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ABSTRAK 

 

PERAN SUPERVISI KEPALA MADRASAH  

DI MTs NEGERI 1 LAMPUNG SELATAN 

 

Oleh: 

WINDA REFLISIA 

 

Supervisi merupakan suatu usaha dalam memberikan bantuan dan bimbingan 

kepada guru untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui proses belajar mengajar 

yang efektif sehingga prestasi siswa meningkat dan tujuan pendidikan pun tercapai. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran supervisi kepala madrasah di MTs 

Negeri 1 Lampung Selatan. Peran supervisi kepala madrasah memiliki 10 indikator 

yang berupa: a).Membantu guru melihat dengan jelas proses belajar mengajar sebagai 

suatu sistem dengan melakukan supervisi kedalam kelas, b).Membantu guru melihat 

dengan jelas tujuan pendidikan dengan mengikut srtakan guru mengikuti simar dan 

pelatihan, c).Membantu guru menyiapkan metode mengajar yang lebih baik dengan 

mengoreksi metode apa yang akan menjadi metode mengajar, d).Membantu 

menyiapkan kegiatan belajar mengajar, e).Membantu guru menggunakan sumber 

pengalaman belajar dengan melakukan praktek-praktek dilingkunga madrasah, 

f).Membantu guru menciptakan alat peraga pembelajaran dan aplikasinya dengan 

memberikan kebebasan kepada guru untuk menhasilkan alat peraga pembelajaran, 

g).Membantu guru menyusun program belajar mengajar dengan memberikan 

masukan jika masih ada progam yang kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, 

h).Membantu menyusun tes prestasi belajar, kepala madrsah hanya mengawasi dari 

jauh tidak terlibat langsung dalam menyusun tes prestasi siswa i).Membantu guru 

belajar mengenal siswa dengan memberikan suport dan dukungan kepada guru, 

j).Membantu guru meningkatkan moral dan kenyamanan bekerja dengan menciptaka 

kedisiplinan. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui kegiatan observasi lapangan, 

wawancara. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisa 

data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa peran supervisi kepala madrasah di MTs 

Negeri 1 Lampung selatan sudah baik. Kepala Madrasah telah melakukan perannya 

secara baik dalam membantu guru dalam proses belajar mengajar, hal ini terbukti dari 

wawancara kepala madrasah menyebutkan bahwa kepala madarsah  melakukan 

supervisi satu atau dua kali dalam satu tahun dikarenakan jadwal kepala sekolah yang 

jarang berada di sekolah dikarenakan adanya  rapat di luar madrasah atau ada tamu 

yang datang ke madrasah. 

 

 

Kata kunci: Peran Supervisi Kepala Sekolah 



 

iii 
 

  



 

iv 
 

  



 

v 
 

MOTTO 

 

    

 

Artinya : 

sesungguhnya Allah Maha Mengawasi kamu sekalian” (QS an-Nisaa’:1)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Sygma Examedia 

Arkanleema, 2014),h. 77 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Judul merupakan bagian penting dan mutlak kegunaanya dalam semua bentuk 

tulisan atau kerangka,maka penulis merasa perlu menjelaskan kata-kata yang terdapat 

didalam skripsi ini yang berjudul “  Peran Supervisi Kepala  Madrasah Dalam 

Pengelolaan Kelas Di Mts Negeri 1  Lampung Selatan”  

Untuk mengetahui pokok bahasan yang terkandung dalam judul ini,maka yang 

perlu dijelaskan adalah sebagai berikut : 

1. Peran  

Peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang 

yang berkedudukan dimasyarakat.
2
 Jadi yang dimaksud peran adalah bahwa 

kepala madrasah mempunyai peran yang sangat penting untuk menjadikan 

madrasah lebih berkualitas, bermutu, dan lebih berkembang agar tercapainya 

tujuan madrasah yang sudah  ditetapkan secara bersama-sama. 

2. Supervisi  

Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan dari pemimpin madrasah, yang 

tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel 

madrasah dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Yang berupa dorongan, 

bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-

                                                           
2
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dapartemen Pendidikan Dan Kebudayaan, (Jakarta: 2001), 

h.69 
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guru dalam memilih metode pengajaran yang lebih baik.
3
 Jadi supervisi  yaitu 

membimbing dan mengarahkan guru-guru untuk meningkatkan proses 

pengajaran yang lebih efektif lagi. 

3. Kepala madrasah  

Kepala madrasah adalah personel madrasah yang bertanggung jawab terhadap 

seluruh kegiatan-kegiatan madrasah. Ia mempunyai wewenang dan tanggung 

jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam 

lingkungan madrasah yang dipimpinnya.
4
 

Jadi kepala madrasah dapat diartikan sebagai jabatan tertinggi di 

madrasah yang dipilih melalui berbagai pertimbangan serta tanggung jawab 

terhadap seluruh kegiatan yang ada di madrasah sekaligus memegang peranan 

dan pimpinan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas madrasah baik 

ke dalam maupun keluar.  

 

B. Alasan memilih judul  

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

Dalam proses belajar mengajar, kepala madrasah mempunyai tugas dan 

kewenangan untuk mendorong, membimbing dan memberikan motivasi bagi para 

guru karena tercapai atau tidaknya tujuan dilembaga madrasah akan sangat 

                                                           
3
 Ngalim Purwanto, Administrasi Dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Pt Remaja 

Rosdakarya, 2012), H.76. 
4
 Daryanto, administrasi pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.80 
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tergantung pada profesionalisme yang dimiliki kepala madrasah dalam mengelola 

segala potensi yang ada didalam madrasah dalam mewujudkan proses belajar 

mengajar pembelajaran yang baik.  

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang 

peran supervisi kepala madrasah di MTs Negeri 1 Lampung Selatan. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan mutu pendidikan melalui standarlisasi dan profesionalisasi yang 

sedang dilakukan dewasa ini menuntut pemahaman berbagai pihak terhadap 

perubahan yang terjadi dalam berbagai komponen sistem pendidikan. Sebagai negara 

berkembang, negara indonesia mengalami persaingan dalam berbagai bidang, 

terutama dibidang pendidikan. 

Faktor penting yang besar pengaruhnya terhadap mutu pendidikan adalah 

kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan. Kepala madrasah merupakan 

pimpinan tunggal di madrasah yang mempunyai tanggung jawab untuk mengajar dan 

mempengaruhi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di madrasah 

untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan madrasah. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 30 yaitu : 

                    

                   

 

Artinya :”Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:  

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka 
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berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 

akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 

berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."(QS. Al 

Baqarah ayat 30).
5
 

 

Kepala madrasah merupakan harapan yang tinggi bagi peningkatan kualitas 

pendidikan, karena keberhasilan kepemimpinan di madrasah akan mempunyai 

pengaruh secara langsung terhadap hasil belajar siswa. Sehubungan dengan itu, 

kepala madrasah harus mampu melaksanakan peran dan fungsi supervisi kepada guru 

untuk mengembangkan profesi.  

Kepala madrasah jangan bertindak sebagai manajer yang mengatur segala 

sesuatu tentang proses belajar-mengajar, tetapi harus tampil sebagai instructional 

leader(pemimpin pengajaran), yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan belajar-

mengajar di  madrasah yang dipimpinnya.
6
 

Guru merupakan kunci keberhasilan dalam memperbaiki mutu pendidikan. 

Masalah mutu pendidikan juga menyangkut masalah kualitas mengajar yang 

dilakukan oleh guru di dalam kelas. Melalui supervisi, para guru sebagai pelaku 

utama dalam penyelenggraan sistem pendidikan dapat dibantu pertumbuhan dan 

perkembangan profesinya bagi pencapaian tujuan pembelajaran. 

Guru merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan 

dikembangkan terus menerus agar dapat melakukan fungsinya secara potensial dan 

maksimal sesuai dengan tujuan utama pendidikan. 

                                                           
5
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Sygma Examedia 

Arkanleema, 2014),h. 6 
6
 Mulyasa, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

h.181-183 
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Kegiatan utama pendidikan di madrasah dalam rangka menwujudkan 

tujuannya adalah kegiatan pembelajaran, sehingga seluruh aktivitas organisasi 

madrasah bermuara pada pencapaian efesiensi dan efektivitas  pembelajaran di dalam 

kelas. 

Salah satu cara yang harus dilakukan oleh kepala madrasah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas dengan meningkatkan kinerja 

pendidik dan menghasilkan dampak positif bagi peserta didik yakni dengan 

melakukan pelaksanaan supervisi oleh kepala madrasah dalam pengelolaan kelas.  

Dalam buku wadjosumidjo yang berjudul kepemimpinan kepala 

sekolah/madrasah, peran penting kepala madrasah dalam mengerakkan madrasah 

meliputi : 

1. Kepala madrasah mendorong timbulnya kemauan yang kuat dengan penuh 

semangat dan percaya diri para guru, staf dan siswa dalam melaksanakan 

tugas masing-masing. 

2. Kepala madrasah memberikan bimbingan dan mengarahkan para guru,  

memberikan dorongan serta memberikan inspirasi madrasah dalam mencapai 

tujuan.
7
 

 

Kepala madrasah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran proses 

kegiatan dalam bidang akademis saja akan tetapi segala kegiatan yang ada di 

madrasah seperti lingkungan madrasah, keadaan madrasah serta hubungan dengan 

masyarakat tanggung jawabnya pula. Kreatifitas kepala madrasah yang mengarahkan 

perkembangan dan kemajuan madrasah adalah tanggung jawab dan tugas kepala 

madrasah.  

                                                           
7
 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 

105 



 

6 
 

Untuk menuju kearah perbaikan dan meningkatkan kualitas kegiatan 

pembelajaran maka implementasi tekhnik supervisi dibidang pendidikan dalam 

pengajaran khususnya bagi seorang supervisor bertanggung jawab untuk membantu 

para guru.
8
 

Berdasarkan hasil prasurvey dapat dilihat bahwa peran supervisi kepala 

madrasah di MTs Negeri 1 Lampung Selatan, kepala madrasah telah melaksanakan 

supervisi yang dilakukan satu atau dua kali dalam setahunnya. Dengan demikian 

kepala madrasah dapat membantu guru dalam proses belajar dan mengajar dapat lebih 

efektif lagi dari sebelumnya. 

Menurut Good Carter supervisi, dalam bukunya Wahjosumidjo adalah segala 

usaha dari petugas-petugas madrasah dalam memimpin guru-guru dan petugas 

pendidikan lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk memperkembangkan 

pertumbuhan guru-guru, menyelesaikan dan merevisi tujuan pendidikan, bahan-bahan 

pengajaran dan metode mengajar dan penilaian pengajaran. 

Sedangkan menurut M. Ngalim Purwanto, dalam bukunya administrasi dan 

super visi pendidikan, supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan 

untuk membantu para guru dan pegawai lainnya untuk melalukan pekerjaan mereka 

secara efektif.
9
 

Dari pengertian tersebut, maka salah satu tugas kepala madrasah adalah 

sebagai supervisor, yaitu mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga 
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 Maryono, dasar-dasar dan tekhnik menjadi supervisor pendidikan (Jogjakarta: Arruz 
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kependidikan. Yang dimaksud supervisi itu sendiri adalah suatu proses yang 

dirancang secara khusus untuk membantu para guru dan supervisor dalam 

mempelajari tugas sehari-hari di madrasah, supervisi sesungguhnya dapat 

dilaksanakan oleh kepala madrasah yang berperan sebagai supervisor, tetapi dalam 

sistem organisasi pendidikan modern diperlukan supervisor khusus yang lebih 

independent dan dapat meningkatkan objektivitas dalam pembinaan dan pelaksanaan 

tugasnya. 

Kepala madrasah melaksanakan tugasnya sebagai supervisor perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : 

1. Supervisi harus bersifat konstruksi dan kreatif 

2. Realistis dan mudah dilaksanakan 

3. Menimbulkan rasa aman kepada guru/karyawan  

4. Berdasarkan hubungan profesional  

5. Harus memperhitungkan kesanggupan dan sikap guru/pegawai  

6. Tidak bersifat mendesak (otoriter) karena dapat menimbulkan kegelisahan 

bahkan sikap antisipasi dari guru  

7. Supervisi tidak boleh didasarkan atas kekuasaan pangkat, kedudukan dari 

kekuasaan pribadi. 

8. Supervisi tidak boleh bersifat mencari-cari kesalahan dan kekurangan  

9. Supervisi tidak dapat terlalu cepat mengharap hasil
10

 

 

Jika supervisi dilaksanakan oleh kepala madrasah, maka ia harus mampu 

melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja 

tenaga kependidikan. Pengawasan dan pengendalian ini merupakan kontrol agar 

kegiatan pendidikan di madrasah terarah pada tujuan yang telah ditetapkan.  

Maka jelaslah bahwa seorang kepala madrasah adalah orang yang 

bertanggung jawab dalam mengembangkan kelancaran situasi kegiatan pembelajaran 
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agar tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai,  maka supervisi kepala madrasah 

sangatlah penting, karena supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang 

direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai madrasah lainnya dalam 

melalukan pekerjaan mereka secara efektif. 

Dengan demikian kepala madrasah yang bertanggung jawab atas keberhasilan 

guru dalam mengajar, karena guru sebagai orang yang terdepan dan langsung 

bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kemajuan siswa haruslah 

ditingkatkan kemampuan profesional dalam mengajar. 

Adapun proses pembelajaran, dimana pembelajaran terdapat dua konsep yang 

tidak bisa dipisahkan yaitu belajar dan mengajar, karena proses belajar mengajar 

merupakan suatu rangkaian atau upaya yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran.  

Belajar mengacu pada kegiatan siswa sedangkan mengajar mengacu pada 

kegiatan guru. Belajar mengajar sebagai proses terjadi manakala terdapat interaksi 

anatara guru sebagai pengajar dan peserta didik sebagai pelajar.
11

 

Menurut Oemar Hamalik dalam bukunya pendidikan guru berdasarkan 

pendidikan kompetensi yaitu menerangkan bahwa fungsi dan peran guru sebagai 

berikut : 

1. Guru sebagai pendidik 

2. Guru sebagai anggota masyarakat 

3. Guru sebagai pelaksanaan adminstrasi ringan 

4. Guru sebagai pemimpin
12

. 
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Tugas dan tanggung jawab seorang guru tidaklah ringan. Dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari guru akan selalu menghadapi berbagai masalah, baik 

masalah yang ada pada siswa maupun masalah pribadi guru itu sendiri. Dalam proses 

pembelajaran problem-problem akan muncul. 

Problem yang akan muncul saat guru mengajar adalah bagaimana guru 

mengelola kelas dengan sebaik-baiknya. Sebagai guru ia harus mampu mengajar 

dengan tenang sehingga dapat menyampaikan meteri pelajaran secara sistematis dan 

dapat dipahami oleh semua murid, guru harus mengajar dengan penuh semangat, 

kegembiraan kerana dengan itu dapat menarik perhatian siswa dalam mengikuti 

pelajaran yang akan disamnpaikan. 

Menurut Dimyanti dalam bukunya belajar dan pembelajaran, pembelajaran 

adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk 

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi 

khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu.
13

 

Dalam menunjang pelaksanaan tugas guru di kelas, guru dituntut untuk 

memiliki kemampuan dalam menciptakan suasan belajar mengajar yang kondusif. 

Karena guru memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar. Karena 

apabila guru tidak melakasanakan tugas dengan baik maka hasil pelakasanaan 

manajemen atau pengelolaan kelas tidak akan memuaskan. Selain itu keberhasilan 

pengelolaan kelas juga berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. 
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Oleh karena itu siswa akan terlibat aktif dalam prose belajar mengajar yang dapat 

berpengaruh dalam prestasi belajar siswa. 

Jika dilihat dari mutu pembelajaran maka mutu pembelajaran mempunyai 

empat  indikator yaitu sebagai berikut : 

a. Kesusuaian antara karakteristik peserta didik dengan strategi belajar 

mengajar yang diterapkan 

b. Daya tarik guru dalam menciptakan suasana kelas yang akrab dan hangat 

sehingga pesrta didik merasa lebih bersemangat dan nyaman dalam 

mengikuti pembelajaran  

c. Efektivitas belajar melalui perencanaan, yang meliputi desain 

pembelajaran, pelaksanaan dan penilaian (evaluasi) untuk mengetahui 

sejauh mana peserta didik dapat menyerap materi yang telah disampaikan 

d. Efesiensi dan produktivitas pembelajaran dari menghafal dan mengingat ke 

menganalisis dan mencipta.
14

 

 

Keberhasilan siswa dalam belajar sangat ditentukan oleh strategi 

pembelajaran yang dilakukan guru, seperti pengaturan metode, strategi dan 

kelengkapan dalam pengajaran sebagai bagian dari kegiatan manajemen 

pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru untuk mewujudkan pembelajaran 

yang efektif dan efesien maka guru harus menguasai pengelolaan kelas. 

Pengelolaan kelas sangat penting untuk terciptanya suasana mengajar yang 

kondusif, bukan hanya membantu guru dalam proses belajar mengajar tetapi yang 

lebih penting menjadikan siswa mudah dalam belajar, merasa nyaman dan 

menyenangkan dalam proses belajar. 

Sering terjadi beberapa madrasah, pengelolaan kelas kurang baik. Kondisi 

kelas yang kurang efektif dapat menyebabkan ketidak nyamanan dalam belajar 
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dapat menghambat optimalisasi proses pembelajaran,oleh karena itu dibutuhkan 

kerja sama dari semua pihak terutama guru dan kepala madrasah. Hal tersebut 

tidak dialami oleh MTs Negeri 1 Lampung Selatan, pengelolaan kelas yang sudah 

baik dan kenyamanan dalam belajar sangat berpengaruh dalam proses 

pembelajaran. 

MTs Negeri 1 Lampung Selatan dengan status diakui sekarang ini 

memungkinkan dapat menarik masyrakat dalam hal ini orang tua murid untuk 

memberikan kepercayaan mendidik putra-putrinya, sehingga dalam tahun-tahun 

yang akan datang mampu menjadi madrasah yang lebih baik lagi. Maka untuk 

meraih perkembangan tersebut bukan hanya peran kepala madrasah yang 

diperlukan tetapi peran guru dan siswa disekolah juga sangat diperlukan dalam 

meningkatkan efektivitas pembelajaran. 

Dari hasil pra penelitian yang penulis lakukan dengan kepala madrasah 

terdapat persepsi bahwa kepala madrasah jarangnya supervisi yang dilakukan oleh 

kepala madrasah hanya satu atau dua kali selama satu tahun.  

Maka dari uraian diatas, penulis memandang perlu untuk membahas ini 

dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ Peran Supervisi 

Kepala Madrasah Di Mts Negeri 1 Lampung Selatan”.  

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan 

masalah yang akan diteliti adalah : Bagaimanakah peran supervisi kepala madrasah di 

MTs Negeri 1 Lampung Selatan. 
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E. Tujuan dan Kegunaan penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran 

supervisi kepala madrasah dalam pengelolaan kelas di MTs Negeri 1 

Lampung Selatan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Di samping memiliki tujuan yang telah direncanakan, penulis 

mengharapkan penelitian ini berguna bagi pihak-pihak terkait. Adapun 

kegunaan penelitian ini adalah : 

a. Sebagai wawasan untuk menambah pengetahuan bagi penulis terutama 

mengenai supervisi pendidikan  

b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada semua pihak terutama lembaga 

pendidikan dalam mengembangkan pengelolaan kelas  

c. Dengan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kepada kepala 

madrasah agar dapat melakukan supervisi yang lebih baik lagi.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Supervisi Kepala Madrasah  

1. Pengertian Supervisi  

Supervisi adalah sebagai suatu proses mengawasi kemampuan 

seseorang untuk mencapai tujuan dan sebagai bantuan dalam pengembangan 

situasi belajar-mengajar.
15

 Untuk memberikan kerangka acuan mengenai 

pengertian supervisi, ada baiknya kita mengkaji kembali beberapa pendapat 

para ahli : 

Menurut kimbal wiles supervisi merupakan suatu bantuan dalam 

pengembangan peningkatan situasi belajar mengajar yang lebih baik. 

Sedangkan menurut N. A. Ametembun merumuskan bahwa supervisi 

pendidikan adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan. 

Pendidikan yang dimaksud berupa bimbingan atau tuntutan kearah perbaikan 

situasi pendidikan pada umumnya, dan pendidikan mutu mengajar dan belajar 

pada khusunya. 
16

 

Supervisi Menurut Sahertian dalam bukunya, Maryono yang berjudul 

dasar-dasar dan tekhnik menjadi supervisor pendidikan, supervisi telah 

                                                           
15

 Soetjipto, Raflis Kosasi, Profesi Keguruan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 233 
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berkembang dari yang bersifat tradisional menjadi supervisi yang bersifat 

ilmiah, sebagai berikut : 

a. Sistematis, artinya dilaksanakan secara teratur, berencana, dan secara 

kontinu 

b. Objektif, artinya ada data yang didapat berdasarkan observasi nyata, 

bukan berdasar tafsiran pribadi. 

c. Menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan informasi sebagai 

umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran 

dikelas
17

 

 

Berdasarkan beberapa pendapat datas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pada hakikatnya supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan 

profesional bagi guru-guru, bimbingan profesioanal yang dimaksudkan  adalah 

segala usaha yang memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk berkembang 

secara profesional, sehingga mereka lebih maju lagi dalam melakasakan tugas 

pokoknya yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar murid-

muridnya. 

2. Peran Supervisi  

Supervisi berfungsi  membantu, memberi, dan mengaja. Dilihat dari 

fungsinya, tampak dengan jelas peranan supervisi itu. Seorang supervisi dapat 

berperan sebagai : 
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a. Koordinator  

Sebagai koordinator ia dapat mengkoordinasikan program belajar 

mengajar, tugas-tugas anggota staf berbagai kegiatan berbeda-beda 

diantara guru-guru. 

b. Konsultan  

Sebagai konsultan ia dapat memberi bantuan yaitu bersama 

mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individu 

maupun kelompok. 

c. Pemimpin kelompok  

Sebagai pemimpin kelompok ia dapat memimpin sejumlah staf guru 

dalam mengembangkan potensi kelompok. Pada saat mengembangkan 

kurikulum, materi pembelajaran dan kebutuhan profesional guru-guru 

secara bersama. 

d. Evaluator  

Sebaagai evaluator ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan 

proses belajar mengajar.
18

 

 

3. Jenis Supervisi  

Jika dilihat dari jenis supervisi, menurut Suharsimi Arikunto ada 

beberapa jenis dalam supervisi yaitu : 

1) Tekhnik Perseorangan  

Yaitu bantuan yang dilakukan secara sendiri oleh petugas supervisi, baik 

terjadi didalam kelas maupun diluar kelas. Dalam hal ini yang termasuk 

tekhnik perseorangan ialah : 

a) Mengadakan kunjungan kelas (classroom visitation) 

b) Mengadakan observasi kelas (classroom observation) 

c) Mengadakan wawancara perseorangan (individual interview) 

d) Mengadakan wawancara kelompok (group interview) 

2) Tekhnik kelompok  

Yang termasuk dalam tekhnik ini adalah : 

a) Mengadakan pertemuan atau rapat (meeting) 

b) Mengadakan diskusi kelompok (group discussion) 

c) Mengadakan penataran-penataran (in-service training) 

d) seminar
19

. 
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4. Tekhnik-Tekhnik Supervisi  

Tekhnik mempunyai makna “cara”. Strategi atau pendekatan. Dengan 

demikian yang dimaksud supervisi adalah cara-cara yang digunakan dalam 

kegiatan supervisi. 

Tekhnik-tekhnik supervisi yang lazim dan secara terartur dapat dilakukan 

oleh setiap kepala madrasah adalah rapat sekolah, kunjungan kelas, musyawarah 

atau pertemuan perseorangan.
20

 

Ada beberapa tekhnik dalam supervisi yaitu : 

a. Jenis tekhnik supervisi 

1) Tekhnik perseorangan 

Yaitu bantuan yang dilakuakan secara sendiri oleh petugas supervisi, 

baik terjadi didalam kelas maupun diluar kelas. Dalam hal ini yang 

termasuk tekhnik perseorangan ialah : 

a) Mengadakan kunjungan kelas (classroom visitation) 

b) Mengadakan observasi kelas (classroom observation) 

c) Mengadakan wawancara perseorangan (individual interview) 

d) Mengunjungi antarkelas (intervisitation) 

e) Menilai diri sendiri (self evaluation check list) 

2) Tekhnik kelompok  

Yang termasuk dalam tekhnik ini adalah : 

a) Temu orientasi guru (orientation meeting for new teacher) 

b) Panitia penyelenggara  

c) Rapat guru 

d) Studi kelompok antar guru 

e) Diskusi sebagai proses kelompok 

f) Tukar menukar pengalaman (sharing of experience) 

g) Lokakarya (workshop) 

h) Diskusi panel 

i) Seminar  

j) Simposium  

k) Demontrasi mengajar (demonstration teaching) 

l) Perpustakaan jabatan  

m) Buletin supervisi 
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n) Membaca langsung (directed reading) 

o) Mengikuti kursus 

p) Organisasi jabatan 

q) Laboraturium kurikulum 

r) Studi untuk staf (field trip )
21

 

 

b. Tekhnik dan instrumen  

Tekhnik dan instrumen supervisi adalah cara-cara atau strategi yang 

dapat digunakan oleh bukan hanya pengawas, teatapi juga oleh semua staf 

sekolah untuk mengumpulkan data dalam rangka meningkatkan kualitas 

lulusan. Oleh karena itu kegiatan supervisi merupakan rangkaian dua 

kegiatan, yaitu mengumpulkan data dan pembinaan, maka yang berkenaan 

dengan tehknik atau metode juga menyangkut kedua hal tersebut. 

Beberapa metode untuk pengumpulan data supervisi yang dapat 

disarankan adalah : 

1) Kuesioner atau angket 

2) Wawancara atau interview 

3) Pengamatan atau observasi 

4) Dokumentasi 

5) Test 

6) Diskusi 

7) Kunjungan rumah 

8) Seminar dan lokakarya 
22

 

 

c. Tekhnik dan standar penelitian  

Yang di maksud standar atau tolak ukur adalah suatu kondisi tertentu 

dan optimal yang diharapkan untuk dapat dicapai oleh suatu objek yang di 

ukur atau dinilai. 
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Berikut ini adalah manfaat standar penilaian dalam supervisi : 

1) Memberikan keputusan yang sama untuk penilai yang berbeda, agar 

diperoleh penilaian yang sama. 

2) Memberikan pedoman untuk seorang penilai yang melakukan 

penilaian dalam waktu yang berbeda, agar dapat memberikan hasil 

yang sama. 

3) Untuk menjaga agar penilai tidak terpengaruh oleh kondisi fisik dan 

emosi yang berbeda, misalnya penilaian pada waktu badan sedang 

tidak terlalu sehat atau tidak sehat, atau dalam keadaan senang 

atauoun susah.
23

 

 

Tekhnik yang digunakan dalam melaksanakan supervisi kepala 

madrasah terhadap guru-guru dan pegawai madrasah dapat dilakukan dengan 

tekhnik perseorangan danm tekhnik kelompok. Kegiatan yang termasuk 

tekhnik perseorangan adalah mengadakan kunjungan kelas, kunjungan 

observasi, percakapan pribadi, penyelesaian berbagai sumber-sumber materi 

untuk mengajar. Sedangkan yang termasuk tekhnik kelompok adalah 

mengadakan pertemuan ataupun rapat dengan guru-guru untuk 

membicarakan berbagai hal yang berhubungan dengan proses dan hasil 

belajar mengajar.
24

 

Dengan demikian jelaslah bahwa pengawasan atau supervisi kepala 

madrasah sangat penting untuk meningkatkan kualitas mengajar guru, 

sehingga pengawasan kepala sekolah harus dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya karena pengawasan kepala madrasah yang baik akan memberikan 
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pengaruh positif yang akan meningkatkan kualitas mengajar guru dalam 

proses belajar mengajar . 

Indikator supervisi dibidang pendidikan dan pengajaran khususnya 

bagi seorang supervisor bertanggung jawab untuk : 

a. Membantu guru melihat dengan jelas proses belajar mengajar sebagai 

suatu sistem  

b. Membantu guru melihat dengan jelas tujuan pendidikan  

c. Membantu guru menyiapkan metode mengajar yang lebih baik 

d. Membantu menyiapkan kegiatan belajar mengajar 

e. Membantu guru menggunakan sumber pengalaman belajar 

f. Membantu guru menciptakan alat peraga pembelajaran dan aplikasinya  

g. Membantu guru menyusun program belajar mengajar 

h. Membantu menyusun tes prestasi belajar 

i. Membantu guru belajar mengenal siswa  

j. Membantu guru meningkatkan moral dan kenyamanan bekerja.
25

 

 

5. Macam-Macam  Supervisi  

Ditinjau dari objek yang disupervisi, ada tiga macam supervisi, yaitu : 

a. Supervisi akademik  

Supervisi akademik yaitu yang menitik beratkan pengamatan supervisor 

pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang lansung berada 

dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam 

proses belajar mengajar. 

b. Supervisi administrasi 

Supervisi administrasi yaitu yang menik beratkan pengamatan supervisor 

dalam aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan 

pelancar terlaksananya pembelajaran. 

c. Supervisi lembaga 

Supervisi lembaga yaitu yang menebar atau menyebarkan objek 

pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di madrasah, jika 

supervisi akademik dimaksudkan untuk meningkatkan pembelajaran.
26
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Untuk lebih lanjut tentang pelaksanaan supervisor dalam pengelolaan 

kelas  maka digunakan supervisi akademik untuk meningkatkan pembelajaran, 

ada komponen-komponen supervisi akademik sebagai berikut : 

a. Komponen siswa  

Intensitas keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, misalnya : 

Keterpakuan perhatian pada proses pembelajaran, frekuensi bertanya pada 

guru atau mengambil kesempatan menjawab pertanyaan siswa lain, 

keseriusan mengerjakan tugas, kerajinan mencatat. 

b. Komponen guru ketenagaan  

Perhatian guru kepada siswa yang sedang sibuk belajar, penampilan guru 

dalam menjelaskan materei pembelajaran, keterampilan guru dalam 

menggunakankan alat peraga, ketelitian guru dalam menilai hasil belajar 

siswa atau mengkoreksi pekerjaan tes. 

c. Komponen materi kurikulum  

Keleluasaan dan kedalaman materi yang disajikan dikelas, keruntutan dan 

urutan penyajian materi, banyaknya dan ketepatan contoh untuk 

memperkuat konsep, jumlah dan jenis sumber bahan pendukung pokok 

bahasan yang dibahas dikelas. 

d. Komponen sarana dan prasarana  

Ketersediaan alat peragaan selama proses pembelajaran berlansung, 

ketepatan alat dengan pokok bahasan, benar tidaknya penggunaan alat 

peraga, keterlibtan siswa dalam menggunakan alat peraga. 

e. Komponen pengelolaan  

Pembagian siswa dalam tugas kelompok, penunjukan siswa yang disuruh 

maju kepapan tulis mengerjakan soal, cara mengatur siswa yang 

menganggu temannya. 

f. Komponen lingkungan dan situasi umum  

Hiasan dinding dalam kelas, kebersihan kelas, ketenagaan suasana, 

kenyamanan udara, ventilasi, pajangan hasil pekerjaan siswa dikelas.
27

 

 

6. Fungsi Kepala Madrasah Sebagai Supervisi 

Fungsi kepala madrasah sebagai sepervisor, kita perlu kembali mengingat 

pengertian supervisi. Supervisi adalah aktivitas menentukan kondisi/ syarat-

syarat yang esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan pendidikan. Melihat 
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pengertian tersebut, maka tugas kepala madrasah sebagai supervisor berarti 

bahwa ia harus meneliti, mencari dan menentukan syarat-syarat mana saja yang 

diperlukan bagi kemajuan madrasah. Kepala madrasah harus dapat meneliti 

syarat-syarat mana yang telah ada dan tercukupi dan mana yang belum ada atau 

kurang secara maksimal. 
28

 

Menurut aswarni sudjud, Moh. Saleh dan Tatang M. Amirin dalam 

bukunya yang berjudul“ Administrasi Pendidikan”, menyebutkan bahwa fungsi 

kepala sekolah sebagai supervisi adalah : 

a. Perumus tujuan kerja dan pembuat kebijaksanaan sekolah  

b. Mengatur pembagaia tugas dan wewenang  

c. Mengawasi kelancaran kegiatan  

d. Membimbing dan meningkatkan kemampuan pelaksana dan 

sebagainya.
29

 

 

7. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan  

Dapat kita ketahui betapa banyak dan besar tanggung jawab kepala 

madrasah sebagai supervisor. Kepala madrasah sebagai supervisor dalam 

melaksanakan tugasnya harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi agar 

dalam pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

a. Prinsip Ilmiah  

Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri sebagai berikut. 
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1) Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data obyektif yang 

diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. 

2) Untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti 

angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. 

3) Setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis terencana. 

b. Prinsip Demokratis  

Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan 

untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna 

menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan 

dan bawahan. 

c. Prinsip Kerjasama  

Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi’’ sharing 

of idea, sharing of experience” memberi support mendorong, 

menstimulasi guru, sehingga mereka merasa tumbuh bersama. 

d. Prinsip Konstrukstif dan kreatif 

Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi 

kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang 

menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan.
30

 

 

Oleh karena itu seperti yang dikatakan oleh Moh. Rifai, MA untuk 

menjalankan tindakan-tindakan supervisi sebaik-baiknya, kepala madrasah 

hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : 

a. Supervisi hendaknya bersifat kontruktif, yaitu pada yang dibimbing dan 

diawasi harus menimbulkan dorongan untuk kerja. 

b. Supervisi harus didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenar-

benranya (realitis, mudah dilaksanakan) 

c. Supervisi harus sederhanadan informal dalam melaksanakannya 

d. Supervisi harus didasarkan atas hubungan profesional, bukan atas dasar 

hubungan pribadi  

e. Supervisi harus selalu memperhintungkan kesnaggurpan, sikap, dan 

mungkin prasangka guru-guru dan pegawai 

f. Supervisi tidak bersifat mendesak (otoriter) karena dapat menimbulkan 

perasaan gelisah atau bahkan antisipasi dari guru-guru 

g. Supervisi tidak boleh didasarkan atas kekuasaan pangkat, kedudukan 

atau kekuasaan pribadi 

h. Supervisi tidak boleh bersifat mencari-cari kesalahan dan kekurangan  

i. Supervisi tidak dapat terlalu cepat mengharapkan hasil, dan tidak boleh 

lekas merasa kecewa 
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j. Supervisi harus dapat memberi perasaan aman pada guru-guru/pegawai 

sekolah yang disupervisi. 

k. Supervisi hendaknya juga bersifat preventif, korektif, dan kooperatif. 

Preventif berarti berusaha mencegah jangan sampai timbul hal-hal yang 

negatif. Sedangkan korektif yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan 

yang telah diperbuat. Dan kooperatif berarti bahwa mencari kesalahan-

kesalahan atau kekurangan-kekurangan dan usaha memperbaikinya 

dilakukan bersama-sama oelh supervisor dan orang-orang yang 

diawasi.
31

 

 

Jika hal-hal tersebut diatas di perhatikan dan benar- benar dilaksanakan 

oleh kepala madrasah, dapat diharapkan setiap madrasah akan berangsur-

angsur maju dan berkembang sehingga tercapai tujuan pendidikan yang 

diharapkan. 

 

B. Peran Supervisi Kepala Madrasah  

Peran kepala madrasah sangatlah penting untuk meningkatkan proses 

belajar mengajar, selain itu tugas guru sebagai profesi menuntut kepada guru untuk 

mengembangkan profesionalitas diri sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah 

tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan 

dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik.
32

 

Guru sebagi pengelola kelas hendaknya mengelola kelas dengan baik, 

karena kelas adalah tempat berhimpunnya semua anak didik dan guru dalam 

rangka menerima bahan ajaran dari guru. Kelas yang dikelola dengan baik akan 

menunjang jalannya interaksi edukatif. Sebaiknya, kelas yang tidak dikelola 
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dengan baik akan menghambat kegiatan pengajaran. Anak didik tidak kenal 

mustahil akan meras bosan untuk tinggal lebih lama dikelas. 

Kemampuan dalam bidang pengelolaan ini, terutama pengelolaan kelas 

memang sangat esensial bagi guru-guru, juga bagi calon guru, Sguire Huitt & 

Segars mengemukakan bahwa guru yang efektif guru yang mampu menciptakan 

wahana bagi siswa. 

Berikut ini ada tiga area keahlian yang dituntut, yaitu : 

1. Perencanaan, yaitu penciptaan kondisi kesiapan bagi aktivitas kelas. 

Perencanaan dimaksud mengcangkup satuan acara pembelajaran, media 

dansumber pelajaran, dan pengorganisasian lingkungan belajar. 

2. Manajemen, berupa kemampuan guru dalam mengendaiakn prilaku siswa. 

Semakin besar berat materi atau bahan ajar, semakin dituntut pula 

kemapuan manajemen kelas dari kalangan guru. 

3. Pengajaran, yaitu kemapuan guru untuk menciptakan kondisi dan 

bimbingan siswa dalam belajar.
33

 

Tugas utama guru pada saat dikelas yaitu menciptakan keteraturan dan 

memfasilitasi proses belajar. Keteraturan yang dimaksudkan di sini mencangkup 

hal-hal yang terkait langsung atau tidak langsung dengan proses pembelajaran 

seperti  

a. Tata letak tempat duduk 

b. Disiplin siwa dalam kelas  

c. Interaksi siswa dengan sesamanya 
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d. Imteraksi siswa dengan sesamanya  

e. Interaksi guru dan siswa  

f. Jam masuk dan keluar untuk setiap sesi mata pelajaran 

g. Prosedur dan sistem yang mendukung proses pembelajaran 

h. Lingkungan belajar.
34

 

 

Maka disini sangatlah dibutuhkan peran kepala madarsah agar proses 

belajar mengajar berjalan dengan baik dan juga dapat membantu, membimbing 

dan memberikan arahan kepada guru. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metodologi Penelitian  

Penelitian merupakan suatu tindakan yang di lakukan secara sistematis dan 

teliti dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan baru atau mendapat susunan 

atau tafsiran baru dari pengetahuan yang telah ada, dimana sikap orang bertindak ini 

harus kritis dan prosedur yang digunakan harus lengkap .
35

 

Menurut Sutrisno Hadi, metode penelitian merupakan usaha untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebeneran suatu penegtahuan. 
36

 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, namum sebelum 

penulis memamparkan jenis-jenis metode penelitian yang akan penulis gunakan 

dalam penelitian ini terlebih dahulu penulis akan memaparkan sumber data yang akan 

dipakai pada saat penelitian.
37

 

Jadi sumber data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat penelitian mulai 

memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung.  

1. Jenis dan sifat penelitian  

Jenis dari penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, yakni penelitian 

yang meneliti fakta-fakta dan permasalahan yang ada di lapangan. Penelitian 

lapangan adalah dimana penelitian ini di lakukan dalam lokasi MTs Negeri 1 
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Lampung Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkat data-data yang ada 

dilapangan untuk hal-hal yang diteliti, yaitu Peran Supervisi Kepala Madrasah 

dalam pengelolaan kelas di MTs Negeri 1 Lampung Selatan. 

Jika di lihat sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif 

kualitatif, penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah 

berupa fakta saat ini dari populasi yang mengikuti kegiatan penelaian sikap atau 

pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. 

2. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data 

primer dan skunder. Sumber data primer mencangkup subjeknya yaitu Kepala 

Madrsah, Kepala TU dan 3 guru sebagai tempat mencari informasi. 

Sedangkan sumber data skunder yaitu seperti dokumen-dokumen atau 

catatan-catatan tentang madrasah yang berhubungan dengan penelitian misalnya 

data mengenai keadaan demokratis satu daerah, data mengenai produktifitas 

suatu perguruan tinggi, data mengenai persedian pangan disuatu daerah dan 

sebagainya. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang valid dan objektif, dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan interview (wawancara), 

observasi dan dokumentasi. 
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a. Metode observasi 

Observasi sebagai tehnik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan tehik lain, yaitu wawancara dan kuesioner. 

Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka 

observasi tidak terbatas pada orang, tetapi objek-objek alam yang lain. 

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.
38

 

 Dalam observasi ini peneliti tidak ikut terlibat langsung didalam 

kehidupan orang yang diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan sebagai 

pengamat. 

Melalui metode  observasi ini penulis berharap agar mudah 

memperoleh data yang diperlukan dengan pengamatan dan pen catatan 

terhadap suatu objek yang diteliti sebagai pendukung penelitian ini. 

b. Metode Interview 

Menurut Cholid Nurbuko dan Abu Ahmadi interview adalah “proses 

tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang 

atau lebih secara bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi 

yang disampaikan. 

Berdasarkan kutipan diatas, penulis menyimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan metode interview adalah metode yang dipergunakan untuk 

memperoleh data yang valid secara langsung meminta keterangan dari pihak 
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yang di interview, karena metode ini merupakan cara yang mudah dan praktis 

untuk menghimpun data yang diperlukan, dengan demikian informasi yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti bisa diperoleh dari pihak-pihak tertentu 

yang dianggap mewakili.  

Dalam wawancara ada 3 prosedur yaitu: 

1) Wawancara bebas (wawancara tak terpimpin) adalah proses 

wawancara dimana interview tidak secara sengaja mengarah tanya 

jawab pada pokok persoalan dari fokus penelitian. 

2) Wawancara terpimpin adalah wawancara yang menggunakan panduan 

dari pokok permasalahan. 

3) Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara 

bebas dengan wawancara terpimpin. Jadi dalam wawancara hanya 

memuat pokok-pokok masalah yang diteliti selanjutnya dalam proses 

wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara, apabila 

menyimpang dari pokok persoalan akan dibahas.
39

 

 

Dari ketiga interview diatas, penulis menggunakan interview bebas 

terpimpin agar dalam pelaksanaannya tidak terlalu kaku dan tidak 

menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Metode ini penulis 

gunakan untuk mewawancarai kepala madrasah,  guru, dan karyawan untuk 
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memperoleh data tentang bagaimana peran supervisi kepala madrasah dalam 

pengelolaan kelas di MTs Negeri 1 Lampung Selatan. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu cara mencari data mengenai hal-hal yang 

bersifat dokumen tarhadap dilokasi penelitian antara lain seperti sejarah 

berdirinya sekolah tersebut data guru dan para pegawai, sarana dan prasarana 

yang menunjang, struktur organisasi, kompetensi guru yang ada disekolahan 

tersebut. 

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, photo, prasasti, notulen, 

agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi adalah merupakan sumber non 

manusia, sumber ini adalah sumber yang cukup bermanfaat sebab telah 

tersedia sehingga akan relative murah pengeluaran biaya untuk 

memperolehnya, sumber ini merupakan sumber yang stabil dan akurat sebagai 

cerminan situasi/kondisi yang sebenarnya serta dapat dianalisis secara 

berulang-ulang dengan tidak mengalami perubahan. 

d. Instrumen  

Instrumen merupakan alat yang digunakan sebagai pengumpul data 

dalam suatu penelitian. Instrumen yang digunakan adalah wawancara dan 

angket. 
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Tabel 2 

Kisi-kisi Instrumen 

 

Variabel  Dimensi  Indikator Instrumen 

Supervisi kepala 

madrasah  

Peran supervisi 

kepala madrasah   

k. Membantu guru 

melihat dengan jelas 

proses belajar 

mengajar sebagai 

suatu sistem . 

l. Membantu guru 

melihat dengan jelas 

tujuan pendidikan  

m. Membantu guru 

menyiapkan metode 

mengajar yang lebih 

baik 

n. Membantu 

menyiapkan 

kegiatan belajar 

mengajar 

o. Membantu guru 

menggunakan 

sumber pengalaman 

belajar 

p. Membantu guru 

menciptakan alat 

peraga pembelajaran 

dan aplikasinya  

q. Membantu guru 

menyusun program 

belajar mengajar 

r. Membantu 

menyusun tes 

prestasi belajar 

s. Membantu guru 

belajar mengenal 

siswa  

t. Membantu guru 

meningkatkan moral 

dan kenyamanan 

bekerja.
40

 

 

Wawancara,

Observasi 

Dan  

Dokumenta

si  
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4. Uji Keabsahan Data  

Agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan maka dikembangkan 

tata cara untuk mempertanggungjawabkan keabsahan hasil penelitian, karena 

tidak mungkin melakukan pengecekan terhadap instrument penelitian yang 

diperankan oleh peneliti itu sendiri, maka yang akan diperiksa adalah keabsahan 

datanya. 

Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria 

tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (depenbality), dan 

kepastian (confirmability).
41

 Uji keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data 

hasil penelitian terhadap berbagai macam cara, cara yang dilakukan untuk 

menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik 

triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas 

ada tiga macam, yaitu sebagai berikut: 

a. Triangulasi sumber 
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Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai 

contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan 

seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh 

dilakukan kebawahannya yang dipimpin, keatasan yang menugasi, dan ke 

teman kerja yang merupakan kelompok kerja sama. Data dari ketiga sumber 

tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi 

dideskripsikan, dikategoriskan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, 

dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis 

oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan 

kesepakatan dengan tiga sumber data tersebut. 

b. Triangulasi teknik 

Triangulasi untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, 

dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas 

data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan 

diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, 

untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya 

benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda. 
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c. Triangulasi waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu dalam 

rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau 

situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka 

dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian 

datanya.
42

  

d. Triangulasi teori 

Hasil ahir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi. 

Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang 

relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau 

kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan 

kedalaman pemahaman peniliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara 

mendalam atas hasil analisis data yang diperoleh. 

Pada penelitian ini, uji kredibilitas data hasil penelitian dilakukan 

dengan triangulasi teknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data 

observasi, dokumentasi, dan wawancara kepada subjek penelitian. 

5. Metode Analisa Data 

Setelah data terkumpul maka langkah penulis selanjutnya adalah 

menganalisa data-data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian, dan harus di 

olah sedemikian rupa sehingga akan mendapatkan suatu kesimpulan. 
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Langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam menganalisa data adalah 

sebagai berikut: 

a. Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memutuskan 

perhatian, menyederhanakan, mengabstrasikan serta menstransformasi 

data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Mereduksi data berarti 

membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal 

penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak 

perlu. 

b. Penyajian (display) data, penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi 

terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga main mudah 

dipahami. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan 

sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna 

tertentu. 

c. Verifikasi data (conclusion drawing)Langkah berikutnya dalam proses 

analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan 

dan melakukan verifikasi data.
43

 

 

Setelah data terkumpul, kemudian penulis menganalisa untuk 

mendapatkan kesimpulan yang digunakan sebagai bukti terhadap kebenaran 

hipotesis yang penulis ajukan. Adapun untuk menganalisa data tersebut penulis 
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menggunakan metode induktif atau analisa sistensik yang bertitik tolak dari fakta 

yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.  

Berdasarkan pendekatan ini, maka penulis akan merinci secara khusus 

tentang peran supervisi kepala madrasah di MTs Negeri 1 Lampung Selatan. 
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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN, PENGELOLAAN DAN ANALISIS DATA 

 

LAPORAN HASIL PENELITIAN  

A. PROFIL MTs NEGERI 1 LAMPUNG SELATAN  

1. Sejarah MTs Negeri 1 Lampung Selatan  

MTs Negeri 1 Lampung Selatan berdiri atau penegerian berdasarkan 

Menteri Agama RI Nomor : 107 Tahun 1997. Tentang pembukuan dan 

penegerian di Republik Indonesia pada tanggal 17 Maret 1997. Pada saat itu 

beralamatkan di Jln. Pratu Isya Kec. Kalianda Kabupaten Lampung selatan dan 

sebagai induk KKM mempunyai 19 KKM yang terdiri dari 33 wilayah yaitu : 

1. Kecamatan Kalianda  

2. Kecamatan Rajabasa 

3. Kecamatan Natar 

Pada tahun 2003 MTs Negeri 1 lampung Selatn pindah alamat atau lokasi 

di jalan Soekarno Hatta Simpur Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten 

Lampung Selatan. Dan pada saat itu juga Kepala sekolah Drs. Zulkifli digantikan 

oleh Drs. H. Johan Natasar sampai tahun 2014, kemudian digantikan oleh Drs. H. 

Ridwan Hawari, MM sampai dengan sekarang. 

Saat ini MTs Negeri 1 Lampung selatan mempunyai 22 KKM terdiri dari 

kecamatan kalianda, rajabasa dan natar. 
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MTs Negeri 1 Lampung Selatan berdiri di tanah Hak Pakai Pemkab 

Lampung Selatan dengan ukuran atau luas tanah 1075 M sesuai dengan sertifikat 

tanah atas nama Pemkab Lampung Selatan Nomor : 08.02.01.33.4.006 Tanggal 

14 januari 2016. 

Demikian profil atau sejarah berdirinya MTs Negeri 1 Lampung Selatan 

untuk diketahui. 

 

2.  Identitas Sekolah  

a. Nama Sekolah    : MTs Negeri 1 Lampung Selatan  

b. Status Sekolah    : Negeri 

c. Status Akreditas    : B 

d. Nomor Statistik Madrasah : 121118010001 

e. Nama Kepala Sekolah   : Drs. Ridwan Hawari, MM 

f. Alamat Sekolah    : Jl.Soekarno Hatta Dusun Simpur Jaya    

  No. 50 Kalianda, Lampung Selatan 

g. No. SK Lembaga   : 107/19 Maret 1997 

h. Status dalam KKM   : Induk 

 

3. Visi dan Misi MTs Negeri 1 Lampung Selatan  

a. Visi MTs Negeri 1 Lampung Selatan  

Visi Madrasah : menciptakan siswa yang berkualitas multi aspek  

b. Misi Madrasah :  

a. Menciptakan suasana yang islami dilingkungan Madrasah  
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b. Meningkatkan keterampilan siswa dibidang akademik dan Exstra 

Curekuler 

c. Meningkatkan profesional guru dan karyawan dibidangnya masing-

masing  

d. Meningkatkan kesadaran dan disiplin seluruh komponen yang ada di 

madrasah  

e. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat lindkungan 

madrasah  

 

c. Strategi  

a. Melaksanakan shalat Dzuhur berjamaah setiap hari dilingkungan 

madrasah  

b. Melaksanakan BIMBEL bagi siswa kelas IX dan pelatihan Exstra 

Curekuler 

c. Mengikut sertakan guru dan pegawai dalam pelatihan mata 

pelajaran/administrasi 

d. Pemberian sanksi moral kepada guru/karyawan yang malas 

melaksanakan tugas  

e. Menciptakan suasan dimana masyarakat merasa bagian dari 

madrasah. 

 

d. Tujuan Madrasah   

a. Meletakkan dasar pendidikan madrasah yang berbasis iman dan taqwa 
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b. Meningkatkan proses belajar serta kelulusan siswa aetiap tahun 

pelajaran  

c. Semakin meningkatkan mutu dan profesional guru dibidangnya  

d. Semakin meningkat kualitas dan kuantitas siswa yang diterima di 

SLTA Negeri 

e. Semakin meningkat kepedulian masyarakat menengah keatas terhadap 

madrasa 

 

B. Dewan Guru  

Tabel 3 
Pembagian Tugas Mengajar dan Jabatan Semester Genap 

MTsN Kalianda Tahun Pelajaran 2015/2016 

 

No Nama Guru Mata Pelajaran Jabatan 

1. Drs. Hi. Ridwan Hawari, M.M. Bahasa Inggris Kepala Madrasah 
2. Khairuddin, S.Pd.I. Fiqih Wakamad Humas 
3. Abdurahman, M.Pd.I. Fiqih Wakamad Sarpras 
4. Umbaryati, S.Pd. Matematika Wakamad Kurikulum 
5. Drajat Kuncoro, S.Pd. IPS Terpadu Wakamad Kesiswaan 
6. Dra. Upik Rosdiana IPS Terpadu Kepala Perpustakaan 
7. Dra. Rodliyah Umi Hanik, M.Pd.I. IPS Terpadu Wali Kelas IX A 
8. Nursiah, S.Pd. IPS Terpadu Pembina OSIS 
9. Rusmani, S.Pd. Bahasa Indonesia Wali Kelas IX B 
10. Subaikhah, S.Pd. Bahasa Inggris Wali Kelas IX D 
11. Sri Wahyuni, S.Pd. Bahasa Inggris Wali Kelas VII D 
12. Untung Sunaryo, M.Pd. Bahasa Inggris  
13. Ena Julaiha, S.Pd. Matematika Wali Kelas IX E 
14. Hi. Muhammad Haris, S.Pd. IPA Terpadu  
15. Rustam Habibi, S.P. IPA Terpadu Wali Kelas VII B 
16. Heru Kuncara, S.Pd. PKn Wali Kelas IX C 
17. Yusrina, S.Pd. Bahasa Indonesia Wali Kelas VIII B 
18. Ratna Dwi Lestari, M.Pd.I. Bahasa Arab Wali Kelas VII E 
19. Eka Maherdasari, S.Pd. BP/BK Pembina Pramuka Putri 
20. Dra. Suwarni SKI Wali Kelas VII C 
21. Faudzan, S.Ag. Penjaskes  



 

41 
 

22. Hasan Basri, A.Md. Bahasa Lampung Wali Kelas VIII C 
23. Zaitun, S.Ag. Aqidah Akhlak Wali Kelas VIII D 
24. Tri Enggriani, S.H. PKn  
25. Drs. Dedi Junaidi Penjaskes Wali Kelas  VII 

F  Pembina Olahraga 
26. Budi Trianto, S.E. TIK  
27. Marfuah, S.H.I. Seni Budaya  
28. Rahmatullah, S.Pd.I. Alqur’anHadist Wali Kelas VIII A 
29. Sri Wahyuni, S.Pd.I. BPI Pembina Kesenian 
30. Vandri Juniardi, S.Si. IPA Terpadu Pembina PMR 
31. Suwandi, S.Pd.I. Alqur’an Hadist Pembina Pramuka Putra 
32. Mislawarda. S.Sos.I. Seni Budaya  
33. Nurmalia Fitriyana, S.Pd. Matematika Wali Kelas VII U  

Pembina UKS 
34. Muhitul Ulum Bahasa Arab  
35. Evan Andri Prima Amadea Bahasa Inggris Wali Kelas VIII U 
36. Restu Adelia Resmi, S.Pd. IPA / Matematika  
37. Indrawati Tahfidz Wali Kelas VII A 

 

1. Data siswa  

TABEL 4 

DATA SISWA MTs NEGERI 1 LAMPUNG SELATAN TAHUN  

2016-2017 

 

Uraian Pria Wanita 

Jumlah Siswa 334 441 

Jumlah  775 

 

C. Data Sarana dan Prasarana  

1. Ruangan  

TABEL 5 

DATA RUANGAN DI MTs NEGERI 1 LAMPUNG SELATAN TAHUN 

2016-2017 

No Nama Ruang Jumlah Ruang 

1. Kelas  19 ruang 

2. Kepsek 1 ruang 

3. Guru 1 ruang 

4. TU 1 ruang 

5. Laboraturium IPA 1 ruang 

6. Perpustakaan 1 ruang 
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7. Ruang Aula 1 ruang 

8. Musola 1 ruang 

9 WC guru 2 ruang 

10 WC Siswa 6 ruang 

11. UKS 1 ruang 

12. BK 1 ruang 

Jumlah 36 ruang 

 

i. Sarana – Meubeler 

TABEL 6 

DATA SARANA MUEBELER MTs NEGERI 1 LAMPUNG SELATAN 

TAHUN 2016-2017 

 

No Muebeler Madrasah Jumlah 

1. Meja Siswa 775 

2. Kursi Siswa 775 

3. Papan Tulis 19 

4. Meja Guru 50 

5. Kursi Guru 40 

 

D. Peran  Supervisi Kepala Madrasah dalam Pengelolaan Kelas di Mts Negeri 1 

Lampung Selatan. 

Dari teori yang penulis dapatkan dari buku nya Maryono yang berjudul 

“Dasar-dasar dan tekhnik menjadi supervisor pendidikan” memiliki 10 indikator 

dalam peran supervisi kepala madrasah.
44

 Yang akan penulis tanyakan kepada kepala 

sekolah, kepala TU dan guru di MTs Negeri 1 Lampung selatan. Berikut ini adalah 

hasil wawancara yang telah penulis lakukan : 

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

sistem. 

                                                           
44

 Maryono, Dasar-Dasr Dan Tekhnik Supervisor Pendidikan, (Jogjakarta: Arruz Media, 

2011). h. 61 
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Kepala madrasah membantu guru melihat dengan jelas proses belajar 

mengajar sebagai sistem dengan melakukan  supervisi satu tahun sekali atau bisa 

dua kali dalam setahun dan ini dibantu dengan tim supervisi dari Dinas 

pendidikan. Sebelum melakukan supervisi guru-guru diberitahu untuk 

mempersiapkan dirinya.
45

 

Jika dilihat dari hasil wawancara terhadap Kepala TU Kepala Madrasah 

hanya memberikan arahan kepada guru untuk melakukan proses belajar mengajar 

yang lebih baik, selain itu kepala madrasah juga mempunyai aktivitas lain seperti 

rapat dan keluar kota sehingga kepala madrasah jarang berada di madrasah, kalau 

untuk melihat dengan jelas proses belajar mengajar yang di lakukan guru di 

dalam kelas kepala madrasah bisa melihatnya pada saat agenda supervisi yang 

dilakukan setahun sekali atau bisa jadi dua kali dalam setahun dan itupun dibantu 

dengan tim supervisi dari Dinas Pendidikan, pendapat ini sesaui dengan hasil 

wawancara terhadap Kepala Madrasah.
46

 

Hal serupa sejalan dengan guru kelas VII, VII dan IX yang mengatakan 

bahwa kepala madrasah untuk melihat dengan jelas pada saat proses belajar 

mengajar kepala madrasah melakukannya pada saat agenda supervisi yang 

dilakukan setahun sekali, pada saat itu kepala madrasah baru melihat dengan 

jelas proses belajar mengajar apabila ada yang kurang dari guru tersebut dalam 

                                                           
45

 Drs. Hi. Ridwan Hawari, M.M, Wawancara Kepala Madrasah MTs Negeri 1 Lampung 

Selatan, 22 februari 2017, Pukul 09.00 WIB. 
46

 Firmansyah, Wawancara Kepala TU MTs Negeri 1 Lampung Selatan , 24 februari, Pukul 

09.00 WIB 
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menyampaikan materi maka kepala madrasah memberikan arahan dan bimbingan 

kepada guru agar cara mengajarnya lebih di perbaiki lagi agar siswa tidak jenuh 

dalam proses belajar mengajar.
47

 

Hal tersebut sejalan dengan teori yang terdapat dari Konsep Dasar dan 

Teknik Supervisi Pendidikan karya Piet A. Sahertian yang dikutip dari bukunya 

Maryono disebutkan bahwa : 

Supervisi adalah suatu usaha menstimulasi, mengkoordinasi dan 

membimbing secara kontinu perubahan guru-guru di sekolah baik secara 

individual maupun secara kolektif, serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan, 

bahan pengajaran dan metode evaluasi pengajaran dengan melakukan sebagai 

berikut : 

1. Sistematis, artinya dilaksanakan secara teratur, berencana dan kontinu 

2. Objektif dalam pengertian ada data yang didapat berdasarkan observasi 

nyata bukan tafsiran pribadi. 

3. Menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan informasi sebagai 

umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadapat proses pembelajaran 

di kelas .
48

 

 

Dapat dilihat dari dokumentasi yang penulis dapatkan dari kepala 

madrasah tentang instrumen penilaian pelaksanaan pembelajaran (kurikulum 

                                                           
47

 Subaikkha S.Pd, Yusrina S.Pd, Rustam Habibi S.P, Wawancara Guru Kelas VII, VIII, dan 

IX, 27- 28 februari , pukul 08.00 – 12.00 WIB. 
48

 Piet  A. Sahertian,Konsep  Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2008). h. 16 
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2013) yang dilakukan oleh kepala madarsah untuk melihat dengan jelas proses 

belajar mengajar yang dilakukan setahun sekali atau dua tahun sekali. 

 
Instrumen penilaian pelaksanaan  pembelajaran 

 

Dari hasil wawancara, observasi  dan dokumentasi terhadap kepala 

madrasah, kepala TU dan juga guru kelas VII, VIII dan X maka penulis dapat 

mengalisis bahwa kepala madrasah membantu guru melihat dengan jelas dalam 

proses belajar mengajar yakni dengan memberikan arahan dan juga bimbingan 

kepada guru yang monoton dalam melakukan pengajaran, selain itu kepala 

madrasah juga hanya melakukan supervisi pendidikan setahun sekali atau dua 

tahun sekali untuk melihat secara langsung proses belajar mengajar di MTs 

Negeri 1 Lampung Selatan, hal ini dikarenakan kesibukan kepala madrasah yang 

sering keluar kota dan juga rapat diberbagai tempat. Sehingga guru meras kurang 
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diperhatikan oleh kepala madrasah apalagi pada proses belajar mengajar. Jika 

dilihat dari hasil dokumentasi yang penulis peroleh dari kepala madarsah maka 

kepala madrasah telah melakukan perannya dengan cukup baik, hanya saja 

sangat disayangkan karena melakukan supervisi ini hanya satu atau dua kali 

dalam setahun, jika di lakukan di setiap bulannya maka akan lebih baik lagi dan 

mendapatkan hasil yang sangat baik juga.  

 

2. Membantu guru melihat dengan jelas tujuan pendidikan  

Bapak Ridwan Hawari selaku Kepala Madrasah memberikan bantuan 

kepada guru untuk melihat dengan jelas tujuan pendidikan yaitu mengirim guru-

guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar dan kegiatan MGMP 

(Musyawarah Guru Mata Pelajaran) yang berhubungan dengan kegiatan sehari-

hari dalam proses belajar mengajar, apalagi sekarang sudah diterapkan kurikulum 

2013 dan MTs Negeri 1 Lampung Selatan sudah menerapkan kurikulum 2013.
49

 

Begitu pula pendapat dari Kepala TU, bahwa Kepala Madrasah sering 

memberikan penjelasan tentang tujuan pendidiakn pada saat melakukan rapat, 

selain iu kepala madrasah juga sering mengirim guru untuk mengikuti pelatihan 

dan juga kegiatan MGMP.
50

 

Sama halnya dengan pendapat guru kelas VII, VIII dan IX bahwa kepala 

madrasah membantu guru-guru dengan mengikut sertakan guru-guru dalam 

                                                           
49

 Op.cit , Drs. Hi. Ridwan Hawari, M.M, Wawancara Kepala Madrasah MTs Negeri 1 

Lampung Selatan 
50

 Op.cit , Firmansyah, Wawancara Kepala TU MTs Negeri 1 Lampung Selatan  
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mengikuti seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan 

pengetahuan lebih dalam lagi tentang tujuan pendidikan kepada guru. Apalagi 

untuk guru-guru yang baru dan juga guru-guru yang kurang dalam mengajarnya, 

apalagi sekarang di MTs Negeri 1 Lampung Selatan sudah menerapakan 

kurikulum 2013, Kepala Madrasah juga sering memberikan arahan kepada guru 

pada saat rapat di madrasah.
51

 

Hal tersebut diatas sejalan dengan teori yang terdapat dari Konsep Dasar 

dan teknik supervisi pendidikan karya Maryono yang mengatakan bahwa : 

Supervisi berfungsi membantu (assisting) memberi suport (supporting) 

dan mengajak mengikutsertakan (sharing). Seorang supervisor dapat berperan 

sebagai : 

1. Koordinator 

Sebagai koordinator ia dapat mengkoordinasi program belajar-mnegajar, 

tugas-tugas anggota staf berbagai kegiatan yang berbeda-beda di antara 

guru-guru. 

2. Konsultan  

Sebagai konsultan ia dapat memberi bantuan, bersama mengkonsultasikan 

masalah yang dialami guru baik secara individu maupun kelompok. 

3. Pemimpin kelompok 

Sebagai pemimpin kelompok ia dapat memimpin sejumlah staf guru 

dalam mengembangkan kurikulum, materi pelajaran dan kebutuhan 

profesional guru-guru secara bersama. 

4. Evaluator  

Sebagai evaluator ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan 

proses belajar, dapat menilai kurikulum yang sedang dikembangkan.
52

 

 

                                                           
51

 Op.cit, Subaikkha S.Pd, Yusrina S.Pd, Rustam Habibi S.P, Wawancara Guru Kelas VII, 

VIII, dan IX, 27- 28 februari , pukul 08.00 – 12.00 WIB. 
52

 Op.cit, Maryono. h.25 
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Dari hasil wawancara dan observasi serta teori yang ada maka penulis  

dapat menganalisis bahwa bantuan yang diberikan kepala madrasah telah 

dilakukan dengan baik dalam melihat dengan jelas tujuan pendidikan yakni 

dengan mengikut sertakan guru-guru untuk mengikuti seminar, pelatihan dan 

juga kegiatan MGMP yang bertujuan untuk menambah pengetahun guru-guru 

tentang tujuan pendidikan selain itu juga untuk memberi pengetahuan kepada 

guru-guru baru agar pengetahuannya lebih banyak lagi, hal ini sesuai dengan 

toeri tentang fungsi supervisi pendidikan, dan di MTs Negeri 1 Lampung Selatan 

ini sudah menerapkan kurikulum 2013. 

 

3. Membantu guru dalam menyiapkan metode mengajar yang lebih baik  

Kepala madrasah membantu guru dalam hal memberikan masukan dan 

juga arahan selain itu kepala sekolah memberikan kebebasan kepada  guru untuk 

menggunakan metode yang beragam karena itu akan merangsang siswa belajar 

aktif, kebebasan disini bukan berarti tidak dalam pengawasan Kepala Madrasah, 

melainkan melatih guru agar berkreasi dalam mengajar, langkah Kepala 

Madrasah jika ada guru yang monoton  di ikutsertakan pada pelatihan-

pelatihan,seminar dan juga mengikuti kegiatan MGMP, selain itu juga 

keterbatasan fasilitas yang ada.
53
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 Op.cit , Drs. Hi. Ridwan Hawari, M.M, Wawancara Kepala Madrasah MTs Negeri 1 

Lampung Selatan 
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Begitu pula pendapat Kepala TU, Kepala Madrasah menyerahkan semua 

metode mengajar kepada guru untuk menyiapkannya, Kepala Madrasah hanya 

mengawasi dari jauh.
54

 

Hal ini sejalan dengan guru kelas VII, VII dan IX Kepala Madrasah 

hanya mengawasi guru dari jauh pada saat mengajar untuk menyiapkan metode 

mengajar gurulah yang menyiapkannya itu sendiri, selain itu Kepala Madrasah 

memberi masukasan dan juga arahan pada saat melakukan rapat guru.
55

 

Jika dilihat dari teori maka hal diatas tidak sejalan dengan teori yang 

terdapat dari Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah karya E. Mulyasa 

yang meengatakan bahwa : 

Supervisi akademik yang dilakukan kepala Madrasah 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 / 

tenik 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. 

                                                           
54

 Op.cit , Firmansyah, Wawancara Kepala TU MTs Negeri 1 Lampung Selatan  
55

 Op.cit, Subaikkha S.Pd, Yusrina S.Pd, Rustam Habibi S.P, Wawancara Guru Kelas VII, 

VIII, dan IX, 27- 28 februari , pukul 08.00 – 12.00 WIB. 



 

50 
 

6) Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk 

pembelajaran
56

 

 

Dari hasil wawancara dan observasi serta teori, penulis dapat 

menganalisis bahwa kepala madrasah telah membantu para guru dalam 

memberikan masukan dan juga arahan kepada guru pada saat rapat, selain itu 

juga kepala madarsah memberi kebebasan kepada guru untuk melakukan 

beragam metode mengajar agar bisa merangsang siswa agar aktif dalam belajar. 

Jika dilihat dari fasilitas mengajarnya memang di MTs Negeri 1 Lampung 

Selatan ini masih kurang maka dari itu kepala madarsah hanya bisa membantu 

dengan memberikan buku-buku yang sesuai dengan mata pelajaran.  

Jika dilihat dari teori yang tertara di atas maka kepala Madrasah belum 

melakukan peran supervisinya dengan baik. 

  

4. Membantu menyiapkan kegiatan belajar mengajar  

Guru-guru di MTs Negeri 1 Lampung Selatan sebelum memulai kegiatan 

belajar mengajar guru diwajibkan menyiapkan kegiatan belajar mengajarnya 

terlebih dahulu, Kepala Madrasah sering mengecek dan melihat persiapan yang 

dibuat oleh guru jika masih terlihat kurang baik maka Kepala Madrasah 

memberikan masukan dan juga arahan serta bimbingan agar kegiatan belajar 

mengajar berjalan dengan baik.
57

 

                                                           
56

 E. Mulyasa, Manajemen & Kepemimpina Kepala Sekolah,( Jakarta: Bumi Aksara:2012), h. 

248 
57

  Op.cit , Drs. Hi. Ridwan Hawari, M.M, Wawancara Kepala Madrasah MTs Negeri 1 

Lampung Selatan 
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Menurut Kepala TU, Kepala Madrasah sering menanyanakan kepada 

guru apakah sudah menyiapkan kegiatan belajar mengajar sudah siap atau belum, 

jika ada guru yang kesulitan dalam menyiapkan kegiatan belajar mengajar maka 

kepala sekolah membantu guru dengan memberikan solusi dan masukan kepada 

guru tersebut.
58

 

Begitu pula menurut guru kelas VII, VIII dan IX Kepala Madrsah hanya 

memberikan arahan dan solusi jika kegiatan belajar mengajarnya masih kurang 

baik atau mempunyai kendala dalam kegiatan belajar mengajar, selain itu juga 

kepala madrasah jarang melakukan kunjungan kelas ini disebabkan karena 

kesibukan Kepala Madrasah.
59

 

Hal tersebut diatas tidak sejalan dengan toeri yang terdapat dari Menjadi 

Kepala Sekolah Profesional karya E. Mulyasa yang mengatakan bahwa : 

Kepala Madrasah dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan 

kemampuan guru dalam mengelola proses belajar mengajar, ada tiga kegiatan 

yang dilakukan kepala sekolah yaitu: 

(a) Kunjungan kelas dan observasi kelas.  

Kunjungan kelas dilakukan supervisor(kepala Sekolah) kedalam suatu 

kelas pada saat guru mengajar dengan tujuan membantu guru yang 

bersangkutan menghadapi masalah selama megadakan kegiatan mengajar. 

dari penjelasan dapat dipahami bahwa kunjungan kelas dilakukan kepala 

sekolah untuk mengamati situasi belajar mengajar yang sedang 

berlangsung, kunjungan kelas bertujuan untuk mengidentifikasi prilaku 

guru yang sedang guru yang sedang belajar. 
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(b) pertemuan pribadi atau individual  

Kegiatan pertemuan pribadi dilakukan kepala sekolah dengan guru 

setelah pelakasanaan kunjungan kelas.  Mendorong guru agar yang sudah 

baik lebih ditingkatkan dan yang masih kurang agar di upayakan untuk 

memperbaikinya. 

(c) Pertemuan kelompok 

Ada kalanya kepala sekolah mengadakan pertemuan kelompok khusus 

dalam rangka diskusi hasil kegiatan supervisi. Pertemuan antar kelompok 

juga sangat efektif dalam pengembangan kompetensi guru.
60

 

 

Dari hasil wawancara dan observasi serta teori penulis dapat menganalisi 

bahwa kepala madrasah membantu guru dalam menyiapkan kegiatan belajar 

mengajar dengan memberikan arahan dan juga solusi jika guru memiliki kendala 

dalam belajar mengajar, dan juga kepala madrasah sering mengecek persiapan 

kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan oleh guru hal ini untuk 

memastikan apakah kegiatan belajar mengajar ini sesuai dengan tujuannya atau 

tidak, selain itu Kepala Madrasah jarang melakukan kunjungan kelas. 

 

5. Membantu guru menggunakan sumber pengalaman belajar  

Kepala Madrasah sering menerima masukan dari guru untuk melakukan 

studi lapangan agar siswa bisa mengetahui langsung kondisi dan situasi yang 

berbeda jika langsung mengunjungi tempat yang dituju. Disini Kepala Madrasah 

membantu guru untuk memberikan izin dan menanyakan kepada yang 

bersangkutan yang ingin siswa siswi kunjungi apakah di perbolehkan atau tidak. 

Selain itu Kepala Madrasah juga mengadakan praktek-praktek kepada siswa-
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siswinya salah satu seperti praktek manasik haji yang pernah dilakukan di MTs 

Negeri 1 Lampung selatan.
61

 

Menurut Kepala TU, Kepala Madrasah sering meminta bantuan kepada 

staf TU untuk membantu guru dalam menggunakan sumber pengalaman belajar 

yang tidak hanya di lakukan di lingkungan sekolah tetapi juga di luar sekolah 

seperti studi lapangan, disini kepala sekolah juga pernah menerima masukan agar 

siswa siswi mengunjungi kantor DPRD lampung selatan untuk menambahkan 

pengetahuannya dalam pelajaran pendidikan kewarganegaran (PKN), di sini 

kepala madarsah sangat mendukung dan kepala madrasah memberikan izin dan 

juga berupaya agar rencana yang telah di susun oleh guru bisa terlaksana dengan 

baik.
62

 

Begitu pula dengan guru kelas VII, VII dan IX bahwa kepala madrasah 

sering melakukan praktek-praktek seperti yang pernah dilakukan di MTs Negeri 

1 Lampung Selatan yakni praktek manasik haji yang bertujuan untuk memberi 

pengetahuan kepada siswa-siswa dan jug dapat memperpraktikannya, tidak hanya 

praktek manasik haji saja melain kan masih banyak lagi kegiatan yang menjadi 

sumber pengalaman belajar seperti mengamati pepohonan di sekitar lingkungan 

madrasah.
63

 

Hal tersebut diatas sejalan dengan toeri yang terdapat dari Konsep Dasar 

& Teknik Supervisi Pendidikan karya Piet A. Sahertian yang mengatakan bahwa: 
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Pengalam belajar adalah segala yang diperoleh siswa sebagai hasil dari 

belajar, belajar ditandi dengan mengalami perubahan tingkah laku, karena 

mengalami pengalaman baru. Melalui perolehan pengalaman belajar peserta 

didik memperoleh pengertian, sikap penghargaan, kebiasaan, kecakapan, dan 

lainnya.agar peserta didik memperoleh sejumlah pengalaman belajar, maka 

mereka harus melakukan sejumlah kegiatan belajar yang dimaksud dengan 

kegiatan belajar yaitu aktivitas jiwa yang diperoleh dalam proses berbicara, 

kegiatan menerima dan juga kegiatan merasakan. 
64

 

Seperti yang telah dilakukan di MTs Negeri 1 Lampung Selatan yang 

sudah melakukan kegiatan praktek-praktek pembelajarn secara lansung dapat 

dilihat dari hasil wawancara, observasi dan juga dokumentasi yang menjelaskan 

bahwa Madrasah pernah melaksanakan praktek manasik haji di lingkungan 

sekolah dan juga siswa – siswi pernah mengunjungi kantor DPRD Lampung 

Selatan selain itu guru juga melakukan penelitan di dilingkungan sekolah, dilihat 

dari hal tersebut maka Kepala Madrasah telah memberikan bantuan kepada guru 

untuk menambahkan sumber pengalam belajar. 

 

Praktek mengamati tumbuhan di lingkungan sekolah 
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praktek manasik haji di lingkungan sekolah 

 

6. Membantu guru menciptakan alat peraga pembelajaran dan aplikasinya  

Bapak Ridwan Hawari selaku Kepala Madrasah menjelaskan bahawa 

Alat peraga pembelajaran merupakan sarana untuk suatu proses belajar mengajar 

di MTs Negeri 1 Lampung Selatan ini belum mempunyai sarana pembelajaran 

yang lengkap seperti LCD, Komputer,dan lain sebagainya untuk menunjang 

suatu pembelajaran hal ini di ungkapkan oleh Kepala Madrasah, kalau untuk alat 

peraga yang umum seperti globe dan organ tubuh,papan tulis dan lain sebagainya 

di MTs sudah memilikinya.
65

 

Kepala TU mengatakan bahwa Kepala Madrasah hanya menyediakan 

media yang ada di dalam Madrasah selain itu Kepala Madrsah jarang melakukan 

kunjungan kelas jadi tidak tahu apa saja yang dibutuhkan pada saat proses belajar 

mengajar.
66
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Hal ini sejalan sejalan dengan guru kelas VII, VIII dan IX bahwa kepala 

madrasah menyediakan alat peraga yang ada di dalam Madrasah selenihnya guru 

yang melakukan dan menciptakan alat perega pembelajaran seperti menyuruh 

siswa-siswi membuat alat peraga untuk mempraktekkannya, disekolah 

sebelumnya guru telah membuatnya dan memberikan contoh kepada siswa 

setelah itu siswa membuatnya sendiri dirumah.
67

 

Jika di lihat dari toeri yang ada maka hal tersebut tidak sejalan dengan 

teori yang terdapat dari Strategi Belajar Mengajar karya Syaiful Bahri Djamarah 

& Aswan Zain yang mengatakan bahwa : 

1. Madrasah yang maju adalah madrasah yang memiliki perpustakaan di 

setiap kelasnya 

2. Alat peraga atau media pembelajaran semestinya diletakkan di kelas agara 

memudahkan dalam penggunaanya
68

 

Hal ini tidak dilakukan oleh Kepala Madrasah, karena keterbatasan 

fasilitas dan juga dana untuk melakukan itu semua, selain itu guru di sini 

membuat alat peraga itu sendiri untuk proses belajar mengajar 

 

7. Membantu guru menyusun program belajar mengajar  

Kepala Madrasah menyerahkan semuanya kepada guru dalam arti biarkan 

guru yang menyusun program belajar mengajar karena itu sudah menjadi tugas 
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seorang guru, setelah guru menyusun RPP, silabus dan lain sebagainya maka 

guru akan mengumpulkannya ke Kepala Madrasah dan dikoreksi, jika RPP yang 

dibuat oleh guru masih ada yang kurang maka Kepala Madrasah akan memanggil 

guru tersebut dan memberikan arahan dan membimbing agar program yang 

disusun sesuai tujuan yang dicapai.
69

 

Kepala TU mengatakan bahwa kepala madrasah hanya mengecek dan 

mengontrol apakah guru membuat program belajar atau tidak, maka dari itu 

kepala madrasah selalu menyuruh guru agar mengumpul semua program belajar 

seperti RPP, silabus dan lain sebagainya. Untuk memeriksa apakah program yang 

disusun oleh guru tersebut sesuai dengan tujuan yang akan di peroleh.
70

 

Hal ini sejalan dengan guru kelas VII, VIII, dan IX bahwa Kepala 

Madarsah sering mengecek dan mengontrol program belajar yang disusun guru, 

kepala madrasah menyuruh para guru untuk mengumpulkan program belajar 

yang telah dibuat, seperti RPP dan silabus setelah itu kepala madrasah 

mengoreksinya.
71

 

Hal tersebut sesuai dengan toeri yang terdapat dari Manajemen & 

Kepemimpinan Kepala Sekolah Karya E. Mulyasa yang mengatakan bahwa : 

Kepala Madrasah dituntut untuk mampu memimpin sekaligus 

mengorganisir dan mengelola pelaksanaan program belajar mengajar yang 
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diselenggarakan di Madrasah yang dipimpinnya. Dalam hal ini, Kepala Madrasah 

harus mampu menjadi supervisor tim yang terdiri dari guru,staf dan siswa dalam 

mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif dan efesien sehingga tercapai 

produktivitas belajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

Di samping sebagai supervisor, Kepala Madrasah juga harus mampu menjadi 

evaluator bagi program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi sangat perlu 

dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya 
72

 

Dapat dilihat dari dokumentasi yang penulis dapatkan dari kepala 

madrasah yang selama ini kepala sekolah simpan untuk menjadi bukti kalau guru 

di MTs Negeri 1 Lampung Selatan sudah menyusun program pembelajaran 

seperti RPP dan silabus  

 

 

 

 

 

 

 

RPP 
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Dari hasil wawamcara, observasi dan juga dokumentasi yang penulis 

dapatkan dari kepala madrasah, kepala TU dan juga guru kelas VII, VIII, IX, 

maka penulis dapat menganalisis bahwa kepala madrasah telah membantu guru 

dalam hal mengoreksi RPP, silabus dll dengan cara guru mengumpul semuanya 

kepada kepala madrasah setelah itu kepala madrasah aka mengoreksinya jika ada 

beberapa yang kurang maka kepala madrasah akan menambahkannya dengan 

cara memanggil guru yang terkait untuk menambahkan program belajar agar 

tujuan yang ingin di capai terlaksana dengan baik. Dan juga kepala sekolah 

memberi kebebasan kepada guru untuk menyusn program belajar tapi dalam 

catatan masih dalam pengawasan oleh kepala madrasah. 

 

8. Membantu guru menyusun tes prestasi siswa  

Bapak Ridwan Hawari selaku kepala madrasah mengatakan bahwa 

melaksanakan tes prestasi siswa kepala madrasah menyerahkan semua kepada 

guru sebab untuk menyusun tes itu sendiri merupakan tugas guru dimana guru 

yang mengetahaui apa saja yang akan di teskan untuk mengukur prestasi siswa, 

Kepala Madrasah hanya melakukan pengawasan saja seperti memberi masukan 

kepada guru agar tes yang di berikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
73
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Kepala TU pun mengungkapkan bahawa Kepala Madrasah hanya 

memberikan pengawasan kepada guru selanjutnya gurulah yang menyusun tes 

prestasi siswa tersebut.
74

 

Hal ini sejalan dengan yang di ungkapakan oleh guru kelas VII,VIII, dan 

IX bahawa guru sendirilah yang menyusun tes prestasi siswa seperti ulangan 

harian,dan hasil akhir ujian semester Kepala Madrasah hanya mengawasi para 

guru dengan melihat sepintas tes yang akan digunakan untuk hasil belajar 

siswa.
75

 

Hal ini sejalan dengan teori yang terdapat dari Standar kompetnsi dan 

Sertifikasi Guru karya E. Mulyasa yang mengatakan bahwa : 

Untuk menyusun tes prestasi siswa maka guru hasur melihat sebagai 

berikut : 

1. Penilaian Kelas 

Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, 

dan ujian akhir. Ulangan harian dilakukan setiap selesai proses 

pembelajaran dalam satuan bahasan atau kompetensi tertentu. Ulangan 

harian ini terutama ditujukan untuk memeperbaiki program pembelajaran, 

tetapi tidak menutup kemungkinan digunakan untuk tujuan-tujuan lain, 

misalnya sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan nilai bagi para 

peserta didik. 

2. Tes Kemampuan Dasar 

Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

membaca, menulis dan berhitung yang diperlukan dalam 

rangka.memperbaiki program pembelajaran (program remedial). 

3. Penilaian Akhir Satuan Pendidikan dan Sertifikasi 

Pada setiap akhir semester dan tahun pelajaran diselenggarakan 

kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan 
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menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan 

waktu tertentu. Untuk keperluan sertifikasi, kinerja dan hasil belajar yang 

dicantumkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tidak semata-

mata didasarkan atas hail penilaian pada akhir jenjang sekolah
76

. 

 

Dari hasil wawancara dan observasi penulis dapat menganalisis bahawa 

kepala madrasah tidak secara langsung memberikan bantuan kepada guru dalam 

menyusun tes prestasi siswa, melainkan kepala madrasah hanya memberikan 

pengawasan dan juga masukan jika guru mengalami kendal dalam menyusun tes 

prestasi siswa, kalau saja kepala madrasah lebih memperhatikan dan ikut serta 

dalam menyusun tes prestasi siswa yang dilakukan di dalam kelas akan lebih 

bagus lagi sayangnya kepala madrasah lebih terfokus di bidang seni selama 

penulis melakukan observasi penulis melihat kepala madrasah terjun langsung 

untuk melatih siswa dalam memainkan musik tradisional yang dimiliki oleh MTs 

Negeri 1 Lampung Selatan.   

 

9. Membantu guru belajar mengenal siswa  

Bapak Ridwan Hawari mengatakan bahwa untuk soal ini pasti yang 

pertama kali mengenal siswa yaitu guru, Kepala Madrasah hanya sepintas saja 

melihat karakter siswa untuk lebih jauh mengenal siswa yaitu guru yang 

mengajarnya, Kepala Madrasah dapat membantu guru jika siswa yang kurang 

baik dan Kepala Madrasah memberikan masukan kepada guru tersbut agar 

siswanya lebih diperhatikan lagi agar pada saat melakukan proses belajar 
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mengajar terjadi interaksi yang baik antara guru dan siswanya. Jadi disini kita 

sama-sama saling belajar mengenal karakter siswa.
77

 

Begitu pula dengan pendapat Kepala TU bahwa Kepala Madrasah hanya 

membantu guru jika menemukan masalah dalam siswa tersebut seperti misalnya 

ada siswa yang sifatnya kurang baik, disini kepala sekolah memanggil guru kelas 

nya dan memberikan pengarahan agar lebih mengenal siswa tersebut.
78

 

Sama hal dengan yang dikatakan guru kelas VII,VII dan IX bahwa kalau 

untuk mengenal siswa pastilah guru yang terlebih dahulu yang mengenal siswa 

dan karakter siswa tersbut, jika terjadi masalah dalam kelas dengan siswa tersbut 

gurulah yang terlebih dahulu yang mencari solusi kenapa siswa tersebut seperti 

itu, jika usaha guru tidak berhasil barulah guru meminta bantuan kepada kepala 

madrasah atau bisa juga dengan waka kurikulum dan juga waka kesiswaan untuk 

mencari tau dan mengenal karakter siswa
79

. 

Hal ini sejalan dengan teori yang terdapat dari Konsep Dasar & Teknik 

Supervisi Pendidikan karya Piet A. Sahertian yang mengatakan bahwa : 

Guru harus sadar bahwa pengajaran bukanlah tujuan, tetapi pengajaran 

adalah alat untuk membentuk pribadi terdidik. Jadi guru lebih banyak 

memberikan motivasi. Dengan cara demikian murid memperoleh penguatan. 

Yang biasa di alami kesulitan belajar siswa dan siswa yang bermasalah. 
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Menghadapi hal-hal seperti itu maka tugas guru ialah mengadakan usaha 

perbaikan. Untuk itu guru perlu mendapatkan suport dan bantuan dari supervisor 

atau Kepala madrasah untuk para guru menyelesaikan berbagai permasalahan 

yang menyangkut masalah peserta didik baik masalah pribadi maupun masalah 

prestasi belajar, sehingga guru merasa mendapat support dan dukungan dari 

pimpinannya.
80

 

Dari hasil wawancara dan observasi penulis dapat mengalisis bahwa 

peran kepala madrasah dalam membantu guru mengenal siswa telah melakukan 

perannya dengan baik hal ini diperkuat dengan teori yang telah penulis dapatkan.  

 

10. Membantu guru dalam meningkatkan moral dan kenyamanan bekerja  

Kepala Madrasah di MTs Negeri 1 Lampung Selatan menciptakan 

suasana yang nyaman bagi guru,staf dan siswa, hal ini dapat dilihat dari prilaku 

Kepala Madrasah yang menyenangkan serta memberikan semangat kepada 

guru,staf dan siswa dengan cara memberikan motivasi dan meningkatkan 

kepercayaan diri, Kepala Madrasah juga menerapkan kedisiplinan dan disiplin 

waktu untuk mematuhi tata tertib madrasah ini untuk para guru,staf dan juga 

siwa-siswa ini tujuannya agar membiasakan guru,staf dan juga murid untuk lebih 

menghargai waktu, selain  itu juga bertujuan untuk mengoptimalkan proses 

belajar mengajar, disini juga Kepala Madrasah menganjurkan kepada semua guru 

dan juga staf ajar saling bahu membahu dan saling tolong menolong satu sama 
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lain agar menciptakan kenyamanan bekerja, hal ini sejalan dengan pendapat 

Kepala TU dan juga Guru Kelas VII,VIII, dan IX  selain itu Kepala madrasah 

juga membiasakan guru,staf dan juga siswa untu melakukan tadarus di setiap 

pagi. 
81

 

Hal tersebut diperkuat lagi dalam teori yang terdapat dari Kepemimpinan 

Kepala Sekolah karya Wahjosumidjo yang mengatakan bahwa : 

Seorang kepala madrasah akan menjadi pusat perhatian, oleh sebab itu 

kepala madrasah harus selalu semangat, percaya diri terhadap guru,staf dan siswa 

sehingga mereka menerima dan memahami tujuan madrasah secara antusias, 

serta berkerja secara bertanggung jawab.
82

 

Dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan, penulis dapat 

menganalisis bahwa kepala madrasah sangat menerapkan kedisiplin kepada 

semua guru, staf dan juga siswa agar bisa membagi waktu dna juga menghargai 

waktu sehingga apa yang kita inginkan tercapai dan tidak merugikan orang lain, 

selain itu kepala madrasah juga yang penulis lihat sangat religius sehingga di 

madrasahnya dilakukan setiap harinya untuk melakukan tadarus sebelum 

melakukan proses belajar mengajar. Jadi dapat dilihat bahwa kepala madrasah 

telah membantu guru meningkatkan kedisiplin didalam diri guru-guru tersebut. 
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Dari 10 indikator yang telah penulis tanyakan kepada Kepala Madrasah, 

Kepala TU dan 3 orang guru diatas dapat disimpulkan bahawa peran  supervisi 

kepala madrasah dalam peneglolaan kelas telah dilakukan,dapat terlihat dari 

wawancara kepala madrasah, kepala TU dan guru peran supervisi kepala 

madrasah telah dilakukan dengan membantu guru-guru kearah yang lebih baik 

dibantu oleh waka bidang kurikulum, bidang kesiswaan , kepala tata usaha dan 

staf dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar dikelas, namun 

kepala madrasah tidak melakukan kunjungan kelas dan observasi kelas. 

Dan berdasarkan hasil observasi penulis bahwa peran  supervisi kepala 

madrasah dalam pengelolaan kelas di MTs Negeri 1 Lampung Selatan telah 

dilakukan namun belum maksimal. Hal itu sejalan dengan tekhnik supervisi 

pendidikan yaitu pembinaan secara individual dan kelompok untuk menuju 

kearah perbaikan proses belajar mengajar. 

Namun kunjungan kelas/ observasi tidak di lakukan secara langsung 

hanya saja berkeliling dilingkungan madrasah itu juga jarang dilakukan selain itu 

juga kepala madrasah lebih mengembangkan seni dibandingkan mengontrol 

kelas sehingga menyebabkan guru merasa tidak diawasi dan proses belajar 

mengajar tidak efektif, tetapi kepala madarah melakukan percakapan pribadi 

kepada guru yang kurang aktif dalam proses belajar mengajar, kepada guru yang 

terlambat, atau guru yang jarang memasuki kelas jam mengajarnya, selain itu 

kepala madrasah melakukan pembinaan secara kelompok misalnya rapat guru, 

diskusi terbimbing, dan pelatihan-pelatihan dalam kegiatan MGMP( 
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Musyawarah Guru Mata Pelajaran) guna untuk meningkatakan efektivitas proses 

belajar mengajar. 

Maka peran supervisi kepala madrasah dalam pengelolaan kelas di MTs 

Negeri 1 Lampung selatan telah dilaksanaka namun belum maksimal. Hal ini 

terlihat pada jarangnya kepala madrasah untuk melihat secara langsung proses 

belajar mengajar dikelas, ini di sebabkan karena kepala sekolah yang sibuk dan 

juga lebih terfokus kepada bidang seni sehingga jarang memantau secara 

langsung 

 

  



 

67 
 

BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang Peran 

Supervisi Kepala Madrsah  di MTs Negeri 1 Lampung Selatan, baik melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka penulis simpulkan bahwa : 

Peran Supervisi Kepala Madrasah Meliputi  : 

u. Membantu guru melihat dengan jelas proses belajar mengajar sebagai suatu 

sistem yang dilakukan Kepala Madrasah pada saat agenda supervisi yang di 

laksakan setahun sekali atau dua tahun sekali 

v. Membantu guru melihat dengan jelas tujuan pendidikan dengan mengikut 

sertakan guru-guru untuk mengikuti seminar, pelatihan dan juga kegiatan 

MGMP yang bertujuan untuk menambah pengetahun guru-guru tentang tujuan 

pendidikan 

w. Membantu guru menyiapkan metode mengajar yang lebih baik Kepala 

Madrasah hanya memberikan masukan dan juga arahan kepada guru pada saat 

rapat, selain itu juga kepala madarsah memberi kebebasan kepada guru untuk 

melakukan beragam metode mengajar agar bisa merangsang siswa agar aktif 

dalam belajar. 

x. Membantu menyiapkan kegiatan belajar mengajar Kepala Madrasah hanya 

memberikan arahan dan solusi jika guru mengalami kendala selain itu Kepala 

Madrasha jarang melakukan Kunjungan kelas. 

y. Membantu guru menggunakan sumber pengalaman belajar Kepala Madrasah 

melakukan praktek-praktek dilingkungan sekolah untuk menjadikan sumber 

pengalaman belajar seperti salah praktek manasik haji dan mengunjungi 

kantor DPRD Lampung Selatan. 

z. Membantu guru menciptakan alat peraga pembelajaran dan aplikasinya  Hal 

ini tidak dilakukan oleh Kepala Madrasah, karena keterbatasan fasilitas dan 

juga dana untuk melakukannya,guru di sini membuat alat peraga itu sendiri 

untuk proses belajar mengaja. 

aa. Membantu guru menyusun program belajar mengajar, kepala madrasah telah 

membantu guru dalam hal mengoreksi RPP, silabus dll dengan cara guru 

mengumpul semuanya kepada kepala madrasah setelah itu kepala madrasah 

aka mengoreksinya jika ada beberapa yang kurang maka kepala madrasah 

akan menambahkannya dengan cara memanggil guru yang terkait untuk 
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menambahkan program belajar agar tujuan yang ingin di capai terlaksana 

dengan baik. 

bb. Membantu menyusun tes prestasi belajar,kepala madrsah hanya mengawasi 

dari jauh tidak terlibat langsung dalam menyusun tes prestasi siswa  

cc. Membantu guru belajar mengenal siswa, Kepala Madrasah memberikan 

suport dan dukungan kepada guru untuk menyelesaikan berbagai 

permasalahan yang menyangkut masalah peserta didik baik masalah pribadi 

maupun masalah prestasi belajar. 

dd. Membantu guru meningkatkan moral dan kenyamanan bekerja, Kepala 

Madrasah memberikan semangat,prilaku yang menyenangkan dan menerapka 

kedisiplinan waktu kepada guru,staf dan siswa serta membiasakan guru,staf 

dan juga siswa untuk melakuakn tadarus setiap paginya sebelum memulai 

pelajaran. 

 

Dari 10 indikator peran supervisi kepala madrasah yang telah penulis 

tanyakan kepada Kepala Madrasah, Kepala TU dan 3 orang guru kepala madrasah 

telah melakukan 10 indikator tersebut dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang 

sudah ada, seperti halnya kepala madrasah telah memiliki jadwal sendiri untuk 

melakukan  supervisi yang dilaksanakan setahun sekali atau dua kali dalam setahun.  

Selain kesimpulan di atas berdasarkan hasil penelitian ini dapat penulis 

simpulkan pula bahwa peran supervisi kepala madrasah dalam kunjungan kelas 

sangat penting karena untuk memperbaiki pengajaran dan kinerja guru, staf dan 

karyawan agar lebih baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Serta 

untuk meningkatkan daya tarik kepada siswa agar terciptanya kondisi kelas yang 

menyenangkan juga nyaman untuk melangsungkan proses belajar mengajar.  

Dalam proses belajar mengajar, guru harus mampu menata ruang kelas baik 

dari segi tempat duduk siswa, pencahayaan, kedisplinan dan juga media 

pembalajarannya dengan demikian dalam mengatur semua ini dibutuhkan peran 
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kepala madrasah agar memberikan pembinaan juga membantu guru untuk mengatur 

semuanya agar lebih baik dan juga nyaman untuk proses belajar mengajar.   

 

B. Saran-Saran  

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Peran Supervisi Kepala 

Madrasah, penulis merekomendasikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat. 

1. Untuk Kepala Madrasah, sebaiknya selalu berusaha menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya dalam kegiatan supervisi. Serta dalam kegiatan 

pelaksanaan supervisi, sebaiknya tidak hanya dilaksanakan satu atau dua kali 

saja dalam satu tahun, misalnya dalam setiap satu semester bisa dua kali, awal 

semester dan akhir semester, agar kepala madrasah dapat mengamati 

perkembangan guru dan siswa dalam meningkatkan efektivitas belajar 

mengajr yang lebih baik lagi. Dengan supervisi  kepala madrasah harus dapat 

mendorong para guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas 

pokoknya danmengembangkan kemampuannya demi terciptanya pengelolaan 

kelas yang baik. 

2. Untuk  Para Guru, selalu mempertahankan untuk memberikan yang terbaik 

kepada siswanya agar meningkatkan efektivitas belajar mengajar dapat 

tercapai. Dan dapat membantu peran kepala madrasah dalam melakukan 

supervisi. Lebih meningkatkan motivasi kerja mereka sehingga guru-guru 

lebih bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. 
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C. Penutup  

Alhamdulillah  puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

senantiasa mencurahkan rahmat,hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan 

kelemahan dalam skripsi ini, baik dari segi bahasa maupun dalam penyusunan, maka 

saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.  

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khusunya dan 

bagi pembaca umumnya, amin ya robbal alamiin... 

  



 

71 
 

DAFTAR FUSTAKA 

 
Ade Rukmana dan Asep Suryana, Pengelolaan Kelas,Jakarta: Bahan Belajar Mandiri, 

2006 

 

Anita Lie, Cooperative Learning, Mempraktikkan Cooperative Learning di Ruang-

ruang Kelas, Jakarta: PT. Grasindo, 2002  

 

Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2007 

 

Daryanto, administrasi pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2011 

 
Dimyanti, Belajar Dan Pembelajaran,  Jakarta: Rineke Cipta, 2006 

 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dapartemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, 

2001 

 

Khanifatul, Pembelajaran Inovatif, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013 

 

M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2011 

 

Maryono, dasar-dasar dan tekhnik menjadi supervisor pendidikan Jogjakarta: Arruz 

media,2011 

 

Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional,Bandung: Remaja Rosdakarya,2009  

 

Mulyasa, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah, Jakarta: Bumi Aksara, 2013 

 

Nana Sudjana, Cara Belajar Mengajar Aktif dan Proses Belajar Mengajar Bandung: 

Sinar Baru, 1989 

 

Ngalim Purwanto, Administrasi Dan Supervisi Pendidikan, Bandung: Pt Remaja 

Rosdakarya, 2012 

 

Oemar Hamalik, Pendekatan Guru Berdasarkan kompetensi, Jakarta: Bumi Aksara, 

2006 

 

Piet, A. Sahertian, Konsep dasar dan tekhnik supervisi pendidikan, jakarta: Rineka 

Cipta, 2008 

 
Pudji Muljono, Manajemen Pembelajaran Quantum Teaching, Jakarta: Balai 

Pustaka, 2006 



 

72 
 

Soetjipto, Raflis Kosasi, Profesi Keguruan, Jakarta: Rineka Cipta, 2009 

 

Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia,2002 

 

Sugiono,metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D, 

Bandung:alfabeta,2014 

 

Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabet, 2003 

 

Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Supervisi Jakarta: Rineka Cipta,2004 

 

Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta, 2004 

 

Sutrisno Hadi, Metodelogi Research Jilid III, fakultas psikologi UGM Yogyakarta: 

2004 

 

Syaiful Bahri Djamarah & Azwan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta:Rineka 

Cipta,2010 

 
Syaiful Bahri Djamarah & Azwan Zain, Strategi Belajar Mengajar,Jakarta:Rineka 

Cipta,2010 

 
Syaiful Bahri Djamarah & Azwan Zain,Guru & Anak Didik Dalam Interaksi 

Edukatif,Jakarta: Rineka Cipta, 2010 

 

Tim Dosen Adminstrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen 

Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2011 

 
Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011 

 

 

  

  



 

73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N 



 

74 
 

Lampiran 1 

Kisi Kisi Instrumen Wawancara 

 

Variabel Indikator  

Peran supervisi kepala madrasah  

 

 

 

 

ee. Membantu guru melihat dengan 

jelas proses belajar mengajar 

sebagai suatu sistem . 

ff. Membantu guru melihat dengan 

jelas tujuan pendidikan  

gg. Membantu guru menyiapkan 

metode mengajar yang lebih baik 

hh. Membantu menyiapkan 

kegiatan belajar mengajar 

ii. Membantu guru menggunakan 

sumber pengalaman belajar 

jj. Membantu guru menciptakan alat 

peraga pembelajaran dan 

aplikasinya  

kk. Membantu guru menyusun 

program belajar mengajar 

ll. Membantu menyusun tes prestasi 

belajar 

mm. Membantu guru belajar 

mengenal siswa  

nn. Membantu guru meningkatkan 

moral dan kenyamanan bekerja. 
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Lampiran 2 

 

Kerangka Wawancara Dengan Guru 

 

 

1. Apakah kepala madrasah membantu guru melihat dengan jelas proses belajar 

mengajar sebagai suatu sistem ? 

 

2. Bagaimanakah cara kepala madrasah dalam membantu guru melihat dengan 

jelas tujuan pendidikan ? 

 

 

3. Apakah Kepala Madrasah membantu guru dalam menyiapkan metode 

mengajar yang lebih baik ? 

 

4. Bantuan seperti apakah yang diberikan Kepala Madrasah dalam membantu 

menyiapkan kegiatan belajar mengajar ? 

 

 

5. Apakah kepala madarsah membantu guru menggunakan sumber pengalaman 

belajar ? 

 

6. Apakah kepala madrasah membantu guru menciptakan alat peraga 

pembelajaran dan aplikasinya ? 

 

 

7. Bagaimanakah Kepala Madrasah dalam membantu guru menyusun program 

belajar mengajar ? 

 

8. Bagaimanakah kepala madrasah dalam membantu guru menyusun tes prestasi 

siswa ? 

 

 

9. Apakah Kepala Madrasah membantu guru belajar mengenal siswa ? 

 

10. Apakah dilingkungan madrasah ini kepala madrasah membantu guru dalam 

meningkatkan moral dan kenyamanan bekerja ? 
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Lampiran 3  

 Kerangka Observasi  

 

Uraian  Indikator  

Peran supervisi kepala madrasah  

 

 

 

 

1. Membantu guru melihat dengan 

jelas proses belajar mengajar 

sebagai suatu sistem . 

2. Membantu guru melihat dengan 

jelas tujuan pendidikan  

3. Membantu guru menyiapkan 

metode mengajar yang lebih baik 

4. Membantu menyiapkan kegiatan 

belajar mengajar 

5. Membantu guru menggunakan 

sumber pengalaman belajar 

6. Membantu guru menciptakan alat 

peraga pembelajaran dan 

aplikasinya  

7. Membantu guru menyusun 

program belajar mengajar 

8. Membantu menyusun tes prestasi 

belajar 

9. Membantu guru belajar mengenal 

siswa  

10. Membantu guru meningkatkan 

moral dan kenyamanan bekerja. 
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Lampiran 4 

Kerangka Dokumentasi 

 

Perihal  keterangan 

1. Sejarah  Madrasah  

2. Keadaan sarana dan 

prasarana 

3. Visi misi Madrasah 

4. Daftar guru 

5. Jumlah siswa  

6. foto 
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