisi akademik (guru) standar proses, Monitoring dan 

evaluasi/pemantauan untuk mengetahui tingkat pencapaian program yang 

telah direncanakan. 

Komponen yang keenam adalah skenario kegiatan. Skenario 

kegiatan dibagi menjadi tiga tahap yakni tahap awal, meliputi : Menetapkan 

kontrak atau persetujuan antara supervisor dan guru tentang apasaja yang 

akan diobservasi, Menetapkan mekanisme atau aturan-aturan observasi, 

menetapkan rencana spesifik untuk melaksanakan observasi. tahap 

observasi, Tahap observasi pembelajaran observasi kelas dilakukan terhadap 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Post observasi 

mengadakan wawancara dan diskusi tentang kesan guru terhadap 

penampilannya, identifikasi keberhasilan dan kelemahan guru, identifkasi 

keterampilan-keterampilan mengajar yang perlu ditingkatkan, dan gagasan-

gagasan baru yang akan dilakukan. 

Komponen ketujuh adalah penilaian dan instrumen yaitu : Penilaian 

sudah termasuk dalam supervisi dan Instrumen (terlampir) instrumen 

supervisi standar proses dan standar penilaian. 

Komponen kedelapan adalah rencana tindak lanjut yakni setiap akhir 

pelajaran mengadakan evaluasi pelaksanaan program untuk ditindak lanjuti 

dalam penyusunan program tahun depan dan kepala sekolah menyampaikan 

hasil monitoring evaluasi dan supervisi sebagai refleksi serta menjadi acuan 

untuk tahun berikutnya.  

Komponen kesembilan adalah waktu pelaksanaan. Program 

supervisi direncakanan dari bulan juli sampai november. 

Dalam perencanaan, kepala madrasah membuat jadwal kunjungan 

kelas, instrumen supervisi dan kelengkapan lainnya. Dalam perencanaan 

program supervisi mencakup monitoring, bimbingan, evaluasi yang 

disesuaikan dengan prosedur yang tepat, program supervisi yang dilakukan 
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melalui supervisi kelas, supervisi ekstrakurikuler, dan supervisi 

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

adalah supervisi kelas. 

Kepala madrasah sebagai supervisor (pengawas), pengawas disini 

yaitu membimbing dan memberikan pelayanan kepada guru dan siswa. Dari 

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

bahwa supervisi yang dilakukan kepala madrasah biasanya dikomunikasikan 

terlebih dahulu. Kepala Madrasah akan mengadakan rapat bersama guru-

guru dan menginformasikan untuk mempersiapkan administrasinya 

sehubungan dengan program supervisi yang akan dilakukan, karena 

biasanya program supervisi kepala madrasah akan dilajutkan dengan 

supervisi terpadu yang akan dilakukan oleh pengawas/ supervisor dinas 

pendidikan.  

Dari hasil wawancara dengan kepala madrasah, didapat bahwa selain 

program supervisi akademik, kepala sekolah juga telah membuat jadwal 

kunjungan kelas dalam satu semester. Jadwal dibuat sesuai dengan 

kebutuhan guru. 

Hal ini juga dibenarkan oleh Bp. Ibnu mu‟ti bahwa dalam 

penyusunan jadwal kunjungan kelas, kepala sekolah meminta pendapat dari 

dewan guru. Untuk menentukan siapa yang akan distus,supervisi bulan 

pertama, kedua dan seterusnya. “ kepala madrasah menanyakan siapa yang 

bersedia untuk dilakukan supervisi pada bulan pertama, kedua dst.”
22

dengan 

demikian guru akan merasa lebih siap. 

Data tersebut diperkuat oleh dokumen jadwal program supervisi. 

Dalam perencanaan, kepala madrasah membuat jadwal kunjungan kelas, 

instrumen supervisi dan kelengkapan lainnya. Data tentang jadwal 

kunjungan kelas dapat dilihat dari tabel berikut : 
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  Ibnu mu‟ti, Guru Aswaja, Wawancara,  Tanggal 21 Juli – 11 Agustus 2016 
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Tabel 5 

Jadwal Supervisi Akademik MTs Wali Songo 

No Nama Jadwal supervisi 

1 Zainal Abidin S.Pd.I Minggu ke- 1 bulan agustus 

2 Ali Imron S.Pd.I Minggu ke- 1 bulan agustus 

3 Muhyar Amin S.Ag Minggu ke- 2 bulan agustus 

4 Titin Musyarofah, S.Pd.I Minggu ke- 2 bulan agustus 

5 Umarsono S.H.I Minggu ke- 3 bulan agustus 

6 Djuli Purwanto S.Pd Minggu ke- 3 bulan agustus 

7 Wakini, S.Pd.I Minggu ke- 1 bulan september 

8 Hadiyal Muhtari S.Pd.I Minggu ke- 2 bulan september 

9 Dra. Siti Mua‟limah Minggu ke- 2 bulan september 

10 Rodhi Mughis S.H.I Minggu ke-3 bulan september 

11 Waryoto S.Pd Minggu ke-3 bulan september 

12 Peni Tusriani S.Pd.I Minggu ke- 4 bulan september 

13 Hi. Fachrul Khumaini, 

S.Pd.I 

Minggu ke-1 bulan oktober 

14 Imam Murhandoko Minggu ke-1 bulan oktober 

15 Wiwin Sugiarti, S.Pd Minggu ke-1 bulan oktober 

16 Irvan Sayuti, S.E Minggu ke-2 bulan oktober 

17 Eliyyana Susanti, S.Pd Minggu ke-2 bulan oktober 

18 Ibnu Mukti Minggu ke-3 bulan oktober 

19 Johan Oktama, S.Kom Minggu ke-1 bulan november 

20 Erwin Saiful Anam Minggu ke-1 bulan november 

21 Supriyanto, S.Sy Minggu ke-2 bulan november 

22 Siti Soleha, S.E Minggu ke-2 bulan november 

23 Agus Hariyanto, S.Pd.I Minggu ke-3 bulan november 

24 Syaikhul „ulum Minggu ke-3 bulan november 

25 Joko purnomo Minggu ke-4 bulan november 
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26 Harun rasyid, S.Pd.I Minggu ke-1 bulan desember  

Sumber data : jadwal supervisi akademik MTs Wali Songo Tahun 2016
23

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kepala madrasah membuat 

jadwal kunjungan kelas. Jadwal kunjungan kelas diadakan dua kali dalam 

satu minggu. Hal ini menunjukkan seberapa intens kepala madrasah dalam 

merencanakan jadwal kunjungan kelasnya. Dalam kaitannya menyusun 

program supervisi kepala mempertimbangkan beberapa hal yakni siapa guru 

yang akan disupervisi, apa mata pelajaran yang akan disupervisi, kapan 

pelaksanaan supervisi. Perencanaan program supervisi haruslah benar-benar 

siap, karena supervisi merupakan bantuan profesional yang diberikan oleh 

kepala madrasah.
24

 

Dari data diatas dapat kemukakan bahwa kepala madrasah telah 

melaksanakan perencanaan program supervisi yang melibatkan guru, 

didukung oleh hasil rapat berupa program supervisi dan lembar penilaian 

supervisi.
25

 

2. Pelaksanaan  Program Supervisi akademik 

Pelaksanaan supervisi merupakan tindak lanjut dari tahap 

perencanaan supervisi. Kepala madrasah berperan sebagai “supervisor” 

menerapkan rencana program supervisi akademik. Dalam perencanaan 

program, kepala madrasah diagendakan memberikan bimbingan dalam 

penyusunan perangkat pembelajaran, melakukan kunungan kelas dan 

memberikan tindak lanjut terhadap hasil supervisi. 

Dari hasil wawancara dengan kepala madrasah, didapat data bahwa 

beliau telah memberikan bimbingan dalam penyusunan silabus yang 

mengacu pada standar isi dan kurikulum. Kepala madrasah mengatakan “ 

silabus merupakan langkah awal dalam membuat rencana perangkat 
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  Dokumentasi, jadwal supervisi akademik tahun 2016 
24

  Taubin Umar,Kepala Madrasah, Wawancara, tanggal 20 Juli- 23 Agustus 2016 
25

  Dokumen, Lembar Penilaian Supervisi tahun 2016 
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pembelajaran yang mengacu pada standar isi dan kurikulum, sehingga para 

guru harus dibibing dalam penyusunannya.”  

Pernyataan diatas idak searas dengan data yang didapat dilapangan, 

karena peneliti tidak menemukan dokumen yang menguatkan pernyataan 

bahwa kepala madrasah telah memberikan bimbingan dalam penyusunan 

silabus. Hal ini juga diperkuat dengan data berupa wawancara terhadap 

Bp. Agus haryanto, beliau mngatakan bahwa kepala madrasah tidak 

memberikan bimbingan dalam penyusunan silabus, untuk mendapatkan 

silabus sebagian guru cukup mendownload dari internet.” 

   Secara teoritis kepala madrasah adalah orang yang  memberikan 

bimbingan sekaligus mengawasi para guru dalam pembelajaran. Supervisi 

yang sudah terlaksana menggunakan teknik kunjungan kelas. Dalam 

pelaksanaan supervisi, kepala madrasah berperan sebagai pelayan yang 

memberikan bimbingan dalam pembuatan perangkat pembelajaran.  

Dari temuan peneliti terhadap pelaksanaan supervisi akademik, 

kepala madrasah tidak memberikan bantuan profesional berupa bimbingan 

pembuatan perangkat pembelajaran. Hal ini didapat dari hasil wawancara 

terhadap guru IPA, Ibu Eli susanti. Menurut beliau kepala madrasah 

kurang mendetail dalam menjelaskan proses perencanaan RPP. Kepala 

madrasah kurang telaten untuk menjelaskan satu-persatu poin dalam RPP. 

Sebagai contoh poin pemilihan strategi mengajar tidak dijelaskan secara 

gamblang sehingga beberapa guru masih kesulitan untuk memilih strategi 

atau metode apa yang akan digunakan.
26

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh guru PPKN, Bp. Mughyar 

Amin. Dalam perencanaan RPP dibutuhkan kemampuan IT. Namun 

beberapa guru tidak memilki kemampuan tersebut. Sehingga kepala 

madrasah kurang telaten dalam membimbing guru yang belum 
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  Eli Susanti, Guru Ipa, Wawancara, 22 Juli -12 Agustus 2016  
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berkemampuan IT dalam perencanaan RPP. Bahkan terhadap beberapa 

guru tidak memberikan bimbingan perencanaan RPP.
27

 

Pelaksanaan supervisi merupakan pekerjaan yang profesional, oleh 

karena nya dibutuhkan teknik yang profesional pula. Teknik supervisi 

terbagi menjadi dua yakni teknik yang bersifat individual dan kelompok. 

Dari data yang didapat, bahwa pelaksanaan supervisi di madrasah Wali 

Songo ialah yang bersifat invidual dan menggunakan teknik kunjungan 

kelas.
28

 Kunjungan kelas oleh kepala madrasah bertujuan mengetahui 

langsung kelemahan kinerja guru sehingga akan menjadi bahan untuk 

perbaikan. Teknik kunjungan kelas diadakan 2 kali dalam satu tahun, agar 

para guru senantiasa menyiapkan administrasi nya serta selalu 

memperbaiki performa mengajar.  

Untuk meningkatkan kinerja guru, kepala madrasah melakukan 

supervisi terhadap guru guna memberikan perbaikan dalam performa 

mengajar. Dalam pelaksanaan supervisi terdapat dua teknik yakni teknik 

yang bersifat individual dan yang bersifat kelompok. Dari hasil observasi 

di lapangan, kepala madrasah memilih menggunakan teknik individual 

yaitu kunjungan kelas. Hal yang dilakukan oleh kepala madrasah adalah 

mengecek kelengkapan perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, 

prota, promes, dan lain -lain. kepala madrasah melakukan observasi 

langsung terhadap guru, dimulai kepala madrasah memasuki kelas 

sebelum kelas dimulai membuka pelajaran, melaksanakan pembelajaran 

hingga evaluasi pembelajaran. Sebelum memasuki kelas, kepala madrasah 

telah menyiapkan lembar penilaian supervisi, dalam observasi nya, kepala 

madrasah membuat catatan – catatan kecil tentang kekurangan guru 

tersebut.
29
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  Mughyar Amin, Guru Pkn, Wawancara, 23 Juli – 15 Agustus 2016 
28

 Taubin Umar,Kepala Madrasah, Wawancara, tanggal 20 Juli- 23 Agustus 2016 
29

  Dokumentasi, Lembar Penilaian Supervisi tahun 2016 
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Dari hasil observasi terhadap lembar penilaian supervisi, didapat 

bahwa kepala madrasah telah melaksanakan kunjungan kelas. Salah  satu 

contoh yakni Bp. Ali imron, kepala madrasah telah melakukan kunjungan 

kelas dan menilai performa mengajar. Dari hasil pengamatan terdapat 

beberapa catatan tentang kekurangan dalam mengajar.
30

 Catatan tersebut 

akan digunakan sebagai bahan pembahasan dalam tindak lanjut. Untuk 

lebih mengetahui pelaksanaan kunjungan kelas berikut disajikan dlam 

bentuk tabel : 

Tabel 6 

Pelaksanaan Kunjungan Kelas MTs Wali Songo 

No Nama Pelaksanaan 

kunjungan kelas 

Supervisor 

ya tidak 

1 Zainal Abidin S.Pd.I    Kepala madrasah 

2 Ali Imron S.Pd.I    Kepala madrasah 

3 Muhyar Amin S.Ag    Kepala madrasah 

4 Titin Musyarofah, 

S.Pd.I 

   Kepala madrasah 

5 Umarsono S.H.I    Kepala madrasah 

6 Djuli Purwanto S.Pd    Kepala madrasah 

7 Wakini, S.Pd.I     

8 Hadiyal Muhtari 

S.Pd.I 

    

9 Dra. Siti Mua‟limah     

10 Rodhi Mughis S.H.I     

11 Waryoto S.Pd     

12 Peni Tusriani S.Pd.I     

13 Hi. Fachrul Khumaini,     
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S.Pd.I 

14 Imam Murhandoko     

15 Wiwin Sugiarti, S.Pd     

16 Irvan Sayuti, S.E     

17 Eliyyana Susanti, 

S.Pd 

    

18 Ibnu Mu‟ti     

19 Johan Oktama, S.Kom     

20 Erwin Saiful Anam     

21 Supriyanto, S.Sy     

22 Siti Soleha, S.E     

23 Agus Hariyanto, 

S.Pd.I 

    

24 Syaikhul „ulum, 

S.Pd.I 

    

25 Joko purnomo     

26 Harun rasyid, S.Pd.I     

Sumber data : dokumen supervisi akademik MTs Wali Songo Tahun 2016
31

 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa kepala madrasah telah 

melakukan kunjungan kelas. Dari keseluruhan guru yang berjumlah 26, 

kepala madrasah hanya melakukan kunjungan terhadap 21 guru sedangkan 5 

orang guru tidak dilakukan kunjungan kelas. 

Dalam upaya peningkatan kinerja guru melalui supervisi, Kepala 

madrasah melakukan  kunjungan kelas saat proses kegiatan belajar 

mengajar sedang berlangsung. Dengan teknik ini dapat memacu perfoma 

guru saat dikelas, namun terdapat sebagian guru yang enggan jika 

dilakukan kunjungan kelas. Dari hasil wawancara kepada beberapa guru, 

didapat bahwa sebagian guru merasa tidak nyaman jika kepala madrasah 
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berada didalam kelas. Hal ini dikarenakan, sebagian guru merasa nervous 

bahkan stres. Para guru khawatir jika cara mengajarnya kurang baik.
32

 

Menanggapi hal tersebut, kapala madrasah meakukan observasi dari luar 

kelas dikarenakan tidak semua guru nyaman diobservasi secara langsung. 

Pelaksanaan supervisi dimulai dengan kepala madrasah 

menyiapkan lembar penilaian supervisi, kemudian kepala madrasah 

memasuki kelas yang telah dijadwalkan. Kepala madrasah berada di 

bangku paling belakang. Kegiatan pembelajaran dimulai oleh guru dengan 

mengucapkan salam. Pelaksanaan pembelajaran dimulai dengan guru 

menyampaikan materi pembelajaran yang disampaikan dengan metode 

yang sesuai.  Dalam observasinya kepala madrasah mengamati seksama 

performa guru dala proses pembelajaran dan membuat catatan jika ada 

sesutau yang dianggap kurang dalam penampilan guru tersebut.
33

  

Pelaksanaan  kunjungan kelas   disesuaikan dengan jadwal yang 

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

dibuat selama satu semester yakni bulan agustus-desember.. 

Temuan peneliti tentang pelaksanaan supervisi ialah kepala 

madrasah belum memberikan bimbingan secara maksimal. Guru masih 

merasa kesulitan dalam perencanaan perangkat pembelajaran. Dalam 

kaitanya memberikan bimbingan tentang pemilihan metode dan strategi, 

kepala madrasah belum memberikan bimbingan. Sehingga guru masih 

kesulitan mendapatkan metode yang sesuai dengan mata pelajarannya. 

Dalam kaitan kunjungan kelas, kepala madrsah sudah melksanakan 

kunjungan kelas dan menilai penampilan guru. 

3. Tindak lanjut program supervisi akademik 

Supervisi yang telah dilakukan oleh kepala madrasah perlu 

ditindak lanjut. Hasil penilaian  supervisi dan catatan-catatan tentang 
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performa guru di kelas akan menjadi bahan perbaikan yang akan 

dikomunikasikan oleh guru yang disupervisi.  Kepala madrasah memiliki 

tupoksi sebagai adminstrator dan motivator.  

Hasil supervisi yang dilakukan kepala madrsah harus dianalisi dan 

dideskripsikan melalui narasi. Hasil anlisis tersebut harus 

dikomunikasikan kepada guru yang disupervisi agar guru tersebut dapat 

memperbaiki kekurangan nya yang tercatat di lembar penilaian. 

Berdasarkan observasi, kepala madrasah tidak melakukan analisis 

terhadap hasil supervisi. Hal ini diperkuat oleh temuan peneliti yang 

mendapatkan lembar analisis hasil supervisi yang masih kosong tanpa 

catatan apapun. 

Tabel 7 

Pelaksanaan Kunjungan Kelas MTs Wali Songo 

No Nama Pelaksanaan 

tindak lanjut 

Supervisor 

ya tidak 

1 Zainal Abidin S.Pd.I    Kepala madrasah 

2 Ali Imron S.Pd.I    Kepala madrasah 

3 Muhyar Amin S.Ag    Kepala madrasah 

4 Titin Musyarofah, 

S.Pd.I 

   Kepala madrasah 

5 Umarsono S.H.I    Kepala madrasah 

6 Djuli Purwanto S.Pd    Kepala madrasah 

7 Wakini, S.Pd.I    Kepala madrasah 

8 Hadiyal Muhtari 

S.Pd.I 

   Kepala madrasah 

9 Dra. Siti Mua‟limah    Kepala madrasah 

10 Rodhi Mughis S.H.I    Kepala madrasah 

11 Waryoto S.Pd    Kepala madrasah 
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12 Peni Tusriani S.Pd.I    Kepala madrasah 

13 Hi. Fachrul Khumaini, 

S.Pd.I 

   Kepala madrasah 

14 Imam Murhandoko    Kepala madrasah 

15 Wiwin Sugiarti, S.Pd    Kepala madrasah 

16 Irvan Sayuti, S.E    Kepala madrasah 

17 Eliyyana Susanti, 

S.Pd 

   Kepala madrasah 

18 Ibnu Mu‟ti    Kepala madrasah 

19 Johan Oktama, S.Kom    Kepala madrasah 

20 Erwin Saiful Anam    Kepala madrasah 

21 Supriyanto, S.Sy    Kepala madrasah 

22 Siti Soleha, S.E    Kepala madrasah 

23 Agus Hariyanto, 

S.Pd.I 

   Kepala madrasah 

24 Syaikhul „ulum, 

S.Pd.I 

   Kepala madrasah 

25 Joko purnomo    Kepala madrasah 

26 Harun rasyid, S.Pd.I    Kepala madrasah 

Sumber data : dokumen supervisi akademik MTs Wali Songo Tahun 2016
34

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kepala madrasah tidak 

melakukan temuan balik ataupun tindak lanjut. Dari 26 guru yang telah 

disupervisi, tidak ada satupun guru yang mendapat tindak lanjut. Hal ini 

diperkuat  dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah didapat bahwa 

kepala sekolah tidak melakukan tindak lanjut dikarena beliau merasa tidak 

cakap untuk memberikan layanan tersebut. Beliau mengatakan “ saya 

merasa canggung untuk menyampaikan kekurangan guru.”
35

 Dilain sisi 

kepala madrasah merasa belum memiliki kemampuan yang baik sebagai 
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supervisor atau pembina, sehingga temuan balik atau tahap tindal lanjut 

tidak dilaksanakan.  Tidak lanjut atau temuan balikan seharusnya dilakukan 

oleh kepala madrasah untuk melaksanakan tahap ketiga dari supervisi.  

Dari hasil observasi peneliti Berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru aqidah akhlak, ditemukan bahwa setelah kegiatan supervisi kepala 

sekolah tidak melakukan pertemuan balikan. Supervisi yang dilakukan 

tidak ada tindak lanjut sebagai perbaikan atas performa guru yang telah 

disupervisi.
36

 

Hal senada juga dibenarkan oleh guru IPA bahwa setelah guru 

melakukan penilaian mengajar guru melalui kunjungan kelas, kepala 

madrasah tidak mengadakan temuan balikan. Hasil dari analisis penilaian 

performa mengajar guru yang disupervisi tidak dibahas kembali. Sehingga 

guru merasa tidak diberikan hasil dari penilaian performa mengajarnya.
37

 

Data hasil observasi ditemukan bahwa setelah melaksanakan 

supervisi, hasil supervisi tidak dianalisis oleh kepala madrasah. Padahal 

seharusnya hasil supervisi dianalisi dan kemudian dikomunikasikan 

kepada guru yang disupervisi. 

Dari data diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa kemampuan 

memanfaatkan hasil supervisi kepala madrasah tidak melakukan temuan 

balikan. Kepala madrasah tidak melakukan tindak lanjut terhadap hasil 

supervisi. 

C. Analisis data 

1. Perencanaan  Program Supervisi akademik 

Supervisi yang dilakukan kepala madrasah merupakan kegiatan yang 

memilki  tiga indikator, yakni perencanaan program supervisi, pelaksanaan 

program supervisi, dan pemanfaatan hasil supervisi. Supervisi yang telah 

dilaksanakan di Madrasah Wali Songo memiliki tujuan membantu guru 

dalam meningkatkan kemampuan mengajarnya.  
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Dari hasil wawancara dengan kepala MTs Wali Songo, perencanaan 

program madrasah melibatkan para dewan guru  dan staff TU. Kepala 

madrasah mengadakan rapat di awal tahun yang dihadiri oleh seluruh 

perangkat sekolah, guru dan staff TU. Hal ini dapat diketahi melalui buku 

agenda rapat yang telah ditanda tangani oleh seluruh guru. Tentunya hal 

ini menunjukkan bahwa seluruh guru hadir dlam rapat awal tahun tersebut. 

Temuan  ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan wakil kepala 

sekolah bidang kurikulm, Bp. Zainal abidin bahwa semua guru hadir dala 

rapat awal tahun yang akan membahas rencana sekolah satu tahun 

kedepan. 

Dalam rapat awal tahun membahas program - program madrasah 

meliputi program kegiatan siswa, program peningkatan profesional guru, 

program pennigkatan prestasi belajar siswa, program evaluasi. Kepala 

madrasah sebagai pemimpin melakukan identifikasi terhadap program satu 

tahun kedepan. Program yang direncanakan mengacu pada pencapaian visi 

dan misi madrasah. Hal ini diperkuat oleh dokumentasi tentang program –

program sekolah yang telah direncanakan. Program –program tersebut 

termuat dalam buku hasil rapat awal tahun MTS wali songo sukajadi. 

Dalam menentukan program sekolah, kepala madrasah tidak hanya 

melibatkan guru dan staff  TU namun juga melibatkan siswa. Program 

yang melibatkan siswa adalah program yang berkaitan dengan kesiswaaan, 

dalam hal ini siswa diwakili oleh pengurus OSIS dalam perencanaan 

program kegiatan. 

Kegiatan peningkatan pembelajaran telah direncanakan diawal tahun. 

Sebagai contoh untuk kelas ix akan diberikan bimbel di semester genap 

untuk menghadapi ujian nasional. Kepala madrasah juga membuat 

program supervisi untuk meningkatkan profesionalisme guru yang akan 

berimplikasi pada peningkatan prestasi belajar siswa. 

Program supervisi merupakan salah satu tupoksi kepala madrasah 

sebagai penyelia atau supervisor. Supervisi bertujuan memeberikan 

bimbingan kepada guru untuk meningkatkan profesionalisme guru. 



104 
 

Berkaitan dengan perencanaan program supervisi, kepala madrasah 

bekerja sama dengan  dewan guru yang bertujuan memberikan bimbingan 

profesional kepada guru.  Kepala madrasah mengadakan pertemuan yang 

suasananya akrab agar tercipta kerja sama yang baik. Kepala sekolah dan 

guru saling mengutarakan pendapatnya tentang perencanaan program 

supervisi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan waka kurikulum, Bp. Zainal 

abidin  bahwa program supervisi merupakan bantuan yang diberikan 

kepada guru setelah kepala sekolah melakukan identifikasi masalah yang 

terjadi disekolah. “ kepala sekolah mengajak staff nya untuk membantu 

beliau dalam mengidentifikasi masalah .Dari hasil pengamatan kami 

kinerja guru masih rendah terutama dalam menyusun RPP dan pemilihan 

metode yang tepat”. Oleh karena itu kepala sekolah mengintruksikan 

untuk mengadakan rapat dalam perencanaan program supervisi. 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa dalam perencanaan kepala 

madrasah melakukan pertemuan dengan guru dalam merencanakan 

program supervisi. Hal ini sejalan dengan prinsip perencanaan supervisi 

menurut E. Mulyasa, yakni Kepala sekolah menciptakan suasana yang 

akrab dengan guru, sehingga terjadi kerja sama kolegial. Dengan kondisi 

itu diharapkan guru dapat mengutarakan pendapatnya secara terbuka.
38

  

Selain menurut E.Mulyasa, tedapat teori tentang karakteristik perencanaan 

program supervisi yakni Perencanaan harus kooperatif. Artinya 

pelaksanaan supervisi memerlukan bantuan orang lain , sehingga dalam 

perencanaan pun diperlukan bantuan dari orang-orang yang berkaitan 

langsung dalam pelaksanaanya.
39

 

Kepala madrasah telah mengagendakan program supervisi dalam 

agenda kerjanya. Dari hasil wawancara dengan kepala madrasah, diperoleh 

data bahwa program supervisi dijadwalkan 2 kali dalam setahun hal ini 
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bertujuan agar dewan guru senantiasa melengkapi kekurangan – 

kekurangan memperbaiki metode dan cara mengajar serta melengkapi 

administrasi guru. 

Dalam perencanaan  progam, kepala madrasah melibatkan seluruh 

dewan guru dan staff TU. Dalam pertemuan tersebut, kepala madrasah dan 

guru membuat kesepakatan tentang instrumen penilaian dalam artian poin 

–poin apa saja yang akan dijadikan penilaian. Perencanaan program 

dikomunikasikan secara baik sehingga program tersebut bisa diterima oleh 

semua pihak. Langkah perencanaan perencanaan program supervisi 

melalui tahap perencanaan progranm setelah itu membuat jadwal 

supervisi. Adapun kepala madrasah merencanakan program supervisi 

dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain : hari dan tanggal 

pelaksanaan, guru yang akan disupervisi, mata pelajaran, jam 

pelajaran,serta ruang kelas. Hal ini diperkuat oleh jadwal kunjungan kelas 

yang terlampir dalam program supervisi akademik.  

Dari data diatas dapat dikaetahui bahwa kepala madrasah melibatkan 

seluruh pihak yang terkait dalam perncanaan program supervisi, hal ini 

selaras dengan teori perencanaan supervisi poin ke empat yaitu harus 

kooperatif. Perencanaan harus kooperatif artinya pelaksanaan supervisi 

memerlukan bantuan orang lain, sehingga dalam perencanaan pun 

diperlukan bantuan orang –orang yang berkaitan langsung dalam 

pelaksanaan nya.   

Dalam perencanaan program supervisi akademik, kepala sekolah juga 

mempertimbangkan beberpa komponen dalan perencanaan program yaitu : 

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

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

lanjut, waktu pelaksanaan. Sembilan komponen diatas merupakan bahan 

dalam penyusunan program. Hal ini menunjukkan ketelitian dari kepala 

sekolah dalam membuat program. 

Program supervisi akademik berisi sembilan komponen yaitu : 

sasaran, ruang lingkup, tujuan,indikator keberhasilan, strategi/metode 
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kerja(teknik supervisi), kegiatan, penilaian dan instrumen, rencana tindak 

lanjut, waktu pelaksanaan. 

Komponen yang pertama adalah sasaran. Dalam program supervisi ini 

sasaran nya adalah guru MTs Wali Songo.  Tujuan supervisi adalah 

memberikan bantuan kepada guru dalam hal meningkatkan performanya, 

sehingga sasaran program tersebut ialah dewan guru.  

Komponen yang kedua adalah ruang lingkup yakni Pemantauan 

proses pembelajaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan 

penilaian hasil pembelajaran. Program supervisi akademik yang 

dilaksanakan bertujuan mematau kinerja guru. Hal ini tentunya meliputi 

tahap perencanaan, pelaksnaan dan evaluasi pembelajaran. Dengan ini 

kepala madrasah sebagai supervisor dapat mengetahui kekurangan atau 

kelebihan guru dalam mengajar. 

Komponen yang ketiga yaitu tujuan antara lain :Menyediakan umpan 

balik yang obyektif terhadap guru, mengenai pengajaran yang 

dilaksanakannya, Mendiagnosis membantu memecahkan masalah-masalah 

pengajaran, Membantu guru mengembangkan keterampilannya 

menggunakan strategi pengajaran, Membantu guru mengembangkan satu 

sikap positif terhadap pengembangan profesional yang berkesinambungan. 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa tujuan proram supervisi adalah 

membantu guru mangambembangkan keterampilan mengajar nya, hal ini 

selaras dengan tujuan supervisi yang dikemukakan oleh Sahertian dalam 

bukunya “supervisi pendidikan” . Tujuan supervisi antara lain : 

1. Membantu guru dalam menyusun persiapan mengajar. 

2. Membantu guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar  

(Learning experience and Learning activities). 

3. Membantu guru dalam menggunakan berbagai sumber dan media 

belajar. 

4. Membantu guru dalam menerapkan metode dan tehnik mengajar. 

5. Membantu guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. 
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6. Membantu guru dalam melakukan analisis hasil belajar. 

7. Membantu guru dalam menganalisis kesulitan belajar siswa.
40

 

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa tujuan program supervisi 

akademik yang disusun kepala sekolah selaras dengan teori tentang tujuan 

supervisi. 

Komponen yang keempat yaitu guru mampu : Merencanakan 

pembelajaran,  Melaksanakan pembelajaran, Menilai hasil belajar peserta 

didik dan memanfaatkan hasil penilaian untuk meningkatkan layanan 

pembelajaran, Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, 

Memanfaatkan sumber belajar yang tersedia, Mengembangkan interaksi 

pembelajaran sesuai dengan karakteristik. Indikator diatas merupakan 

ukuran keberhasilan progra supervisi akademik. Jika guru telah memenuhi 

kriteria diatas maka program supervisi akademik telah berhasil.  

Komponen yang kelima adalah Strategi/metode kerja (teknik 

supervisi) yang digunakan yakni Menggunakan metode supervisi klinis, 

Pembinaan, penilaian, dan pemantauan secara berkala dan terus menerus, 

Supervisi (pembinaan dan penilaian) dengan menggunakan instrumen 

supervisi akademik (guru) standar proses, Monitoring dan 

evaluasi/pemantauan untuk mengetahui tingkat pencapaian program yang 

telah direncanakan. 

Komponen yang keenam adalah skenario kegiatan. Skenario kegiatan 

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

atau persetujuan antara supervisor dan guru tentang apasaja yang akan 

diobservasi, Menetapkan mekanisme atau aturan-aturan observasi, 

menetapkan rencana spesifik untuk melaksanakan observasi. tahap 

observasi, Tahap observasi pembelajaran observasi kelas dilakukan 

terhadap kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Post observasi 

mengadakan wawancara dan diskusi tentang kesan guru terhadap 

penampilannya, identifikasi keberhasilan dan kelemahan guru, identifkasi 
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keterampilan-keterampilan mengajar yang perlu ditingkatkan, dan 

gagasan-gagasan baru yang akan dilakukan. 

Skenario kegiatan yang telah disusun oleh kepala madrasah telah 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh E.Mulyasa dalam bukunya 

yang berjudul “Manajemen & kepemimpinan kepala sekolah” bahwa 

dalam pelaksanaan supervisi akademik melalui tiga tahapan yaitu : tahap 

pertemuan awal, tahap observasi kelas, tahap pertemuan umpan balik.
41

 

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa kepala madrasah telah 

membuat skenario kegiatan supervisi sesuai dengan teori tentang 

pelaksanaan supervisi akademik. 

Komponen ketujuh adalah penilaian dan instrumen yaitu : Penilaian 

sudah termasuk dalam supervisi dan Instrumen (terlampir) instrumen 

supervisi standar proses dan standar penilaian. 

Komponen kedelapan adalah rencana tindak lanjut yakni setiap akhir 

pelajaran mengadakan evaluasi pelaksanaan program untuk ditindak 

lanjuti dalam penyusunan program tahun depan dan kepala sekolah 

menyampaikan hasil monitoring evaluasi dan supervisi sebagai refleksi 

serta menjadi acuan untuk tahun berikutnya.  

Komponen kesembilan adalah waktu pelaksanaan. Program supervisi 

direncakanan dari bulan juli sampai november. 

Kepala sekolah perlu menguasai perencanaan supervisi akademik 

sehingga ia perlu menguasai kompetensi perencanaan supervisi akademik 

dengan baik. Terdapat sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan dalam 

perencanaan supervisi akademik, yaitu menyangkut  

1) Objektifitas (data apa adanya) 

2) Tanggung jawab, berkesinambungan 

3) Didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

4) Didasarkan pada kebutuhan dan kondisi sekolah.
42
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Dari temuan dilapangan didapat bahwa kepala madrasah dalam 

perencanaan supervisi telah memenuhi beberapa prinsip. Prinsip yang 

pertama ialah objektif, dalam perencanaan kepala madrasah 

mengutamakan objektivitas artinya dalam menentukan sasaran supervisi 

akademik. Kepala madrasah memandang secara objektivitas bukan 

subjektivitas. 

Prinsip kedua yakni tanggung jawab dan berkesinambungan, dari 

perencanaan program supervisi dapat diketahui bahwa skenario kegiatan 

ialah memberikan bimbingan kepada guru,melakukan kunjungan kelas dan 

melakukan tindak lanjut. Hal ini tentunya menyiratkan bahwa program 

supervisi yang dibuat berkesinambungan atau dengan kata lain kepala 

mdrasah bertanggung jawab dalam upaya peningkatan kinerja guru. 

Prinsip yang ketiga ialah  Didasarkan pada Standar Nasional 

Pendidikan (SNP). Dari program supervisi MTs Wali songo dapat 

diketahui bahwa indikator prncapaian adalah guru mampu membuat 

perencanaan,melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan baik. 

Hal ini tentu mengacu pada standar isi dan standar proses. 

Prinsip yang keempat adalah didasarkan pada kebutuhan dan kondisi 

sekolah. Dari data yang didapat bahwa sebelum membuat program kepala 

madrasah telah mengadakan diagnosis terhadap masalah yang terjadi di 

madrasah,sehingga kepala madrasah membuat program supervisi 

akademik. Hal ini menunjukkan bahwa kepala madrasah telah memenuhi 

prinsip yang kempat yaitu didasarka atas kebutuhan madrasah. 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kapala madrasah 

telah memnuhi prinsip perencanaan program supervisi. 

 Dalam perencanaan, kepala madrasah membuat jadwal kunjungan 

kelas, instrumen supervisi dan kelengkapan lainnya. Dalam perencanaan 

program supervisi mencakup monitoring, bimbingan, evaluasi yang 

disesuaikan dengan prosedur yang tepat, program supervisi yang 

dilakukan melalui supervisi kelas, supervisi ekstrakurikuler, dan supervisi 

                                                                                                                                                               
 



110 
 

perpustakaan, laboratorium dan ujian. Sampai saat ini yang dapat 

dilakukan adalah supervisi kelas. 

Kepala madrasah sebagai supervisor (pengawas), pengawas disini 

yaitu membimbing dan memberikan pelayanan kepada guru dan siswa. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa guru di ruang guru, 

didapat data bahwa supervisi yang dilakukan kepala madrasah biasanya 

dikomunikasikan terlebih dahulu. Kepala Madrasah akan mengadakan 

rapat bersama guru-guru dan menginformasikan untuk mempersiapkan 

administrasinya sehubungan dengan program supervisi yang akan 

dilakukan, karena biasanya program supervisi kepala madrasah akan 

dilajutkan dengan supervisi terpadu yang akan dilakukan oleh pengawas/ 

supervisor dinas pendidikan.  

Dari hasil wawancara dengan kepala madrasah, didapat bahwa selain 

program supervisi akademik, kepala sekolah juga telah membuat jadwal 

kunjungan kelas dalam satu semester. Jadwal dibuat sesuai dengan 

kebutuhan guru. 

Hal ini juga dibenarkan oleh Bp. Ibnu mu‟ti bahwa dalam penyusunan 

jadwal kunjungan kelas, kepala sekolah meminta pendapat dari dewan 

guru. Untuk menentukan siapa yang akan distus,supervisi bulan pertama, 

kedua dan seterusnya. “ kepala madrasah menanyakan siapa yang bersedia 

untuk dilakukan supervisi pada bulan pertama, kedua dst.” dengan 

demikian guru akan merasa lebih siap. 

Data tersebut diperkuat oleh dokumen jadwal program supervisi. 

Dalam perencanaan, kepala madrasah membuat jadwal kunjungan kelas, 

instrumen supervisi dan kelengkapan lainnya. Data tentang jadwal 

kunjungan kelas dapat dilihat dari tabel berikut : 
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Tabel 2 

Jadwal Supervisi Akademik MTs Wali Songo 

No Nama Jadwal supervisi 

1 Zainal Abidin S.Pd.I Minggu ke- 1 bulan agustus 

2 Ali Imron S.Pd.I Minggu ke- 1 bulan agustus 

3 Muhyar Amin S.Ag Minggu ke- 2 bulan agustus 

4 Titin Musyarofah, S.Pd.I Minggu ke- 2 bulan agustus 

5 Umarsono S.H.I Minggu ke- 3 bulan agustus 

6 Djuli Purwanto S.Pd Minggu ke- 3 bulan agustus 

7 Wakini, S.Pd.I Minggu ke- 1 bulan september 

8 Hadiyal Muhtari S.Pd.I Minggu ke- 2 bulan september 

9 Dra. Siti Mua‟limah Minggu ke- 2 bulan september 

10 Rodhi Mughis S.H.I Minggu ke-3 bulan september 

11 Waryoto S.Pd Minggu ke-3 bulan september 

12 Peni Tusriani S.Pd.I Minggu ke- 4 bulan september 

13 Hi. Fachrul Khumaini, 

S.Pd.I 

Minggu ke-1 bulan oktober 

14 Imam Murhandoko Minggu ke-1 bulan oktober 

15 Wiwin Sugiarti, S.Pd Minggu ke-1 bulan oktober 

16 Irvan Sayuti, S.E Minggu ke-2 bulan oktober 

17 Eliyyana Susanti, S.Pd Minggu ke-2 bulan oktober 

18 Ibnu Mukti Minggu ke-3 bulan oktober 

19 Johan Oktama, S.Kom Minggu ke-1 bulan november 

20 Erwin Saiful Anam Minggu ke-1 bulan november 

21 Supriyanto, S.Sy Minggu ke-2 bulan november 

22 Siti Soleha, S.E Minggu ke-2 bulan november 

23 Agus Hariyanto, S.Pd.I Minggu ke-3 bulan november 

24 Syaikhul „ulum Minggu ke-3 bulan november 

25 Joko purnomo Minggu ke-4 bulan november 
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26 Harun rasyid, S.Pd.I Minggu ke-1 bulan desember  

Sumber  data : jadwal supervisi akademik MTs Wali Songo Tahun 2016 

Dari jadwal supervisi diatas dapat diketahui bahwa kepala madrasah 

merencanakan supervisi akademik yakni 6-7 kali dalam satu bulan. Artinyan 

dalam satu minggu kepala madrasah melakukan supevisi, dalam hal ini teknik 

yang digunakan adalah kunjungan kelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kepala madrasah telah merencanakan kunjungan kelas 6-7 kali dalam sebulan. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepala madrasah sudah cukup baik dalam 

merencanakan jadwal kunjungan kelas.  

Dalam kaitannya menyusun program supervisi kepala 

mempertimbangkan beberapa hal yakni siapa guru yang akan disupervisi, apa 

mata pelajaran yang akan disupervisi, kapan pelaksanaan supervisi. 

Perencanaan program supervisi haruslah benar-benar siap, karena supervisi 

merupakan bantuan profesional yang diberikan oleh kepala madrasah. Hal ini 

sesuai dengan karakteristik perencanaan program supervisi poin pertama, 

bahwa supervisi tidak ada yang standar.
43

 Artinya kepala madrasah harus 

mempertimbangkan karakteristik guru yang akan disupervisi, baik itu 

kemampuan dan sifatnya kerana setiap guru memiliki karateristik yang 

berbeda. 

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa program supervisi telah 

memenuhi karakteristik perencanaan, namun dari 5 poin karakteristik hanya 2 

yang terpenuhi. Sedangkan tiga poin lainnya belum terpenuhi. Poin tersebut 

antara lain : 

1) Perencanaan harus kreatif  

Supervisi tidak dapat dilakukan denga gaya yang monoton atau satu 

model. Kepala madrasah haru selalu kreatif  dalam membimbing guru 

sehinga masalah yang dialami para guru bisa teratasi. 
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 Data dokumen menunjukkan bahwa kepala madrasah merencanakan 

kegiatan berupa observasi kelas. Sedangkan terdapat banyak teknik dalam 

supervisi. Hal ini menunjukkan bahwa rencana program supervisi belum 

kreatif. 

2) Perencanaan harus fleksibel 

Rencana supervisi harus mamberikan kebebasan untuk melaksanakan 

sesuatu sesuai dengan keadaan dan inovasi yang terjadi. 
44

 

 Dari data dokumentasi berupa program supervisi diatas, tidak 

ditemukan inovasi dalam pelaksanaan supervisi. Kepala madrasah tidak 

memberikan inovasi dalam perencanaan program supervisi. 

3) Perencanaan harus komprehensif 

Pembelajaran merupakan satu kesatuan sistem dengan komponen seperti 

guru , alat, metode, fasilitas, murid dll. Semuanya itu berkesinambungan 

guna mencaai tujuan pembelajaran. Supervisi harus komprehensif , artinya 

tahapan –tahapan supervisi harus mengacu pada tujuan kurikulum,tujuan 

sekolah kemudian tujuan nasional. 

 Data diatas sejalan dengan prinsip perencanaan program supervisi 

dimana Kepala sekolah dengan guru membahas rencana pembelajaran yang 

dibuat guru untuk menyepakati aspek mana yang menjadi fokus perhatian 

supervisi, serta menyempurnakan rencana pembelajaran tersebut. Kepala 

sekolah bersama guru menyusun instrumen observasi yang digunakan, atau 

memakai instrumen yang telah ada, termasuk bagaimana cara menggunakan 

dan menyimpulkannya. 
45

 

Dalam perencanaan program supervisi mencakup monitoring, 

bimbingan, evaluasi yang disesuaikan dengan prosedur yang tepat, program 

supervisi yang dilakukan melalui supervisi kelas. Data diatas dapat 
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disimpulkan bahwa kepala madrasah sudah melaksanakan perencanaan 

supervisi sesuai dengan teori perencanaan supervisi. Namun masih terdapat 

hal- hal yang belum sempurna. 

2. Pelaksanaan  Program Supervisi akademik 

Pelaksanaan supervisi merupakan tindak lanjut dari tahap 

perencanaan supervisi. Kepala madrasah berperan sebagai “supervisor” 

menerapkan rencana program supervisi akademik. Dalam perencanaan 

program, kepala madrasah diagendakan memberikan bimbingan dalam 

penyusunan perangkat pembelajaran, melakukan kunungan kelas dan 

memberikan tindak lanjut terhadap hasil supervisi. 

Dari hasil wawancara dengan kepala madrasah, didapat data bahwa 

beliau telah memberikan bimbingan dalam penyusunan silabus yang 

mengacu pada standar isi dan kurikulum. Kepala madrasah mengatakan “ 

silabus merupakan langkah awal dalam membuat rencana perangkat 

pembelajaran yang mengacu pada standar isi dan kurikulum, sehingga para 

guru harus dibibing dalam penyusunannya.”  

Pernyataan diatas tidak selaras dengan data yang didapat 

dilapangan, karena peneliti tidak menemukan dokumen yang menguatkan 

pernyataan bahwa kepala madrasah telah memberikan bimbingan dalam 

penyusunan silabus. Hal ini juga diperkuat dengan data berupa wawancara 

terhadap Bp. Agus haryanto, beliau mngatakan bahwa kepala madrasah 

tidak memberikan bimbingan dalam penyusunan silabus, untuk 

mendapatkan silabus sebagian guru cukup mendownload dari internet.” 

   Secara teoritis kepala madrasah adalah orang yang  memberikan 

bimbingan sekaligus mengawasi para guru dalam pembelajaran. Supervisi 

yang sudah terlaksana menggunakan teknik kunjungan kelas. Dalam 

pelaksanaan supervisi, kepala madrasah berperan sebagai pelayan yang 

memberikan bimbingan dalam pembuatan perangkat pembelajaran.  
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Dari temuan peneliti terhadap pelaksanaan supervisi akademik, 

kepala madrasah tidak memberikan bantuan profesional berupa bimbingan 

pembuatan perangkat pembelajaran. Hal ini didapat dari hasil wawancara 

terhadap guru IPA, Ibu Eli susanti. Menurut beliau kepala madrasah 

kurang mendetail dalam menjelaskan proses perencanaan RPP. Kepala 

madrasah kurang telaten untuk menjelaskan satu-persatu poin dalam RPP. 

Sebagai contoh poin pemilihan strategi mengajar tidak dijelaskan secara 

gamblang sehingga beberapa guru masih kesulitan untuk memilih strategi 

atau metode apa yang akan digunakan. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh guru PPKN, Bp. Mughyar 

Amin. Dalam perencanaan RPP dibutuhkan kemampuan IT. Namun 

beberapa guru tidak memilki kemampuan tersebut. Sehingga kepala 

madrasah kurang telaten dalam membimbing guru yang belum 

berkemampuan IT dalam perencanaan RPP. Bahkan terhadap beberapa 

guru tidak memberikan bimbingan perencanaan RPP. 

Pelaksanaan supervisi merupakan pekerjaan yang profesional, oleh 

karena nya dibutuhkan teknik yang profesional pula. Teknik supervisi 

terbagi menjadi dua yakni teknik yang bersifat individual dan kelompok. 

Dari data yang didapat, bahwa pelaksanaan supervisi di MTs Wali Songo 

ialah yang bersifat invidual dan menggunakan teknik kunjungan kelas. 

Kunjungan kelas oleh kepala madrasah bertujuan mengetahui langsung 

kelemahan kinerja guru sehingga akan menjadi bahan untuk perbaikan. 

Teknik kunjungan kelas diadakan 2 kali dalam satu tahun, agar para guru 

senantiasa menyiapkan administrasi nya serta selalu memperbaiki 

performa mengajar.  

Temuan diatas tentunya bertentangan dengan teori teknik supervisi 

akademik bahwa teknik terbagi menjadi dua yaitu teknik bersifat 

individual dan kelompok. Teknik individu meliputi :  perkunjungan kelas, 

observasi kelas, percakapan pribadi, inter-visitasi, penyeleksi berbagai 
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sumber untuk mengajar, menilai diri sendiri. Teknik kelompok : 

pertemuan orientasi, rapat guru, studi kelompok antar guru, diskusi, 

lokakarya (workshop), tukar menukar pengalaman.
46

 Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kepala madrasah kurang kreatif dalam pemilihan 

teknik. 

Untuk meningkatkan kinerja guru, kepala madrasah melakukan 

supervisi terhadap guru guna memberikan perbaikan dalam performa 

mengajar. Dalam pelaksanaan supervisi terdapat dua teknik yakni teknik 

yang bersifat individual dan yang bersifat kelompok. Dari hasil observasi 

di lapangan, kepala madrasah memilih menggunakan teknik individual 

yaitu kunjungan kelas. Hal yang dilakukan oleh kepala madrasah adalah 

mengecek kelengkapan perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, 

prota, promes, dan lain -lain. kepala madrasah melakukan observasi 

langsung terhadap guru, dimulai kepala madrasah memasuki kelas 

sebelum kelas dimulai membuka pelajaran, melaksanakan pembelajaran 

hingga evaluasi pembelajaran. Sebelum memasuki kelas, kepala madrasah 

telah menyiapkan lembar penilaian supervisi, dalam observasi nya, kepala 

madrasah membuat catatan – catatan kecil tentang kekurangan guru 

tersebut. 

Dari hasil observasi terhadap lembar penilaian supervisi, didapat 

bahwa kepala madrasah telah melaksanakan kunjungan kelas. Salah  satu 

contoh yakni Bp. Ali imron, kepala madrasah telah melakukan kunjungan 

kelas dan menilai performa mengajar. Dari hasil pengamatan terdapat 

beberapa catatan tentang kekurangan dalam mengajar. Catatan tersebut 

akan digunakan sebagai bahan pembahasan dalam tindak lanjut. Untuk 

lebih mengetahui pelaksanaan kunjungan kelas berikut disajikan dlam 

bentuk tabel : 
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Tabel 6 

Pelaksanaan Kunjungan Kelas MTs Wali Songo 

No Nama Pelaksanaan 

kunjungan kelas 

Supervisor 

ya tidak 

1 Zainal Abidin S.Pd.I    Kepala madrasah 

2 Ali Imron S.Pd.I    Kepala madrasah 

3 Muhyar Amin S.Ag    Kepala madrasah 

4 Titin Musyarofah, 

S.Pd.I 

   Kepala madrasah 

5 Umarsono S.H.I    Kepala madrasah 

6 Djuli Purwanto S.Pd    Kepala madrasah 

7 Wakini, S.Pd.I    Kepala madrasah 

8 Hadiyal Muhtari 

S.Pd.I 

   Kepala madrasah 

9 Dra. Siti Mua‟limah    Kepala madrasah 

10 Rodhi Mughis S.H.I    Kepala madrasah 

11 Waryoto S.Pd    Kepala madrasah 

12 Peni Tusriani S.Pd.I    Kepala madrasah 

13 Hi. Fachrul Khumaini, 

S.Pd.I 

   Kepala madrasah 

14 Imam Murhandoko    Kepala madrasah 

15 Wiwin Sugiarti, S.Pd    Kepala madrasah 

16 Irvan Sayuti, S.E    Kepala madrasah 

17 Eliyyana Susanti, 

S.Pd 

   Kepala madrasah 

18 Ibnu Mu‟ti    Kepala madrasah 

19 Johan Oktama, S.Kom    Kepala madrasah 

20 Erwin Saiful Anam    Kepala madrasah 
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21 Supriyanto, S.Sy    Kepala madrasah 

22 Siti Soleha, S.E    Kepala madrasah 

23 Agus Hariyanto, 

S.Pd.I 

   Kepala madrasah 

24 Syaikhul „ulum, 

S.Pd.I 

   Kepala madrasah 

25 Joko purnomo    Kepala madrasah 

26 Harun rasyid, S.Pd.I    Kepala madrasah 

Sumber data : dokumen supervisi akademik MTs Wali Songo Tahun 2016 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa kepala madrasah telah 

melakukan kunjungan kelas. Dari keseluruhan guru yang berjumlah 26, 

kepala madrasah hanya melakukan kunjungan terhadap 21 guru sedangkan 5 

orang guru tidak dilakukan kunjungan kelas. Hal diatas menunjukkan bahwa 

kepala madrasah belum melakukan tugasnya dengan maksimal,dikarenakan 

hal ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh E. Mulyasa 

tentang pelaksanaan supervisi akademik yakni tentang pelaksanaan 

supervisi akademik poin b. “Tahap observasi kelas.Tahap ini guru mengajar 

dikelas, di laboratorium atau di lapangan, dengan menerapkan keterampilan 

yang disepakati bersama. Kepala sekolah melakukan observasi dengan 

menggunakan instrumen yang telah disepakati.”
47

 Sehingga bisa 

disimpulkan kunjungan kelas belum maksimal dikarenakan belum semua 

guru mendapat kunjungan kelas dari kepala madrasah. 

Dalam upaya peningkatan kinerja guru melalui supervisi, Kepala 

madrasah melakukan  kunjungan kelas saat proses kegiatan belajar 

mengajar sedang berlangsung. Dengan teknik ini dapat memacu perfoma 

guru saat dikelas, namun terdapat sebagian guru yang enggan jika 

dilakukan kunjungan kelas. Dari hasil wawancara kepada beberapa guru, 
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didapat bahwa sebagian guru merasa tidak nyaman jika kepala madrasah 

berada didalam kelas. Hal ini dikarenakan, sebagian guru merasa nervous 

bahkan stres. Para guru khawatir jika cara mengajarnya kurang baik. 

Menanggapi hal tersebut, kapala madrasah meakukan observasi dari luar 

kelas dikarenakan tidak semua guru nyaman diobservasi secara langsung. 

Pelaksanaan supervisi dimulai dengan kepala madrasah 

menyiapkan lembar penilaian supervisi, kemudian kepala madrasah 

memasuki kelas yang telah dijadwalkan. Kepala madrasah berada di 

bangku paling belakang. Kegiatan pembelajaran dimulai oleh guru dengan 

mengucapkan salam. Pelaksanaan pembelajaran dimulai dengan guru 

menyampaikan materi pembelajaran yang disampaikan dengan metode 

yang sesuai.  Dalam observasinya kepala madrasah mengamati seksama 

performa guru dala proses pembelajaran dan membuat catatan jika ada 

sesutau yang dianggap kurang dalam penampilan guru tersebut. 

Pelaksanaan  kunjungan kelas   disesuaikan dengan jadwal yang telah 

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

selama satu semester yakni bulan agustus-desember.  

Temuan peneliti tentang pelaksanaan supervisi ialah kepala 

madrasah belum memberikan bimbingan secara maksimal. Guru masih 

merasa kesulitan dalam perencanaan perangkat pembelajaran. Dalam 

kaitanya memberikan bimbingan tentang pemilihan metode dan strategi, 

kepala madrasah belum memberikan bimbingan. Sehingga guru masih 

kesulitan mendapatkan metode yang sesuai dengan mata pelajarannya. 

Dalam kaitanya memberikan bimbingan tentang pemilihan metode 

dan strategi, kepala madrasah belum memberikan bimbingan. Sehingga 

guru masih kesulitan mendapatkan metode yang sesuai dengan mata 

pelajarannya. Dalam kaitannya kemampuan melaksanakan supervisi 

kepala madrasah tidak sesuai dengan teori pelaksanaan supervisi yang 

dikemukakan oleh doni juni prinansa.  
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Menurut panduan Depdiknas (2010), supervisi akademik yang dilakukan 

kepala sekolah antara lain : 

1) Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan 

kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan 

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

naluri kewirausahaan. 

2) Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang 

pengembangan di sekolah atau mata pelajaran di sekolah berlandaskan 

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

prinsip pengembangan kurikulum. 

3) Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan 

strategi/metode/teknik pembelajaran/ bimbingan yang dapat 

mengembangkan berbagai potensi peserta didik. 

4) Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan 

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

untuk mengembangkan potensi peserta didik. 

5)  Membimbing guru dalam mengelola, merawat mengembangkan dan 

menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran. 

6) Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk 

pembelajaran. 

 Dari data diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa kepala madrasah 

belum optimal dalam melaksanakan program supervisi. 

 Dari analisis diatas menunjukkan bahwa kepala madrasah telah 

melaksanakan supervisi akademik, namun kepala madrasah belum mengadakan 

bimbingan terhadap guru. Sehingga, pelaksanaan program supervisi akademik 

belum optimal.    

3. Tindak lanjut supervisi akademik  

Supervisi yang telah dilakukan oleh kepala madrasah perlu 

ditindak lanjut. Hasil penilaian  supervisi dan catatan-catatan tentang 

performa guru di kelas akan menjadi bahan perbaikan yang akan 
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dikomunikasikan oleh guru yang disupervisi.  Kepala madrasah memiliki 

tupoksi sebagai adminstrator dan motivator.  

Hasil supervisi yang dilakukan kepala madrsah harus dianalisi dan 

dideskripsikan melalui narasi. Hasil anlisis tersebut harus 

dikomunikasikan kepada guru yang disupervisi agar guru tersebut dapat 

memperbaiki kekurangan nya yang tercatat di lembar penilaian. 

Berdasarkan observasi, kepala madrasah tidak melakukan analisis 

terhadap hasil supervisi. Hal ini diperkuat oleh temuan peneliti yang 

mendapatkan lembar analisis hasil supervisi yang masih kosong tanpa 

catatan apapun. 

Tabel 7 

Pelaksanaan Kunjungan Kelas MTs Wali Songo 

No Nama Pelaksanaan 

tindak lanjut 

Supervisor 

ya tidak 

1 Zainal Abidin S.Pd.I    Kepala madrasah 

2 Ali Imron S.Pd.I    Kepala madrasah 

3 Muhyar Amin S.Ag    Kepala madrasah 

4 Titin Musyarofah, 

S.Pd.I 

   Kepala madrasah 

5 Umarsono S.H.I    Kepala madrasah 

6 Djuli Purwanto S.Pd    Kepala madrasah 

7 Wakini, S.Pd.I     

8 Hadiyal Muhtari 

S.Pd.I 

    

9 Dra. Siti Mua‟limah     

10 Rodhi Mughis S.H.I     

11 Waryoto S.Pd     

12 Peni Tusriani S.Pd.I     
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13 Hi. Fachrul Khumaini, 

S.Pd.I 

    

14 Imam Murhandoko     

15 Wiwin Sugiarti, S.Pd     

16 Irvan Sayuti, S.E     

17 Eliyyana Susanti, 

S.Pd 

    

18 Ibnu Mu‟ti     

19 Johan Oktama, S.Kom     

20 Erwin Saiful Anam     

21 Supriyanto, S.Sy     

22 Siti Soleha, S.E     

23 Agus Hariyanto, 

S.Pd.I 

    

24 Syaikhul „ulum, 

S.Pd.I 

    

25 Joko purnomo     

26 Harun rasyid, S.Pd.I     

Sumber data : dokumen supervisi akademik MTs Wali Songo Tahun 2016 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kepala madrasah tidak 

melakukan temuan balik ataupun tindak lanjut. Dari 26 guru yang telah 

disupervisi, tidak ada satupun guru yang mendapat tindak lanjut. Hal ini 

diperkuat  dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah didapat bahwa 

kepala sekolah tidak melakukan tindak lanjut dikarena beliau merasa tidak 

cakap untuk memberikan layanan tersebut. Beliau mengatakan “ saya 

merasa canggung untuk menyampaikan kekurangan guru.”  Dilain sisi 

kepala madrasah merasa belum memiliki kemampuan yang baik sebagai 

supervisor atau pembina, sehingga temuan balik atau tahap tindal lanjut 

tidak dilaksanakan.  Tidak lanjut atau temuan balikan seharusnya dilakukan 

oleh kepala madrasah untuk melaksanakan tahap ketiga dari supervisi.  
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Dari hasil observasi peneliti Berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru aqidah akhlak, ditemukan bahwa setelah kegiatan supervisi kepala 

sekolah tidak melakukan pertemuan balikan. Supervisi yang dilakukan tidak 

ada tindak lanjut sebagai perbaikan atas performa guru yang telah 

disupervisi. 

Hal senada juga dibenarkan oleh guru IPA bahwa setelah guru 

melakukan penilaian mengajar guru melalui kunjungan kelas, kepala 

madrasah tidak mengadakan temuan balikan. Hasil dari analisis penilaian 

performa mengajar guru yang disupervisi tidak dibahas kembali. Sehingga 

guru merasa tidak diberikan hasil dari penilaian performa mengajarnya. 

Data hasil observasi ditemukan bahwa setelah melaksanakan 

supervisi, hasil supervisi tidak dianalisis oleh kepala madrasah. Padahal 

seharusnya hasil supervisi dianalisi dan kemudian dikomunikasikan kepada 

guru yang disupervisi. 

Data hasil observasi ditemukan bahwa setelah melaksanakan 

supervisi, hasil supervisi tidak dianalisis oleh kepala madrasah. Padahal 

seharusnya hasil supervisi dianalisi dan kemudian dikomunikasikan kepada 

guru yang disupervisi. 

Dari penjelasan diatas kemampuan tindak lanjut supervisi madrasah 

belum optimal.  Fakta dilapangan bertentangan terhadap teori tindak lanjut 

yaitu :  

 Cara-cara melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi akademik 

sebagai berikut. 

1. Mengkaji rangkuman hasil penilaian; 

2. Apabila ternyata tujuan supervisi akademik dan standar-standar 

pemelajaran belum tercapai, maka sebaiknya dilakukan 

penilaian ulang terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap 

guru yang menjadi tujuan pembinaan; 
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3. Apabila ternyata memang tujuannya belum tercapai maka 

mulailah merancang kembali program supervisi akademik guru 

untuk masa berikutnya; 

4. Membuat rencana aksi supervisi akademik berikutnya; 

5. Mengimplementasikan rencana aksi tersebut pada masa 

berikutnya; 

6. Terdapat lima langkah pembinaan kemampuan guru melalui 

supervisi akademik, yaitu : menciptakan hubungan –hubungan 

yang harmonis, analisis kebutuhan, mengembangkan strategi 

dan media, menilai, dan revisi.
48

 

  Secara teoritis,  kepala madrasah melakukan temuan balikan terhadap 

guru untuk mengkomunikasikan hasil supervisi. Setelah itu dilakukan 

pembinaan dan pemantapan supervisi. Namun temuan di lapangan, kepala 

madrasah tidak melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi. 

Dari beberapa diatas dapat diketahui bahwa kepala madrasah telah melakukan 

tanggungjawabnya sebagai pemimpin sekolah. Hal ini tentunya selaras dengan 

konsep kepemimpinan islam yakni sebagaimana telah disebutkan dalam hadist 

yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim yang berbunyi: 

 

Artinya: “Setiap kamu adalah pemimipin dan setiap kamu akan ditanyai 

tentang kepemimpinannya, seorang imam (pemimpin) akan ditanya hal 

rakyat yang dipimpinnya, Seorang suami akan ditanya perihal keluarga 

yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga 

suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan 

seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara 

barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. 

Dan kamu sekalian adalah pemimpin dan akan ditanya dari hal-hal yang 
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dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
49

 

  

Dari analisis data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala 

madrasah telah melalksanakan tugasnya sebagai supervisor dengan 

membuat perencanaan, pelaksanaan program supervisi,namun dalam tindak 

lanjut belum dilakukan. Hal diatas sudah menggambarkan bahwa kepala 

telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin sekolah, namun 

masih perlu perbaikan. 
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