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ABSTRAK 

Adib,Moh., 2017. Supervisi Akademik Kepala Madrasah dalam Peningkatan 

Mutu Pembelajaran di MI al-Huda Pacitan. Tesis, Program Studi 

Manajemen Islam, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Ahmadi, M.Ag. 

Kata Kunci: Supervisi Akademik, Peningkatan Mutu,Mutu Pembelajaran 

Tinggi rendahnya mutu pendidikan banyak dipengaruhi oleh kualitas 

proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Permasalahan pendidikan yang 

masih berlanjut hingga saat ini adalah banyak guru yang belum memenuhi kriteria 

kelayakan mengajar. Hal ini menjadikan supervisi akademik menjadi salah satu 

program strategis yang selalu menjadi prioritas peningkatan mutu pembelajaran di 

MI al-Huda Pacitan. Adapun hal yang mendorong peneliti untuk melihat secara 

lebih dalam program supervisi akademik yang dilakukan MI al-Huda Pacitan 

dalam kaitannya dengan mutu pembelajaran adalah karena: (1) MIal-Huda adalah 

sebagian kecil MI Swasta yang Kepala Madrasahnya melaksanakan supervisi 

akademik dengan bentuk teknik yang beragam dan strategis; (2)MI al-Huda 

melaksanakan supervisi akademik yang salah satu tekniknya menggunakan 

strategi yang sedikit berbeda dengan teori yang ada. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap:(1) pimpinan madrasah dalam 

melakukan analisis kebutuhan pembelajaran, (2)pimpinan madrasahdalam 

melakukan supervisi terhadap perangkat pembelajaran, (3) pelaksanaan supervisi 

akademik yang dilakukan oleh pimpinan madrasah, dan (4) tindak lanjut setelah 

supervisi akademik di MI Al-Huda Pacitan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan rancangan studi 

kasus. Lokasi penelitian ini adalah MI al-Huda Pacitan. Pengumpulan data 

penelitian ini dilakukan melalui observasi berperan serta, wawancara mendalam 

dan dokumentasi. Sementara itu untuk mempermudah analisis data, peneliti 

menggunakan metode triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk keabsahan 

bahan analisis. 

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini 

menghasilkan empat temuan. Pertama, MI al-Huda melakukan analisis kebutuhan 

pembelajaran dengan: a) menganilisis harapan para pemangku kepentingan, b) 

menganalisis karakter peserta didik, dan c) menganilisis media pembelajaran. 

Kedua, supervisi perangkat pembelajaran dilakukan dengan a) 

menyampaikan patokan/standar perangkat pembelajaran dari kemdikbud, b) 

memberi contoh pembuatan perangkat pembelajaran, dan c) pemeriksaan 

perangkat pembelajaran sebelum pelaksanaan pembelajaran  dan  di  saat  

pelaksanaan  observasi  kelas  supervisi  akademik. 

Ketiga, pelaksanaan supervisi akademik dilakukan dengan a) melakukan 

kunjungan kelas, observasi kelas dan rapat guru. 

Keempat, tindak lanjut supervisi akademik yang diterapkan adalah a) 

pembinaan langsung dan tidak langsung berupa pelatihan internal (in house 

trining) b) pemantapan berupa penugasan penelitian (PTK). 
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ABSTRACT 

Adib, Moh., 2017. Ademic Supervision in Improving the Quality of Learning at 

MI al-Huda Pacitan. Thesis, Islamic Education Management Program, 

Postgraduate, State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. Advisor: Dr. 

Ahmadi, M.Ag. 

Keywords: Academic Supervision, Quality Improvement, Quality of Learning 

The high quality of education is much influenced by the quality of the 

learning process undertaken by teachers. The problems of education that continue 

to this day are many teachers who have not met the eligibility criteria of teaching. 

This makes academic supervision to be one of the strategic programs that has 

always been a priority to improve the quality of learning in MI al-Huda Pacitan. 

The things that encourage researchers to see more deeply in the academic 

supervision program conducted by MI al-Huda Pacitan in relation to the quality of 

learning is because: (1) MI al-Huda is a small part of Private MI whose Madrasah 

Principal performs academic supervision with a technique diverse and strategic, 

(2) MI al-Huda conducts academic supervision, one of which uses a strategy that 

is slightly different from the existing theory. 

This study aims to reveal: (1) madrasah leaders in analyzing the learning 

needs, (2) madrasah leaders in supervision of learning tools, (3) implementation of 

academic supervision conducted by madrasah leaders, and (4) follow up after 

academic supervision at MI Al-Huda Pacitan. 

This study used a qualitative approach with case study design. The 

location of this research is MI al-Huda Pacitan. The data collection of this 

research is done through participant observation, in-depth interview and 

documentation. Meanwhile, to facilitate data analysis, the researcher uses 

triangulation method of source and triangulation technique for validity of analysis 

material. 

Based on the data collection and analysis process, this study produced four 

findings. First, MI al-Huda analyzes the learning needs by: a) analyzing the 

expectations of stakeholders, b) analyzing the character of the learners, and c) 

analyzing the learning media. 

Second, the supervision of the learning device is carried out by a) 

conveyingthe standard of the learning device from Kemdikbud, b) giving an 

example of making the learning device, and c) checking the device prior to the 

implementation of the lesson and during the observation of the academic 

supervision class. 

Third, the implementation of academic supervision is done by a) making 

class visits, classroom observation and teacher meetings. 

Fourth, follow-up academic supervision applied is: a) direct and indirect 

guidance in the form of internal training (in house trining) b) stabilization in the 

form of research assignment (PTK). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan bagian yang integral dengan kehidupan manusia, 

dimana manusia dapat membina kepribadiannya dengan jalan mengembangkan 

potensi-potensi yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat 

dan kebudayaan. Sehingga dapat didefinisikan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.
1
 

Tujuan pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap anak didik secara optimal. Sebagaimana tujuan 

pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yaitu membentuk 

manusia Indonesia seutuhnya dalam arti tersedianya sumber daya manusia 

Indonesia yang berkualitas mampu mempertahankan dan mengembangkan 

manusia Indonesia di tengah-tengah bangsa di dunia. Tujuan tersebut disamping 

menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan sekaligus menjadi sasaran 

kegiatan pendidikan.  

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 3: 

                                                 
1
UU No. 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya (Yogyakarta: Media 

Wacana, 2003), 2. 



2 
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“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak 

serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggungjawab.”2
 

Keberadaan sekolah pentinguntuk menumbuhkembangkan potensi yang 

dimiliki manusia. Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan formal yang 

menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar sebagai upaya untuk 

tercapainya tujuan pendidikan. Penanggung jawab dalam proses belajar mengajar 

adalah guru. Tinggi rendahnya mutu pendidikan banyak diengaruhi oleh kualitas 

proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, karena secara langsung 

memberikan bimbingan kepada siswa. 

Hasil belajar peserta didik, dalam proses belajar mengajar, sebagian besar 

ditentukan oleh peranan guru. Guru yang berkompeten akan lebih mampu 

menciptakan lingkungan belajar yang efektif, dan akan lebih mampu mengelola 

proses belajar mengajar dengan baik, sehingga hasil belajar siswa berada pada 

tingkat yang optimal. Jadi, keberhasilan proses belajar mengajar itu juga sangat 

ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengelola proses belajar mengajar. 

Selain dilandasi oleh idealisme kuat sebagai pendidik, guru harus menguasai 

perangkat kompetensi tertentu.
3
Menurut M. Ngalim Purwantoguru harus mampu 

melaksanakan fungsi-fungsi administrasi pendidikan untuk mendorong dan 

mengoordinasi kegiatan murid-muridserta kesanggupan untuk menilai kemajuan-

                                                 
2
Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sisdiknas(Jakarta: Departemen Agama 

Dirjen Pendidikan Islam, 2007), 5. 
3
Delia Subrayanti, Pengaruh Akademik Kepala Sekolah dan Iklim Organisasi terhadap Kinerja 

Guru Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur , Tesis (Bandung: Program 

Pasca Sarjana, Universitas Pendidikan Indonesia), 2013, 1. 
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kemajuan ke arah tercapainya tujuan-tujuan yang telah dirumuskan.
4
 Oleh karena 

itu, guru selalu dituntut untuk menjadi komponen yang dinamis, tumbuh, dan 

berkembang dalam upaya peningkatan mutu pengajaran. Karena pendidikan harus 

terus-menerus dilakukan penyesuaian dan pembenahan agar mampu mengikuti 

gerak perkembangan ilmu pengetahuan modern dan inovasi teknologi maju agar 

pendidikan menjadi relevan dan kontekstual dengan perubahan zaman.
5
 

Dunia pendidikan, khususnya bagian pengajaran, yang menjadi tolok ukur 

keberhasilannya adalah guru. Guru adalah orang yang memiliki kemampuan yang 

dapat memudahkan dalam peranannya membimbimg muridnya.
6
 Oleh karena itu, 

peningkatan profesional guru merupakan keharusan dalam dunia pendidikan dasar 

dan menengah. Guru profesional tidak hanya dituntut untuk menguasai bidang 

ilmu, bahan ajar, metode pembelajaran, memotivasi peserta didik, memiliki 

keterampilan yang tinggi dan wawasan yang luas terhadap dunia pendidikan tetapi 

juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia dan 

masyarakat.
7
 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk 

mencapai pendidikan yang dapat meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan 

institusi pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Sisdiknaas (UU No. 20 

tahun 2003 Pasal II Bab 3), namun hasilnya masih belum menunjukkan hasil yang 

menggembirakan, bahkan masih banyak yang gagal.
8
Dan kenyataan di lapangan, 

masih ada guru yang belum memenuhi kriteria kelayakan mengajar seperti 

                                                 
4
M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), 74. 
5
Ahmadi, Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup (Yogyakarta: Pustaka Ifada, 

2013), 2. 
6
Zakiah Darajat, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 266. 

7
Cece Wijaya dan A. Tabranai Ruslan, Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar 

(Bandung: Rosdakarya, 1994). 
8
Ahmadi, Manajemen Kurikulum..., 4. 
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merencanakan dan mempersiapkan materi pelajaran dengan baik.
9
 Dari penelitian 

Delia Subriyanti menunjukkan bahwa kemampuan profesional guru di Indonesia 

masih belum memadai dan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya 

kemampuan profesional guru adalah buruknya keterampilan mengajar guru di 

kelas, padahal banyak sekali keterampilan yang harus dimiliki oleh guru, dan 

untuk menguasai keterampilan-keterampilan tersebut guru membutuhkan 

bimbingan dan pembinaan intensif yang dapat meningkatkan keterampilan dalam 

mengajar.
10

 Oleh karena itu, seorang guru memerlukan bimbingan dan pengarahan 

serta bantuan dari orang lain yang memiliki kemampuan untuk mengatasi 

kesulitan-kesulitan/hambatan-hambatan yang dihadapinya, sehingga guru dapat 

mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Dengan demikian diharapkan 

kompetensi profesinya dapat meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

untuk mengangatasi hal tersebut adalah pelaksanaan supervisi akademik.  

Supervisi akademik merupakan suatu keniscayaan untuk menjadi sebuah 

bagian dari manajemen mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh kepala 

sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah sebagaimana yang tertuang 

dalam Peraturan Menteri Pendidian Nasional No. 12 tahun 2007 tentang Standar 

Pengawas Sekolah/Madrasah
11

 dan Peraturan Menteri Pendidian Nasional No. 13 

tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
12

 Sebagaimana supervisi 

adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh orang yang mempunyai kemampuan yang 

lebih dari orang yang disupervisi.  

                                                 
9
Subrayanti, Pengaruh Akademik Kepala Sekolah …, 2. 

10
Ibid., 3. 

11
Permendinas No. 12, Standar Pengawas Sekolah/Madrasah (Jakarta: Kementerian Pendidikan, 

2007). 
12

Permendinas No. 13, Standar Kepala Sekolah/Madrasah (Jakarta: Kementerian Pendidikan, 

2007). 
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Pelaku supervisi akademik atau pejabat yang mempunyai wewenang 

menjadi pelaku atau subyek supervisi akademik adalah Kepala Sekolah/Madrasah 

dan Pengawas Sekolah/Madrasah sebagaimana yang tercantum di UU 

Kemendiknas No. 12 dan 13 tahun 2007. Kepala Sekolah/Madrasah dan pengawas 

harus perperan aktif dalam membina, membimbing dan membantu guru yang 

dibawahinya dalam menemukan solusi-solusi untuk permasalahan yang dihadapi 

para guru tersebut. 

Kegiatan pokok supervisi adalah melakukan pembinaan kepada sekolah 

pada umumnya dan guru pada khususnya agar kualitas pembelajarannya 

meningkat, sebagai dampak meningkatnya kualitas pembelajaran tentu dapat 

meningkat pula prestasi belajar siswa, dan itu berarti meningkatlah kualitas 

lulusan sekolah itu. Jika perhatian supervisi sudah tertuju pada keberhasilan siswa 

dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan di sekolah, berarti bahwa 

supervisi tersebut sudah sesuai dengan tujuannya. Oleh karena siswalah yang 

menjadi pusat perhatian dari segala upaya pendidikan, berarti bahwa supervisi 

sudah mengarah pada subjeknya.
13

 Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka 

dapat dikatakan bahwa supervisi adalah usaha pengembangan keprofesionalan 

guru yang tidak menekankan pada tanggungjawab administratif guru tapi bantuan 

langsung untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. 

Supervisi akademik mempunyai posisi/kedudukan sebagai suatu kegiatan 

yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran tepatnya pada proses 

belajar mengajar.
14

Supervisi akademik menitikberatkan pengamatan pada masalah 

akademik, yaitu yang langsung berada dalam lingkup kegiatan pembelajaran yang 

                                                 
13

Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Supervisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 5. 
14

Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008), 74 
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dilakukan oleh guru untuk membantu siswa ketika sedang dalam proses 

belajar.
15

Dalam memberikan bantuan dan pembinaan kepada guru tersebut, 

program supervisi akademik menduduki posisi yang sangat penting, yaitu dengan 

menerapkan pengetahuan tentang memberikan bantuan dan pembinaan kepada 

guru dalam merencanakan dan melaksanakan peningkatan jabatan dan profesional 

mereka dengan memanfaatkan sumber yang tersedia. 

Hal tersebut bertolak belakang dengan data Kemendiknas tahun 2010 

menunjukkan bahwa sebanyak 70% dari 250 ribu kepala sekolah di Indonesia 

masih enggan menjalankan perannya sebagai supervisor.
16

 Peneliti meyakini 

bahwa pendapat tersebut benar. Karena sumber data lain juga menguatkan, yaitu 

di dalam majalah bulanan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur “Media” rubrik 

opini pembaca edisi Oktober 2011 dalam topik “Supervisi Kepala Sekolah”. Ada 

delapan guru yang artikelnya dimuat dalam majalah edisi tersebut, adapun delapan 

guru itu berasal dari lima kabupaten di Jawa Timur. Pertama, Slamet Guru SMAN 

1 Plosoklaten – Kediri menyatakan bahwa supervisi yang dilakukukan kepala 

sekolah selama ini hanya formalitas saja. Padahal menurut Slamet, jika supervisi 

dilaksanakan sekedar formalitas, tidak dilandasi kejujuran, justru akan menjadi 

petaka mutu pendidikan.
17

 

Kedua, Panca Hutama, S.Pd. Guru SMPN 2 Plaosan Kabupaten 

Magetanmemaparkan sebagai berikut:  

                                                 
15

Suharsimi, Dasar-dasar Supervisi, 5. 
16Saiful Khoderi, “Implementasi Supervisi secara Efektif oleh Kepala Sekolah”, dalam Majalah 

Media: Wahana Informasi Komunikasi dan Dedikasi, ed. XLI (Surabaya: Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Timur , 2011), 78-79. 
17Slamet, “Supervisi Kepala Sekolah: Antara Kompetensi, Kemauan dan Sikap Apatisme”, dalam 

Majalah Media: Wahana Informasi Komunikasi dan Dedikasi, ed. XLI (Surabaya: Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Timur , 2011), 70-72. 
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“Selama ini supervisi yang dilakukan kepala sekolah lebih bersifat 

formalitas untuk menggugurkan tugasnya, yaitu hanya dengan wawancara 

atau sekedar mengumpulkan administrasi dan observasi cukup diserahkan 

pada guru senior. Mungkin juga kepala sekolah merasa kasihan terhadap 

guru yang mudah depresi bila diobservasi sehingga supervisi cukup 

administrasi pembelajaran yang dinilai.”18
 

Ketiga, Anton Timur, Guru SMPN 11 Kota Pasuruan, dengan lantang ia 

mengatakan bahwa kepala sekolah tidak sungguh-sungguh dalam melakukan 

supervisi. Kepala sekolah waktunya banyak tersita untuk urusan administrasi, 

kepala sekolah enggan melakukan kegiatan yang menjadi tujuaan supervisi.  

Keempat, Panji, Guru SMPN 1 Giri Kabupaten Banyuwangi, mejelaskan 

bahwa kepala sekolah jika menghadapi tugas dan fungsinya sebagai penyelia 

(supervisor) tidak mau/enggan melaksanakan dan selalu banyak alasan. Kemudian 

Panji menyebutkan beberapa penyebab mengapa kepala sekolah enggan 

melakukan supervisi. 

Lima orang guru yang opininya dimuat tersebut sependapat bahwa kepala 

sekolah rata-rata enggan melaksanakan peran dan fungsinya sebagai supervisor. 

Fakta ini menguatkan kebenaran data dari Depdiknas bahwa 70% dari 250.000 

kepala sekolah di Indonesia enggan melakukan supervisi. Sebab tujuh orang guru 

dan kepala sekolah tersebut berasal dari lima kabupaten di Jawa Timur, sehingga 

sangat mungkin di 33 kabupaten/kota yang lain −dari total 38 kabupaten/kota di 

Jawa Timur- kondisinya juga sama. 

Masalah supervisi akademik di Pacitan adalah belum semuaKepala 

Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang melaksanakan supervisi akademik.Dan ada 

beberapa kepala madrasah yang melakukannya, tapi hanya bersifat dokumentatif, 

                                                 
18Panca Hutama, “Supervisi Kepala Sekolah: Antara Kompetensi, Kemauan dan Sikap Apatisme”, 

dalam Majalah Media: Wahana Informasi Komunikasi dan Dedikasi, ed. XLI (Surabaya: Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2011), 73. 
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yaitu sebatas pemeriksaan perangkat pembelajaran. Atau ada juga kepala 

madrasah yang melaksanakannya, tapi hanya kepada sebagian kecil dari jumlah 

guru yang ada di lembaganya. 

Alasan mengapa penelitian ini dilakukan di MI Al-Huda Pacitan karena; 

pertama, MIal-Huda adalah sebagian kecil MI Swasta yang Kepala Madrasahnya 

melaksanakan supervisi akademik dengan bentuk teknik yang beragam dan 

strategis; kedua, MI al-Huda melaksanakan supervisi akademikyang salah satu 

tekniknya menggunakan strategi yang sedikit berbeda dengan teori yang ada. 

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

supervisi akademik di MI Al-Huda Pacitan dan berharap dari penelitian ini ada 

beberapa kontribusi positif untuk sekolah/madrasah (khususnya Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah) lain yang kualitas pembelajarannya masih tergolong 

rendah. Sehingga di era persaingan yang ketat ini, semua MI atau SD, khususnya 

di Pacitan dapat bersaing dengan sehat dan mampu hidupserta tetap lestari. Sesuai 

dengan fokus penelitian ini diberi judul “Supervisi Akademik dalam Peningkatan 

Mutu Pembelajaran di MI Al-Huda Pacitan”. Semoga bermanfaat dan memberi 

kontribusi nyata dalam dunia pendidikan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang mengenai supervisi akademik di atas, maka 

penelitian ini ingin menjawab beberapa permasalahan yang ada. Di antara 

rumusan masalah yang penulis sajikan adalah: 

1. BagaimanaKepala Madrasah melakukan analisis kebutuhan pembelajaran di 

MI Al-Huda Pacitan? 
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2. BagaimanaKepala Madrasahmelakukan supervisiterhadap perangkat 

pembelajaran di MI Al-Huda Pacitan? 

3. Bagaimanapelaksanaan supervisi akademik di MI Al-Huda Pacitan? 

4. Bagaimana tindak lanjut supervisi akademik di MI Al-Huda Pacitan? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau menjawab rumusan 

masalah di atas, yaitu: 

1. Mengetahuianalisis kebutuhan pembelajaran yang dilakukan oleh Kepala 

Madrasah di MI Al-Huda Pacitan. 

2. Mengetahuipelaksanaan supervisiterhadap perangkat pembelajaran yang 

dilakukan oleh Kepala Madrasah di MI Al-Huda Pacitan. 

3. Mengetahui pelaksanaan supervisi akademik di MI Al-Huda Pacitan. 

4. Mengetahui tindak lanjut setelah supervisi akademik di MI Al-Huda Pacitan. 

D. Kegunaan Penelitian 

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar 

bagi pengambangan manajemen pendidikan Islam baik untuk sekolah, 

madrasah,pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya. Khususnya dalam 

pelaksanaan supervisi akademik oleh Kepala Madrasah. Supervisi akademik 

Kepala Madrasah sangat diperlukan karena adanya permasalahan guru dalam 

kegiatan belajar mengajar yang terus berkembang yang perlu diselesaikan demi 

kualitas pendidikan ang lebih baik. 

Secara praktis, penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dan masukan 

bagi Kepala Madrasah dan guru MI Al-Huda dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang diselenggarakannya. Sehingga pelaksanaan supervisi 
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akademik kepala madrasah ke depannya menjadi jauh lebih baik dan sesuai 

dengan harapan. 

E. Kajian Terdahulu 

Sebagai referansi pendukung untuk penelitan tentang supervisi akademik 

ini, peneliti melakukan penelusuran pustaka dan literatur yang mempunyai 

relevansi dengan topik kajian penelitian ini. Berikut  ini beberapa hasil penelitian 

yang peneliti temukan yang dapat digunakan sebagai pendukung penelitian ini, 

antara lain; pertama, penelitian Wida Damayanti
19

 mengungkapkan pelaksnaan 

supervisi akademik di SMK Negeri Salatiga 1. Dari penelitian tersebut didapatkan 

bahwa pelaksanaan supervisi akademis di sekolahan tersebut masih belum efektif 

dengan salah satu indikator kondisi banyak guru masih kaget/belum siap ketika 

akan diadakannya PKG 2016. Hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk 

mengungkap bagaimana pelaksanaan supervisi akadmik di lokasi penelitian yang 

akan dilaksanakan oleh peneliti. 

Kedua, penelitian Eneng Muslihah
20

yang mendapati bahwa supervisi 

kepala sekolah model pengembangan memiliki kontribusi positif dan 

signifikanterhadap profesionalisme guru. Penelitian tersebut dapat dijadikan 

sebagai masukan kepada peneliti. 

                                                 
19

Wida Damayanti, Peningkatan Mutu Kinerja Guru melalui Supervisi Akademik di SMK Negeri 1 

Salatiga Menghadapi PKG 2016, Tesis (Surakarta: UMS, 2016), diakses melalui 

http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/downloadSuppFile/2132/108 pada tanggal 8 

Desember 2016. 
20

Eneng Muslihah,"Kontribusi Supervisi Kepala Sekolah Model Pengembangan terhadap 

Profesionalisme Guru Sekolah Menengah Atas Negeri Provinsi Banten”, dalam Jurnal Pendidikan 

dan Kebudayaan, Vol. 20. Nomor 3, September (Banten: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 

Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014), diakses melalui http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/ 

index.php/jpnk/article/viewFile/145/135 pada tanggal 8 Desember 2016. 

http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/downloadSuppFile/2132/108
http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/%20index.php/jpnk/article/viewFile/145/135
http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/%20index.php/jpnk/article/viewFile/145/135
http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/%20index.php/jpnk/article/viewFile/145/135
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Ketiga, tesis Abdul Hamid Aminudin
21

mendapati bahwa supervisi Kepala 

Madrasah dapat meningkatkan mutu pembelajaran guru. Namun dalam penelitian 

tersebut didapati kurang maksimalnya pelaksanaan supervisi akademik di 

lapangan penelitiannya. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini ditinjau dari pendekatannya, adalah penelitian kualitatif, 

karena penelitian ini menghasilkan data deskriptif. Metode ini lebih peka dan 

lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan 

terhadap pola-pola nilai yang dihadapi di lapangan.
22

 Metode ini peneliti rasa 

lebih cocok dengan fokus yang diteliti. Dengan perkataan lain, penelitian 

mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual 

sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.
23

 

Penelitian ini juga menggambarkan secara mendalam tentang Supervisi 

Akademik di MI Al-Huda Pacitan. Data yang digambarkan berupa diskripsi situasi 

tertentu atau data yang terkumpulkan lebih berbentuk kata-kata.Dan dalam hal ini, 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk jenis penelitian studi kasus (case 

research). 

2. Kehadiran Peneliti 

Pelaksanaan penelitian kualitatif ini melibatkan peneliti secara langsung di 

lapangan, karena peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. 

Selain peneliti, dapat pula digunakan pedoman observasi,  pedoman wawancara 

                                                 
21

Abdul Hamid Aminudin, Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah dalam Mengembangkan 

Budaya Organisasi di Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Kabupaten Pacitan, Tesis(Yogyakarta, 

UNY2015). 
22

Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran, 5. 
23

 Nana Sudjana, Penelitian dan Penilaian Pendidikan (Bandung: Sinar Baru, 1989), 64. 
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dan pedoman dokumentasi, tetapi instrumen ini fungsinya terbatas hanya sebagai 

pendukung tugas peneliti. Oleh karena itu kehadiran peneliti di lapangan untuk 

penelitian kualitatif mutlak diperlukan. 

Peran peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai pengamat penuh. Di 

samping kehadiran peneliti diketahui oleh informan, peneliti di sini juga bertindak 

sebagai pengumpul dan penganalisa data serta sebagai pelapor hasil penelitian.  

Peneliti datang pertama kali di MI Al-Huda sebagai observator pada 

tanggal 21 Nopember 2016 untuk menemui Kepala Madrasah. Peneliti 

mengadakan wawancara dengan Kepala Madrasah untuk menggali informasi 

tentang supervisi akademik yang dilakukan di madrasah tersebut.  

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MI Al-Huda yang terletak di Jl. Wahid Hasyim 

No. 66 Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Peneliti memilih 

lokasi penelitian ini karena: 1) MI al-Huda adalah satu-satunya MI Swasta di 

Pacitan yang melaksanakan supervisi akademik oleh Kepala Madrasah, 2) MI al-

Huda melaksanakan supervisi akademik yang pelaksanaan observasi kelasnya 

mengandung strategi yang berbeda dari teori yang ada.  

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Data yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif karena berupa data 

dalam bentuk fakta.  
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b. Sumber Data 

 Data diperoleh dari informan di MI Al-Huda. Informan dalam penelitian 

ini adalah kepala sekolah MI Al-Huda dan guru kelas/guru mapel. Pengamatan 

yang memperoleh data perilaku guru dalam mengajar dan pelaksanaan supervisi 

kepala madrasah, selanjutnya peneliti sajikan dalam bentuk bahasa tulis. 

Kemudian wawancara yang memperoleh data dalam bentuk pendapat atau 

pernyataan-pernyataan juga peneliti sajikan dalam bentuk bahasa tulis. Dalam 

rangka memperkaya data penelitian, peneliti menggunakan sumber tertulis yaitu 

dokumen yang ada di madrasah tersebut.   

Data yang peneliti kumpulkan dari lapangan merupakan data yang 

berkaitan dengan fokus penelitian. Jika dicermati dari segi sifatnya, maka data 

yang dikumpulkan adalah data kualitatif berupa pernyataan atau pendapat yang 

kemudian diubah dalam bahasa tulis. Demikian juga pelaksanaan supervisi 

akademik untuk meningkatkan mutu pembelajaran sebagai subyek penelitian 

diabstraksikan dalam bahasa tulis.  

Peneliti menerapkan dua pelaksanaan sampling untuk memperoleh data 

lapangan yang sebanyak-banyaknya, yaitu purposive sampling dan snowball 

sampling dengan tujuan agar dapat menentukan sumber data yang relevan 

dengan fokus penelitian yaitu pelaksanaan supervisi Kepala MI Al-Huda dalam 

peningkatan mutu pembelajaran. Supaya lebih mendalam dalam memperoleh 

data maka proses penyebaran sampel ditindaklanjuti dengan menerapkan teknik 

snowball sampling dengan cara peneliti mengambil responden dari kalangan 

guru. 
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5. Prosedur Pengumpulan Data 

Penelitian ini, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan fokus 

penelitian, peneliti menerapkan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

Peneliti hadir di lokasi penelitian untuk memperhatikan dan mencatat 

gejala yang timbul di MI al-Huda dalam hubungannya dengan fenomena 

supervisi akademik dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Data yang 

diperoleh di antaranya adalah proses pembelajaran di ruang kelas, proses 

supervisi akademik oleh kepala madrasah, kondisi pendidik, kondisi peserta 

didik. 

Peneliti melakukan pengamatan dengan sepengetahuan dan ijin Kepala 

Madrasah MI al-Huda. Dalam kegiatan ini peneliti mengadakan pengamatan 

terlibat sehingga peneliti banyak mengetahui aktifitas sehari-hari Kepala 

Madrasah, para pendidik dan peserta didik serta proses pembelajaran yang 

dilakukan pendidik. Adapun instrumennya adalah pedoman observasi. 

Peneliti mengamati kegiatan Kepala Madrasah yang berkaitan dengan 

supervisi akademik. Pada kegiatan ini, peneliti menyaksikan bagaimana Kepala 

Madrasah menyapa dan membangun motivasi kepada guru bawahannya, 

bagaimana Kepala Madarasah melakukan kunjungan kelas. Kunjunagn kelas 

dilakukan dengan tanpa memberitahukan kepada guru bawahannya sebelumnya. 

Dalam pelaksanaan kunjungan kelas, kepala Madrasah mengamati proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru bawahannya. Selain mengamati proses 

pembelajaran, menurut Kepala Madrasah, kegiatan ini untuk mengetahui 
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secepatnya jika ada romongan belajar yang kosong (belum ada guru 

pengajarnya). 

Pengamatan yang dilakukan peneliti kepada Kepala Madrasah juga saat 

beliau sedang melakukan observasi kelas. Peneliti melihat Kepala Madrasah 

yang langsung memasuki kelas untuk melakukan observasi kelas sebelum guru 

memasuki kelas dan tanpa adanya pertemuan sebelumnya. Dalam kegiatan yang 

dilakukan Kepala Madrasah ini, peneliti melihat/mengamati bagaimana Kepala 

Madrasah melakukan observasi kelas dari awal hingga akhir. Peneliti juga 

melihat Kepala Madrasah melakukan pertemuan dengan guru yang telah 

diobservasi. 

b. Metode Interview 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan yang 

belum tertulis. Metode ini mengacu pada pedoman interview sebagai instrumen 

yang berupa sejumlah pertanyaan dalam garis besar.Pertanyaan disesuaikan 

dengan penggalian data dan kepada siapa wawancara itu dilaksanakan, oleh 

karena itu dalam penelitian ini, sebelum dilakukan wawancara, garis besar 

harus disiapkan terlebih dahulu dan untuk pertanyaan tidaklah terstruktur 

secara tepat gunamemberikankemungkinan pertanyaan berkembang dan 

informasi yang diperoleh sebanyak-banyaknya. Disela percakapan itu 

diselipkan pertanyaan pancingan (probing). Tujuannya adalah untuk 

menggali lebih dalam lagi tentang hal-hal yang diperlukan. 

Data yang diperoleh di antaranya adalah tentang bagaimana Kepala 

Madrasah melakukan analisis kebutuhan pembelajaran, memeriksa perangkat 

pembelajaran yang dibuat oleh guru-guru MI al-Huda, mendorong atau 
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memotivasi guru-guru madrasah tersebut membuat perangkat pembelajaran, dan 

bagaimana guru-guru madrasah tersebut memandang kegiatan supervisi 

akademik dan untuk triangulasi sumber mengenai data yang didapat dari 

penjelasan Kepala Madrasah tentang pelaksanaan supervisi akademik yang 

dilakukannya. 

Pengumpulan data yang bersumber dari manusia sebagai informan 

digali dengan melakukan wawancara.Informan utama yaitu Kepala 

Madrasah, tenaga pendidik MI al-Huda, Pengawas Madrasah, wali murid 

madrasah dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan supervisi 

akademik madrasah tersebut. 

Pertama kali yang peneliti temui adalah Kepala MI al-Huda. 

Dengannya, peneliti menggali informasi mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan pelaksanaan supervisi akademik di madrasah tersebut. Kemudian 

untuk triangulasi sumber, peneliti malakukan wawancara dengan beberapa 

tenaga pendidik, pengawas, wali murid dan informan penting lainnya. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, selain metode 

wawancara dan pengamatan, digunakan pula metode dokumentasi. Metode 

dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap dari metode wawancara dan 

pengamatan/observasi. Peneliti menghimpun semua data dari sumber data yang 

digunakan untuk melengkapi penelitian, baik dalam bentuk sumber tertulis, film 

dan gambar menyangkut supervisi akademik di MI al-Huda, misalnya: penilaian 

kinerja guru, file/print-out perangkat pembelajaran.  
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Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan 

dan tindak lanjut supervisi akademik. Adapun instrumennya adalah pedoman 

dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

Peneliti mengumpulkan data berupa dokumen yang berkaitan dengan 

supervisi akademik di MI al-Huda yang tersimpan/terdokumentasi oleh 

Kepala Madrasah, TU atau yang masih ada di tenaga pendidik MI al-Huda 

dan Pengawas Madrasah. Dokmen tersebut berupa instrumen supervisi, 

lembar penilaian kinerja guru, nilai hasil observasi kelas dan perangkat 

pembelajaran guru. Dokumen yang diperoleh peneliti digunakan untuk 

memperkuat keabsahan data yang didapatkan dari intervew dan observasi. 

6. Analisis Data 

Praktek analisis data dalam penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan 

dengan proses pengumpulan data, bahkan berlanjut hingga setelah pengumpulan 

data selesai. Dengan demikian secara teoritik, analisis dan pengumpulan data 

dilaksanakan secara berulang-ulang untuk memecahkan masalah. Data kualitatif 

terdiri atas kata-kata bukan angka-angka, dimana deskripsinya memerlukan 

interpretasi, sehingga diketahui makna dari data.
24

 Tahapan-tahapan yang peneliti 

gunakan dalam melakukan analisis adalah tahapan-tahapan sebagaimana teori 

Miles dan Haberman, yaitu; 1) reduksi data(data reduction), 2)penyajian data 

(data display), dan 3)penarikan kesimpulan (consclusion drawing/verification).
25

 

Proses analisis data (reduksi data, penyajian data dan pengambilan 

kesimpulan) dilakukan pada saat pengumpulan data sampai berakhirnya kegiatan 

lapangan dan setelah kegiatan lapangan. Jika dirasa datanya masih kurang, maka 

                                                 
24

Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung : Tarsiti, 1988), 76. 
25

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2015), 

334-337. 
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akan diadakan pengumpulan data tambahan. Berikut kami sajikan diagram 

flowchart sebagai gambaran analisis data yang digunakan peneliti sebagaimana 

tersebut pada paragraf sebelumnya. 

 

 

 

 

1.1  

1.2  

1.3 Gb. 3.1Diagram Flow Chart Analisis Data Penelitian 

 

a. Reduksi Data 

Data lokasi penelitian/data lapangan yakni MI Al-Huda dituangkan 

dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan 

kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, 

difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya 

(melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data 

dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini 

setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan 

disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk 

menarik kesimpulan sementara.  

b. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian ini merupakan pengorganisasian data 

dari lapangan kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya 

lebih utuh. Agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat 

gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, 

Pengumpulan 

Data 
Reduksi Data 

Penyajian 

Data 

Penarikan 

Kesimpulan 

Data 
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data-data tersebut dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut 

kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk 

ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk 

kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi. 

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Verifikasi data pada penelitian kualitatifdilakukan secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan 

selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan 

mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan 

persamaan, hipotetsis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan 

yang masih bersifat tentatif. Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari 

katagori-katagori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya 

menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Tetapi 

dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka 

diperoleh kesimpulan yang bersifat grounded. Dengan kata lain, setiap 

kesimpulan senantiasa akan selalu terus dilakukan verivikasi selama penelitian 

berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti. Analisis data merupakan 

suatu kegiatan yang logis, data kualitatif berupa pandangan-pandangan tertentu 

terhadap fenomena yang terjadi dalam kebijakan pendidikan, utamanya 

kebijakan penerimaan siswa baru di MI Al-Huda, juga beberapa data kuantitatif 

yang terdiri dari angka-angka untuk mendukung adanya prosentase hubungan 

antara data yang berkaitan dengan pokok bahasan. 
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7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Agar data yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan bisa memperoleh 

keabsahan, maka usaha yang dilakukan peneliti adalah: 

a. Perpanjangan Kehadiran 

Penelitian ini menjadikan peneliti sebagai instrumen, keterlibatan peneliti 

dalam pengumpulan data tidak cukup dalam waktu singkat, tetapi memerlukan 

perpanjangan kehadiran pada latar penelitian agar terjadi peningkatan derajat 

kepercayaan atas data yang dikumpulkan. 

Lebih lanjut berdasarkan aplikasi dari strategi untuk mencapai keabsahan 

data, peneliti mempunyai kesepakatan awal dengan kepala madrasah untuk 

datang ke lokasi penelitian secara insidental, namun karena merasa data yang 

diperlukan masih kurang maka peneliti memperpanjang kehadiran dengan 

mengintensifikasi-kan kehadiran sampai menjelang ujian tesis dan sesudahnya 

manakala diperlukan.   

b. Triangulasi 

Triangulasi ini merupakan cara yang paling umum digunakan bagi 

peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Untuk mengecek 

keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik.
26

 Dengan cara ini peneliti dapat menerik kesimpulan yang mantap tidak 

hanya dari satu cara pandang sehingga bisa diterima kebenarannya. 

Penerapannya, peneliti mem-bandingkan data hasil pengamatan dengan data 

hasil wawancara serta data dokumentasi yang berkaitan. Dengan demikian apa 

                                                 
26

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 327. 
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yang diperoleh dari sumber yang satu bisa lebih teruji kebenarannya, bilamana 

dibandingkan data yang sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam memahami tesis ini, maka penulis memandang 

perlu mengemukakan sistematika pembahasan. Tesis ini terbagi menjadi tiga 

bagian, yaitu sebagai berikut:  

Bagian awal, terdiri dari halaman judul, nota persetujuan pembimbing, 

halaman persetujuan dan pengesahan Tesis, halaman pernyataan keaslian tulisan, 

kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak. 

Bagian teks, terdiri dari enam bab dan masing-masing bab berisi sub-sub 

bab, antara lain: 

- Bab I Pendahuluan. Pendahuluanmeliputi: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

- Bab II Kajian Teori. Bab ini menguraikan deskripsi kajian terdahulu dan 

landasan teori. 

- Bab III Paparan Hasil Penelitian. Bab ini berisi: deskripsi singkat lokasi 

penelitian dan penyajian data hasil penelitian. 

- Bab IV Pembahasan. Bab ini berisimengenai analisa data. 

- Bab V  Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. 

Bagian akhir atau komplemen terdiri dari daftar pustaka, lampiran-

lampiran, dan daftar riwayat hidup. 
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BAB II 

SUPERVISI AKADEMIK DALAM PENINGKATAN  

MUTU PEMBELAJARAN 

A. Supervisi Akademik 

1. Pengertian Supervisi Akademik 

Istilah supervisi berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua akar 

kata, yaitu: super yang artinya “di atas” dan vision mempunyai arti “melihat” 

maka secara keseluruhan supervisi diartikan sebagai “melihat dari atas”. Dengan 

pengertian itulah maka supervisi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh 

pengawas dan kepala sekolah, karena sebagai pejabat yang berkedudukan di atas 

atau yang lebih tinggi dari guru.
27

 

Para ahli pendidikan juga tampaknya masih banyak keragaman 

penafsiran maupun tanggapan dalam istilah supervisi, di antaranya adalah: 

a. Menurut M. Ngalim Purwanto supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan 

yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya 

dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.
28

 

b. Menurut Suharsimi Arikunto, supervisi adalah kegiatan mengamati, 

mengidentifikasi mana hal-hal yang sudah benar, mana yang belum benar, 

dan mana pula yang tidak benar, dengan maksud agar tepat dengan tujuan 

memberikan pembinaan.
29

 

                                                 
27

Arikunto, Dasar-dasar Supervisi, 4. 
28

Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (2005), 76. 
29

Arikunto, Dasar-dasar Supervisi, 5. 
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c. Menurut Sahertian supervisi adalah usaha memberi layanan kepada guru-guru 

baik secara individual maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki 

pengajaran.
30

 

Jadi pada hakikatnya, supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan 

atau tuntunan profesional bagi guru dalam melaksanakan tugas instruksional 

guna memperbaiki hal belajar dan mengajar dengan melakukan stimulasi, 

koordinasi, dan bimbingan secara kontinyu sebagai bagian dari peningkatan 

mutu pembelajaran. Kepala sekolah sebagai supervisor harus betul-betul 

mengerti bantuan apa yang dibutuhkan oleh guru dalam melaksanakan dan 

meningkatkan kualitas profesionalnya. Meningkatkan mutu pembelajaran 

menjadi landasan profesionalisme supervisi akademik, karenanya diperlukan 

perubahan dan pengembangan visi berorientasi pada mutu, kecerdasan siswa, 

dan paradigm baru pendidikan. 

Selanjutnya, Arikunto memberikan definisi tentang supervisi akademik. 

Supervisi akademik adalah supervisi yang menitik beratkan pengamatan pada 

masalah akademik, yaitu yang langsung berada dalam lingkup kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa ketika sedang 

dalam proses belajar.
31

 

2. Komponen Supervisi Akademik 

Salah satu tugas kepala sekolah/madrasah adalah melaksanakan supervisi 

akademik.
32

 Supervisor atau pelaku supervisi akademik adalah kepala 

                                                 
30

Piet A. Sahertian,Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan (dalam rangka Pengembangan 

Sumber Daya Manusia) (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 19. 
31

Arikunto, Dasar-dasar Supervisi 2006, 5. 
32

Lantip Diat Prasojo dan Sudiyono, Supervisi Pendidikan (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 82. 
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sekolah.
33

Dan sasaran supervisi akademik adalah guru dalam 

pembelajaran.
34

Supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala 

sekolah/madrasah antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Memahami konsep, prinsip, teori, teknologi, karakteristik dan kecenderungan 

pengembangan proses pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan 

mata pelajaran di sekolah/madrasah. 

b. Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan mata 

pelajaran di sekolah/madrasah. 

c. Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik 

pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi 

peserta didik melalui bidang pengembangan mata pelajaran di 

sekolah/madrasah. 

d. Membimbing guru dalam menyusun RPP tiap bidang pengembangan mata 

pelajaran di sekolah/madrasah. 

e. Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan meng-

gunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan  tiap bidang 

pengembangan mata pelajaran di sekolah/madrasah.
35

 

a. Proses Pembelajaran/Bimbingan. 

Proses belajar mengajar meliputi kegiatan yang dilakukan guru mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan program tindak 

lanjut yang berlangsusng dalam situasi eukatif untuk mencapai tujuan tertentu 

yaitu pengajaran. Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan 

                                                 
33

Daryanto dan Tituk Rachmawati, Supervisi Pembelajaran, Inspeksi Meliputi: Controlling, 

Correcting, Directing, Demonstration (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 37. 
34

Lantip dan Sudiyono, Supervisi Pendidikan, 83. 
35

Ibid., 82-83. 
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formal dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Keberhasilan proses 

belajar mengajar sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengelola 

proses belajar mengajar.
36

Tugas guru dalam proses belajar mengajar dapat 

dikelompokkan ke dalam 3 kegiatan,
37

 yaitu: 

1) Menyusun Program Pengajaran  

Seorang guru sebelum mengajar hendaknya merencanakan program 

pengajaran, membuat persiapan pengajaran yang hendak diberikan. Pengajaran 

merupakan rangkaian peristiwa yang direncanakan untuk disampaikan, untuk 

menggiatkan dan mendorong belajar siswa yang merupakan proses merangkai 

situasi belajar agar belajar lebih mudah. Selain berguna sebagai alat kontrol 

maka persiapan mengajar juga berguna sebagai peganagan bagi guru sendiri.
38

 

2) Menyajikan/Melaksanakan Pengajaran 

Pelaksanaan pengajaran adalah interaksi guru dengan murid dalam 

rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa dan untuk mencapai 

tujuan pengajaran. Sehubungan dengan pelaksanaan pengajaran terdapat 

beberapa hal, di antaranya adalah: membuka pelajaran, menyampaikan materi 

pelajaran, menggunakan metode mengajar, menggunakan alat peraga, 

pengelolaan kelas dan menutup pelajaran.
39

 

3) Melaksanakan Evaluasi Belajar 

Untuk dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan 

pengajaran perlu dilakukan usaha dan tindakan atau kegiatan untuk menilai 

                                                 
36

B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah: Wawasan Baru, Beberapa Metode 

Pendukung dan Beberapa Komponen Layanan Khusus (edisi revisi) (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 

16-17. 
37

Ibid., 7. 
38

Ibid., 23. 
39
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hasil belajar. Penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat kemajuan belajar 

peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajari.
40

 

Penilaian dalam proses belajar mengajar meliputi: 

a) Evaluasi formatif. Penialaian ini berfungsi untuk mengetahui sejauh 

mana ketercapaian tujuan intruksional khusus yang telah ditentukan 

dalam setiap satuan pelajaran. 

b) Evaluasi sumatif. Penilaian ini berfungsi untuk memperoleh informasi 

tentang keberhasilan belajar siswa yang dapat dipakai sebagai masukan 

utama untuk menentukan nilai rapor atau nilai akhir catur wulan 

semester. 

c) Pelaporan hasil evaliasi. Setelah member evaluasi formatif maupun 

sumatif, setiap akhir catur wulan atau akhir semester setiap guru harus 

mengolah nilai akhir dan memasukkan dalam buku rapor yang 

merupakan hasil kerja. Buku rapor berfungsi untuk laporan hasil kerja 

sekolah kepada orang tua/wali murid. 

d) Pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. Tujuan ulangan 

perbaikan adalah agar siswa memperoleh penugasan yang baik terhadap 

tujuan yang harus dicapai. Bentuk pelaksanaannya dapat berupa: 

membaca/mempelajari bahan pelajaran baru atau penyelesaian tugas 

pekerjaan rumah. 

b. Silabus 

Silabus pada dasarnya merupakan garis besar program pembelajaran.
41

 

Silabus merupakan rencana pembelajaran pada satu dan/atau kelompok 

                                                 
40

Ibid., 44. 
41Sa‟dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 7. 
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matapelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi 

dasar, materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi 

waktu, dan sumber belajar.
42

 

Para guru perlu memahami prinsip-prinsip pengembangan silabus, 

sebagaimana yang ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional sebagai 

berikut:  

1) Prinsip relevansi yang memberikan arahan bahwa silabus hendaknya 

mempertimbangkan cakupan, kedalaman, tingakat kesukaran, dan urutan 

penyajian materi, disesuaikan tingkat perkembangan fisik, intelektual, 

sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. 

2) Prinsip Sistematis yang memberikan arahan bahwa penyusunan silabus 

hendaknya bersifat sistemik dan sistematik.  

3) Prinsip konsistensi yang memberi arahan bahwa dalam pengembangan 

silabus terjadi hubungan yang konsisten (ajek dan taat asas) antara KD, 

indikator, materi pembelajaran,kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan 

instrumen penilaian bersifat searah dalam rangka pencapaian standar 

kompetensi. 

4) Prinsip memadai yang memberi arahan bahwa cakupan indikator, prinsip 

pembelajaran, pengalaman belajar, sumber dan media pembelajaran, dan 

penilaian cukup memadai untuk menunjang kompetensi dasar. 

5) Prinsip aktual dan kontekstual yang memberi arahan bahwa cakupan 

indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar, dan sistem penilaian 

                                                 
42
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hendaknya memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang terwujud dalam realitas kehidupan. 

6) Prinsip fleksibilitas yang memberi arahan bahwa seluruh komponen silabus 

hendaknya dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, 

pendidik,lingkungan belajar, dan dinamika perubahan yang terjadi di 

masyarakat dan satuan pendidikan setempat. 

7) Menyeluruh, yang memberi arahan bahwa pengembangan indikator silabus 

hendaknya mencakup seluruh ranah kompetensi, baik kognitif, afektif, dan 

psikomotor.
43

 

c. Strategi/Metode/Teknik 

Strategi pebelajaran mencakup penggunaan pendekatan, metode dan 

teknik, bentuk media, sumber belajar, pengelompokan peserta didik, antar 

peserta didik, dan antara peserta didik dengan lingkungannya serta upaya 

pengukuran terhadap proses, hasil dan/atau dampak kegiatan pembelajaran.
44

 

Untuk maleksanakan suatu strategi, digunakan seperangkat metode pengajaran 

tertentu. Maka metode pengajaran menjadi salah satu unsur dalam strategi 

pembelajaran.
45

 

Metode digunakan oleh guru untuk mengkreasi lingkungan belajar dan 

mengkhususkan aktivitas dimana guru dan siswa terlibat selama proses 

pembelajaran berlangsung. Terdapat pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mengimplementasikan strategi pembelajaran, diantaranya: 1) ceramah, 2) 
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demonstrasi,3) diskusi,4) simulasi,5) laboratorium,6) pengalaman lapangan,7) 

debat, dan lain sebagainya.
46

 

Metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. 

Teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan seseorang dalam 

mengimplementasikan suatu metode secara spesifik.
47

 

d. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan perencanaan 

jangka pendek untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam 

kegiatan pembelajaran. Rencana pembelajaran perlu dilakukan untuk 

mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran, yakni: kompetensi 

dasar, materi pokok, indikator, dan penilaian berbasis kelas.
48

 

RPP merupakan komponen penting dari Kurikulum yang dalam 

pengembangannya harus dilakukan secara Profesional.
49

 

Tujuan dan fungsi RPP adalah untuk: 1) mempermudah, memperlancar 

dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar; 2) dengan menyusun RPP 

secara profesional, sistematis dan berdaya guna, maka guru akan mampu 

melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran 

sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana.
50

Fungsi RPP adalah sebagai 

acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar (kegiatan 

pembelajaran) agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan 

kata lain, RPP  berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, 
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RPP hendaknya bersifat luwes (fleksibel) dan memberi kemungkinan bagi guru 

untuk menyesuaikannya dengan respon siswa dalam proses pembelajaran 

sesungguhnya.
51

 

Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP menurut 

Kunandar adalah: 

1) mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai 

siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang 

telah dikembangkan di dalam silabus; 

2) menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang 

memberikan kecakapan hidup (life skill) sesuai dengan permasalahan dan 

lingkungan sehari-hari;  

3) menggunakan metode dan media sesuai, yang mendekatkan siswa dengan 

pengalaman langsung;  

4) penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan 

didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan 

pengembangan silabus.
52

 

Komponen-komponen RPP menurut Permendikbud Nomor 22 tahun 

2016 tentang Standar Proses adalah sebagai berikut.  

1) Identitassekolah yaitu nama satuan pendidikan; 

2) Identitasmata pelajaran atau tema/subtema; 

3) Kelas/semester; 

4) Materipokok; 

5) Alokasiwaktu; 
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6) Tujuanpembelajaran; 

7) Kompetensidasar dan indikator pencapaian kompetensi; 

8) Materipembelajaran; 

9) Metodepembelajaran; 

10) Mediapembelajaran; 

11) Sumberbelajar; 

12) Langkah-langkah pembelajara; dan 

13) Penilaianhasil pembelajaran.
53

 

e. Media Pendidikan dan Fasilitas Pembelajaran/Bimbingan 

Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologi terhadap siswa.
54

 Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, 

media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, 

menyajikan data dengan menrik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, 

dan memadatkan informasi.
55

 

Bahan-bahan audio-visual dapat memberikan banyak manfaat asalkan 

guru berperan aktif dalam proses pembelajaran. Hubungan guru dengan siswa 

merupakan elemen penting dalam sistim pendidikan modern saat ini. Guru harus 

selalu hadir untuk menyajikan meteri pelajaran dengan bentuan media apa saja 

agar beberapa manfaat dapat tercapai. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai 

berikut. 
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1) Meningkatkan rasa saling pengertian dan simpati dalam kelas;  

2) Membuahkan perubahan signifikan tingkah laku siswa; 

3) Menunjukkan hubungan antara mata pelajaran dengan kebutuhan dan minat 

siswa dengan meningkatnya motivasi belajar siswa; 

4) Membawa kesegaran dan variasi bagi pengalaman belajar siswa; 

5) Membuat hasil belajar lebih bermakna bagi berbagai kemampuan siswa 

6) Mendorong pemanfaatan yang bermakna dari mata pelajaran dengan jalan 

melibatkan imajinasi dan partisipasi aktif yang mengakibatkan 

meningkatnya hasil belajar; 

7) Memberikan umpan balik yang diperlukan yang dapat membantu seberapa 

banyak telah meraka pelajarai; 

8) Melengkapi pengalaman yang kaya, karena dengan pengalaman itu konsep-

konsep yang bermakna dapat dikembangkan; 

9) Memperluas wawasan dan pengalaman siswa yang mencerminkan 

pembelajaran nonverbalistik dan membuat generalisasi yang tepat.
56

 

Salah satu kriteria yang sebaiknya digunakan dalam pemilihan media 

adalah dukungan terhadap isi bahan pelajaran dan kemudahan mempeolehnya. 

Apabila media yang sesuai belum tersedia, maka guru berupaya untuk 

mengembangkannya sediri.
57

 Terdapat beberapa pengambangan media 

pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar, yaitu: Media 

berbasis visual, media berbasis audio-visual, media berbasis komputer, 
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multimedia berbasis computer dan interactive video, Media Microsoft 

powerpointdan media internet.
58

 

3. Tujuan Supervisi Akademik 

Tujuan supervisi tidak jauh dari pengertiannya, yaitu memberikan 

layanan dan bantuan untuk mengembangkan situasi belajar-mengajar yang 

dilakukan guru di kelas.
59

Sedangkan Tujuan-tujuan supervisi akademik haruslah 

memperhatikan beberapa faktor yang sifatnya khusus, yaitu memperhatikan 

dengan sungguh-sungguh kegiatan yang betul-betul dapat membantu 

meningkatkan kinerja guru dalam mendidik siswa dalam kegiatan belajar-

mengajar. 

Kegiatan supervisi akademik yang lebih efektif dilakukan apabila 

supervisor/kepala madrasah mempersiapkan segala sesuatunya dengan 

cermat.Persiapan yang cermat itulah yang dapat membantu guru mencari dan 

memecahkan masalah belajar peserta didik. Dengan demikian dapat ditegaskan 

bahwa tujuan supervisi akademik adalah untuk mengembangkan situasi belajar 

mengajar yang lebih baik dan berkualitas khususnya yang dilakukan oleh guru di 

dalam kegiatan pembelajaran. Di samping itu, Suharsimi Arikunto menjelaskan 

tujuan khusus dari supervisi akademik, yaitu: 

a. Meningkatkan kinerja siswa sekolah/madrasah dalam perannya sebagai 

peserta didik yang belajardengan semangat tinggi, agar dapat mencapai 

prestasi belajar secara optimal. 
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b. Meningkatkan mutu kinerja guru di sekolah/madrasah sehingga berhasil 

membantu dan membimbing siswa mencapai prestasi belajar dan pribadi 

sebagaimana yang diharapkan. 

c. Meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana 

dengan baik di dalam proses pembelajaran di sekolah/madrasah serta 

mendukung dimilikinya kemampuan pada diri lulusan sesuai dengan tujuan 

lembaga. 

d. Meningkatkan keefektifan dan keefesienan sarana dan prasarana yang ada 

untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu 

mengoptimalkan keberhasilan belajar siswa. 

e. Meningkatkan kualitas pangelolaan sekolah/madrasah, khususnya dalam 

mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal, yang selanjutnya siswa 

dapat mencapai prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan. 

f. Meningkatkan kualitas situasi umum sekolah/madrasah sedemikian rupa 

sehingga tercipta situasi yang tenang dan tenteram serta kondusif bagi 

kehidupan sekolah/madrasah pada umumnya, khususnya pada kualitas 

pembelajaran yang menunjukkan keberhasilan lulusan.
60

 

Jadi, tujuan supervisi akademik adalah untuk mengembangkan situasi 

belajar-mengajar yang lebih baik dan berkualitas khususnya yang dilakukan oleh 

guru. Dalam supervisi akademik, Kepala Sekolah/Madrasahselaku supervisor 

harus mampu merefleksikan semua tujuan di atas. Dengan melaksanakan semua 

tujuan-tujuan di atas diharapkan terjadi perubahan perilaku mengajar guru ke 

arah yang lebih baik yang pada akhirnya akan menunjang prestasi belajar siswa. 
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4. Fungsi Supervisi Akademik 

Dengan perpijak pada definisi yang ditulisnya, Suharsimi 

Arikuntomengatakan bahwa sedikitnya ada tiga fungsi supervisi 

akademik,
61

yaitu: 

a. Meningkatkan Mutu Pembelajaran 

Supervisi akademik yang berfungsi meningkatkan pembelajaran 

merupakan supervisi dengan ruang lingkup yang khususnya kegiatan yang 

terjadi di ruang kelas ketika guru sedang memberikan bantuan dan arahan 

kepada siswa. perhatian utama supervisor adalah bagaimana perilaku siswa 

yang belajar dengan bantuan atau tanpa bantuan guru secara langsung. 

Seberapa tinggi keberhasilan siswa dalam belajar, itulah fokusnya.  

b. Memicu Unsur yang Terkait dengan Pembelajaran 

Supervisi akademik yang berfungsi memicu atau penggerak terjadinya 

perubahan tertuju pada unsur-unsur yang terkait dengan, atau bahkan yang 

merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas 

pembelajaran.  

c. Membina dan Memimpin 

Sebagaimana disebutkan dalam batasan pengertian, supervisi akademik 

adalah kegiatan yang diarahkan kepada penyediaan kepemimpinan bagi para 

guru dalam menjalankan pembelajaran di kelas. 

5. Prinsip-prinsip Supervisi Akademik 
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Agar supervisi akademik dapat memenuhi fungsi seperti yang disebutkan 

di atas, sebaiknya supervisi memenuhi prinsip-prinsip. Prinsip-prisip 

supervisimenurut Arikunto adalah sebagai berikut:
62

 

a. Supervisi bersifat memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada 

guru untuk mengatasi masalah dan mengatasi kesulitan dan bukan mencari-

cari kesalahan. 

b. Pemberian bantuan dan bimbingan tidak diberikan secara langsung, artinya 

diupayakan agar pihak yang bersangkutan dapat merasa dan dapat mengatasi 

masalahnya dengan kemampuannyasendiri. 

c. Apabila pengawas atau kepala sekolah/madrasahmerencanakan akan 

memberikan saran atau umpan balik, sebaiknya disampaikan sesegera 

mungkin agar tidak lupa. 

d. Kegiatan supervisi sebaiknya dilakukan secara berkala misalnya 3 bulan 

sekali, bukan menurut minat dan kesempatan yang dimiliki oleh pengawas 

atau Kepala Sekolah/Madrasah. 

e. Suasana yang terjadi selama supervisi berlangsung hendaknya 

mencerminkan adanya hubungan yang baik antara supervisor dan yang 

disupervisi.  

f. Untuk menjaga agar apa yang dilakukan dan yang ditemukan tidak hilang 

atau terlupakan, sebaiknya supervisor membuat catatan singkat, berisi hal-

hal penting yang diperlukan untuk membuat laporan. 

Prinsip-prinsip supervisi yang harus dilaksanakan menurut Sahertian 

adalah: 
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a. Prinsip rinsip kerja sama  

b. Ilmiah 

c. Prinsip demokratis  

d. Prinsip konstruktif dan kreatif.
63

 

Untuk itu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas profesional sebagai 

seorang supervisor, khususnya supervisi akademik, harus berlandaskan prinsip-

prinsip supervisi akademikdemi kesuksesan tugasnya.  

6. Teknik Supervisi Akademik 

Teknik supervisi akademik ada dua yaitu teknik supervisi individual dan 

teknik supervisi kelompok.
64

 

a. Teknik Supervisi Individual 

Teknik supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi perseorangan 

terhadap guru atau dengan kata lain hanya berhadapan dengan seorang guru 

sehingga dari hasil supervisi akan diketahui kualitas pembelajaran. Teknik 

supervisi individual ada lima macam yaitu: kunjungan kelas, observasi kelas, 

pertemuan individual, kunjungan antar kelas dan menilai diri sendiri.
65

 

1) Kunjungan Kelas 

Kunjungan kelas adalah teknik pembinaan guru oleh Kepala Madrasah 

untuk mengamati proses pembelajaran di kelas dimana seorang guru sedang 

mengajar atau pun pada waktu kelas kosong atau gurunya tidak ada. Tujuannya 

adalah: a) untuk mengamati atau mengetahui secara langsung guru dalam 

melaksanakan utamanya, mengajar, menggunakan alat peraga, metode dan 

teknik mengajar, b) untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan guru dalam 
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melaksanakan proses belajar mengajar, c) untuk memperoleh data yang 

diperlukan Kepala Madrasah dalam menentukan cara-cara yang tepat untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kondisi belajar mengajar, d) untuk 

merangsang para guru agar mereka mau meningkatkan 

kemampuannya.
66

Kunjungan kelas ada tiga macam yaitu: 

a) Kunjungan kelas tanpa pemberitahuan. Supervisor tiba-tiba datang ke 

kelas tanpa pemberitahuan dulu.Segi positif kunjungan kelas semacam 

ini adalah Kepala Madrasah dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru tanpa dibuat-buat. Sehingga 

hal ini dapat membiasakan guru agar selalu mempersiap-kan diri sebaik-

baiknya.
67

 Dan segi negatinya guru menjadi gugup karena tiba-tiba 

didatangi dan timbul prasangka dari guru bahwa ia dinilai dan pasti 

hasilnya tidak memuaskan.
68

 

b) Kunjungan kelas dengan pemberitahuan sebelumnya. Biasanya 

supervisor telah memberikan jadwal kunjungan sehingga guru-guru tahu 

pada hari dan jam berapa ia akan dikunjungi. 

c) Kunjungan kelas atas undangan guru. Dalam kunjungan semacam ini, 

guru punya usaha dan motivasi untuk mempersiapkan diri dan membuka 

diri agar dia dapat memperoleh balikan dan pengalaman baru dari hal 

perjumpaannya dengan supervisor. 

2) Observasi Kelas 

Observasi kelas adalah kunjungan oleh Kepala Madrasah ke sebuah 

kelas dengan maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang 
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berlangsung di kelas yang bersangkutan.
69

Tujuannya adalah untuk memperoleh 

data yang seobyektif mungkin yang dapat untuk menganalisis kesulitan-

kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam usaha peningkatan mutu 

pembelajaran, untuk mengubah cara-cara mengajar ke arah yang lebih baik dan 

akan dapat menimbulkan pengaruh positif kemajuan belajar siswa.
70

Supervisor 

harus sudah siap dengan instrumen observasi, menguasai masalah dan tujuan 

supervisi serta observasi tidak menganggu proses pembelajaran. Ada tahapan-

tahapan yang perlu dilakukan oleh supervisor/Kepala Madrasah yaitu: 

a) Pra-observasi 

Supervisor melakukan wawancara serta diskusi dengan guru yang 

akan diamati sebelum observasi dilaksanakan. Isi diskusi dan wawancara 

tersebut mencakup kurikulum, pendekatan, metode dan strategi, media 

pengajaran, evaluasi dan analisis. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahap 

pra-observasi adalah: 

- Menciptakan suasana akrab dengan guru; 

- Membahas persiapan yang dibuat oleh guru dan membuat kesepakatan  

mengenai aspek yang menjadi fokus pengamatan; 

- Menyepakati instrumen observasi yang akan digunakan.
71

 

b) PelaksanaanObservasi 

Pelaksanaan observasi yang dimaksud adalah observasi kelas oleh 

supervisor kepada guru yang sedang mengajar. Melalui observasi kelas, 
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Kepala Madrasah dapat mengobservasi situasi belajar-mengajar yang 

sebenarnya.
72

 Ada dua macam observasi kelas. 

 

1) Observasi Langsung 

Pelaksanaan observasi langsung dilakukan oleh Kepala Madrasah 

dengan menggunakan alat/instrumen observasi dan mencatat absen yang 

dilihat pada saat guru sedang mengajar. 

2) Observasi Tidak Langsung 

Guru yang diobservasi dibatasi oleh ruang kaca di mana peserta 

didik tidak mengetahuinya. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahap pra-observasi adalah: 

- Pengamatan difokuskan pada aspek yang telah disepakati; 

- Menggunakan instrumen observasi; 

- Di samping instrumen, diperlukan membuat catatan; 

- Catatan observasi meliputi perilaku guru dan peserta didik; 

- Tidak menganggu proses pembelajaran.
73

 

c) Post-Observasi 

Adalah diskusi yang dilakukan antara supervisor dengan guru setelah 

kegiatan observasi selesai dilaksanakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada 

tahap pra-observasi adalah: 

- Dilaksanakan segera setelah observasi; 

- Menanyakan bagaimana pendapat guru mengenai proses pembelajaran 

yang baru berlangsung; 
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- Menunjukkan data hasil observasi (instrumen dan catatan); 

- Memberi kesempatan kepada guru untuk mencermati dan 

menganalisisnya; 

- Mendiskusikan secara terbuka hasil observasi, terutama pada aspek yang 

telah disepakati; 

- Memberikan penguatan terhadap penampilan guru, menghindari kesan 

menyalahkan; 

- Mengusahakan guru menemukan sendiri kekurangannya  

- Memberikan dorongan moral bahwa guru mampu memperbaiki 

kekurangannya; 

- Menentukan bersama rencana pembelajaran dan supervisi berikutnya.
74

 

3) Pertamuan Individual 

Pertemuan individual adalah satu pertemuan, percakapan, dialog dan 

tukar pikiran antara supervisor dengan seorang guru. Pelaksanaan pertemuan 

individual supervisor harus berusaha mengembangkan segi positif guru, 

mendorong guru mengatasi kesulitan-kesulitannya, memberikan pengarahan 

dan melakukan kesepakatan terhadap hal-hal yang masih meragukan. 

4) Kunjungan Antar Kelas 

Kunjungan antar kelas adalah guru yang satu berkunjung ke kelas yang 

lain di sekolah/madrasah itu sendiri. Tujuannya adalah untuk berbagai 

pengalaman dalam pembelajaran.
75

 

5) Menilai diri sendiri 
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Penilaian diri sendiri adalah penilaian diri yang dilakukan oleh diri 

sendiri secara obyektif, untuk maksud itu diperlukan kejujuran diri sendiri. 

Untuk mengukur kemampuan mengajarnya, di samping menilai murid-

muridnya, juga penilaian terhadap diri sendiri merupakan teknik yang dapat 

membantu guru dalam pertumbuhannya. 

b. Teknik Supervisi Kelompok 

Teknik supervisi kelompok adalah suatu cara melaksanakan program 

supervisi yang ditujukan pada dua orang atau lebih. Atau teknik yang digunakan 

dilakukan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satu 

kelompok.
76

 Di antaranya adalah rapat guru, studi kelompok antar guru, diskusi, 

tukar-menukar pengalaman (sharing of experience). 

1) Rapat Guru 

Rapat guru merupakan salah satu bentuk teknik supervisi akademik 

kelompok. Rapat guru memiliki tujuan-tujuan umum, yaitu:  

- Menyatukan pandangan-pandangan guru tentang konsep umum, makna 

pendidikan dan fungsi madrasah dalam pencapaian tujuan pendidikan itu di 

mana mereka bertanggung jawab bersama-sama; 

- Mendorong guru untuk menerima dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan 

baik dan mendorong pertumbuhan mereka; 

- Menyatukan pendapat tentang metode kerja yang akan membawa mereka 

bersama ke arah pencapaian tujuan pengajaran yang maksimal di madrasah 

tersebut.
77

 

2) Studi Kelompok Antar Guru 
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3) Diskusi 

4) Tukar-menukar Pengalaman.
78

 

 

7. Tipe-tipe Supervisi Akademik 

Menurut Arikuntotipe-tipe supervisi ada lima
79

, yaitu: 

a. Tipe Inspeksi 

Inspeksi bukanlah suatu pengawasan yang berusaha menolong guru 

untuk mengembangkan dan memperbaiki cara dan daya kerja sebagai pendidik 

dan pengajar. Inspeksi dijalankan untuk meneliti/mengawasi apakah guru atau 

bawahan menjalankan apa yang telah diinstruksikan dan ditentukan oleh atasan 

atau tidak. Jadi inspeksi adalah kegiatan-kegiatan mencari kesalahan. 

Untuk menentukan baik buruknya guru/bawahan dilihat semata-mata 

dari: sampai dimana ketaatan dan kebaikannya menjalankan tugas-tugas atasan 

tersebut. Guru-guru atau bawahan tidak pernah diminta pendapat dan diajak 

merundingkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya. Inspeksi 

merupakan tipe kepengawasan yang otokratis. 

b. Tipe Laisses Faire 

Tipe ini merupakan kepengawasan yang sama sekali tidak konstruktif. 

Kepengawasan laissez faire membiarkan guru-guru/bawahan bekerja 

sekehendaknya tanpa diberi petunjuk dan bimbingan. Guru-guru boleh 

menjalankan tugasnya menurut apa yang mereka sukai, boleh mengajar apa yang 

mereka inginkan dan dengan cara yang mereka kehendaki. 

                                                 
78
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Hal yang demikian bukanlah demokrasi, melainkan justru suatu 

kepengawasan yang lemah dan tanpa tanggung jawab. Seorang kepala 

sekolah/madrasah yang termasuk tipe ini sama sekali tidak memberikan bantuan, 

pengawasan, dan koreksi terhadap pekerjaan guru-guru/anggota yang 

dipimpinnya. Pembagian tugas dan kerja sama diserahkan sepenuhnya kepada 

mereka masing-masing tanpa petunjuk atau saran-saran dan tanpa adanya 

koordinasi. 

c. Tipe coorsive 

Tipe kepengawasan ini bersifat otoriter, hampir sama dengan 

kepengawasan yang bersifat inspeksi. Di dalam tindakan kepengawasannya si 

pengawas bersifat memaksakan segala sesuatu yang dianggapnya benar dan baik 

menurut pendapatnya sendiri. Dalam hal ini pendapat dan inisiatif guru tidak 

dihiraukan atau tidak dipertimbangkan, yang terpenting guru harus tunduk dan 

menuruti petunjuk-petunjuk yang dianggap baik oleh supervisor itu sendiri. 

d. Tipe Training and Guidance 

Tipe supervisi ini berlandaskan suatu pandangan bahwa pendidikan itu 

merupakan proses pertumbuhan bimbingan, juga berlandaskan pandangan 

bahwa orang-orang yang diangkat sebagai guru pada umumnya telah mendapat 

pendidikan pre-service di sekolah guru. 

Oleh karena itu, supervisi yang dilakukan selanjutnya ialah untuk melatih 

(to train) dan memberi bimbingan (to guide) kepada guru-guru tersebut dalam 

tugas pekerjaannya sebagai guru. Tipe ini baik terutama bagi guru-guru yang 

baru mulai mengajar setelah keluar dari sekolah guru. 

e. Tipe Demokratis 
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Dalam kepemimpinan yang demokratis, supervisi bersifat demokrasi 

pula. Dalam hal ini supervisi merupakan kepemimpinan pendidikan secara 

kooperatif. Supervisi bukan lagi suatu pekerjaan yang dipegang oleh seorang 

petugas melainkan merupakan pekerjaan-pekerjaan bersama yang 

dikoordinasikan. Tanggung jawab tidak dipegang sendiri oleh supervisor 

melainkan dibagi-bagikan kepada para anggota sesuai dengan tingkat, keahlian, 

dan kecakapannya masing-masing.
80

 

Pada hakikatnya, sebaiknya supervisor secara mutlak harus 

menggunakan salah satu dari tipe-tipe di atas, tetapi sesuai dengan situasi dan 

kondisi atau permasalahan yang dihadapi, maka seorang supervisor harus bisa 

luwes dan berbaur. 

8. Tahapan Supervisi Akademik 

a. Perencanaan Supervisi Akademik 

Perencanaan adalah persiapan menyusun suatu keputusan berupa 

langkah-langkah penyelesaian masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang 

terarah pada pencapaian tujuan tertentu atau suatu cara untuk mengantisipasi 

perubahan sesuai tujuan.
81

 Istilah lain dari perencanaan adalah program kerja, 

kata program dalam beberapa hal dipersamakan dengan rencana, bahkan ada 

yang menyamakan dengan kata persiapan. 

Perencanaan dalam fungsi manajemen merupakan komponen yang sangat 

penting. Begitu pun perencanaan di dalam supervisi akademik yang memiliki 

posisi yang sangat penting dalam rangkaian prosesnya.
82

Perencanaan program 

supervisi akademik adalah penyusunan dokumen perencanaan pemantauan 
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serangkaian kegiatan memantau guru mengembangkan kemampuannya 

mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.
83

 

Perencanaanpada dasarnya adalah menentukan kegiatan yang hendak 

dilaksanakan padamasa yang akan datang. Kegiatan perencanaan dimaksudkan 

untuk mengaturberbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan apa 

yang diharapkan.
84

 

Perencanaan supervisi akademik adalah program kegiatan atau rencana 

yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademik 

menyangkut dua aspek pokok yang harus ada dalam perencanaan supervisi 

akademik yaitu penjadwalan. Kapan supervisi dilakukan dan target apa yang 

akan dicapai. Arti penting sebuah perencanaan dalam pelaksanaan supervisi 

akademik adalah:
85

 

1) Untuk mencari kebenaran atas fakta yang diperoleh dan disajikan agar dapat 

diterima oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan hasil supervisi 

yang dilakukan. 

2) Dengan perencanaan supervisi akan diperoleh data yang obyektif, yang pada 

akhirnya dapat digunakan untuk menentukan tindakan yang berorientasi 

masa depan. 

3) Supervisi yang direncanakan secara baik akan meningkatkan kepercayaan, 

pengakuan, serta penerimaan dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan 

supervisi. 
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4) Supervisi yang direncanakan, hasilnya akan dapat diukur dan diketahui 

secara jelas karena dilakukan dengan penuh kesadaran atas alasan, tujuan 

dan cara melakukannya. 

5) Supervisi yang terencana dan terprogram dapat dijadikan bagian dari 

pengembangan pendidikan pada umumnya dan pengembangan 

sekolah/madrasahpada khususnya, sehingga secara langsung dapat dirasakan 

manfaatnya.  

Manfaat perencanaan program supervisi akademik di antaranya adalah: 

1) Pedoman pelaksanaan dan pengawasan akademik 

2) Untuk menyamakan persepsi seluruh warga sekolah/madrasah tentang 

program supervisi akademik 

3) Penjamin penghematan dan keefektifan penggunaan sumber daya 

sekolah/madrasah(tenaga, waktu dan biaya).
86

 

Seorang supervisorsebelum melaksanakan kegiatan supervisi harus 

memahami prinsip-prinsip perencanaan supervisi akademik.
87

Prinsip-prinsip 

perencanaan supervisi akademik menurut Lantip dan Prasojo sendiri  adalah: 

1) Obyektif (data apa adanya) 

2) Bertanggungjawab 

3) Berkelanjutan 

4) Didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan 

5) Didasarkan pada kebutuhan dan kondisi sekolah/madrasah.
88
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Sebelum seorang pengawas melakukan kegiatan pengawasan,terlebih 

dahulu harus disusun rencana program kegiatan yangmemperhatikan hal-hal 

sebagai berikut:
89

 

1) Perencanaan harus komprehensif, artinya perencanaan itu harus 

menyeluruhdan menjangkau berbagai aspek dalam supervisi. Semua tahapan 

yangakan dicapai dalam supervisi harus merupakan satu kesatuan yang tak 

dapatdipisah-pisahkan. 

2) Perencanaan harus kooperatif, artinya perencanaan itu harus 

melibatkanbanyak orang yang terkait dengan supervisi, karena seorang 

supervisor akanmemerlukan bantuan oarang lain dalam melakukan 

supervisinya . 

3) Perencanaan harus bersifat fleksibel, artinya perencanaan yang 

dibuathendaknya tidak kaku tetapi terbuka ruang untuk dialog 

danmengakomodasi perubahan yang terjadi di lapangan, tanpa 

harusmengaburkan rencana itu sendiri. 

Ada perbedaan dengan yang ditulis Daryanto. Menurutnya, hal-hal yang 

harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan supervisi akademik adalah 

sebagai berikut.
90

 

1) Tidak ada rencana yang standar dalam supervisi. 

2) Perncanaan supervisi memerlukan kreatifitas 

3) Perencanaan supervisi harus secara komprehensif 

4) Perencanaan supervisi harus fleksibel 
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Daryanto juga menyebutkan faktor-faktor yang diperlukan dalam 

perencanaan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
91

 

1) Kejelasan tujuan pendidikan sekolah/madrasah 

2) Pengetahuan tentang pembelajaran yang efektif 

3) Pengetahuan tentang peserta didik 

4) Pengetahuan tentang  guru 

5) Pengetahuan tentang sumber-sumber potensi untuk kegiatan supervisi 

6) Kemampuan untuk memperhatikan faktor waktu. 

b. Pelaksanaan Supervisi Akademik 

Melaksanakan supervisi akademik dalam rangka perbaikan 

pembelajaran menjadi salah satu tugas supervisor (kepala 

sekolah/madrasah).
92

 Untuk melaksanakan supervisi akademik secara efektif 

diperlukan keterampilan konseptual, interpersonal, dan teknikal.
93

 Oleh sebab 

itu, setiap kepala sekolah/madrasah harus memiliki keterampilan teknikal 

berupa kemampuan menerapkan teknik-teknik supervisi yang tepat dalam 

melaksanakan supervisi akademik. Teknik-teknik supervisi akademik ada dua 

macam, yaitu: individual dan kelompok.
94

 

Seorang supervisor harus memahami dan mengusai berbagai strategi 

supervisi akademik dalam pelaksanaanya. Hal ini diperlukan, sebab untuk 

melakukan antisipasi apabila ada permasalahan yang terkait dengan supervisi 
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akademik yang tidak biasa diselesaikan dengan suatu cara tertentu, maka 

supervisor bisa menggunakan strategi yang lain.
95

 

c. Tindak Lanjut Supervisi Akademik 

Hasil supervisi akademik perlu ditindaklanjuti agar memberikan 

dampak yang nyata dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Dampak nyata 

yang diharapkan dirasakan oleh anak didik, masyarakat dan stakeholder lainnya. 

Tindak lanjut merupakan kegiatan akhir dari proses supervisi 

sebelumlaporan dibuat, dengan melakukan pertemuan antara supervisor dengan 

yangdisupervisi. Dalam pertemuan itu guru yang disupervisi mendapat 

kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai pelaksanaan tugasnya 

di kelas yang telah diamati oleh supervisor, begitu juga Sang Supervisor 

mendapat kesempatan untuk membantu guru untuk mengatasi masalahnya dalam 

pelaksanaan pembelajaran. 

Langkah tindak lanjut dilakukan melaui proses dialogis 

antarasupervisor dengan yang disupervisi untuk mendiskusikan langkah 

perbaikanatas kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang dialami 

guru dalam proses pembelajaran.
96

Pendekatan yang dilakukan dalam 

diskusitersebut harus bersifat kemitraan dan kekeluargaan, bukan bersifat 

intruksidari atasan kepada bawahan, sehingga terjadi proses yang 

terbuka,manusiawi, dan saling menghormati untuk bersama-sama mencari 

solusiterbaik dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran yang pada 

gilirannyaakan meningkatkan mutu prestasi belajar siswa.Diskusi yang 

dilakukan dalam proses tindak lanjut merupakanlangkah menindaklanjuti dari 
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apa yang ditemukan dalam proses pengamatanpembelajaran dengan berusaha 

bersama-sama untuk mencari jalan keluardalam upaya perbaikan dan 

peningkatan kualitas pembelajaran, karenademikian halnya maka dalam proses 

tersebut tidak ada saling debatmempertahankan argumen masing-masing, akan 

tetapi secara bersama-samamencari langkah yang tepat dengan arahan dan 

bimbingan supervisor. 

Diskusi dalam proses tindak lanjut supervisi merupakan langkah awal 

dari keseluruhan proses tindak lanjut itu sendiri karena masih ada bentuk kongrit 

langkah tindak lainnya yang harus dilakukan berikutnya, yaitu:
97

 

1) Catatan hasil supervisi 

Hasil dari diskusi yang dilakukan dalam proses tindak lanjut dan hal-hal 

lain yang terjadi dalam proses supervisi hendaknya dituangkan dalam suatu 

catatan tersendiri dalam rangka untuk menjamin prosessupervisi yang 

berkelanjutan, terarah, terprogram, dan tidak terputus, karena dari catatan 

sebelumnya akan dapat ditentukan langkah apa yangperlu dilakukan dalam 

supervisi berikutnya.Catatan yang telah dibuat diberikan kepada guruyang 

bersangkutan, dan pihak lain jika dipandang perlu. Proses perkembangan 

kearah perbaikan yang terjadi pascasupervisi juga merupakan tindak lanjut dari 

supervisi untuk melihat perkembangan guru yang telah disupervisinya, maka 

peranan Kepala Sekolah/Madrasah dalam menindaklanjuti catatan hasil supervisi 

mutlak diperlukan dengan cara mencermati catatan hasil supervisi. 

2) Catatan Perkembangan 
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Untuk mengetahui apakah terjadi perkembangan kearah positif pada guru 

yang telah disupervisi perlu dibuat catatan tersendiri untuk memantau sejauh mana 

guru telah menindaklanjuti hasil temuan yang didapat dari proses supervisi. 

Catatan tersebut perlu dimiliki oleh Kepala Sekolah/Madrasah maupun guru itu 

sendiri. 

3) Penugasan 

Salah satu bentuk dari tindak lanjut supervisi adalah penugasanoleh 

supervisor kepada guru yang disupervisi. Bentuk tugas yang diberikan sesuai 

dengan catatan hasil supervisi yang dipandang tepat dalam bentuk pemberian tugas 

tertentu.Langkah tindak lanjut yang dimulai dari proses diskusi dan diakhiridengan 

langkah-langkah kongkrit secara kontekstual dengan masalah yangmuncul dalam 

supervisi dimaksudkan sebagai jalan keluar dari masalah-masalahyang dihadapi 

guru dalam proses pembelajaran dan sebagai upayaperbaikan pada masa yang akan 

datang untuk perbaikan dan peningkatankualitas pendidikan secara umum dengan 

melibatkan Kepala Sekolah/Madrasah, guruyang bersangkutan, dan dapat pula 

melibatkan guru lain yang senior. 

Menurut Landip dan Prasojo, tindak lanjut dapat berupa: penguatan dan 

penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar, sedangkan 

teguran yang mendidik dan diberikan kesempatan untuk mengikuti 

pelatihan/penataran lebih lanjut untuk guru yang belum memenuhi 

standar.
98

Atau dalam Permendikbud disebutkan bahwa tindak lanjut hasil 

supervisi berupa: 

1) Penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang 

memenuhi atau melampaui standar; dan 
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2) Pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program 

pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. 

Pelaksanaan tindak lanjut diawali dengan melakukan analisis 

kelemahan dan kekuatan guru atau menganalisis instrumen yang digunakan. 

Hasil analisis dan catatan supervisor dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan 

kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran dan meningkatkan 

profesional guru.
99

 Dari umpan balik itu pula dapat tercipta suasana komunikasi 

yang harmonis, memberi kesempatan untuk mendorong guru memperbaiki 

kinerjanya melalui kegiatan sebagai berikut: 

1) Pembinaan  

2) Pemantapan intstrumen supervisi 

Kegiatan pembinaan dapat berupa pembinaan langsung dan tidak 

langsung. 

a) Pembinaan langsung.  

Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus, yang 

perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. 

b) Pembinaan tidak langsung.  

Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum yang 

perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. 

Bagi guru yang performance-nya sudah baik dapat diberikan inovasi-

inovasi yang tekait dengan tugas pokoknya (pedagogik, profesional, sosial). 

Model pengembangannya dapat dilakukan misalnya melalui coaching, yaitu 
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proses mengantar atau mendampingi orang yang dibina dari kondisi saat ini 

kepada kondisi yang lebih baik dengan kebutuhannya.
100

 

B. Mutu Pembelajaran 

Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan informasi dan 

lingkungan yang disusun secara terencana untuk memudahkan siswa dalam 

belajar.
101

 Pembelajaran adalah terjemahan dari intruction, yang diasumsikan 

dapat mempermudah siswa mempelajari segala sesuatu melalui berbagai macam 

media sehingga semua itu mendorong terjadinya perubahan peranan guru dalam 

mengelola proses belajar mengajar, dari guru sebagai sumber belajar menjadi guru 

sebagai fasilitator dalam belajar mengajar.
102

 Kegiatan pembelajaran melibatkan 

komponen-komponen yang satu dengan yang lainnya saling terkait dan 

menunjang dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam 

program pembelajaran.
103

 Komponen-komponen dalam pembelajaran tersebut 

adalah 1) guru, 2) siswa, 3) metode, 4) lingkungan, 5) media dan 6) sarpras.
104

 

Komponen utama dalam sistem pendidikan yang perlu secara terus 

menerus dikaji dan dikembangkan adalah: 1) peserta didik sebagai masukan dasar, 

2) pendidik dan tenaga kepandidikan lainnya sebagai unsur pengelola proses 

belajar-mengajar, 3) program pendidikan yang berupa kurikulum beserta masukan 

alat sebagai instrumen input, dan 4) keluaran pendidikan yang handal.
105

Di 

samping itu, kegiatan pembelajaran dapat mencapai hasil yang baik, atau agar 

mutu pembelajaran maksimal perlu diusahakan faktor penunjang seperti1) kondisi 
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pelajar yang baik, 2) fasilitas dan lingkungan yang mendukung, serta 3) proses 

belajar yang tepat. Proses pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari 

komponen siswa sebagai input, komponen perangkat keras dan lunak sebagai 

instrumental input, komponen lingkungan sebagai environmental input, 

pelaksanaan pembelajaran sebagai komponen proses, dan akhirnya menghasilkan 

keluaran hasil belajar siswa sebagai komponen output.
106

 

Pembelajaran dikatakan efektif apa bila dalam KBM guru dapat 

membelajarkan peserta didik dan memiliki pengaruh yang baik, atau bisa 

dikatakan bahwa pembelajaran tersebut memiliki efek yang baik sehingga dapat 

menuai keberhasilan.
107

 Sementara itu, pembelajaran dapat dikatakan efesien, 

apabila dalam KBM guru dapat mendayagunakan rencana pembelajaran agar 

berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, sehingga tidak membuang-

buang waktu, tenaga dan biaya.
108

 

Pembelajaran akan berjalan secara efektif apabila guru bisa 

mengkondisikan semua komponen pembelajaran dengan baik dan benar. Tujuan 

pembelajaran pada dasarnya bukan hanya mengubah perilaku peserta didik, 

melainkan lebih untuk membentuk fondasi karakter dan membentuk sikap mental 

profesional serta berintelektual tinggi yang berorientasi pada global mindsetdan 

untuk hal, ini diupayakan peningkatan kualitas pembelajaran.
109

Peningkatan 

kualitas pembelajaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. memperbaiki strategi pembelajaran; 

2. menggunakan media dan metode secara tepat; 
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3. guru memiliki kreativitas dan profesionalitas yang tinggi; 

4. adanya komitmen untuk berubah; 

5. menggunakan model pembelajaran konstruktivistik dan kooperatif, serta  

6. menggunakan pembelajaran berbasis CTL (contextual teaching and 

learning).
110

 

1. MemperbaikiStrategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran tidak hanya terbatas pada prosedur kegiatan, tetapi 

termasuk seluruh komponen materi atau paket pengajaran dan pola 

pengajaran.
111

Strategi pembelajaran juga disebut sebagai siasat guru dalam 

mengefektifkan dan mengefesienkan interaksi antara guru, peserta didik, dan 

komponen pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi 

pembelajaran memang harus selalu diperbaiki guna memperoleh keefektifan dan 

keefesianan pembelajaran, karena di dalamstrategi pembelajaran terdapat 

metode dan prosedur yang harus ditempuh oleh peserta didik dan guru dalam 

KBM.
112

 

Pemilihan dan penetapan strategi pembelajaran terdapat beberapa hal 

yang perlu dijadikan sebagai pertimbangan, antara lain sebagai berikut. 

a. Kesesuaian dengan tujuan instruksional yang hendak dicapai. 

b. Kesesuian dengan materi atau bahan pelajaran yang terdiri atas aspek-aspek 

pengetahuan, sikap, dan nilai. 

                                                 
110
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Yatim Riyanto, Paradigma baru Pembelajaran: Sebagai Referensi bagi Pendidik dalam 

Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas  (Jakarta: Kencana, 2010), 131. 
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c. Strategi pembelajaran itu mengandung seperangkat kegiatan pembelajaran 

yang terdiri atas beberapa metode pengajaran yang relevan atau sesuai 

dengan tujuan dan materi pelajaran. 

d. Kesesuaian dengan kemampuan profesional guru dalam melaksanakan 

proses kegiatan pembelajaran. 

e. Memiliki ketersediaan waktu yang cukup, karena berkaitan erat dengan 

waktu belajar dan banyaknya bahan atau materi yang hendak disampaikan 

oleh guru. 

f. Kesediaan unsur penunjang, khususnya media instruksional yang relevan 

dan sarana prasarana yang memadai. 

g. Suasana lingkungan dalam kelas dan lembaga pendidikan sekolah/madrasah 

secara keseluruhan. 

h. Adanya jenis kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta 

didik untuk mencapai tujuan instruksional pembelajaran.
113

 

2. Menggunakan Media dan Metode Secara Tepat 

Ketepatan penggunaan media mempunyai peran tersendiri dalam KBM 

dan guru tidak mungkin menyampaikan materi tanpa adanya media dan 

dipastikan peserta didik akan kebingungan memahami materi tanpa media 

pembelajaran.
114

 Seperti halnya metode, penggunaan media juga harus 

disesuaikan dengan materi yang ingin dan hendak disampaikan oleh guru.
115

 

Dalam pembelajaran, metode yang digunakan tidak cukup dengan hanya 

satu metode saja, semakin banyak metode yang digunakan akan semakin 

menambah semangat belajar peserta didik. Contohnya, ceramah digabung 
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dengan metode bercerita dan tanya jawab. Ketepatan dalam penggunaan metode 

juga membawa efek tersendiri dalam KBM.
116

 Penggunaan metode yang tepat 

akan memperlancar KBM dan materi yang disampaikan guru akan mudah 

diterima/dipahami peserta didik. Guru harus pandai memilah ketepatan metode 

pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. 

3. Memiliki Kreativitas dan Profesionalitas yang Tinggi 

Kegiatan belajar mengajar pada dasarnya merupakan suatu aktivitas yang 

digunakan untuk mengembangkan kreativitas peserta didik. Untuk 

meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta didik, guru dapat menggunakan 

berbagai pendekatan, di antaranya self esteem approach, creative approach, 

value clarification and moral development approach, multiple talent approach, 

inquiry approach, pictorial riddle approach, dan synectics approach.
117

 

a. SelfEsteem Approach (SEA) 

Self esteem approach adalah pendekatan yang dilakukan guru dengan 

memperhatikan pengembangan kesadaran tentang harga diri peserta didik. 

b. CreativeApproach (CA) 

Creative approach adalah pendekatan yang dilakukan guru dengan cara 

mengembangkan problem solving, brain storming, inquiry, dan role playing. 

c. ValueClarification and Moral Development Approach (VCMDA) 

Value clarification and moral development approach adalah 

pendekatan yang dilakukan guru dengan cara mengembangkan pembelajran 

holistik dan humanis, agar sesuai dengan potensi peserta didik menuju 

                                                 
116
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pengembangan intelektual (self actualization). Pendekatan ini mengiringi 

seluruh aspek kepribadian termasuk etika dan moral peserta didik. 

d. MultipleTalent Approach (MTA) 

Multiple talent approach adalah pendekatan yang dilakukan guru 

dengan mengupayakan pengembangan seluruh potensi peserta didik untuk 

membangun konsep diri (self concept) yang menunjang kesehatan mentalnya. 

e. InquiryApproach (IA) 

Inquiry approach adalah pendekatan yang dilakukan oleh guru dengan 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan atau 

melibatkan mental dalam menemukan konsep atau prinsip ilmiah. Kegiatan ini 

dilakukan untuk meningkatkan potensi dan kemampuan intelektualnya (IQ). 

f. Pictorial Riddle Approach (PRA) 

Pictorial riddle approach adalah pendekatan yang dilakukan oleh guru 

dengan mengembangkan metode. Pengembangan metode ini berfungsi untuk 

mengembangkan motivasi dan minat peserta didik dalam diskusi kelompok 

yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. 

g. Synectics Approach (SA) 

Synectics approach adalah pendekatan yang dilakukan oleh guru 

dengan memusatkan perhatian pada aspek kompetensi peserta didik guna 

mengembangkan berbagai bentuk metafora atau kiasan. Berbagai bentuk 

metafora ini berfungsi untuk mengembangkan kreativitas. KBM dimulai dari 

kegiatan yang tidak rasional menuju pemecahan masalah secara rasional. 

4. Adanya Komitmen untuk Berubah 
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Pada setiap pembelajaran, perubahan yang terjadi perlu diiringi dengan 

adanya komitmen. Adanya komitmen dari guru ini akan mendapatkan tanggapan 

yang positif dari peserta didik. Peserta didik memang menghendaki dan selalu 

menanti-nanti perubahan yang akan ditampilkan oleh guru. Bila guru mengajar 

dengan mengunakan teknik dan metode yang tetap, pasti peserta didik akan 

cepat merasa bosan dan tidak tertarik untuk mengikuti pelajaran. Komitmen 

harus dikembangkan oleh seluruh warga sekolah tanpa terkecuali. Oleh karena 

itu, antara guru yang satu dengan yang lain harus saling mengingatkan. 

 

 

5. Menggunakan Model Pembelajaran Konstruktivistik dan Kooperatif 

a. Pembelajaran Konstruktivistik 

Pembelajaran konstruktivistik adalah model pembelajaran yang 

menghendaki peserta didik untuk dapat menyesuaikan diri dengan kadar 

kemampuan (competency) yang dimilikinya sesuai dengan tuntutan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang.
118

 Dalam KBM, 

pembelajaran konstruktivistik lebih menekankan pada aspek pengajaran yang 

bersifat top down daripada bottom up. Hal ini berarti bahwa dalam 

pembelajaran konstruktivistik peserta didik memulai dengan masalah yang 

kompleks untuk dipecahkan, kemudian berusaha untuk menemukan hasil. 

Dalam penemuan hasil ini, peserta didik mendapat bimbingan dan pengarahan 

guru. 

                                                 
118

Yatim Riyanto, 144 



62 

62 

 

Guru hanya menyediakan suasana pembelajaran, peserta didiklah yang 

lebih banyak dalam mendesain dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar. 

Guru tidak secara keseluruhan memberikan pengetahuan kepada peserta didik, 

tetapi peserta didiklah yang harus membangun sendiri pengetahuan dalam 

benaknya tersebut. Dengan kata lain, dalam kegiatan pembelajaran guru 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan ide-ide 

mereka dalam belajar. Pada penerapan ide-ide ini, guru hanya memberikan 

anak tangga saja. Anak tangga inilah yang membawa peserta didik pada 

pemahaman yang lebih luas, dengan catatan bahwa peserta didiklah yang harus 

memanjat sendiri anak tangga tersebut satu demi satu. 

Konstruktivistik berarti sesuatu yang bersifat membangun. Titik 

perhatian dalam pembelajaran konstruktivistik adalah penataan perilaku peserta 

didik. Praktik pebelajaran konstruktivistik dilakukan untuk membantu peserta 

didik dalam membentuk, mengubah diri, atau mentransformasikan informasi 

mengenai pengetahuan baru (acquiring knowledge). 

Pembelajaran konstruktivistik ini merupakan model pembelajaran yang 

dinilai dapat meningkatkan kualitas pebelajaran dengan baik. Karena pada 

dasarnya pembelajaran yang tidak berorientasi pada hasil, tetapi lebih 

memusatkan perhatian dalam berfikir dan prosesnya dengan mengutamakan 

peran peserta didik dalam berinisiatif dan aktif dalam pembelajaran. Oleh 

karena itu, penekanan pembelajarannya lebih bersifat top down daripada 

bottom up yang mendorong peserta didik untuk belajar sendiri  dalam 

discovery learning dengan menerapkan scaffolding, agar peserta didik menjadi 

semakin bertanggung jawab terhadap pembelajarannya sendiri. 
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b. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang dirancang 

secara khusus membelajarkan peserta didik agar memiliki kecakapan 

akademik, kecakapan sosial, dan kecakapan antar pribadi. 16 keberhasilan 

model pembelajaran kooperatif ditentukan oleh tiga faktor, yaitu individual, 

kompetitif, dan kooperatif. Keberhasilan individual adalah keberhasilan 

seseorang (guru atau peserta didik) yang ditentukan oleh orang itu sendiri tanpa 

adanya pengaruh dari orang lain. Keberhasilan kompetitif, yaitu keberhasilan 

yang dicapai seseorang karena adanya kegagalan dari orang lain. Sementara 

itu, kooperatif adalah keberhasilan yang diperoleh oleh seseorang karena 

pengaruh dari adanya keberhasilan yang lain. Hal ini disebabkan, pada 

dasarnya seseorang tidak dapat mencapai keberhasilan dengan sendirian. 

6. Menggunakan Pembelajaran Berbasis CTL (Contextual Teaching and 

Learning) 

Pembelajaran berbasis kontekstual adalah suatu konsep belajar yang 

digunakan untuk membantu guru dalam mengaitkan antara meteri yang 

diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik. Hal tersebut mendorong 

peserta didik untuk menerapkan pengetahuan yang dimilikinya ke dalam 

kehidupannya sehari-hari dengan melibatkan tujuh komponen utama dalam 

pembelajaran efektif.
119

 Ketujuh komponen tersebut di antaranya adalah 

kostruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, 
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refleksi, dan penilaian sebenarnya.
120

 Karakteristik pembelajaran CTLadalah 

sebagai berikut. 

a. Melakukan hubungan yang bermakna. Artinya peserta didik mampu 

mengatur dirinya sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam 

mengembangkan minat, orang yang mampu belajar sendiri, dan mampu 

belajar sambil berbuat; 

b. Melakukan berbagai kegiatan yang signifikan; 

c. Belajar yang diatur sendiri; 

d. Bekerja sama; 

e. Berfikir kritis dan kreatif; 

f. Mengasuh dan memelihara pribadi peserta didik; 

g. Mencapai standar yang tinggi; 

h. Menggunakan penilaian autentik.
121

 

Pembelajaran CTL diterapkan dan dilaksanakan untuk membantu 

peserta didik dalam mempelajari apa yang bermanfaat bagi dirinya, sehingga 

pembelajaran CTL memiliki moto ysng unik, yaitu cara yang terbaik adalah 

peserta didik mengkonstruksikan sendiri secara aktif pemahamannya itu. 

Dengan adanya CTL, peserta didik diharapkan dapat belajar melalui 

mengalami bukan menghafal. CTL dapat dijalankan tanpa harus mengubah 

tatanan kurikulum yang sudah ada, sehingga bisa diterapkan pada kurikulum 

yang ada pada saat ini. Dalam pembelajaran CTL, peserta didik perlu 

mengerti tentang makna belajar, apa manfaat dari belajarnya itu, dan apa 
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kegunaan dari belajarnya itu untuk kehidupannya nanti. Sementara itu, pada 

pembelajaran CTL guru bertugas membantu peserta didik. Implementasi CTL 

mencakup proses belajar, transfer belajar peserta didik sebagai pembelajar, 

dan pentingnya lingkungan belajar.  
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BAB III 

SUPERVISI AKADEMIK DALAM PENINGKATAN  

MUTU PEMBELAJARAN DI MI AL-HUDA PACITAN 

A. Paparan Data Umum    

1. Letak Geografis dan Keadaan Lingkungan 

MI al-Huda Pacitan terletak di Jl. Wachid Hasyim No. 66 Kelurahan Ploso 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
122

Madrasah tersebut terletak di titik 8° 12" 

28,283' LS dan 111° 6" 5,739' BT
123

. MI al-Huda terletak sekitar 5 km dari 

Jantung Kota Pacitan dan berada diwilayah yang padat penduduk. Bahkan, 

madrasah tersebut berada di tengah-tengah sekolah-sekolah dan madrasah-

madrasah lainnya.
124

 

Sekolah dan madrasah disekelilingMI al-Huda Pacitan, di antaranya adalah 

SD Negeri Ploso 2 yang berjarak 1,5 km di sebelah Utara, SD Negeri Ploso 1 

berjarak 1,5 km dan MI Muhammadiyah Baleharjo berjarak 2,5 km di sebelah 

Timur Laut, SD al-Istiqomah berjarak 1,5 km di sebelah Timur, SD al-Muhajirin 

Ploso berjarak 2 km di sebelah Selatan dan MIN Sidoharjo berjarak 3 km di 

sebelah Barat. 

2. Profil 

a. Identitas Madrasah 

Identitas MI al-Huda selengkapnya adalah sebagai berikut.
125

 

1) Nama Madrasah   : MI al-Huda 

2) Nomor Statistik Madrasah : 111235010044 

                                                 
122
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123
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3) Nomor NPSN   : 60714189 

4) Telepon    : (0357) 881643 

5) E-mail    : mialhudaa@yahoo.com 

6) Nama Yayasan   : Yayasan Perguruan Islam al-Huda  

7) Tahun Berdiri   :1945 

8) Status Madrasah  : Swasta 

b. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah 

1) Visi 

Visi MI al-Huda adalah “Teladan dalam IMTAQ dan IPTEK, berpestasi 

akademis dan non akademis serta berwawasan kebangsaan”.126
 

2) Misi 

MI al-Huda merumuskan  lima butir misi untuk mencapai visi. Kelima 

bitir Misi MI al-Huda adalah a) menyelenggarakan pendidikan agama islam 

secara praktis dan teoristis, b) menerapkan dan membudayakan perilaku islami 

dalam keseharian, c) menyelenggarakan pembelajaran bermutu berdasarkan 

IPTEK, dan d) melaksanakan pembinaan kesiswaan berdasarkan bakat dan 

kemampuan, serta e) menanamkan patriotisme siswa melalui kegiatan upacara 

dan hari besar nasional.
127

 

3) Tujuan  

MI al-Huda selain merumuskan visi dan misi juga merumuskan tujuan 

yang tertuang dalam enam butir. Keenam butir rumusan tujuan MI al-Huda 

adalah a) penguasaan ilmu pengetahuan dengan semangat belajar tinggi,           

b) mengembangkan kreativitas siswa melalui kegiatan intra dan ekstra kurikuler, 

                                                 
126

Observasi, Pacitan, 5-5-2017. 
127

Ibid.  

mailto:mialhudaa@yahoo.com


68 

68 

 

d) meningkatkan kinerja semua warga madrasah dalam upaya meningkatkan 

mutu, e) mewujudkan budaya madrasah yang berkepribadian luhur dan bertaqwa 

kepada Allah SWT, dan f) mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana 

pendukung pembelajaran yang lengkap dan berfungsi secara optimal, serta g) 

menghasilkan lulusan yang mampu bersaing untuk melanjutkan ke jenjang yang 

lebih tinggi. 

3. Kondisi Pendidik dan Peserta Didik 

MI al-Huda memiliki jumlah keseluruhan personil sebanyak 25 orang. 

Dari 25 orang tersebut adalah 20 orang Tenaga Guru/Pendidik, dan 4 Tenaga 

Kependidikan, yaitu 3 orang Tata Usaha, 1 orang bagian kebersihan dan 1 orang 

Satpam.
128

 

Jumlah siswa MI al-Huda bisa dikatakan banyak jika dilihat 

keberadaannya yang berada di tengah-tengah sekolah dan madrasah yang lain. 

Jumlah keseluruhannya yaitu 403 anak laki-laki dan perempuan dari 15 

rombongan belajar.
129

 

4. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar 

Pelaksanaan proses belajar mengajar dilaksanakan pada hari Senin sampai 

dengan Sabtu pagi hari. Dengan jam masuk pukul 07:00 WIB sampai dengan 

pukul 12:00 WIB.
130

 Kurikulum yang digunakan saat ini adalah kurikulum KTSP 

2006 untuk kelas 3 dan 6, kurikulum K13 untuk kelas 1, 2, 4 dan 5.
131
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B. Paparan Data Khusus   

1. Analisis Kebutuhan Pembelajarandi MI al-Huda 

a. Analisis Harapan Pemangku Kepentingan 

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat memenuhi 

kebutuhan pelanggan. Hal ini menjadi perhatian MI al-Huda untuk dicermati 

karena setiap wali murid yang mengantarkan putra-putrinya untuk mengenyam 

pendidikan di sana mempunyai keinginan/harapan. Menurut Kepala MI al-Huda 

para orang tua mengantarkan ke MI al-Huda adalah agar memiliki pemahaman 

agama yang baik. Berikut yang disampaikan oleh Kepala MI al-Huda.
132

 

“Para orang tua itu 90% berharap anaknya sekolah di sini agar pengetahuan 
agamanya bagus. Terbukti mereka sangat senang setelah melihat 

perkembangan putra-putrinya dalam hal sholat dan mengaji. Dan kami 

berkomitmen, setelah lulus dari sini, anak-anak itu sudah bagus sholat dan 

bacaannya,bagus mebaca al-Qur‟annya. Bahkan kami mengupayakan 
mereka (lulusan MI al-Huda) sudah hafal al-Qur‟an Juz 30.” 

 

Ungkapan yang disampaikan oleh Kepala MI al-Huda terbukti dengan apa 

yang disampaikan oleh wali murid, Rudianto yang merupakan ayah dari Salsabila 

kelas 4, setelah peneliti menanyakan alasan mengapa memilih MI al-Huda sebagai 

tempat pendidikan putrinya. Beliau mengatakan: “Agar agama anak saya baik, 

Pak. Saat ini saya sudah merasakan perubahan positif yang dialami anak saya di 

rumah. Banyak sekali perubahan-perubahannya. Sholatnya rajin, mengajinya baik, 

akhlaknya dengan orang tua baik dan masih banyak lagi yang saya tidak bisa 

menyampaikan semuanya. Kalau saya sebutkan tidak enak, Pak… ” 133
 

Dan pernyataan Kepala MI al-Huda tersebut diperkuat pernyataan Bu 

Murniatin (guru kelas 2) dan Pak Aziz (guru mapel) yang menyampaikan kepada 

peneliti bahwa keinginan para wali murid menyekolahkan putra-putrinya ke MI 
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al-Huda adalah agar akhlaknya baik, sholat dan bacaannya baik.
134

 Jika dilihat 

dari perkembangan jumlah siswa yang dapat dijadikan indikator bahwa 

kepercayaan masyarakat sangat besar.
135

 Kondisi siswa MI al-Huda mengalami 

perkembangan yang sangat pesat jika dibandingkan sejak tahun 2012 dengan 

tahun 2017. Pada tahun 2012 madrasah tersebut memiliki 11 rombel dan jumlah 

siswa keseluruhan 260 anak.
136

 Saat ini (Tahun 2017) madrasah tersebut memiliki 

15 rombel dengan siswa keseluruhan sebanyak 403 anak. 

Kepala MI al-Huda menyambut maksud para wali murid agar anaknya 

mendapat pendidikan agama yang lebih baik dengan komitmennya untuk 

memperbaiki mutu pembelajaran di madrasahnya. Karena ujung tombak 

pendidikan baik di madrasah adalah para guru pendidiknya. Kepala Madrasah 

selalu memperhatikan pembelajaran guru-guru bawahannya kepada siswa-siswi di 

madrasahnya. Beliau selalu memberi motivasi kepada guru-guru bawahannya 

untuk selalu meningkatkan kualitas pembelajaran pada setiap kesempatan 

terutama dalam rapat yang diselenggarakan tiap bulan.
137

 

Harapan pemangku kepentingan selain orang tua peserta didik adalah 

harapan pemerintah. Pemerintah menetapkan tujuan pendidikan nasional yang 

tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 3 yang berbunyi: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak 

serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
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berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggungjawab.”138
 

 

Harapan yang diinginkan oleh MI al-Huda dan yayasan yang menaunginya 

tidak berbeda yaitu tercapainya tujuan madrasah yang sudah dirumuskan bersama 

sebagaimana yang peneliti saksikan bahwa tekad MI al-Huda sangat sunguh-

sungguh dalam hal ini dengan terlihatnya pamlet-pamlet dan baliho yang berisi 

visi, misi dan tujuan madrasah di tempat-tempat yang strategis. MI al-Huda 

sendiri memiliki harapan terhadap peserta didik dan lulusannya yang berupa; 

1) siswa-siswi dan lulusannya menjadi pribadi yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT 

2) siswa-siswi dan lulusannya mampu membaca al-Quran dengan baik dan benar 

3) lulusannya mampu mendirikan sholat 5 waktu dengan dengan baik dan benar 

serta disertai kesadaran diri 

4) lulusan MI al-Huda dapat masuk/diterima, mampu mencapai dan 

mempertahankan prestasi di jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

5) lulusannya mampu hafal al-Quran Juz 30.
139

 

b. Analisis Peserta Didik 

Pendidikan merupakan proses yang ditujukan untuk perubahan dan 

perkembangan karakter, mental dan pengetahuan serta kemampuan peserta 

didik. Tetapi peserta didik yang diproses memiliki keunikan-keunikan watak dan 

tingkah laku masing-masing. Antara satu peserta didik dengan yang lainnya 

memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini membuat pembelajaran di kelas 

harus memperhatikan metode dan strategi pembelajaran. Untuk menyikapi hal 

ini, Kepala Madrasah melakukan pengamatan karakter kepada peserta didik 
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dengan memberi kebebasan sekaligus mengamati karakter peserta didiknya di 

tingkat awal/kelas satu. Sebagaimana yang disampaikan Kepala MI al-Huda 

sebagai berikut: 

“saya menyikapi dengan kondisi karekter anak yang dari tahun ke tahun 
berubah. Di awal semester siswa masuk, itu saya memberi pemahaman 

kepada guru, mereka kan masih baru, nah dalam semester pertama guru-

guru wajib mempelajari psikis anak, dalam hal ini: sifat, kepribadian, 

karakter itu harus sudah terekam di semester satu. Jadi… katakanlah mode 
interaksinya bagaimana… model cara belajarnya bagaimana… Nah, di 
saat itu pula saya minta kepada bapak ibu guru untuk tidak menarget 

secara akademis. Jadi akademis di semester satu itu sayaloss. Jadi saya 

minta kepada bapak ibu guru tidak menarget nilai akademis. Yang penting 

siswa diajari membaca dan menghitung. Masalah pelajaran yang lain, 

mereka hanya ngikut saja. Belum saya target nilainya harus sekian, tidak. 

Itu untuk anak kelas rendah. Nah, untuk anak kelas atas semisal anak kelas 

4 itu guru harus menggunakan metode dengan menyesuaikan karakter 

anak. Terutama dengan adanya supervisi yang saya lakukan.”140
 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Bu Murniatin bahwa karakter siswa-

siswi MI al-Huda sangat berbeda-beda. Dari tahun ke tahun siswa baru selalu 

berbeda-beda watak dan karakteristiknya. Peserta didik MI al-Huda berasal dari 

masyarakat yang beraneka ragam dalam hal kecerdasan, keaktifan, dan 

pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya.
141

 

Keanekaragaman karakter peserta didik di MI al-Huda menuntut 

madrasah untuk kreatif. Model pembelajaran yang dipraktikkan mampu 

membawa siswa atau membentuk karakter siswa ke arah yang sudah menjadi 

tujuan pendidikan. Pembelajaran di madrasah tersebut bisa membantu peserta 

didik dalam membentuk, mengubah diri, atau mentransformasikan informasi 

mengenai pengetahuan baru. 

Pembelajaran yang dilakukan di MI al-Huda, selain mampu membawa 

siswa untuk membentuk karakter siswa ke arah yang sudah menjadi tujuan 
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pendidikan, juga mampu mendorong peserta didik untuk menerapkan 

pengetahuan yang dimilikinya kedalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, 

perubahan karakter yang diharapkan oleh seluruh stake holder dapat terwujud.  

Kegiatan pembelajaran di MI al-Huda dapat tercapai dengan baik karena 

faktor yang paling dominan, yaitu keseriusan pendidiknya dalam mendidik 

siswa-siswinya. Prestasi akademik dan non-akademik di MI al-Huda sudah 

cukup kuat untuk menjadi bukti beberhasilan pembelajaran yang 

diselenggarakan.  

c. Analisis Media Pembelajaran 

Kondisi karakter peserta didik yang berbeda-beda harus dicermati dan 

disikapi dengan baik dan benar. Hal ini membuat Kepala MI al-Huda harus bisa 

menyesuaikan media pembelajaran yang digunakan. Menurut Bu Murniatin, 

penggunaan media untuk siswa harus benar-benar mampu mengatasi 

keanekaragaman siswa. Media pembelajaran harus bisa mengantarkan informasi 

kepada setiap siswa dengan baik, di antaranya adalah benda-benda riil yang 

memungkinkan untuk ditunjukkan kepada siswa. Peneliti menyaksikan bahwa 

media yang tercanggih yang digunakan di MI al-Huda saat ini adalah 

proyektor.
142

 Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala MI al-Huda berikut 

ini: 

“Penggunaan LCD (proyektor) sebagai alat bantu saat ini, dapat 

menghemat waktu, Pak. Misalnya kalau pagi, LCD kan sudah menetap di 

atas tempatnya. Permanen. Nah, tinggal colok langsung on… di situ RRP 

bisa langsung bisa ditampilkan di layar. Sehingga, 1) guru bisa memandu 

anak-anak untuk membaca dengan lengkap. Karena di awal pelajaran 

siswa harus tahu apa yang harus saya bisa itu bisa diketahui dengan cepat. 

Kemudian kalau ada tampilan-tampilan apa misalnya itu bisa ditampilkan 

pula. Bahkan video-video pun bisa ditampilkan. Dan kalau guru memiliki 
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perintah apa, itu, guru sudah jarang sekali menulis. Sehingga pembelajaran 

yang bermutu dilembaga kami selain memang harus prosedural secara 

pedagogiknya misalnya guru harus prosedural menyiapkan RPP dari awal 

harus urut, itu bisa didukung dengan alat itu. Dan bermutu itu selain guru 

itu bagaimana mengajar, juga bagaimana siswa mudah menerima pelajaran 

dan berfikirnya langsung konkrit. Tidak sulit-sulit membayangkan lagi. 

Sehingga dengan sistem pembelajaran seperti itu saya yakin madrasah atau 

sekolah manapun akan memiliki mutu pembelajaran yang baik.”143
 

 

Pemaparan Beliau yang panjang lebar itu juga menjelaskan bahwa setiap 

guru harus memiliki Laptop untuk menggunakan media proyektor. Karena 

dengan media pembelajaran ini, siswa yang mulai menurun semangatnya bisa 

semangat kembali dengan ditunjukkan gambar-gambar lucu atau film-film yang 

menghibur sebagai penyegar.
144

 

Media pembelajaran yang tidak kalah penting sebagaimana yang peneliti 

saksikan adalah, papan tulis/white board juga tetap digunakan di MI al-Huda. 

Bahkan media audio yang berupa speaker terpasang di setiap kelas.
145

 Sehingga, 

untuk kegiatan tartil al-Qur‟an di pagi hari untuk peserta didik dapat 

diperdengarkan dari satu tempat dan satu pembimbing terlaksana dengan baik 

dengan peserta didik tetap berada di dalam kelasnya masing-masing dengan 

tetap ditemani guru mapel jam pertama. Kepala MI al-Huda mengatakan: 

“Setiap pagi anak-anak diajak mengaji dengan menyimak pembimbing 

tartil al-Qur‟an di dalam kelasnya masing-masing. Meskipun ada 15 kelas, 

kegiatan berjalan dengan baik dengan adanya speaker yang kami pasang di 

setiap kelas. Jadi mereka diperdengarkan murotal dari pembimbing dan 

mereka menyimak. Itu berjalan setiap pagi, Mas. Alhamdulillah orang tua 

mereka sangat senang dan merasakan perkembangan anaknya dalam 

membaca al-Qur‟an.”146
 

 

Media pembelajaran yang lain dapat peneliti saksikan berupa sarana-

sarana bermain semacam ayunan, halang-rintang yang berada di dekat pintu 
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gerbang dan pos satpam.
147

 Media tersebut juga tetap dibutuhkan oleh siswa 

yang baru masuk dan memerlukan adaptasi dari lingkungan belajar sebelumnya 

(mungkin TK, RA ataupun BA) ke lingkungan belajar yang baru yaitu MI al-

Huda. 

Ketepatan penggunaan media memiliki peranan yang sangat penting 

dalam pembelajaran yang bermutu. Penggunaan media pembelajaran yang tepat 

juga dapat meningkatkan pemahaman, sehingga siswa tidak salah 

membayangkan atau menafsirkan informasi yang disampaikan oleh guru MI al-

Huda. 

2. Supervisi terhadap Perangkat Pembelajarani MI al-Huda 

Supervisi bukanlah sekedar menilai dan mengevaluasi serta mencari-cari 

kekeliruan saja. Tetapi supervisi juga berisi memberi motivasi, mengarahkan dan 

membimbing di dalamnya. Sehingga, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh guru 

dapat segera teratasi. Tanpa adanya  supervisi akademik, kualitas pembelajaran 

yang diselenggarakan di madrasah tidak akan mengalami kemajuan, bahkan yang 

mungkin terjadi adalah semakin lama akan semakin menurun. Kepala MI al-Huda 

mengatakan: 

“Kalau supervisi tidak dilakukan lagi (dihentikan), saya kira lambat laun 

akan kembali lagi. „halah ora dianu ae…‟ artinya kualitas akan turun lagi, Pak, 

kalau tidak disupervisi. Jadi, supervisi itu tetep saya move-kan.”148
 

a. Patokan/Standar Perangkat Pembelajaran  

Pembelajaran meliputi kegiatan yang dilakukan guru mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan program tindak lanjut 
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yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. 

Artinya, guru merencanakan program pengajaran, membuat persiapan 

pengajaran yang hendak diberikan. Pengajaran merupakan rangkaian peristiwa 

yang direncanakan untuk disampaikan, untuk menggiatkan dan mendorong 

belajar siswa yang merupakan proses merangkai situasi belajar agar belajar lebih 

mudah. Dalam hal ini, guru harus membuat perangkat pembelajaran sebelum 

pembelajaran dimulai didalam kelas. Perangkat pembelajaran tersebut harus 

memperhatikan kebutuhan pembelajaran.  

Kepala MI al-Huda menekankan agar pembuatan perangkat pembelajaran 

sesuai dengan visi dan misi madrasah, karakter siswa, media pembelajaran. 

Kepala MI al-Huda, tidak menetapkan patokan atau standar pembuatan 

perangkat pembelajaran, dalam hal ini adalah RPP, Silabus, Kalender 

Pendidikan, Prota, Promes dan Minggu Efektif. Patokan atau standar perangkat 

pembelajaran tersebut sudah ada dari Diknas. Jadi, pembuatan perangkat 

pembelajaran harus sesuai poin-poin yang ada dalam aturan dari Diknas tersebut 

dalam Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses yaitu pada 

RPP memuat komponen-komponen: a) identitas sekolah yaitu nama satuan 

pendidikan, b) identitas mata pelajaran atau tema/subtema, c) kelas/semester, d) 

Materi pokok, e) alokasi waktu, f) tujuan pembelajaran, g) kompetensi dasar dan 

indikator pencapaian kompetensi, h) materi pembelajaran, i) metodepembelajar-

an, j) media pembelajaran,k) sumber belajar, l) langkah-langkah pembelajaran, 

m) penilaian hasil pembelajaran.
149

 Pernyataan tersebut dapat peneliti jumpai 

pada perangkat pembelajaran yang terkumpul di ruang Kepala Madrasah.
150
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Kepala Madrasah menambahkan, meskipun patokan dari Kemdiknas 

sudah jelas tapi kepala mengoreksi kesesuaian perangkat pembelajaran yang 

dibuat dengan materi ajar, media pembelajaran. Dan nantinya ketika observasi 

kelas dilaksanakan, poin-poin pada perangkat pembelajaran tersebut dicocokkan 

dengan pelaksanaan pembelajaran dengan siswa. Kepala madrasah mengatakan: 

“ketika observasi kelas sudah terlaksana, Mas. Perangkat pembelajarannya 

saya minta sebelum guru masuk kelas. Ketika di dalam kelas, katakanlah 

RPP, betul tidak RPP yang dibuat itu berjalan sesuai dengan proses 

pengajaran. Kadang-kadang ada yang strateginya kurang sesuai. 

Seharusnya materi begini, strateginya begini. Bagaimana mengawali 

pembelajaran, bagaimana bertanya, melakukan penguatan kepada siswa 

dan sampai melakukan penutupan pembelajaran harus sesusai. Pernah ada, 

mengakhiri pembelajarannya itu tidak memancing rasa ingin tahunya 

siswa. Nah… itu juga tidak pas, dan saya kupas tuntas di sesi diskusi 
setelah pertemuan di ruang ini atau kadang-kadang diperpus, sesuai 

dengan situasi dan kondisi, Mas. Bahkan kadang-kadang pemakaian 

bahasa juga saya kritisi, Mas…”151
 

 

Pernyataan kepala madrasah di atas senada dengan yang disampaikan Bu 

Murniatin yang mengatakan bahwa kepala madrasah tidak menetapkan dalam 

membuat perangkat pembelajaran. Kepala madrasah memberi contoh model 

perangkat pembelajarannya, tetapi model diperbolehkan berbeda. Bu Murniatin 

juga menambahkan bahwa kepala madrasah memberi kebebasan tetapi tetap 

harus memperhatikan aturan yang ada.
152

 

b. Membimbing Guru Membuat Perangkat Pembelajaran 

Kepala madrasah MI al-Huda sangat telaten dalam memotivasi dan 

membimbing bawahannya dalam membuat perangkat pembelajaran. Beliau 

selalu memberi dorongan dari dalam atau selalu membangun kesadaran diri 

untuk menjadi pendidik yang baik/bermutu.
153
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Pernyataan kepala madrasah sesuai dengan pengakuan para guru 

bawahannya, di antaranya adalah Bu Murniatin dan Pak Aziz. Bu Murni 

mengatakan bahwa Kepala MI al-Huda sangat humanis dan sabar dalam 

membimbing guru bawahannya. Dan diperkuat lagi dengan pengakuan Pak Aziz 

yang merasa bahwa melakukan pembalajaran yang bermutu adalah kewajiban 

setiap individu guru, jadi dengan senang hati jika perangkat pembelajarannya 

diperiksa dalam rangka supervisi akademik.
154

 

Memotivasi guru di madrasahnya selalu dilakukan setiap kesempatan 

rapat. Kepala madrasah mengadakan pelatihan guru dalam pembuatan perangkat 

pembelajaran khusus untuk guru-guru MI al-Huda. Selain itu, kepala 

mengadakan rapat minimal setiap satu bulan sekali. Kepala Madrasah 

mengatakan: 

“saya selalu mengingatkan guru-guru saya untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran, Mas. Seringkali saya katakan kepada beliau-beliau bahwa 

saat ini madrasah ini memiliki siswa banyak, tapi bisa saja besok madrasah 

ini bangkrut karena kelengahan kita. Saya juga menggambarkan bahwa 

kebagkrutan madrasah ini bisa disebabkan banyak hal dan mungkin karena 

masalah sepele. Saya juga buat pengandaian seumpama satu wali murid 

kecewa dengan pembelajaran di Madrasah ini, maka akan dengan mudah 

menular/mempengaruhi orang tua lain di daerah sini. Jadi saya sangat 

mewanti-wanti kepada guru-guru di sini untuk totalitas dan loyal dengan 

Madrasah ini. Itu salah satu yang saya lakukan sehingga guru di sini sadar 

dan semangat membuat perangkat pembelajaran, Mas...”155
 

 

c. Pemeriksaan Perangkat Pembelajaran 

Pemeriksaan perangkat pembelajaran bertujuan untuk menghindari 

kekeliruan yang berlanjut hingga pelaksanaan pembelajaran. Kekeliruan yang 

adabaik kesesuaian materi, metode, media pembelajaran ataupun aspek yang lain 

dapat sesegera mungkin dibenahi/dibetulkan dengan adanya pemeriksaan 
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perangkat pembelajaran sebelum pelaksanaan pembelajaran. Setelah 

pemeriksaan perangkat ada pengesahan atau penanda tanganan dari Kepala 

Madrasah.
156

 

Pemeriksaan perangkat pembelajaran di MI al-Huda dilakukan satu 

minggu sebelum pelaksanaan pembelajaran dilakukan. Paling akhir satu hari 

sebelum pelaksanaan pembelajaran. Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan diluar 

kegiatan observasi kelas. Pemeriksaan perangkat juga bertujuan untuk 

mengetahui kesulitan/masalah yang dihadapi guru.  

Perangkat pembelajaran diminta untuk dilihat dan dicocokkan dengan 

proses pembelajaran pada saat observasi kelas dilaksanakan, misalnya cocokkah 

strategi dan metode pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan rencana yang 

dibuat, sesuaikah media pembelajaran dengan materi. Kepala Madrasah 

menjelaskan sebagai berikut: 

“perangkat mengajar guru itu saya periksa dulu satu minggu sebelum 

mengajar. Saya tandatangani saat itu juga. Tapi pada waktu supervisi saya 

tarik lagi. Saya kroscek sesuai atau ndak. Kan sebelum supervisi itu 

perangkat diserahkan dulu, lalu mengajar. La saat mengajar itu saya 

kroscek terus, apakah sama dengan yang direncanakan. Misalnya dalam 

RPP ada metode diskusi tapi prakteknya kok tidak? Berarti mengajarmu 

tidak pakai RPP. Ini berarti RPP hanya sarat wajib atau formalitas... 

Mengajarnya ya harus sesuai dengan rencana yang dibuat, jangan hanya 

formalitas…. Kadang-kadang tak begitukan, Pak. Jadi kalau RPP-nya 

strateginya ini ya mengajarnya harus pakai ini… jangan pindah….”157
 

 

Dari uraian Kepala Madrasah di atas waktu pemeriksaan perangkat 

pembelajaran dilakukan pada waktu satu minggu sebelum digunakan mengajar 

sekaligus penandatanganan dan saat disupervisi (observasi kepala madrasah di 

kelas). Baik saat penandatanganan maupun saat observasi kepala madrasah di 

kelas, perangkat pembelajaran dikoreksi oleh kepala madrasah dengan detail.  
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Pemeriksaan dan penandatanganan perangkat pembelajaran ini juga 

menjadi motivasi guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Karena dengan 

perangkat pempelajaran yang tidak benar, kemungkinan kesalahan dalam 

pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih besar. Selain itu, pemeriksaan menjadi 

kontrol mutu membelajaran ke arah yang lebih baik. Menurut pengakuan Pak 

Aziz yang diwawancarai oleh peneliti, pemeriksaan perangkat pembelajaran 

sangat membantu mereka dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Dan 

berikut ini penyampaian Pak Aziz: “Misalnya pembuatan RPP, Pak Zainal itu 

kan detail sekali. Contoh redaksi penulisan, kalau redaksi copi-paste itu kan 

banyak yang tidak sesuai dengan kondisi. Itu ditunjukkan. Seharusnya ini 

dirubah menjadi seperti ini. Medianya kalau di sana tidak ada LCD, karena di 

sini ada LCD-nya bisa ditambahkan karena itu menjadi sarana utama.”158
 

Perangkat pembelajaran yang selalu diperiksa oleh kepala madrasah 

adalah RPP, Promes, Rencana Minggu Efektif, Kalender Pendidikan, Daftar 

Nilai dan Silabus.
159

 Di antara perangkat-perangkat pembelajaran tersebut, yang 

diutamakan dalam pemeriksaan adalah RPP. Karena RPP merupakan 

perencanaan mengenai apa yang akan dilaksanakan pada pembelajaran yang 

akan dilakukan. Sehingga, pelaksanaan pembelajaran dapat terarah dan berjalan 

dengan efektif dan efesien. 

3. Pelaksanaan Supervisi Akademik di MI al-Huda 

Guru merupakan ujung tombak dari tercapainya cita-cita mencerdaskan 

bangsa. Guru MI al-Huda menjadi penentu keberhasilan tercapainya tujuan 

pendidikan baik tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan yang 
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telahdirumuskan oleh madrasah itu sendiri. Meskipun demikian, guru MI al-Huda 

tetaplah seorang manusia yang juga mengalami kenaikturunan disiplinan, 

semangat dan motivasi dalam tugasnya melaksanakan pembelajaran di kelas. 

Terkait dengan itu, Kepala MI al-Huda melakukan supervisi akademik untuk terus 

meningkatkan mutu pembelajaran di madrasahnya. Kepala MI al-Huda 

mengatakan bahwa supervisi akademik di lembaganya akan terus dilakukan 

meskipun saat ini guru-guru bawahannya, hampir semua, sudah dinilai baik oleh 

beliau. Kepala MI al-Huda mengatakan: 

“Kalau supervisi tidak dilakukan lagi (dihentikan), saya kira lambat laun 

akan kembali lagi. „halah ora dianu ae…‟ artinya kualitas akan turun lagi, Pak, 

kalau tidak disupervisi. Jadi, superisi itu tetep saya move-kan.”160
 

Dan menurut pengakuan salah seorang guru MI al-Huda mengatakan 

bahwa meskipun setiap semester disupervisi, namun masih sering ada poin yang 

nilainya rendah meskipun poin yang dulu rendah pada sepervisi berikutnya 

meningkat.
161

 Hal ini dapat peneliti temui pada dokumen supervisi.
162

 

a. Waktu Pelaksanaan Supervisi Akademik 

Supervisi di MI al-Huda sudah terlaksana sejak sebelum tahun 2009 

tetapi baru bisa terlaksana dengan optimal mulai tahun 2012 oleh Bapak Zainal 

Nurudin yang menjabat sebagai kepala madrasah dari tahun 2010 sampai 

sekarang.
163

Hal tersebut dikuatkan dengan adanya dokumen supervisi yang 

peneliti dapatkan di ruang Kepala Madrasah.
164

Pelaksanaan supervisi akademik 
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di MI al-Huda yang paling memiliki peranan dalam peningkatan mutu 

pembelajaran adalah supuevi akademik yang dilakukan oleh kepala madrasah.  

Pelaksanaan supervisi akademik di MI al-Huda dilakukan langsung oleh 

kepala madrasah. Waktu pelaksanaan observasi kelas yang bersifatterprogram di 

MI al-Huda dilakukan kepada setiap guru adalah satu kali dalam satu semester 

yaitu setiap minggu pada Bulan Februari dan Maret pada semester genap dan 

Bulan Agustus dan September pada semester ganjil. Sebelum pelaksanaan, 

Kepala MI al-Huda memberitahukan kepada guru-guru bawahannya bahwa 

dalam waktu dekat akan dilakukan supervisi akademik, biasanya di Bulan 

Agustus pada semester ganjil dan Bulan Februari pada semester genap.
165

 

Hal ini juga dapat peneliti lihat pada dokumen hasil supervisi akademik 

beberapa periode.
166

 Secara tepat, waktu pelaksanaannya tidak diberitahukan 

dengan pertimbangan; 1) agar semua guru selalu siap dan memperhatikan 

pebelajaran dan 2) karena kesibukan Beliau sebagai kepala madrasah yang 

seringkali ada kepentingan mendadak.
167

 Apa yang disampaikan Beliau sama 

dengan apa yang disampaikan Pak Aziz (guru MI al-Huda) berikut ini: 

“Kalau supervisi akan dilakukan itu guru-guru diberi tahu secara tidak 

langsung di papan pengumuman. Tapi kalau jadwal tersendiri yang sesuai 

program kepala madrasah, tidak ada.”168
 

Pelaksanaannya pada waktu jam-jam awal dengan pertimbangan baik 

guru maupun siswa masih memiliki semangat tinggi.
169
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Supervisi yang dilaksanakan Kepala Madrasah tersebut di atas, di 

samping supervisi yang sudah terprogram, kepala sering melakukan kunjungan 

untuk supervisi secara mendadak dan secara diam-diam di sampimg kelas tanpa 

memberitahukan kepada guru sebelumnya. Jika ada ketidaksesuaian dalam 

mengajar, guru diberitahu kekeliruan/kekurangannya di luar kelas. Di samping 

itu, di MI al-Huda diadakan rapat guru setiap sebulan sekali.
170

 

b. Aspek-aspek yang Diamati dalam Pelaksanaan Supervisi 

Aspek-aspek yang diamati dalam pelaksanaan supervisi akademik di MI 

al-Huda selain perangkat pembelajaran adalah: 

1) Pra Pembelajaran 

2) Membuka Pembelajaran 

3) Kegiatan Inti Pembelajaran 

4) Pemanfaatan Media Pembelajaran 

5) Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

6) Penggunaan Bahasa 

7) Penutup.
171

 

Kepala Madrasah memaparkan aspek-aspek yang diamati dalam 

pelaksanaan supervisi akademik sebagai berikut: 

“saya kalau mensupervisi itu sebelum guru masuk itu sudah saya amati, 
Mas. Kemudian cara membuka pelajaran apakah melakukan dialog-dialog 

ringan atau langsung bertanya kepada murid, misalnya, “kemarin sampai 
mana?” kan itu untuk guru jaman sekarang sudah sangat jelek, Mas. Guru 

kok bertanya kepada muridnya. La terus muride takon sopo…. Hehe… 
(penjelasan kamad dengan sedikit gurauan). Terus dalam kegiatan inti 

pelajaran, saya perhatikan metode dan strategi yang digunakan. Misalnya 

ada siswa yang tidak bisa kemudian disuruh maju, itu saya ingatkan pelan-
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pelan. Atau kalau ada metode atau strategi lain yang tidak sesuai, saya 

tidak segan-segan memberi contoh.”172
 

 

Untuk pemanfaatan Media belajar, Kepala Madrasah memprogramkan 

guru wajib bisa dan punya laptop karena setiap ruangan dipasangi proyektor 

(LCD) sebagai media pembelajaran. Hal ini dapat ditemui di setiap kelas.
173

 

Selain media pembelajaran proyektor, dalam mensupervisi, Kepala Madrasah 

memperhatikan proses pembelajaran yang kaitannya dengan penggunaan media 

sudah sesuai dengan materi yang diajarkannya atau tidak.
174

 

Penilaian di akhir pembelajaran dalam rangka untuk mengetahui 

penyerapan pembelajaran, penggunaan bahasa dan penutup menjadi perhatian 

dari pada supervisi akademik yang dilakukan kepala MI al-Huda. Seluruh hal 

yang menjadi aspek penilaian dalam supervisi diperhatikan dan dicatat oleh 

kepala MI al-Huda.
175

 

Data yang berupa dokumen supervisi akademik menunjukkan nilai setiap 

aspek penilaian supervisi lebih dari 80% sudah di atas 3 dan rata-rata 

keseluruhan nilai hasil supervisi pada setiap guru juga menunjukkan angka di 

atas 3 (sekala 0 sampai dengan 4) dan poin yang nilainya cukup pada suatu 

periode pelaksanaan supervisi mengalami peningkatan pada periode supervisi 

berikutnya.
176

 

c. Teknik Supervisi Akademik 

Bentuk supervisi akademik yang laksanakan oleh kepala MI al-Huda 

cukup beragam. Di antaranya adalah: 1) dengan kunjungan kelas yang dilakukan 
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secara tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, 2) dengan mengobservasi kelas di 

(saat guru sedang mengajar) lengkap dengan instrumennya, 3) dengan 

mengadakan rapat yang diselenggarakan setiap bulan.  

Pertama, pelaksanaan kunjungan kelas dilakukan setiap hari oleh Kepala 

Madrasah dengan mendatangi kelas-kelas secara diam-diam atau tanpa 

sepengetahuan guru yang didatangi. Kepala Madrasah melihat 

kekurangan/masalah yang dihadapi guru dan kemudian Kepala Madrasah 

memberikan solusi tanpa menarik perhatian siswa. Kepala Madrasah 

memaparkan tentang pelaksanaan kunjungan kelas berikut ini: “Hampir setiap 

hari saya itu keliling, Mas. Saya perhatikan dari depan kelas bagaimana guru 

saya mengajar. Awal-awal dulu mereka kaget. Tapi sekarang sudah tidak kaget 

lagi ketika ternyata saya di depan kelas menyaksikan mereka. Ya alḥamdulill h 

mereka sudah sangat menyadari tentang tugas kami masing-masing.”177
 

Ketidakberatan kenjungan kelas ini juga disampaikan Bu Murniatin dan 

Bapak Aziz ketika diwawancarai oleh peneliti. Bu Murniatin mengatakan 

sebagai berikut: “Kami di sini sangat senang dengan adanya supervisi. Dengan 

pupervisi kami menjadi terbantu. Jadi mengetahui kesalahan-kesalahan saya. 

Kami menyadari ada saja kekurangan dan kesalahan dalam mengajar.”178
 

Sedangkan Pak Aziz menyatakan: “Ya tidak kaget ataupun keberatan, 

Pak. Sudah menjadi tugas guru untuk mengajar dengan sebaik-baiknya.”179
 

Kedua, pelaksanaan observasi dilakukan oleh Kepala Madrasah dengan 

mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan guru di kelas dalam satu 

pertemuan penuh. Hal itu disampaikan kepala madrasah sebagai berikut: 
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“Saya mengikuti proses pambelajaran dari awal hingga akhir. Mulai guru 
masuk sampai jam pelajaran dalam satu pertemuan itu selesai. Di situ guru 

saya amati proses pengajarannya. Kadang-kadang ada guru yang dalam 

menutup pembelajaran kurang memberi rangsangan rasa ingin tahu siswa, 

saat itu juga saya dekati dan saya beri contoh. Sekali lagi saya itu 

menyaksikan bagaimana guru saya mengajar itu dari awal hingga akhir 

dalam satu kali tatap muka.”180
 

 

Kepala Madrasah memperhatikan, mengamati, melakukan penilaian 

aspek-aspek supervisi akademik, mencatat hal-hal penting dalam kekurangan 

dan kelebihan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang disupervisi. Bahkan, 

seringkali observasi kelas ini didokumentasi dengan menggunakan rakaman 

video untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi.
181

Dalam hal pelaksanaan 

observasi ini, Kepala Madrasah dan Bu Maemunah menyampaikan hal yang 

senada.
182

Tidak jarang Kepala Madrasah sudah siap dan bearada di kelas untuk 

melakukan observasi sebelum guru yang akan diobservasi masuk ke kelas. 

Berikut ini Bu Murniatin menggambarkan proses observasi kelas oleh Kepala 

Madrasah:  “Saya itu peranah kaget ketika tiba-tiba Pak Kepala itu sudah ada di 

dalam kelas untuk mensupervisi saya. Tapi saya sudah tidak heran/gugup karena 

Pak Kepala memang orangnya seperti itu. Karena, beliau itu ramah, humoris dan 

humanis. Meskipun tiba-tiba beliau sudah di kelas untuk mensupervisi saya, tapi 

bagi saya tidak masalah.”183
 

Setelah selesai dengan berakhirnya jam tatap muka mata pelajaran, guru 

yang disupervisi diajak untuk berdiskusi secara empat mata. Untuk berdiskusi di 

ruang Kepala Madrasah atau kadang-kadang di Perpustakaan untuk 
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menimbulkan suasana yang lebih akrab.
184

 Kepala Madrasah juga mengatakan 

hal yang senada sebagai berikut: 

“Guru yang saya supervisi saya observasi selama satu tatap muka di kelas, 
kemudian saja ajak diskusi empat mata di ruangan ini (Ruang Kepala 

Madrasah, Pen.) atau sering juga kami diskusi di perpustakaan. Di sana 

saya kupas semua tentang kekurangan-kekurangannya, Mas… sehingga 
banyak guru yang malah senang dengan kekurangan-kekurangannya yang 

saya tunjukkan itu.”185
 

 

Ketiga, Kepala Madrasah mengadakan rapat guru yang di gunakan oleh 

Kepala Madrasah untuk memberikan motivasi-motivasi, evaluasi dan 

pembelajaran serta saran-saran untuk peningkatan mutu pembelajaran.
186

 

Namun, Kepala Madrasah tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran 

dari guru yang dipimpinnya.
187

 

4. Tindak Lanjut Setelah Supervisi Akademik di MI al-Huda 

Hasil supervisi akademik perlu ditindaklanjuti agar memberikan dampak 

yang nyata dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Dampak nyata yang 

diharapkan dapat dirasakan oleh peserta didik, masyarakat dan stakeholder 

lainnya. 

Tindak lanjut tersebut berupa penguatan dan penghargaan yang diberikan 

kepada guru yang telah memenuhi standar. Sebaliknya, teguran yang bersifat 

mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar dan guru diberi 

kesempatan untuk mengikuti pelatihan lebih lanjut agar profesionalisme guru 

meningkat.  

Tindak lanjut yang pertama dilakukan di MI al-Huda setelah proses 

observasi kelas selesai dilakukan adalah:  
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a. Pembinaan 

1) Pembinaan langsung 

Pembinaan yang pertama adalahpembinaan langsung. Selesai observasi 

kelas, Kepala MI al-Huda mengundang guru yang diobservasi ke Ruang 

Kepala atau Perpustakaan untuk pembinaan secara empat mata. Pembinaan ini 

dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus, yang perlu perbaikan dengan 

segera dari hasil analisis supervisi. Kepala sekolah mengatakan sebagai 

berikut: 

“Selesai supervisi (observasi kelas) saya kupas semua mengenai 

pembelajaran yang telah saya lihat. Kekurangan-kekurangannya ini lo tadi 

yang kurang pas, ini lo tadi yang perlu diperhatikan… Miasalnya di RPP 
ada metode diskusi kok pelaksanaannya tidak ada diskusinya, dalam 

pertemuan empat mata itu saya tunjukkan semua dan saya tidak segan-

segan memberi contoh, Pak…”188
 

 

2) Pembinaan tidak langsung (in house trining) 

Pembinaankedua yang dilakukan di MI al-Hudaadalah pembinaan tidak 

langsung.Kepala MI al-Huda mengumpulkan seluruh guru untuk menerima 

arahan-arahan terkait dengan hasil observasi kelas yang telah dilaksanakan 

yang oleh Kepala Madrasah disebut in house trining.
189

Sebagaimana yang 

disampaikan oleh kepala madrasah berikut ini:“Setelah supervisi saya 

mengadakan in house trining yaitu semacam diklat tapi saya sendiri yang 

menjadi pembicaranya. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh guru kami, Mas. 

Kegiatan ini saya adakan jika memang dirasa perlu. Karena bagaimanapun, 

tindak lanjut setelah supervisi harus ada.”190
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b. Pemantapan denganPenugasan  

Pemantapan instrumen disamping catatan hasil supervisi adalah 

penugasan. Kepala Madrasah menugaskan kepada guru yang belum memenuhi 

standar untuk melihat pembelajaran yang dilakukan guru lain yang dianggap 

lebih bisa untuk belajar dan mengetahui kekurangan-kekurangannya.
191

Dari 

pengalaman tersebut, guru akan lebih serius meningkatkan mutu pembelajaran 

ke depan. Selain itu kedang-kadang jika dirasa perlu, kepala madrasah 

menugaskan kepada guru untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

                                                 
191

Zainal Nurudin, wawancara , Pacitan, 8-9-2017. 



90 

90 

 

BAB IV 

ANALISIS SUPERVISI AKADEMIK DALAM PENINGKATAN  

MUTU PEMBELAJARAN DI MI AL-HUDA PACITAN 

A. Analisis Kebutuhan Pembelajaran di MI al-Huda 

Sebelum melanjutkan penulisan ini peneliti ingin mempertegas bahwa 

yang dimaksud supervisi akademik di MI al-Huda adalah supervisi Kepala 

Madrasah dalam rangka memberikan bimbingan, pengawasan, penilaian, 

pengendalian dan pemberian contoh kepada guru-guru untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran sebagaimana yang dikatakan oleh Lantip dan Sudiyono bahwa 

melaksanakan supervisi akademik dalam rangka perbaikan pembelajaran 

menjadi salah satu tugas supervisor (kepala sekolah/madrasah)
192

 atau yang 

dikatakan Daryanto dan Tituk, bahwa supervisor atau pelaku supervisi akademik 

adalah kepala sekolah.
193

Kepala Sekolah/Madrasah harus perperan aktif dalam 

membina, membimbing dan membantu guru yang dibawahinya dalam 

menemukan solusi-solusi untuk permasalahan yang dihadapi para guru tersebut. 

Peranan kepala mdrasah tersebut terdapat pada Peraturan Menteri Pendidian 

Nasional No. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
194

bahwa, 

salah satu tugas kepala sekolah/madrasah adalah melaksanakan supervisi 

akademik.
195

 

Adapun analisa peneliti dari data-data yang diperoleh di lapangan adalah 

sebagai berikut. 
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1. Analisis Harapan Pemangku Kepentingan 

MI al-Huda mengemban misi: a) Menyelenggarakan pendidikan agama 

islam secara praktis dan teoritis, b) menerapkan dan membudayakan perilaku 

islami dalam keseharian, c) menyelenggarakan pembelajaran bermutu berdasarkan 

IPTEK, dan d) melaksanakan pembinaan kesiswaan berdasarkan bakat dan 

kemampuan, serta e) Menanamkan patriotisme siswa melalui kegiatan upacara 

dan hari besar nasional. Misi tersebut lahir dari harapan-harapan pemangku 

kepentingan madrasah yaitu:pertama, pada poin a adalah menyelanggarakan 

pendidikan agama islam secara praktis dan teoritis diaplikasikan dengan 

mewujudkan pendidikan, di antaranya, teori sholat dan praktik sholat. Madrasah 

mempunyai harapan lulusan MI al-Huda bisa mendirikan sholat dengan baik dan 

benar.  

Kedua, menerapkan dan membudayakan perilaku islami dalam keseharian. 

Misi ini lahir dari pemangku kepentingan, terutama wali murid.Hal ini sangat 

wajar karena saat ini orang tua mana pun cemas dengan kondisi krisis moral yang 

melanda.  

Ketiga, menyelenggarakan pembelajaran bermutu berdasarkan IPTEK. 

Secara tersirat poin ini muncul dari madrasah dan lingkungan. Di era digital ini 

manusia sangat dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Tuntutan mengenai penguasaan IPTEK dapat kita buktikan dan jumpai di 

kehidupan sehari-hari. 

Keempat, melaksanakan pembinaan kesiswaan berdasarkan bakat dan 

kemampuan. Poin inilah yang paling membutuhkan penangan yang kreatif.  
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Kelima, menanamkan patriotisme siswa melalui kegiatan upacara dan hari 

besar nasional. Hal ini sangat menjadi perhatian madrasah dan pemerintah 

ditengah-tengah kondisi yang mengalami kelangkaan manusia berkepribadian 

patriot. 

Kelima-kelimanya dari misi tersebut dirangkum dalam tujuan madrasah. 

Tujuan madrasah tersebut juga menjadi bagian dari tujuan nasional yang 

tercantum dalam Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 3. Semua tujuan-tujuan tersebut di atas tercakup atau 

terumus pada silabus. Para guru perlu memahami prinsip-prinsip pengembangan 

silabus, sebagaimana ketentuan Departemen Pendidikan Nasional berikut: 

a. Prinsip relevansi yang memberikan arahan bahwa silabus hendaknya 

mempertimbangkan cakupan, kedalaman, tingakat kesukaran, dan urutan 

penyajian materi, disesuaikan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, 

emosional, dan spiritual peserta didik. 

b. Prinsip sistematis yang memberikan arahan bahwa penyusunan silabus 

hendaknya bersifat sistemik dan sistematik.  

c. Prinsip konsistensi yang memberi arahan bahwa dalam pengembangan 

silabus terjadi hubungan yang konsisten (ajek dan taat asas) antara KD, 

Indikator, materi pembelajaran,kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan 

instrumen penilaian bersifat searah dalam rangka pencapaian standar 

kompetensi. 

d. Prinsip memadai yang memberi arahan bahwa cakupan indikator, prinsip 

pembelajaran, pengalaman belajar, sumber dan media pembelajaran, dan 

penilaian cukup memadai untuk menunjang kompetensi dasar. 



93 

93 

 

e. Prinsip aktual dan kontekstual yang memberi arahan bahwa cakupan 

indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar, dan sistem penilaian 

hendaknya memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang terwujud dalam realitas kehidupan. 

f. Prinsip fleksibilitas yang memberi arahan bahwa seluruh komponen silabus 

hendaknya dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, 

pendidik,lingkungan belajar, dan dinamika perubahan yang terjadi di 

masyarakat dan satuan pendidikan setempat. 

g. Menyeluruh, yang memberi arahan bahwa pengembangan indikator silabus 

hendaknya mencakup seluruh ranah kompetensi, baik kognitif, afektif, dan 

psikomotor.
196

 

Supervisi akademik yang dilakukan oleh Kepala Madrasah antara lain 

adalah membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan 

mata pelajaran di sekolah/madrasah.
197

 

Menurut hemat peneliti, analisis kebutuhan yang dilakukan oleh Kepala 

Madrasah adalah memperhatikan tujuan pendidikan nasional dengan 

memperhitungkan kebutuhan atau harapan dari dalam dan luar. Harapan dari 

dalam adalah harapan madrasah sendiri atau yayasan dan harapan dari luar 

adalah harapan masyarakat khususnya orang tua/wali murid.  

2. Analisis Peserta Didik 

Perbedaan dan keunikan siswa merupakan yang pasti ada di lembaga 

pendidikan, termasuk di MI al-Huda yang jumlah siswanya tidak sedikit atau 

tepatnya 403 siswa saat ini. Hal ini membuat guru harus memperlakukan mereka 
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sebagaimana mestinya. Artinya perlakuan yang tepat dengan strategi dan metode 

pembelajaran yang mampu memproses anak agar memiliki kemampuan yang 

sesuai dengan harapan orang tua, madrasah dan tujuan pendidikan nasional.  

Abdul Majid mengatakan bahwa strategi pebelajaran mencakup 

penggunaan pendekatan, metode dan teknik, bentuk media, sumber belajar, 

pengelompokan peserta didik, antar peserta didik, dan antara peserta didik dengan 

lingkungannya serta upaya pengukuran terhadap proses, hasil dan atau dampak 

kegiatan pembelajaran.
198

Untuk maleksanakan suatu strategi, digunakan 

seperangkat metode pengajaran tertentu. Metode digunakan oleh guru untuk 

mengkreasi lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas dimana guru dan 

siswa terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. 

Analisis peserta didik di MI al-Huda menghasilkan tindakan dalam 

pembelajaran yang diselenggarakannya dengan menyesuaikan penggunaan 

pendekatan, metode dan teknik, bentuk media, sumber belajar, pengelompokan 

peserta didik, antar peserta didik, dan antara peserta didik dengan lingkungannya 

serta upaya pengukuran terhadap proses, hasil dan atau dampak kegiatan 

pembelajaran sebagaimana yang dikatakan Abdul Majid. Kondisi peserta didik 

dengan tujuan pendidikan madrasah dan tujuan pendidikan nasional harus 

disinkronkan dalam pembelajaran dengan metode dan strategi yang sesuai. Majid 

mengatakan bahwa  metode pengajaran menjadi salah satu unsur dalam strategi 

pembelajaran.
199
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3. Analisis Media Pembelajaran 

Media pembelajaran menjadi hal yang sangat dominan terhadap 

penyerapan materi yang disampaikan oleh guru. Hal ini harus menjadi perhatian 

yang serius. Kesesuaian media dengan materi ajar menjadi salah satu poin dalam 

RPP dan proses pelaksanaannya. Di antara media yang ada, proyektor menjadi 

media pembelajaran yang ada di MI al-Huda. Oleh karena itu, guru dimadrasah 

tersebut harus bisa mengoperasikan dan menyampaikan materi secara baik dan 

benar dengan proyektor.  

Kepala MI al-Huda mengatakan LCD (proyektor) menjadi media 

pembelajaran prioritas dan mampu menarik minat serta mengembalikan semangat 

bagi murid.  Hamalik mengatakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa.
200

 Arsyad  juga menambahkan, 

selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat 

membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menrik dan 

terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi.
201

 

Menurut peneliti, Kepala MI al-Huda melakukan pemilihan dalam 

menggunakan media pembelajaran. Dan pilihan yang paling sesuai dengan 

kondisi saat ini sudah digunakan di madrasah tersebut.  Bahan-bahan audio-visual 

dapat memberikan banyak manfaat asalkan guru berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. Hubungan guru dengan siswa tetap menjadi elemen penting dalam 

sistim pendidikan modern saat ini. Guru harus selalu hadir untuk menyajikan 
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meteri pelajaran dengan bentuan media apa saja agar beberapa manfaat dapat 

tercapai. 

B. Supervisi Terhadap Perangkat Pembelajaran MI al-Huda 

1. Standar/Patokan Pembuatan Perangkat Pembelajaran 

Perencanaan pengajaran dirancang dalam bentuk perangkat pembelajaran. 

Guru membuat perangkat pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai didalam 

kelas. Perangkat pembelajaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan 

pembelajaran. Kepala MI al-Huda menekankan agar substansi perangkat 

pembelajaran sesuai dengan visi dan misi madrasah, karakter siswa, media 

pembelajaran.  

Mengenai format dan poin-poinnya mengikuti aturan dari Diknas. 

Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses sudah menetapkan 

atandar atau patokan perangkat pembelajaran baik silabus maupun RPP. Poin-poin 

yang tercantum untuk RPP adalah: a) identitassekolah yaitu nama satuan 

pendidikan, b) identitas mata pelajaran atau tema/subtema, c) kelas/semester,      

d) materi pokok, e) alokasi waktu, f) tujuanpembelajaran yang dirumuskan 

berdasarkan KD, g) kompetensidasar dan indikator pencapaian kompetensi,        h) 

materi pembelajaran, i) metode pembelajaran, j) media pembelajaran,              k) 

sumber belajar, l) langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan 

pendahuluan, inti, dan penutup, serta m) penilaian hasil pembelajaran.
202

 

Kepala MI al-Huda tidak menetapkan patokan atau standar dalam bentuk 

dan model pembuatan perangkat pembelajaran. Kepala Madrasah tersebut lebih 

memperhatikan kesesuaian isi perangkat dengan kondisi siswa, media yang ada 
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dan proses pembelajaran. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Suharsimi bahwa 

supervisi akademik menitik beratkan pengamatan pada masalah akademik, yaitu 

yang langsung berada dalam lingkup kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru untuk membantu siswa ketika sedang dalam proses belajar.
203

 

2. Pimpinan dalam Membimbing Guru Membuat Perangkat Pembelajaran 

Supervisi akademik merupakan bantuan dan bimbingan atau tuntunan 

profesional bagi guru dalam melaksanakan tugas instruksional guna memperbaiki 

hal belajar dan mengajar dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan 

secara berkesinambungan sebagai bagian dari peningkatan mutu pembelajaran. 

Kepala MI al-Huda senantiasa mengingatkan dan menanamkan kesadaran kepada 

gurunya untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap 

rapat guru yang dilaksanakan tiap bulan.  

Supervisi tidak hanya melakukan penilaian atau mencari kesalahan-

kesalahan dan kekurangan-kekurangan guru di dalam melaksanakan pembelajaran 

di kelas. Namun, yang dilakukan Kepala Madrasah juga memotivasi, mem-

bimbing, membantu menemukan solusi pada masalah pembelajaran yang ada.  

Kepala Madrasah telah melaksanakan tugas-tugasnya sebagai supervisor 

sebagaimana yang dikatakan Lantip, bahwa kepala sekolah melakukan bimbingan 

kepada guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan mata pelajaran 

di sekolah/madrasah dan membimbing guru dalam menyusun RPP tiap bidang 

pengembangan mata pelajaran di sekolah/madrasah.
204

 Yang dilakukan oleh 

kepala madrasah adalah menjalankan tugasnya supervisor sebagai pembimbing. 
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3. Pemeriksaan Perangkat Pembelajaran 

Kepala MI al-Huda melakukan pemeriksaan perangkat pembelajaran 

seminggu sebelum pelaksanaan pembelajaran. Pemeriksaan tersebut befungsi 

untuk mengontrol guru dalam melaksanakan tugasnya dengan perangkat yang 

dijadikan pegangan/pedoman. Kata Suryosubroto, selain berguna sebagai alat 

kontrol, persiapan mengajar juga berguna sebagai pegangan bagi guru sendiri.
205

 

Kepala MI al-Huda juga mengoreksi kesalahan-kesalahan seperlunya jika ada 

pada silabus agar benar-benar sesuai dengan program pembelajaran.  

Sesuai dengan Ketetapan Departemen Pendidikan Nasional, silabus 

merupakan rencana pembelajaran pada satu dan/atau kelompok mata 

pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, 

materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, 

dan sumber belajar.
206

Di antara perangkat-perangkat pembelajaran yang sering 

memerlukan koreksi/pembetulan adalah RPP. Lantip dan Sudiyono mengatakan 

bahwa RPP merupakan komponen penting dari kurikulum, yang dalam 

pengembangannya harus dilakukan secara profesional.
207

 Selain silabus dan RPP, 

perangkat pembelajaran yang lain juga diperiksa yang kemudian ditandatangani. 

Hal ini merupakan bagian dari tujuan supervisi akademik.  

Pemeriksaan perangkat pembelajaran yang dilakukan Kepala Madrasah 

adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Ini menunjukkan kepala 

madrasah menjalankan apa yang menjadi tujuan khusus seorang supervisor. 

Suharsimi mengatakan, di antara tujuan khusus supervisi akademik adalah 

meningkatkan mutu kinerja guru di sekolah sehingga berhasil membantu dan 
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membimbing siswa mencapai prestasi belajar dan pribadi sebagaimana yang 

diharapkan dan meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan 

terlaksana dengan baik di dalam proses pembelajaran di sekolah serta mendukung 

dimilikinya kemampuan pada diri lulusan sesuai dengan tujuan lembaga.
208

 

Selain itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Madrasah ini adalah 

untuk mengkoordinasikan kesesuaian komponen-komponen pembelajaran. Sesuai 

dengan apa yang disampaikan oleh Wahyuni dan kawan-kawan, bahwa rencana 

pembelajaran perlu dilakukan untuk mengkoordinasikan komponen-komponen 

pembelajaran, yakni: kompetensi dasar, materi pokok, indikator, dan penilaian 

berbasis kelas.
209

 

C. Pelaksanaan Supervisi Akademik di MI al-Huda 

MI al-Huda adalah Lembaga Pendidikan Islam formal yang sudah 

mendapatkan kepercayaan yangtinggi dari masyarakat. Hal ini terlihat dari 

peningkatan jumlah siswa beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi salah satu 

cermin bahwa madrasah ini memiliki mutu pembelajaran yang bisa memenuhi 

keinginan konsumen/masyarakat.  Dalam rangka upaya untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran, Kepala MI al-Huda sangat getol melaksanakan supervisi 

akademik di madrasah yang Beliau pimpin. Kepala madrasah memprediksi 

bahwa tanpa supervisi akademik, mutu pembelajaran di madrasahnya akan 

mengalami penurunan. Supervisi yang lakukan Kepala MI al-Huda adalah 

bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di madrasahnya. Tujuan 

supervisi akademik yang katakan oleh Suharsimi adalah untuk mengembangkan 
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situasi belajar mengajar yang lebih baik dan berkualitas khususnya yang 

dilakukan oleh guru di dalam kegiatan pembelajaran.
210

 

Kepala Madrasah menyadari bahwa kepala madrasah harus memiliki 

keterampilan melakasakan supervisi akademik. Seperti yang disampaikan Gwyn 

yang dikutip oleh Lantip bahwa setiap kepala sekolah/madrasah harus memiliki 

keterampilan teknikal berupa kemampuan menerapkan teknik-teknik supervisi 

yang tepat dalam melaksanakan supervisi akademik.
211

 

Dengan supervisi akademik yang dilakukan Kepala Madrasah, mutu 

pembelajaran di MI al-Huda mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Setidaknya, tidak sampai mengalami penurunan mutu pembelajaran. Sebagaimana 

yang disampaikan Arikunto yang mengatakan bahwa supervisi akademik yang 

berfungsi meningkatkan pembelajaran merupakan supervisi dengan ruang lingkup 

yang khususnya kegiatan yang terjadi di ruang kelas ketika guru sedang 

memberikan bantuan dan arahan kepada siswa.
212

Perhatian utama supervisor 

adalah bagaimana perilaku siswa yang belajar, dengan bantuan atau tanpa bantuan 

guru secara langsung.  

1. Waktu Pelaksanaan Supervisi Akademik 

Waktu pelaksanaan supervisi akademik di MI al-Huda sudah terprogam. 

Namun pelaksanaan kunjungan kelas delaksanakan sewaktu-waktu dengan 

pertimbangan dan strategi nya yaitu agar Kepala Madrasah dapat mengetahui 

keadaan yang sebenarnya pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru tanpa 

dibuat-buat. Sehingga hal ini dapat membiasakan guru agar selalu 
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mempersiapkan diri sebaik-baiknya.
213

 Dan segi negatinya guru menjadi gugup 

karena tiba-tiba didatangi dan timbul prasangka dari guru bahwa ia dinilai dan 

pasti hasilnya tidak memuaskan.
214

 Kemudian supervisi akademik teknik 

observasi kelas dilakukan setiap Bulan Februari dan Maret pada semester genap 

dan Bulan Agustus dan September pada semester ganjil. Kepala madrasah 

menyampaikan kepada guru-guru bawahannya sebulan sebelum supervisi mulai 

dilaksanakan. Dengan strategi seperti ini, seluruh guru bersiap-siap untuk 

disupervisi. Meskipun pemberitahuan kepala madrasah dibuat seperti itu, namun 

semua guru melaksanakan persiapan untuk disupervisi dengan senang hati dan 

penuh kemantapan. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala MI al-Huda sangat 

piawai menumbuhkan spirit anak buahnya. Menurut Arikunto suasana yang 

terjadi selama supervisi berlangsung hendaknya mencerminkan adanya 

hubungan yang baik antara supervisor dan yang disupervisi.
215

 Dan kepala MI 

al-Huda memegang prinsip-prinsip supervisi. Prinsip-prinsip supervisi yang 

harus dilaksanakan menurut Sahertian adalah: 1) prinsip rinsip kerja sama, 2) 

ilmiah, 3) prinsip demokratis, dan 4) prinsip konstruktif dan kreatif.
216

 

Jadwal secara detail pelaksanaan observasi kelas tidak diberitahukan 

dengan pertimbangan Kepala Madrasah yaitu agar para pendidik yang 

dipimpinnya selalu siap diobservasi oleh kepala madrasah sewaktu-waktu. Atau 

dengan tujuan membiasakan guru agar selalu mempersiapkan diri sebaik-

baiknya.
217

  Dalam artian, Kepala Madrasah memiliki tujuan agar para pendidik 

yang dipimpinnya selalu menjaga, memperhatikan dan meningkatkan mutu 
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pembelajaran. Meskipun menurut Daryanto terdapat enam faktor dalam 

membuat perencanaan supervisi akademik, yaitu: 1) kejelasan tujuan pendidikan 

sekolah/madrasah, 2) pengetahuan tentang pembelajaran yang efektif, 3) 

pengetahuan tentang peserta didik, 4) pengetahuan tentang  guru, dan 4) 

pengetahuan tentang sumber-sumber potensi untuk kegiatan supervisi, serta 5) 

kemampuan untuk memperhatikan faktor waktu;
218

 namun, hal ini menjadi 

keunikan bagi MI al-Huda. 

Supervisi akademik teknik rapat guru dilaksanakan setiap bulan sekali ini 

mempunyai maksud: 

- Menyatukan pandangan-pandangan guru tentang konsep umum, makna 

pendidikan dan fungsi madrasah dalam pencapaian tujuan pendidikan itu di 

mana mereka bertanggung jawab bersama-sama; 

- Mendorong guru untuk menerima dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan 

baik dan mendorong pertumbuhan mereka; 

- Menyatukan pendapat tentang metode kerja yang akan membawa mereka 

bersama ke arah pencapaian tujuan pengajaran yang maksimal di madrasah 

tersebut.
219

 

2. Aspek-aspek yang Diamati dalam Pelaksanaan Supervisi 

Pelaksanaan supervisi akademik di MI al-Huda mengacu kepada mutu 

pembelajaran di kelas sebagaiman tujuan supervisi akademik. Dalam melakukan 

observasi kelas, dalam supervisi akademik terdapat aspek-aspek yang sangat 

penting untuk diperhatikan. Adapun aspek-aspekyang menjadi penilaian tersebut 

meliputi: 1) pra pembelajaran, 2) membuka pembelajaran, 3) kegiatan inti 
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pembelajaran, 4) pemanfaatan media pembelajaran, 5) penilaian proses dan hasil 

belajar, 6) penggunaan bahasa, serta 7) penutup.  

Aspek-aspek tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan 

olehSuryosubroto. Suryosubroto mengatakan bahwa pelaksanaan pengajaran 

terdapat beberapa hal, di antaranya adalah: membuka pelajaran, menyampaikan 

materi pelajaran, menggunakan metode mengajar, menggunakan alat peraga, 

pengelolaan kelas dan menutup pelajaran.
220

 

Ini menunjukkan pelaksanaan supervisi akademik di MI al-Huda sangat 

memperhatikan hal penting dalam proses pembelajaran yang pastinya 

berdampak pada mutu pembelajaran. Hal ini hampir sama dengan apa yang 

diteorikan oleh Aminatul Zahroh. Menurut Zahroh,dalam peningkatan kualitas 

pembelajaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) memperbaiki 

strategi pembelajaran, 2) menggunakan media dan metode secara tepat, 3) guru 

memiliki kreativitas dan profesionalitas yang tinggi, 4) adanya komitmen untuk 

berubah, dan 5) menggunakan model pembelajaran konstruktivistik dan 

kooperatif, serta 6) menggunakan pembelajaran berbasis CTL (contextual 

teaching and learning).
221

 

Selain itu, kegiatan pembelajaran melibatkan komponen-komponen 

antara satu dengan yang lainnya saling terkait dan menunjang dalam mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam program pembelajaran.
222

 

Komponen-komponen dalam pembelajaran tersebut adalah a) guru, b) siswa, c) 

metode, d) lingkungan, e) media dan f) sarpras.
223
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3. Teknik Supervisi Akademik 

Temuan data dilapangan bahwa supervisi akademik yang dilakukan oleh 

kepala MI al-Huda adalah:1) dengan kunjungan kelas yang dilakukan secara 

tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, 2) dengan mengobservasi kelas di (saat 

guru sedang mengajar) lengkap dengan instrumennya, 3) dengan mengadakan 

rapat yang diselenggarakan setiap bulan.  

1) Kunjungan Kelas 

Pertama, supervisi akademik yang dilaksanakan di MI al-Huda adalah 

Kepala Madrasah mengunjungi kelas tanpa pemberitahuan sebelumya. Praktik 

supervisi akademik semacam ini tujuan agar Kepala Madrasah bisa mengetahui 

keadaan yang sebenarnya pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru tanpa 

dibuat-buat. Sehingga hal ini dapat membiasakan guru agar selalu 

mempersiapkan diri sebaik-baiknya.
224

 Meskipun ini dilakukan oleh Kepala 

Madrasah, namun guru tidak ada yang keberatan dengan supervisi akademik 

teknik tersebut. Sebab menurut Sahertian teknik ini memiliki sisi negatif yang 

berupa guru menjadi gugup karena tiba-tiba didatangi dan timbul prasangka dari 

guru bahwa ia dinilai dan pasti hasilnya tidak memuaskan.
225

 

2) observasi kelas 

Kedua, teknik supervisi akademik yang berupa observasi kelas. Teknik 

ini dilakukan dengan tahapan-tahapan yang berupa observasi dan 

pascaobservasi. Pada pelaksanaan observasi, Kepala Madrasah mengamati 

proses belajar dengan detil tentang aspek-aspek pembelajaran dan perangkat 

pembelajaran. Di saat observasi, Kepala Madrasah mencatat hal-hal penting 
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yang perlu didiskusikan pada saat pascaobservasi. Sahertian mengatakan bahwa 

observasi kelas memiliki tujuan untuk memperoleh data yang seobyektif 

mungkin yang dapat untuk menganalisis kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh 

guru dalam usaha peningkatan mutu pembelajaran, untuk mengubah cara-cara 

mengajar ke arah yang lebih baik dan akan dapat menimbulkan pengaruh positif 

kemajuan belajar siswa.
226

Di samping itu menurut Daryanto dan Tituk, maksud 

dari observasi kelas adalah untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang 

berlangsung di kelas yang bersangkutan.
227

Di sisi lain, dilihat dari teori yang 

ada, Kepala Madrasah tidak melakukan satu tahapan yang berupa pra-observasi. 

Yaitu pertemuan antara Kepala Madrasah dengan guru yang akan disupervisi. 

Sehingga seringkali guru kaget karena Kepala Madrasah sudah berada di dalam 

kelas ketika guru baru datang ke kelas. Praktek semacam ini menyebabkan guru 

tidak ada waktu untuk menyampaikan masalah-masalah pembelajaran yang di 

hadapi, tidak ada waktu untuk menciptakan suasana akrab terlebih dahulu dan 

tidak ada kesepakatan mengenai aspek-aspek yang menjadi fokus pengamatan 

pada waktu pelaksanaan observasi. Karena menurut Daryanto dan Tutik, ada 

hal-hal yang perlu diprhatikan pada tahap pra-observasi, yaitu: 

- Menciptakan suasana akrab dengan guru; 

- Membahas persiapan yang dibuat oleh guru dan membuat kesepakatan  

mengenai aspek yang menjadi fokus pengamatan; 

- Menyepakati instrumen observasi yang akan digunakan.
228

 

Bagian dari observasi kelas yang berikutnya adalah pascaobservasi. 

Setelah selesai dengan berakhirnya jam tatap muka mata pelajaran guru yang 
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diobservasi, berarti observasi kelas juga selesai. Selanjutnya masuk pada 

kegiatan pascaobservasi yaitu guru yang selesai diobservasi di kelas diajak untuk 

berdiskusi secara empat mata membicarakan kekurangan-kekurangan, masalah-

masalah yang dihadapi guru dan mendiskusikan kelebihan-kelebihan guru 

sebagai penguatan. Hal ini penting karena ada beberapa hal yang harus 

dilakukan Kepala Madrasah setelah observasi kelas sebagaimana yang dikatakan 

Daryanto dan Tutik, di antaranya adalah: 

- Menanyakan bagaimana pendapat guru mengenai proses pembelajaran yang 

baru berlangsung; 

- Menunjukkan data hasil observasi (instrumen dan catatan); 

- Memberi kesempatan kepada guru untuk mencermati dan menganalisisnya; 

- Mendiskusikan secara terbuka hasil observasi, terutama pada aspek yang 

telah disepakati; 

- Memberikan penguatan terhadap penampilan guru, menghindari kesan 

menyalahkan; 

- Mengusahakan guru menemukan sendiri kekurangannya  

- Memberikan dorongan moral bahwa guru mampu memperbaiki 

kekurangannya; 

- Menentukan bersama rencana pembelajaran dan supervisi berikutnya.
229

 

3) Rapat Guru 

Ketiga, supervisi akademik yang diupayakan Kepala Madrasah adalah 

rapat guru. Rapat guru merupakan teknik supervisi akademik kelompok.
230

Apa 

yang disampaikan Kepala Madrasah dalam rapat bulanan yang diadakannya 
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mencerminkan usaha dalam rangka penerapan dari teknik supervisi akademik 

kelompok. Sebagaimana Sahertian mengatakanbahwa rapat guru memiliki 

tujuan-tujuan yang sama dengan tujuan supervisi akademik, yaitu: 

- Menyatukan pandangan-pandangan guru tentang konsep umum, makna 

pendidikan dan fungsi madrasah dalam pencapaian tujuan pendidikan itu di 

mana mereka bertanggung jawab bersama-sama; 

- Mendorong guru untuk menerima dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan 

baik dan mendorong pertumbuhan mereka; 

- Menyatukan pendapat tentang metode kerja yang akan membawa mereka 

bersama ke arah pencapaian tujuan pengajaran yang maksimal di madrasah 

tersebut.
231

 

Teknik supervisi akademik di MI al-Huda, jika dilihat dengan yang di 

sampaikan Lantip dan Prasojo bahwa teknik supervisi akademik ada dua yaitu 

teknik supervisi individual yang meliputi kunjungan kelas, observasi kelas, 

pertemuan individual, kunjungan antar kelas, menilai diri sendiri dan teknik 

supervisi kelompok yang antara lain adalah rapat guru studi kelompok antar 

guru, diskusi, tukar-menukar pengalaman,
232

maka peneliti menyimpulkan bahwa 

teknik pertama dan kedua yang digunakan oleh Kepala Madrasah adalah teknik 

supervisi akademik individual dan teknik yang ketiga adalah teknik supervisi 

akademik kelompok. 

Peneliti menambahkan bahwa Kepala Madrasah sudah menggabungkan 

dua teknik supervisi akademik yang ada, meskipun ragamnya tidak terlalu 

banyak. Namun, Kepala Madrasah menggunakan ragam teknik supervisi yang 
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efektif dan memungkinkan untuk diterapkan di MI al-Huda. Meskipun ada 

sedikit kekurangsesuaian pelaksanaannya dengan teori, namun teknik supervisi 

akademik yang dilakukan dapat terlaksana menemuai kesulitan-kesulitan yang 

berarti hingga saat penelitian dilakukan.  

D. Tindak Lanjut Setelah Supervisi Akademik di MI al-Huda 

Hasil supervisi akademik perlu ditindaklanjuti agar apa yang diharapkan 

dengan adanya supervisi tersebut bisa terwujud. Manfaatnya dapat dirasakan oleh 

semua pihak pemangku kepentingan pendidikan. Tindak lanjut yng dilakukan di 

MI al-Huda setelah proses observasi kelas selesai dilaksanakan adalah: 

1. Pembinaan(in house trining) 

Kepala MI al-Huda selalu melengkapai supervisi akademiknya dengan 

diskusi setelah obseravi kelas selesai dilaksanakan. Dalam kesempatan ini beliau 

mengupas kekurangan-kekurangan dan kebaikan-kebaikan guru yang 

disupervisi. Bahkan, tidak jarang kepala memberi contoh bagaimana seharusnya 

mengajar menggunakan strategi pengajaran yang seharusnya saat itu 

dilaksanakan. Di samping itu pembinaan secara tidak langsung (ditujukan untuk 

seluruh guru) juga dilakukan di MI al-Huda (in house Trining). 

Melihat pendekatan yang digunakan dalam diskusi di madrasah tersebut 

adalah pendekatan bersifat kemitraan dan kekeluargaan, bukan bersifat intruksi 

dari atasan kepada bawahan, sehingga terjadi proses yang terbuka, manusiawi, 

dan saling menghormati untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dalam 

upaya peningkatan mutu pembelajaran yang pada gilirannya akan meningkatkan 

mutu prestasi belajar siswa. Hal tersebut seperti yang ditulis Hasan mengatakan 

bahwa tindak lanjut dilakukan melaui proses dialogis antara supervisor dengan 
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yang disupervisi untuk mendiskusikan langkah perbaikan atas kekurangan-

kekurangan dan kelemahan yang dialami guru dalam proses pembelajaran.
233

 

2. Pemantapan dengan Penugasan berupa PTK 

Kegiatan tindak lanjut dari supervisi akademik di MI al-Huda, selain 

pembinaan adalah pemantapan. Pemantapan disamping catatan hasil supervisi 

akademik adalah penugasan. Catatan menjadi bahan evaluasi baik oleh kepala 

madrasah maupun oleh guru yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana yang 

dikatakan oleh Suharsimi bahwa untuk menjaga agar apa yang dilakukan dan 

yang ditemukan tidak hilang atau terlupakan, sebaiknya supervisor membuat 

catatan singkat, berisi hal-hal penting yang diperlukan untuk membuat 

laporan.
234

 Dan pemantapan yang kedua adalah penugasan yang berupa 

melakukan kunjungan kelas antar guru atau melihat pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru lain yang mampu atau yang ditunjuk oleh kepala madrasah. 

Atau dengan kata lain dengan melibatkan Kepala Madrasah, guruyang 

bersangkutan, dan dapat pula melibatkan guru lain yang senior dan melakukan 

PTK. 

Lantip mengatakan salah satu bentuk dari tindak lanjut supervisi adalah 

penugasanoleh supervisor kepada guru yang disupervisi. Bentuk tugas yang 

diberikan sesuai dengan catatan hasil supervisi yang dipandang tepat dalam bentuk 

pemberian tugas tertentu. 

Langkah tindak lanjut yang dimulai dari proses diskusi dan diakhiridengan 

langkah-langkah kongkrit secara kontekstual dengan masalah yangmuncul dalam 

supervisi dimaksudkan sebagai jalan keluar dari masalahmasalahyang dihadapi guru 

dalam proses pembelajaran dan sebagai upayaperbaikan pada masa yang akan 

                                                 
233

Hasan, dkk., Pedoman Pengawasan untuk Madrasah, 93. 
234

Arikunto, Dasar-dasar Supervisi, 19-21. 



110 

110 

 

datang untuk perbaikan dan peningkatankualitas pendidikan secara umum dengan 

melibatkan Kepala Madrasah, guruyang bersangkutan, dan dapat pula melibatkan 

guru lain yang senior.
235
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh 

peneliti paada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Analisis Kebutuhan Pembelajaran 

Analisis kebutuhan pembelajaran di MI al-Huda memperhatikan beberapa 

faktor utama yaitu:  

a. Harapan Pemangku Kepentingan 

Harapan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah (1) cita-cita 

pendidikan nasional: peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab; (2) 

harapan masyarakat: meinginginkan anaknya berakhlak baik (akhlak al-

karimah), menginginkan anaknya bisa mendirikan sholat 5 waktu, menginginkan 

anaknya bisa membaca al-Quran dengan baik dan benar (3) harapan yayasan dan 

madrasah: siswa-siswi dan lulusannya menjadi pribadi yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT, siswa-siswi dan lulusannya mampu membaca al-

Quran dengan baik dan benar, lulusannya mampu mendirikan sholat 5 waktu 

dengan dengan baik dan benar serta disertai kesadaran diri, lulusan MI al-Huda 

dapat masuk/diterima dan mampu mencapai dan mempertahankan prestasi di 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi, lulusannya mampu hafal al-Quran Juz 30. 
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b. Karakter Peserta Didik 

Karakter peserta didik MI al-Huda memiliki keanekaragaman dalam hal 

kecerdasan, keaktifan dan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya.  

c. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang digunakan di MI al-Huda adalah LCD 

(proyektor), papan tulis (white board), pengeras suara (speaker/sound system)per 

kelas. 

2. Supervisi Terhadap Perangkat Pembelajarani MI al-Huda 

Sasaran supervisi akademik di MI al-Huda konsentrasi pada pembelajaran, 

terutama kepada pendidik dalam melaksanakan pembelajaran kepada peserta 

didik, terlebih pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Salah satu komponen 

yang disupervisi adalah perangkat pembelajaran, yaitu:  

a. Patokan/Standar Perangkat Pembelajaran 

Patokan/standar perangkat pembelajaran yang dibuat oleh guru MI al-

Huda mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan yaitu pada RPP memuat 

komponen-komponen: 1) identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, 2) 

identitas mata pelajaran atau tema/subtema, 3) kelas/semester, 4) Materi pokok, 

5) alokasi waktu, 6) tujuan pembelajaran, 7) kompetensi dasar dan indikator, 10) 

media pembelajaran, 11) sumber belajar, 12) langkah-langkah pembelajaran, dan 

13) penilaian hasil pembelajaran; dan pada silabus memuat KI, KD, Indikator, 

materi pembelajaran,kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan instrumen 

penilaian. 
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b. Pimpinan dalam Membimbing Guru Membuat Perangkat Pembelajaran 

Pimpinan dalam membimbing guru untuk membuat perangkat 

pembelajaran dengan mengadakan pertemuan guru-guru MI al-Huda untuk 

pelatihan pembuatan perangkat pembelajaran dan melakukan bantuan koreksi 

kesalahan-kesalahan perangkat pembelajaran guru secara individu di ruang 

kepala madrasah sebelum digunakan oleh guru di kelas.  

c. Pemeriksaan Perangkat Pembelajaran 

Pemeriksaan perangkat pembelajaran dilakukan satu minggu sebelum 

perangkat pembelajaran digunakan di kelas dengan memberikan bantuan 

memperbaikinya jika ada kekeliruan dan pimpinan mengamati kesesuaian 

perangkat pembelajaran dengan praktiknya ketika mengajar di kelas dengan 

observasi kelas dan kunjungan kelas dilaksanakan secara mendadak tanpa 

pemberitahuan sebelumnya. 

3. Pelaksanaan Supervisi Akademik di MI al-Huda 

a. Waktu Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan 1) kunjungan kelas dilaksanakan sewaktu-waktu, 2) 

observasi kelas dilaksanakan secara acak, baik waktu maupun guru yang 

diobservasi, yang pasti tiap guru satu kali dalam satu semester di bulan yang 

sudah ditentukan yaitu: Bulan Februari dan Maret pada semester genap dan 

Agustus dan September pada semester ganjil, 3) rapat guru dilaksanakan setiap 

satu bulan sekali. 

b. Aspek-aspek Supervisi Akademi 

Aspek-aspek supervisi akademi pada saat observasi kelas terkonsentrasi 

pada; 1) pra pembelajaran, 2) membuka pembelajaran, 3) kegiatan inti 
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pembelajaran, 4) pemanfaatan media pembelajaran,  5) penilaian proses dan 

hasil belajar, dan 6) penggunaan bahasa, serta 7) penutup.  

c. Teknik Supervisi Akademik 

Teknik supervisi akademik yang digunakan di MI al-Huda adalah:         

1)teknik individual yaitu: (a) kunjungan kelas, (b) observasi kelas, dan 2) 

teknikkelompok yaitu rapat guru. 

4. Tindak Lanjut. Tindak lanjut setelah observasi kelas di MI al-Huda adalah: 

a. Pembinaan berupa: 1) pembinaan langsung, dan 2) pembinaan tidak langsung 

yang berupa in house trining; 

b. Pemantapan dengan penugasan:tugas penelitian (PTK). 

B. Saran 

1. Bagi Kepala Madrasah 

a. Perencanaan supervisi akademik hendaknya dibuat lebih detail. 

b. Sebelum pelaksanaan supervisi akademik hendaknya kepala madrasah 

memberitahukannya kepada guru yang bersangkutan beberapa hari 

sebelumnya. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada guru untuk 

mempersiapkan segala sesuatunya. 

c. Kepala madrasah hendaknya melakukan pre-observasi. Hal ini bermaksud 

untuk mendiskusikan apa masalah-masalah yang dihadapi guru yang 

bersangkutan dalam pelaksanaan pembelajarannya di hari-hari sebelumnya 

dan dilanjutkan dengan pemberian masukan-masukan dari kepala madrasah 

sebagai supervisor. 



116 

116 

 

d. Kepala Madrasah melaksanakan supervisi akademik kepada seluruh guru dan 

mengembangkan pelaksanaan supervisi akademik dengan model supervisi 

klinis.  

2. Bagi Guru 

a. Guru hendaknya tidak segan-segan berdiskusi dengan kepala madrasah terkait 

dengan permasalahan pembelajaran yang sudah dilaksanakan selama ini 

sebelum obserasi kelas dilakukan. 

b. Jika dirasa perlu, mintalah kepada kepala madrasah untuk melakukan 

supervisi berbasis masalah yang dihadapi atau yang dikenal dengan supervisi 

klinis. 
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