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ABSTRAK 
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 Madiun dan MIN 3 Magetan). Tesis, Program Studi Manajemen 

 Pendidikan Islam, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri 

 (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Nur Kolis, Ph.D. 

 

Kata Kunci: Supervisi, Kepala Sekolah, Profesionalisme 

 

Sebagai seorang pengajar, guru memiliki tugas memberikan bahan 

pelajaran kepada peserta didik. Sedangkan sebagai pendidik bertugas 

membimbing dan membina anak didik agar menjadi manusia susila yang cakap, 

aktif, kreatif, dan mandiri. Tugas tersebut pada dasarnya hanya mampu 

dilaksanakan oleh guru yang memiliki kompetensi profesional yang tinggi. Untuk 

mendapatkan guru dengan tingkat profesional yang tinggi perlu adanya suatu 

tindakan yakni supervisi yang diadakan oleh kepala sekolah. Oleh karena hal 

tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan 

judul Pelaksanaan Supervisi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Profesionalisme Guru di MIN 1 Kota Madiun dan MIN 3 Magetan. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana peranan, 

pelaksanaan, dan hasil supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan 

profesionalisme guru di MIN 1 Kota Madiun dan MIN 3 Magetan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

descriptive research. Lokasi penelitian ini adalah MIN 1 Kota Madiun dan MIN 3 

Magetan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi nonpartisipatif, 

wawancara terstruktur dan mendalam serta dokumentasi. Analisis menggunakan 

teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan 

keabsahan temuan dilakukan dengan ketekunan pengamatan, triangulasi, dan 

kecukupan referensi. 

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, peneliti dapat 

menyimpulkan beberapa hal. Pertama, peranan kepala sekolah di MIN 1 Kota 

Madiun dan MIN 3 Magetan adalah pengawas (supervisor). Kedua, pelaksanaan 

supervisi di MIN 1 Kota Madiun dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu pada 

perencanaan supervisi, pelaksanaan supervisi, dan evaluasi supervisi. Adapun 

pendekatan supervisi yang digunakan adalah tidak langsung. Teknik supervisi 

yang digunakan adalah dua teknik yaitu teknik individual yang meliputi 

kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan pribadi, dan menilai sendiri; belum 

menerapkan kunjungan guru antar kelas; dan teknik kelompok yang meliputi rapat 

guru, diskusi, seminar, workshop, perpustakaan jabatan, dan organisasi jabatan; 

belum menerapkan tukar menukar pengalaman antar guru, diskusi panel, dan 

simposium. Sedangkan pelaksanaan supervisi di MIN 3 Magetan dilaksanakan 

melalui tiga tahap yaitu pada perencanaan supervisi, pelaksanaan supervisi dan 

evaluasi supervisi. Adapun pendekatan supervisi yang digunakan adalah langsung 

dan tidak langsung. Teknik yang digunakan adalah dua teknik yaitu teknik 

individual yang meliputi kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan pribadi, dan 



 

 

 

menilai sendiri; belum menerapkan kunjungan guru antar kelas; dan teknik 

kelompok meliputi rapat guru, diskusi, seminar, workshop, dan organisasi jabatan; 

belum menerapkan tukar menukar, perpustakaan jabatan pengalaman antar guru, 

diskusi panel, dan simposium. Ketiga, outcome supervisi yang dilakukan oleh 

kepala sekolah MIN 1 Kota Madiun dan MIN 3 Magetan adalah perubahan 

kepribadian para guru dalam kompetensi profesional 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Profesionalisme guru adalah suatu tingkat penampilan seseorang 

dalam melaksanakan pekerjaan sebagai guru yang didukung dengan 

keterampilan dan kode etik.
1
 Secara etimologi, kata profesionalisme sama 

dengan kata profesionalitas yakni keduanya berasal dari kata profesional. Dan 

kata profesional adalah kata sifat dari kata profesi yang berarti sangat mampu 

melakukan pekerjaan.
2
 Juga pada bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan 

keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.
3
 Guru adalah 

pendidik yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran siswa.
4
 Guru profesional yang bermutu menurut Mulyasa adalah 

guru yang memiliki kemampuan untuk menciptakan iklim belajar di kelas, 

memiliki kemampuan tentang manajemen pembelajaran, memiliki 

kemampuan dalam memberikan umpan balik dan penguatan serta memiliki 

kemampuan dalam peningkatan diri.
5
 Tugas profesional guru meliputi 

mendidik, mengajar dan melatih/membimbing, serta meneliti (riset).
6
 

                                                           
1
 Yunus Abu Bakar, dan Syarifan Nurjan, Profesi Keguruan (Surabaya: AprintA, 2009), 10.   

2
 Muhibban Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2002), 230. 
3
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesa, Edisi Ketiga 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 897.   
4
 Supardi, Kinerja Guru (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 8.   

5
 Mulyasa, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 

30.   
6
 Kompri, Manajemen Pendidikan (Bandung: Alvabeta, 2015), 281.   
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Seorang guru profesional selain harus dapat menciptakan iklim belajar 

yang menyenangkan untuk siswa, juga dituntut untuk terampil dalam hal 

administrasi. Di mulai dari membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang harus dipersiapkan sebelum memulai pembelajaran, alat peraga, 

buku literasi, serta perangkat pembelajaran lain guna menunjang kelancaran 

pelajaran di dalam kelas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arum Mawar 

Kinasih mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta didapatkan 

suatu fakta bahwasannya guru hanya menduplikasi RPP buatan orang lain 

karena  guru kesulitan dalam menentukan alokasi waktu, indikator serta 

metode pembelajaran. Guru pun kesulitan dalam menggunakan media 

pembelajaran serta kesulitan dalam menyusun dan melakukan analisis 

penilaian.
7
  

Mayoritas guru Indonesia apalagi yang berstatus sebagai PNS yang 

notaben nya memiliki uang yang cukup akan lebih memilih membeli 

perangkat pembelajaran daripada susah-susah membuat sendiri. Hal ini 

mereka lakukan karena mereka lebih memilih mencari jalan praktis dengan 

membeli perangkat tersebut serta para guru yang memiliki usia cukup banyak 

tidak mampu mengikui perkembangan digital. 
8
 

Selain itu pada jurnal yang ditulis oleh Muhammad Yunus diperoleh 

hasil penelitian di SDN 65 Katteong Kabupaten Pinang bahwasanya faktor 

penghambat profesionalisme guru yaitu: masih banyak guru yang tidak 

                                                           
7
 Arum Mawar Kinasih, ”Problematika Guru Dalam Menyusun Perangkat Pembelajaran di SD 

Muhammadiyah 14 Surakarta” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), 1. 
8
 “Mengapa Guru Sering Copy Paste RPP” dalam https://www.kompasiana.com. Diakses tanggal 8 

Maret 2019. Pukul 21.00 WIB. 
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menekuni profesinya secara utuh, adanya perguruan tinggi swasta sebagai 

pencetak guru yang lulusannya asal jadi tanpa memperhitungkan outputnya 

kelak di lapangan, kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas 

guru, dan lain-lain.
9
  

Realita yang dipaparkan di atas perlu disikapi, karena apabila 

ketidakkreatifan guru di bidang administrasi tersebut terus terjadi maka 

pendidikan di Indonesia ini akan hancur. Padahal menurut Jasmani hal-hal 

yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan proses belajar mengajar 

adalah 1) Merumuskan tujuan yang hendak dicapai; 2) Menentukan materi 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan; 3) Menentukan metode yang tepat 

sesuai dengan materi yang hendak disampaikan; 4) Menentukan alat peraga 

yang cocok dengan penyanpaian materi; 5) menentukan alat evaluasi yang 

dapat mengukur tercapai atau tidaknya materi yang telah disampaikan.
10

 

Penyebab kurangnya guru yang profesional antara lain: 1) masih 

banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Hal ini disebabkan 

oleh banyak guru yang bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari dikarenakan honor/upah dari bekerja sebagai guru 

sangat minim dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2) 

keterbatasan pengembangan profesi yang menyebabkan guru kurang berdaya 

dan dalam posisi lemah.
11

 3) kurangnya kontrol langsung dari kepala sekolah 

                                                           
9
 Muhammad Yunus, “Profesionalisme Guru Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan”, Lentera 

Pendidikan, Vol. 19 No. 1 (Juni 2016), 126. 
10

 Jasmani, Mustofa Syaiful, Terobosan Baru dalam Kinerja Peningkatan Kerja Pengawas 

Sekolah dan Guru (Jogjakarta: 2013), 175.   
11

 Agustinus Hermini, Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2014), 186. 
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dan pengawas. Dari ketiga penyebab kurangnya profesional guru tersebut, 

yang akan dipilih dan dibahas di sini adalah tentang kurangnya kontrol dari 

kepala sekolah. Idealnya kepala sekolah melakukan bimbingan (supervisor) 

pekerjaan yang dilakukan oleh guru yang merupakan suatu proses yang 

dirancang secara khusus untuk membantu para guru dalam mempelajari tugas 

sehari-hari di sekolah, agar dapat menggunakan pengetahuan dan 

kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada para 

peserta didiknya.
12

  

Kepala sekolah memainkan peranan penting dalam peningkatan mutu 

profesionalisme guru, berdasarkan penjajakan awal di lapangan ditemukan 

bahwa kepala sekolah di MIN 1 Kota Madiun dan MIN 3 Magetan yang 

berakreditasi A yang mana pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolahnya 

berdampak kepada perubahan profesonalisme guru, misalnya guru di MIN 1 

Kota Madiun yang awalnya sebelum dilakukan supervisi tingkat 

profesionalismenya rendah dan setelah dilakukan supervisi menjadi tinggi.
13

 

Demikian juga yang terjadi pada guru-guru di MIN 3 Magetan yaitu dalam 

administrasi guru awalnya tidak sesuai namun setelah dilakukan supervisi 

menjadi sesuai dan guru-guru tersebut memahami apa yang ditulis harus sama 

dengan apa yang dilakukan saat pembelajaran
14

 

Dari pemaparan di atas maka perlu diadakan penelitian untuk tesis 

dengan judul “Pelaksanaan Supervisi Kepala Sekolah dalam 

                                                           
12

 Donni Juni Priansa, Manajemen Suprevisi Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 54. 
13

 Diana Hanifah, Wawancara, Madiun, 9 Maret 2019. 
14

 Bambang, wawancara, Madiun, 30 Maret 2019. 
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Meningkatkan Profesionalisme Guru (Studi Multi Situs di MIN 1 Kota 

Madiun dan MIN 3 Magetan).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas, maka secara umum 

penelitian ini ingin mengungkap pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh 

kepala sekolah MIN 1 Kota Madiun dan MIN 3 Magetan. Mengingat luasnya 

masalah dan cakupan pembahasan, serta karena terbatasnya waktu dan dana, 

maka penelitian ini peneliti fokuskan dengan rumusan masalah sebagaimana 

berikut: 

1. Apa peran yang dilakukan kepala sekolah dalam rangka meningkatkan 

profesionalisme guru di MIN 1 Kota Madiun dan MIN 3 Magetan? 

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan supervisi yang dilakukan kepala sekolah 

dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru di MIN 1 Kota Madiun 

dan MIN 3 Magetan? 

3. Bagaimana outcome kegiatan supervisi kepala sekolah dalam 

meningkatkan profesionalisme guru di MIN 1 Kota Madiun dan MIN 3 

Magetan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk menjelaskan peran yang dilakukan kepala sekolah dalam rangka 

meningkatkan profesionalisme guru di MIN 1 Kota Madiun dan MIN 3 

Magetan. 

2. Untuk menjelaskan  pelaksanaan kegiatan supervisi yang dilakukan kepala 

sekolah dalam rangka meningkatkan profesional guru di MIN 1 Kota 

Madiun dan MIN 3 Magetan. 

3. Untuk menjelaskan outcome kegiatan supervisi kepala sekolah dalam 

meningkatkan profesionalisme guru di MIN 1 Kota Madiun dan MIN 3 

Magetan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoretis  

Penelitian ini secara teoretis akan menemukan pendekatan, teknik 

supervisi yang diterapkan oleh kepala sekolah dalam upaya meningkatkan  

profesionalisme guru di MIN 1 Kota Madiun dan MIN 3 Magetan. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi kepala sekolah penelitian ini sebagai bahan pertimbangan 

yang strategis dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru.  

b. Bagi guru penelitian ini dapat memberikan pemahaman untuk 

meningkatkan kualitas diri agar profesionalisme guru semakin 

baik.  

c. Dapat memberikan informasi bagi pihak terkait (Dinas Pendidikan) 

terkait dengan profesionalisme guru.  
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E. Kajian Terdahulu  

Pertama, penelitian oleh Shona Ali Fahmi (212216043) yang 

menyelesaikan tesisnya pada bulan Juli Tahun 2018 dengan penelitian 

berjudul “ Peran Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Guru (Studi 

Kasus di SMK PGRI 2 Ponorogo) ”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa (1) Peran kepala sekolah sebagai educator di SMK PGRI  Ponorogo 

dengan melakukan pembinaan mental dan moral, antara lain: 

mengikutsertakan guru dalam workshop, pelatihan, diklat, MGMP dan TOT, 

melakukan audit, disiplin masuk kelas. (2) Peran kepala sekolah sebagai 

manajer di SMK PGRI 2 Ponorogo dengan upaya: membentuk struktur 

organisasi dan menyusun job description, menjungjung asas demokrasi 

dengan cara kepala sekolah melibatkan semua komponen sekolah dalam setiap 

pekerjaan dan membuat kebijakan, mendorong keterlibatan atau peran serta 

seluruh tenaga pendidik dan kependidikan. (3) Kepala sekolah sebagai 

supervisor di SMK PGRI 2 Ponorogo dengan upaya: kepala sekolah 

melakukan pengawasan kualitas dan supervisi individual. (4) Kepala sekolah 

sebagai sebagai motivator di SMK PGRI 2 Ponorogo dengan upaya: hubungan 

kerja yang harmonis, menerapkan kedisiplinan, memberdayakan semua warga 

sekolah, memberikan reward kepada guru pembimbing dan siswa yang 

memenangkan perlombaan. 

Kedua, penelitian oleh Abdul Munir (212215038) yang 

menyelesaikan tesisnya pada bulan Juli Tahun 2018 dengan penelitian 

berjudul “Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Dalam 
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Meningkatkan Motivasi SDM di SDIT Qurrota A’yun Ponorogo”. Dari 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran kepala sekolah di SDIT 

Qurrota Ayun lebih dominan sebagai supervisor dimana supervisor tersebut 

diaktualisasikan dalam beberapa jenis supervisi, diantaranya adalah supervisi 

akademik seperti penertipan perangkat pembelajaran RPP dan silabus, 

sedangkan supervisi manajerialnya seperti pengawasan dan pemantauan 

kelengkapan terkait lingkungan fisik sekolah. Meningkatkan motivasi SDM 

melalui peran sekolah sebagai supervisor yakni memberdayakan melalui 

kegiatan-kegiatan partisipatif yang melibatkan guru maupun staf seperti 

upgrading guru, KKG jenjang, kunjungan kelas, workshop dan lainnya, dari 

kegiatan yang diterapkan oleh kepala sekolah secara tidak langsung dapay 

membantu serta membentuk motivasi ekstrinsik terhadap SDM  untuk lebih 

profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga kependidikan. 

Keempat, penelitian oleh Atik Mustoko Wati (21061311) yang 

menyelesaikan tesisnya pada bulan Juli Tahun 2017 dengan penelitian 

berjudul “Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme 

Guru di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo”. Dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Upaya kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru dengan cara mengadakan 

pembinaan dan pengawasan secara langsung kepada guru terkait dengan 

proses pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Selain itu juga dengan cara 

penilaian terhadap laporan tertulis yang dibuat oleh guru berupa perangkat 

pembelajaran yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, seperti Program 
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Tahunan (PROTA), Program Semester (PROMES), dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). (2) Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi kepribadian guru dengan cara memberikan contoh yang baik 

terhadap guru. Di samping itu, kepala sekolah selalu mengadakan pengawasan 

terhadap guru yang berseberangan atau tidak sesuai dengan norma kompetensi 

kepribadian guru, maka kepala sekolah melakukan pembinaan berupa 

pendekatan individual serta memberikan teguran secara langsung terhadap 

guru tersebut. (3) Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

sosial dengan cara menciptakan nuansa kebersamaan dan kekeluargaan 

dengan cara meningkatkan komunikasi antarguru. Sehingga tercipta suasana 

kerja yang harmonis dan nyaman di dalam lingkungan sekolah. (4) Upaya 

kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru, dengan cara 

melakukan pembinaan maupun mengikutsertakan guru dalam kegiatan diklat, 

seminar, workshop, maupun KKG, untuk memperluas pengetahuan guru serta 

mendapatkan ilmu yang baru, sehingga mampu menerapkannya dalam proses 

pembelajaran di sekolah dalam rangka menningkatkan kualitas pembelajaran 

dan Output peserta didik. 

Keempat, penelitian oleh Binti Qoiriyatin (21061356) yang 

menyelesaikan tesisnya pada bulan Juli Tahun 2017 dengan penelitian 

berjudul “Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi 

Profesional Guru di MI Ma’arif Campurejo Sambit Ponorogo”. Dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Peran Kepala Madrasah sebagai 

Manajer yaitu kepala sekolah selalu berusaha menciptakan suasana akrab 
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dengan guru dan seluruh staf yang ada di madrasah sehingga antara guru dan 

kepala sekolah tidak ada kesenjangan begitu juga antara sesama guru dan staf 

yang ada. Dan memberikan kesempatan kepada seluruh tenaga kependidikan 

untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Misalnya memberi 

kesempatan kepada semua guru untuk meningkatkan profesinya melalui 

kegiatan KKG, MGMP, penataran, seminar, diklat ataupun workshop. (2) 

Peran Kepala Madrasah sebagai supervisor yaitu melalui kegiatan diskusi 

kelompok, kunjungan kelas, evaluasi kinerja, pembicaraan individual, dan 

mengatasi masalah yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah. 

Kelima, penelitian oleh Muhtarom (212216034) yang menyelesaikan 

tesisnya pada bulan Juli Tahun 2018 dengan penelitian berjudul “Peran 

Supervisi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru 

(Studi Kasus di MI Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo)”. Dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan supervisi kepala sekolah di 

MI Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo melalui tiga tahap yaitu pada 

perencanaan supervisi, pelaksanaan supervisi dan evaluasi supervisi. Adapun 

pendekatan supervisi yang digunakan adalah pendekatan langsung dan tidak 

langsung namun pendekatannya lebih dekat dengan pendekatan supervisi 

manusiawi. Sedangkan teknik yang digunakan adalah dua teknik yaitu teknik 

individual yang meliputi kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan pribadi 

dan menilai sendiri, dan belum menerapkan kunjungan guru antar kelas Dan 

teknik kelompok meliputi rapat guru, diskusi, seminar, workshop dan 

organisasi jabatan.dan belum menerapkan tukar menukar pengalaman antar 
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guru, diskusi panel, perpustakaan jabatan, dan simposium. Hasil supervisi 

yang dilakukan oleh kepala sekolah MI Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo 

adalah mampu meningkatkan profesionalisme guru pada kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi 

sosial. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas 

semuanya mengangkat tentang sosok kepala sekolah dengan fokus yang 

beraneka ragam. Ada yang fokus terhadap motivasi SDM, mutu guru, 

kompetensi profesionalisme guru dan profesionalisme guru. Namun di antara 

penelitian terdahulu yang penulis sebutkan tidak satupun yang dilakukan di 

MIN 1 Kota Madiun dan MIN 3 Magetan serta belum ada yang menggunakan 

rumusan masalah seperti yang peneliti gunakan. 

 

F. Metode Penelitian  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

a. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

objek penelitian secara holistik, dalam hal ini adalah implementasi 

supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru di 

MIN 1 Kota Madiun dan MIN 3 Magetan, dengan cara deskripsi dalam 
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bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
15

 

b. Jenis Penelitian  

Ada 6 jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif 

yaitu: etnografis
16

, fenomenologi, studi kasus, grouded theory, 

deskriptif, biografi.
17

 Penelitian ini bagian dari jenis penelitian studi 

kasus dengan menjelaskan berbagai program supervisi yang 

melibatkan kepala sekolah dan guru-guru di MIN 1 Kota Madiun dan 

MIN 3 Magetan. 
18

 Jenis penelitian studi kasus, yaitu uraian dan 

penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek individu, kelompok 

atau organisasi (komunitas), suatu program atau situasi sosial. Studi 

kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek 

yang diteliti.
19

 Data yang akan diteliti nantinya yaitu pelaksanaan 

supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru, 

serta hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah MIN 1 Kota 

Madiun dan MIN 3 Magetan. 

2. Kehadiran Penelitian  

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan peneliti, sebab perekaman pengamatan peneliti memainkan 

                                                           
15

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), 

6.   
16

 kemanusiaan serta ilmu terapan; grounded theory digunakan dibidang sosiologi; studi kritikal 

digumakan untuk berbagai bidang ilmu. Lihat M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almnshur, 

Metodologi Penelitian kualitatif (Jogjakarta: ar-Ruzz Media,2012), 51.   
17

 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Sekripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group,2013), 34-37.   
18

 Yatim Riyanto, Metodologi penelitian Pendidikan (Surabaya: SIE:, 2001), 24-25.   
19

 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), 

201.   
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peran penting dalam keberhasilan dan kegagalan penelitian.
20

 Untuk itu 

dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (key 

instrument), yaitu peneliti sebagai pengumpul data melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi, dari data-data tersebut kemudian peneliti 

mereduksi atau memilih hal-hal yang sesuai dengan fokus masalah, setelah 

itu di-display yaitu disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, 

dan langkah terakhir yaitu verifikasi data atau penarikan kesimpulan.  

Sehingga dalam penelitian ini peneliti sebagai instrumen kunci 

langsung merespon pada saat wawancara dengan kepala sekolah, selain itu 

peneliti mendapatkan data langsung (observasi) melalui apa yang dilihat 

pada saat penelitian mengenai pengawasan yang dilakukan kepala sekolah 

terhadap gurunya. Selain itu peneliti mendapatkan data pendukung dari 

dokumen dan data-data yang diberikan pihak sekolah. Setelah semua data 

terkumpul peneliti men-display untuk disajikan lalu peneliti memverifikasi 

dan mengambil kesimpulan dari semua data yang telah dikumpulkan di 

lapangan. 

Beberapa keuntungan peneliti sebagai instrumen kunci, yaitu: 

peneliti mempunyai sifat yang responsiveness dan adaptability, peneliti 

akan dapat menekankan pada keutuhan, dapat mengembangkan dasar 

pengetahuan, kesegaran memproses, mempunyai kesempatan untuk 

mengklarifikasi dan meringkas, dapat menyelidiki respon yang ganjil atau 

                                                           
20

 Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2012), 46.   
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khas.
21

 Sehingga kehadiran dan keterlibatan peneliti ini tidak dapat 

digantikan oleh alat lain (nonhuman). 

3. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini mengambil lokasi pada dua sekolah yaitu sekolah 

pertama MIN 1 Kota Madiun yang beralamat di Jalan Setinggil No. 03 

Taman Demangan Kota Madiun, sekolah kedua MIN 3 Magetan yang 

beralamat di Jalan Sulawesi No. 15 Magetan. Kedua sekolah ini juga 

berstatus akreditasi A yang memiliki potensi sangat baik yang didukung 

oleh fasilitas dan tenaga pendidik yang profesional. Kedua lokasi ini 

dipilih sebagai hasil pengamatan dan penjajakan awal bahwasanya kedua 

kepala sekolah tersebut saling berhubungan. Kepala sekolah di MIN 3 

Magetan saat ini dahulunya adalah kepala sekolah di MIN 1 Kota Madiun 

yang memberikan gerakan supervisi kepada para gurunya, dan sekarang 

supervisi ini dilanjutan oleh kepala sekolah baru di MIN 1 Kota Madiun. 

Sedangkan di MIN 3 Magetan kepala sekolah tersebut menerapkan 

kembali supervisi tersebut kepada para gurunya, yang awalnya di MIN 3 

Magetan tidak pernah dilakukan supervisi secara baik.  

 

4. Data dan Sumber Data  

a. Data 

Jenis data dibedakan menjadi dua, primer dan sekunder. Data 

primer di MIN 1 Kota Madiun dan MIN 3 Magetan adalah berupa 

                                                           
21

 Yvanna S. Lincoln and G. Guba, Naturalistic Inquiry (California: Sage Publications, 1985), 
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ucapan dan perilaku kepala sekolah selaku pelaksana supervisi dan 

juga guru-guru selaku yang disupervisi oleh kepala sekolah.  

Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diambil 

dari dokumen atau data yang berkaitan dengan penelitian. Semisal 

dokumen lokasi sekolah, jumlah peserta didik, dan data yang berkaitan 

dengan profil umum sekolah, serta foto yang berkaitan dengan 

pelaksanaan supervisi kepala sekolah. 

b. Sumber Data  

Sumber data ada dua, yaitu manusia dan bukan manusia. 

Sumber data manusia berfungsi sebagai informan kunci. Sedang 

sumber data bukan manusia berupa dokumen yang relevan dengan 

fokus penelitian.
22

 

Sumber data manusia di sini meliputi kepala sekolah, dan para 

guru di MIN 1 Kota Madiun dan MIN 3 Magetan. Sedangkan sumber 

data bukan manusia terbagi menjadi pertama, peristiwa atau aktivitas, 

kedua, dokumen. Sumber data yang berupa peristiwa atau aktivitas 

misalnya jalannya kegiatan supervisi kepala sekolah. Dalam hal ini 

peneliti langsung melihat secara langsung bagaimana jalannya 

kegiatan sekolah yang termasuk dalam kegiatan supervisi kepala 

sekolah. Sumber data berupa dokumen atau arsip-arsip foto, catatan, 

gambar, atau tulisan-tulisan yang relevan dan yang berkaitan dengan 

                                                           
22

 S.Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 2003), 55.   
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pelaksanaan supervisi kepala sekolah di MIN 1 Kota Madiun dan MIN 

3 Magetan. 

Pemilihan dan penentuan sumber data tidak hanya didasarkan 

pada banyaknya informan, tetapi lebih dipentingkan pada pemenuhan 

data, sehingga sumber data di lapangan dapat berubah sesuai dengan 

kebutuhan peneliti. 

 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

a. Wawancara Mendalam 

Wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan. Ciri utama dari 

wawancara ini adalah dengan kontak langsung atau tatap muka antara 

peneliti dengan objek.
23

 Dalam penelitian ini, peneliti menentukan 

informan dengan menggunakan dua metode, yaitu purpusive sampling 

dan snowballing sampling.
24

 Dalam memilih informan, peneliti 

memilih informan yang mempunyai pengetahuan khusus dan dekat 

dengan fokus penelitian. Di antara informan yang akan diwawancarai 

oleh peneliti antara lain yaitu: 
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 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Semarang: Rieneka Cipta, 1996), 161.   
24

 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan 

Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkip Hasil Wawancara serta 

Model Penyajian Data (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 68-69. Dalam penelitian kualitatif juga 

dikenal yang namanya Key person. Key person biasanya digunakan bagi peneliti yang sudah 

memahami informasi awal tentang obyek penelitian maupun informan penelitian. Sehingga ia 

dapat langsung menentukan siapa yang akan diwawancarai. Sedangkan snowballing sampling 

digunakan apabila peneliti tidak mengetahui siapa yang mempunyai informasi berkaitan dengan 

penelitian yang ia lakukan. Lihat M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, 

Kebijakan Publik, dan ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2008), 77.   
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1) Kepala sekolah sebagai informan kunci yang diasumsikan 

memiliki informasi banyak tentang implementasi supervisi yang 

dilakukan.  

2) Beberapa guru yang diasumsikan memiliki informasi banyak 

tentang implementasi supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah 

dan guru ini selaku yang disupervisi. 

Setelah wawancara dengan kepala sekolah dirasa cukup, maka 

peneliti meminta untuk ditunjukkan informan selanjutnya yang dirasa 

memiliki informasi yang dibutuhkan. Dari informan yang ditunjuk 

tersebut dilakukan wawancara secukupnya, serta pada akhir 

wawancara peneliti meminta untuk ditunjukkan informan lain yang 

memiliki informasi yang dibutuhkan, begitu seterusnya sehingga 

dengan wawancara mendalam ini, data-data bisa terkumpul 

semaksimal mungkin. 

b. Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara 

partisipatif ataupun nonpartisipatif. Dalam observasi partisipatif 

(participatory observation), pengamat ikut serta dalam kegiatan yang 

sedang berlangsung. Sedangkan dalam observasi nonpartisipatif (non-

participatory observation), pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan.
25
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 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rosda Karya, 2000), 157.   
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Dalam penelitian ini, peneliti menempatkan diri sebagai obsevasi 

nonpartisipatif. Jadi peneliti berlaku sebagai pengamat saja, dengan 

melakukan pengamatan terhadap proses kegiatan supervisi kepala 

sekolah yang sedang berlangsung. Dalam kegiatan pengamatan ini 

peneliti mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi.
26

 

Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data tentang 

bagaimana pelaksanaan supervisi kepala sekolah yang ada di MIN 1 

Kota Madiun dan MIN 3 Magetan. 

c. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data noninsani. 

Dokumentasi merupakan pembuatan dan penyimpanan bukti-bukti 

(gambar, tulisan, suara, dan lain-lain) terhadap segala hal, baik objek 

atau juga peristiwa yang terjadi.
27

 Dalam penelitian ini peneliti 

membutuhkan data profil sekolah, rekaman dan dokumentasi foto-foto 

yang berkaitan dengan peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam 

meningkatkan profesionalisme guru, buku-buku yang berkaitan atau 

relevan dengan masalah penelitian. 

 

6. Teknik Analisa Data 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke 

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan 

                                                           
26

 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 156.   
27

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 82.   
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membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

konsep Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa terdapat 3 

tahapan yaitu reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan 

kesimpulan (conclusion).
28

 Proses ini berlangsung terus-menerus selama 

penelitian berlangsung, bahkan selama data benar-benar terkumpul 

sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan 

studi dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. 

a. Reduksi Data 

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

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, memudahkan peneliti 

melakukan pengumpulan selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
29

 

Dalam praktiknya, data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan 

dokumentasi nantinya akan dipilih sesuai dengan masalah penelitian yang 

diangkat. Seperti pendekatan supervisi yang dilakukan kepala sekolah juga 

teknik supervisi yang diterapkan oleh kepala sekolah dan juga hasil 

supervisi kepala sekolah terhadap peningkatan profesionalisme guru. 

Adapun ketika data yang dikumpulkan terdapat data yang tidak 

berhubungan dengan fokus pembahasan, maka akan dibuang atau 

direduksi. 

                                                           
28

 Ariesto Hadi Sutopo dan Andrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO 

(Jakarta: Kencana, 2010), 7-14.   
29
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b. Display Data 

Display/penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Melalui penyajian 

data, maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, 

sehingga akan mudah dipahami. Data nantinya akan disusun dan ditulis 

secara naratif. Seperti yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman 

menyatakan, bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
30

 

c. Penarikan Kesimpulan 

Conclution/verification yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan dalam penelitian mengungkap temuan berupa hasil deskripsi 

yang sebelumnya masih kurang jelas kemudian diteliti menjadi lebih jelas 

dan diambil kesimpulan.
31

 Penarikan kesimpulan yaitu dimaksudkan 

sebagai penentuan data akhir dari semua proses tahapan analisis, sehingga 

keseluruhan permasalahan bisa dijawab sesuai dengan data aslinya dan 

sesuai dengan permasalahannya dengan objektif. Menurut Miles dan 

Huberman, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
32
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7. Pengecekan Keabsahan Data 

Kriteria keabsahan data dalam penelitian kualitatif memiliki fungsi, 

pertama, sebagai mencapai derajat kepercayaan penelitian dengan cara 

melakukan inkuiri. Kedua, menunjukkan derajat kepercayaan hasil 

penelitian dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang 

sedang teliti.
33

 Dengan kata lain kredibilitas berarti bahwa sebuah 

penelitian memang benar-benar dapat dipercaya karena telah dilakukan 

dengan prosedur, metode, dan cara yang tepat. 

Beberapa cara yang dilakukan dalam penelitian ini untuk 

memenuhi standar keabsahan data, yaitu:
34

 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan adalah peneliti kembali ke lapangan 

untuk melakukan pengamatan dan wawancara kembali dengan sumber 

data yang lama maupun yang baru. Sehingga dengan perpanjangan 

pengamatan ini akan menciptakan rapport. Menurut Susan Stainback 

dalam Sugiyono rapport is a relationship of mutual trust and emotional 

affinity between two or more people.
35

 Penelitian ini akan dilakukan oleh 

peneliti sekitar bulan Maret 2019 hingga Mei 2019. Apabila nanti 

dikemudian hari peneliti merasa data yang dikumpulkan masih kurang 

maka akan memperpanjang masa penelitian sampai bulan Juni 2019. 

 

 

                                                           
33
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b. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih teliti dan berkesinambungan. Melalui cara ini maka kepastian data 

dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.
36

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengadakan penelitian secara teliti, 

yakni selalu mengamati hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

c. Triangulasi  

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai 

waktu. Teknik triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber 

dilakukan dengan mengecek data tentang pelaksanaan pendekatan 

supervisi kepala sekolah, teknik supervisi kepala sekolah serta supervisi 

kepala sekolah terhadap profesionalisme guru kepada beberapa sumber 

seperti kepala sekolah selaku pelaksana supervisi, guru selaku yang 

disupervisi. Hal ini sesuai dengan teori triangulasi sumber yaitu berguna 

untuk menguji keabsahan data dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber data (informan).
37

 

Triangulasi teknik dilakukan peneliti dengan cara melakukan 

teknik observasi non-partisipan pada proses pelaksanaan supervisi dan 

melakukan teknik wawancara kepada kepala ssekolah tentang bagaimana 

pelaksanaan pendekatan supervisi, teknik supervisi serta hasil supervisi 
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dalam meningkatkan profesionalisme guru. Selanjutnya, peneliti ingin 

mengetahui tentang kontribusi supervisi kepala sekolah terhadap mutu 

profesionalisme guru dengan melakukan teknik wawancara terhadap 

kepala sekolah dan mengecek pada data dokumentasi terkait hasil 

supervisi kepala sekolah terhadap mutu profesionalisme guru di MIN 1 

Kota Madiun dan MIN 3 Magetan.  

d. Menggunakan Bahan Refensial  

Yang dimaksud dengan bahan referensial di sini adalah adanya 

pendukung untuk membuktikan data yang diperoleh di lapangan. Misalnya 

hasil wawancara didukung oleh rekaman wawancara.
38

 Setiap kali peneliti 

mencari data di MIN 1 Kota Madiun dan MIN 3 Magetan peneliti akan 

membuat bukti fisik seperti membuat rekaman ketika wawancara, 

mengambil gambar (memfoto) target observasi, dan mencetak data yang 

diperoleh dari teknik dokumentasi.  

 

G. Sistematika Pembahasan  

Dalam pembahasannya, laporan penelitian ini terdiri dari 6 bab, 

yaitu:  

Bab 1 merupakan bab pendahuluan, tentang gambaran umum arah 

penelitian yang dilakukan, dimana peneliti akan mengurai latar belakang, 

profil sekolah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.  
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Bab II kajian teori, bab ini memuat kajian teori. Kajian teori akan 

membahas tentang peran kepala sekolah, kepala sekolah sebagai 

supervisor, pendekatan supervisi, teknik supervisi, dan profesionalisme 

guru. Bab ini menjadi dasar menganalisis tema penelitian ini. 

Bab III, profil madrasah. Pada bagian ini akan disajikan data sesuai 

dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

Bab IV, paparan data dan temuan penelitian. Pada bagian ini 

penjelasan paparan data disajikan secara urut berdasarkan urutan rumusan 

masalah pertama pada penelitian. Paparan data tersebut didapat dari 

pengamatan, wawancara dan deskripsi dokumentasi. Selanjutnya diuraikan 

gagasan peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan 

dimensi-dimensi. Selain itu peneliti juga perlu menjelaskan posisi temuan 

dengan teori-teori dan temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan 

dari temuan/teori yang diungkapkan dari lapangan.  

Bab V, paparan data dan temuan penelitian. Pada bagian ini 

penjelasan paparan data disajikan secara urut berdasarkan urutan rumusan 

masalah kedua pada penelitian. Paparan data tersebut didapat dari 

pengamatan, wawancara dan deskripsi dokumentasi. Selanjutnya diuraikan 

gagasan peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan 

dimensi-dimensi. Selain itu peneliti juga perlu menjelaskan posisi temuan 

dengan teori-teori dan temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan 

dari temuan/teori yang diungkapkan dari lapangan.  
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Bab VI, paparan data dan temuan penelitian. Pada bagian ini 

penjelasan paparan data disajikan secara urut berdasarkan urutan rumusan 

masalah ketiga pada penelitian. Paparan data tersebut didapat dari 

pengamatan, wawancara dan deskripsi dokumentasi. Selanjutnya diuraikan 

gagasan peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan 

dimensi-dimensi. Selain itu peneliti juga perlu menjelaskan posisi temuan 

dengan teori-teori dan temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan 

dari temuan/teori yang diungkapkan dari lapangan.  

Bab VII Penutup, yang mana berisi kesimpulan hasil penelitian dan 

saran. 
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BAB II 

PERAN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI SUPERVISOR DALAM 

MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU 

 

A. Pelaksanaan Supervisi 

1. Perencanaan Supervisi 

Stoner dan Freeman, perencanaan adalah proses bagaimana 

menentukan organisasi bisa mencapai tujuannya. Perencanaan adalah 

proses menentukan dengan tepat apa yang akan dilakukan untuk mencapai 

tujuannya. Dalam proses perencanaan membutuhkan data dan informasi 

agar keputusan yang diambil tidak lepas kaitannya dengan masalah yang 

dihadapi pada masa yang akan datang. 

Suatu lembaga pendidikan tentu memerlukan perencanaan 

pendidikan yang merupakan keputusan yang diambil untuk melakukan 

kegiatan dalam kurun waktu tertentu, dengan tujuan agar penyelenggaraan 

sistem pendidikan berjalan berjalan efektif dan efisien serta menghasilkan 

lulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan.
39

 

Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan secara keseluruhan dan 

cara terbaik untuk memenuhi tujuan. Manajer mengevaluasi berbagai 

rencana sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah 

rencana yang dipilih cocok dan dapat dipergunakan untuk memenuhi 

tujuan. 

                                                           
39

Novianty Djafari, Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 

17. 

26 



27 

 

 

2. Pelaksanaan Supervisi 

Penggerakan (actuating) adalah salah satu fungsi manajemen 

yang berfungsi untuk merealisasikan hasil perencaaan dan 

pengorganisasian. Actuating adalah aspek hubungan manusiawi yang 

mengikat para bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan 

tenaganya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Pergerakkan 

adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja secara 

ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan 

dan usaha-usaha pengorganisasian.
40

 Sementara pendapat Tery 

sebagaimana dikutip oleh Didin Kurniadin dan Imam Machali, 

mendefinisikanpenggerakan sebagai tindakan untuk mengusahakan agar 

semua anggota kelompok mau dan berusaha sekuat tenaga untuk 

mencapai tujuan organisasi.
41

 

Menggerakkan menurut Keith Davis sebagaimana dikutip oleh 

Syaiful Sagala ialah kemampuan pemimpin membujuk orang-orang 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan semangat.
42

Pemimpin 

yang menggerakkan bawahannya dengan semangat, maka pengikut juga 

bekerja dengan semangat.Menurut Hoy dan Miskel yang dikutip oleh 

Syaiful Sagala, pemimpin yang efektif cenderung mempunyai hubungan 
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dengan bawahan yang sifatnya mendukung (suportif) dan meningkatkan 

rasa percaya diri menggunakan kelompok membuat keputusan.
43

 

3. Evaluasi Supervisi 

Pengendalian atau pengawasan adalah fungsi terakhir yang harus 

dilakukan dalam manajemen. Dalam pengawasan dapat diketahui dari 

hasil yang dicapai. Pengawasan merupakan proses penentuan apa yang 

harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan pelaksanaan, 

menilai pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan sehingga 

pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar. Dengan 

adanya pengawasan, pemimpin dapat menjaga organisasi agar tetap 

berada dalam rel yang benar.
44

 

Dalam bukunya Burhanuddin, Sondang P Siagian mendefinisikan 

pengendalian sebagai proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh 

kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 

Pengendalian atau pengawasan dilakukan dengan tujuan pokok untuk 

membuat segenap kegiatan administrasi dan manajemen berjalan sesuai 

dengan rencana, dinamis dan berhasil secara efektif dan efisien.
45

 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang 

berupa kegiatan penilaian, mengadakan koreksi sehingga apa yang 

dilakukan bawahan dapat diarahkan kejalan yang benar dengan maksud 
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dan tujuan yang telah digariskan semula.
46

 Pengawasan adalah kegiatan 

pemantauan dan penilaian terhadap semua aktivitas organisasi guna 

mengetahui efektivitas kerja personal dalam organisasi tersebut serta 

untuk menghidari penyimpangan. Meskipun terjadi penyimpangan 

melalui pengawasan ini dapat secepatnya diambil tindakan pencegahan. 

 

B. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu “kepala” dan “sekolah”, 

kata kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi 

atau sebuah lembaga. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana 

tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi secara umum sekolah atau 

lembaga di mana tempat menerima dan memberi pelajaran.
47

 

Kepala sekolah merupakan tenaga fungsional guru yang diberi 

tugas untuk memimpin sekolah tempat diselenggarakan proses belajar 

mengajar, atau tempat di mana terjadinya interaksi antara guru yang 

memberi pelajaran dan peserta didik yang menerima pelajaran. Maksud 

memimpin tersebut adalah leadership, yaitu kemampuan untuk 

menggerakkan sumber daya, baik internal maupun eksternal, dalam rangka 

mencapai tujuan sekolah dengan lebih optimal. 

Kata memimpin mengandung konotasi menggerakkan, 

mengarahkan, membimbing, melindungi, membina, memberikan, dan lain-

lain. Husaini Usman (2008) menyatakan bahwa kepala sekolah merupakan 
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manajer yang mengorganisir seluruh sumber daya sekolah dengan 

menggunakan prinsip “TEAMWORK”, yaitu rasa kebersamaan (together), 

pandai merasakan (empathy), saling membantu (assist), saling penuh 

kedewasaan (maturity), saling mematuhi (willingness), salin teratur 

(organization), saling menghormati (respect), dan saling berbaik hati 

(kindness).
48

 

1. Kompetensi Kepala Sekolah 

Seorang kepala sekolah harus memiliki 5 dimensi kompetensi, 

yakni kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. 
49

 

Namun yang akan dibahas di sini hanya kompetensi supervisi. 

Kompetensi supervisi, meliputi: 

a. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru.  

b. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan 

menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. 

c. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam 

rangka peningkatan profesionalisme guru.  

2. Peran Kepala Sekolah 

Sebagai pemimpin pendidikan di sekolahnya, seorang kepala 

sekolah mengorganisasikan sekolah dan personilnya yang bekerja di 

dalamnya dalam situasi yang efektif, efisien, demokratis, dan kerja 
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sama tim (team work) di bawah kepemimpinannya, program 

pendidikan untuk para siswa harus  direncanakan, diorganisasikan, 

dilaksanakan dan dievaluasi. 

Dalam pelaksanaan program kepala sekolah harus dapat 

memimpin secara profesional, para staf pengajar, bekerja secara 

ilmiah, penuh perhatian dan demokratis dengan menekankan pada 

perbaikan proses belajar mengajar secara terus-menerus. Kepala 

sekolah juga mempunyai tugas pokok mengelola penyelenggaraan 

kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Secara lebih 

operasional tugas pokok kepala sekolah mencakup kegiatan menggali 

dan mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah secara terpadu 

dalam kerangka pencapaian tujuan sekolah secara efektif dan efisien.
50

 

Secara garis besar tugas dan fungsi kepala sekolah yakni pendidik 

(educator), pemimpin (leader), pengelola (manajer), administrator, 

wirausahawan, pencipta iklim kerja, pengawas (supervisor).
51

 

Menurut Depdiknas, Kepala sekolah memiliki beberapa peran 

utama yaitu:  

a. Educator (Pendidik)  

Kepala sekolah menunjukkan komitmen yang tinggi dan 

fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran di sekolah tentu memperhatikan tingkat kompetensi 

yang dimiliki guru, selalu memfasilitasi dan mendorong para guru 
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dapat secara terus-menerus meningkatkan kompetensinya, 

sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan 

efisien. 

b. Manajer 

Dalam hal ini kepala sekolah sebaiknya memfasilitasi dan 

memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk 

melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai 

kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di 

sekolah, maupun luar sekolah. 

c. Administrator 

Sebagai administrator kepala sekolah berperan sebagai 

pengelola keuangan. Keuangan menjadi hal penting karena agar 

tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor 

biaya. Seberapa besar sekolah dapat mengelola dan 

mengalokasikan anggaran. Kepala sekolah sebaiknya dapat 

mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya peningkatan 

kompetensi guru. 

d. Supervisor 

Supervisi sangat penting dilakukan oleh kepala sekolah 

dalam rangka mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan 

pembelajaran. Supervisi yang dilakukan kepala sekolah dapat 

dilakukan melalui kegiatan kegiatan kunjungan kelas untuk 

mengamati dan penggunaan metode, media yang digunakan dan 
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keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil 

supervisi dapat diketahui kelemahan dan kelebihan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran yang selanjutnya dapat dilakukan 

pembinaan, perbaikan serta tindak lanjut. Sehingga guru dapat 

memperbaiki kekurangan yang ada serta mempertahankan 

keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran. 

e. Leader (Pimpinan) 

Dalam rangka peningkatan kompetensi guru, kepala 

sekolah harus dapat menerapkan kepemimpinan secara tepat dan 

fleksibel, disesuaikan dnegan kondisi dan kebutuhan yang ada. 

f. Pencipta Iklim Kerja  

Budaya dan iklim yang kondusif akan memungkinkan guru 

lebih termotivasi untuk menunjukkan kinerjanya yang unggul 

disertai dengan usaha untuk meningkatkan kompetensinya. Oleh 

karena itu, dalam upaya menciptakan budaya dan iklim kerja yang 

kondusif. Kepala sekolah hendaknya memperhatikan prinsip 

sebagai berikut: 

1) Para guru akan bekerja lebih giat apabila kegiatan yang 

dilakukan menyenangkan dan menarik. 

2) Tujuan kegaiatan yang disusun dengan jelas dan di 

informasikan kepada guru sehingga para guru terlibat di 

dalamnya. 

3) Para guru harus selalu diberitahu tentang setiap pekerjaannya 
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4) Pemberian hadiah lebih baik daripada hukuman. 

5) Usahakan untuk memenuhi kebutuhan sosio-spiko-fisik guru, 

sehingga memperoleh kepuasan. 

g. Wirausahawan 

Dalam menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan 

dihubungkan dengan peningkatan kompetensi guru maka kepala 

sekolah harus menciptakan pembaharuan, keunggulan komparatif, 

serta memanfaatkan berbagai peluang. Kepala sekolah dengan 

sikap kewirausahaan akan berani melakukan perubahan-perubahan 

yang inovatif di sekolahnya, termasuk dalam hal-hal yang 

berkaitan dengan proses pembelajaran siswa beserta kompetensi 

gurunya.
52

 

3. Kepala Sekolah Sebagai Supervisor 

Supervisi sebagai salah satu fungsi pokok dalam administrasi 

pendidikan, bukan hanya merupakan tugas pekerjaan para pengawas, 

tetapi juga tugas kepala sekolah terhadap guru-guru dan pegawai-

pegawai sekolahnya. Tugas dan tanggung jawab yang harus yang 

harus dilaksanakan kepala sekolah sebagai supervisor yakni harus 

pandai meneliti, menarik, dan menentukan syarat-syarat mana sajakah 

yang diperlukan bagi kemajuan sekolahnya sehingga tujuan-tujuan 

pendidikan di sekolah itu semaksimal mungkin harus tercapai. Kepala 

sekolah harus dapat meneliti dan menentukan syarat-syarat mana yang 
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telah ada dan mencukupi, mana yang belum ada atau kurang 

mencukupi  yang perlu diusahakan dan dipenuhi.
53

 

Supervisi berasal dari bahasa Inggris Supervision yang terdiri 

dari dua kata, yaitu super dan vision. Kata “super” berarti atas atau 

lebih, sedangkan “vision” berarti melihat atau meninjau. Jika 

digabungkan mengandung pengertian melihat dengan sangat teliti 

pekerjaan secara keseluruhan.
54

 

Dalam buku M. Ngalim Purwanto dirumuskan bahwa supervisi 

merupakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk 

membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan 

pekerjaan mereka secara efektif.
55

 Selanjutnya definisi supervisi 

dalam Carter Good’s Dictionary of Education yang dikutip dalam 

buku Oteng Sutisna, didefinisikan supervisi adalah segala usaha dari 

para pejabat sekolah yang diangkat dan diarahkan kepada penyediaan 

kepemimpinan bagi para guru dan tenaga pendidikan lain dalam 

perbaikan pengajaran, melibatkan stimulasi pertumbuhan profesional 

dan perkembangan dari para guru, seleksi dan revisi tujuan-tujuan 

pendidikan, bahan pengajaran dan metode mengajar dan evaluasi 

pengajaran.
56

 Pengertian yang terakhir menurut Kimbal Wiles dalam 

bukunya Supervision for Better School yang dikutip oleh Hendyat 
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Soetopo dan Wasty Soemanto, yang di dalamnya lebih mengutamakan 

pelayanan seorang guru yang dilaksanakan sedemikian rupa sehingga 

mereka dapat bekerja lebih baik dari sebelumnya.
57

 

Kepala sekolah memiliki peran yang sangat strategi dalam 

menciptakan guru yang profesional, karena guru profesional 

memerlukan pemimpin dan kepemimpinan kepala sekolah yang 

profesional. Kepala sekolah sebagai supervisor diharapkan mampu 

meningkatkan keterlibatan guru secara individu dalam rangka 

membangun kualitas sekolah yang bermutu. Kepala sekolah sebagai 

supervisor harus mampu memadukan informasi yang ada di 

lingkungan sekolah, strategi pencapaian tujuan manajemen pendidikan 

yang diterapkan, cara dan sistem kerja, serta kinerja dengan cara yang 

proporsional, menyeluruh dan berkelanjutan, dimana kemampuan 

profesioanal guru perlu selalu diaktualkan.
58

 

Pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah terhadap guru 

sangat penting dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan 

profesioanal guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui 

proses pembelajaran yang baik. Dengan demikian esensi supervisi 

adalah mengembangkan profesionalisme guru. Para pakar pendidikan 

telah banyak menegaskan bahwa seorang akan bekerja secara 

profesional apabila ia memiliki kompetensi yang memadai. Seorang 
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tidak akan bisa bekerja secara profesional apabila ia hanya memenuhi 

salah satu kompetensi diantara sekian kompetensi yang 

dipersyaratkan.  

Supervisi yang baik harus mampu membuat guru semakin 

kompeten, yaitu guru semakin menguasai kompetensi, baik 

kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi 

profesional dan kompetensi sosial. Dengan adanya pelaksanaan 

supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah diharapkan memberi 

dampak terhadap terbentuknya sikap profesioal guru. Sikap 

profesional guru merupakan hal yang amat penting dalam memelihara 

dan meningkatkan profesioanalitas guru, karena selalu berpengaruh 

pada perilaku dan aktivitas keseharian guru. Perilaku profesional akan 

lebih diwujudkan dalam diri guru, apabila institusi tempat ia bekerja 

memberi perhatian lebih banyak pada pembinaan, pembetukan dan 

pengembangan sikap profesional.  

Sergiovanni dan Starratt berpendapat bahwa tugas utama 

supervisi adalah perbaikan situasi pengajaran. Wiles menyatakan 

supervisi merupakan bantuan dalam mengembangkan situasi belajar-

mengajar. Sedangkan Lucio dan Meneil mendefinisikan tugas 

supervisi meliputi:  

a. Tugas perencanaan, yaitu untuk menetapkan kebijaksanaan dan 

program.  
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b. Tugas administrasi yaitu pengambilan keputusan serta 

pengkoordinasian melalui konferensi dan konsultasi yang 

dilakukan dalam usaha mencari perbaikan kualitas pengajaran.  

c. Partisipasi secara langsung dalam pengembangan kurikulum, yaitu 

dalam kegiatan merumuskan tujuan, membuat penuntun mengajar 

bagi guru dan memilih isi pengalaman belajar.  

d. Melaksanakan demonstrasi mengajar untuk guru-guru, serta  

e. Melaksanakan penelitian.  

Tiga tujuan supervisi antara lain untuk pengembangan 

profesional, pengawasan kualitas dan penumbuhan motivasi.  

a. Pengembangan Profesional  

Supervisi diselenggarakan dengan maksud membantu guru 

mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam memahami 

akademik, kehidupan kelas, mengembangkan keterampilan 

mengajarnya dan menggunakan kemampuannya melalui teknik-

teknik tertentu.  

b. Pengawasan Kualitas  

Supervisi diselenggarakan dengan maksud untuk 

memonitor kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Kegiatan 

memonitor ini bisa dilakukan melalui kunjungan kepala sekolah ke 

kelas-kelas di saat guru sedang mengajar, percakapan pribadi 

dengan guru, teman sejawatnya maupun dengan sebagian peserta 

didiknya.  
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c. Penumbuhan Motivasi 

Supervisi diselenggarakan untuk mendorong guru 

menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas 

mengajarnya, mendorong guru mengembangkan kemampuannya 

sendiri, serta mendorong guru agar ia memiliki perhatian yang 

sungguh-sungguh terhadap tugas dan tanggung jawabnya.
59

 

Dari beberapa perumusan definisi di atas pada dasarnya ke 

semua itu memiliki kesamaan secara umum, bahwa kegiatan 

supervisi ditunjukan untuk perbaikan pengajaran sehingga 

meningkatkan kualitas mutu pendidikan. 

Ada beberapa jenis supervisi, diantaranya: 

a. Supervisi Akademik 

Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan 

membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam 

mengelola proses pembelajaran demi mencapai tujuan 

pembelajaran. Refleksi praktis penilaian kinerja guru dalam 

supervisi akademik adalah melihat kondisi nyata kinerja guru 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan 

kegiatan pembelajaran.
60

 

b. Supervisi Klinis 

Supervisi ini termasuk bagian dari supervisi pengajaran. 

Dikatakan supervisi klinis karena prosedur pelaksanaannya 

                                                           
59

 Karwati, Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah Membangun Sekolah yang Bermutu, 216.  
60

 Priansa, Manajemen Supervisi Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, 106. 



40 

 

 

lebih ditekankan kepada mencari sebab-sebab atas kelemahan 

yang terjadi di dalam proses belajar mengajar, kemudian secara 

langsung diusahakan bagaimana cara memperbaiki kelemahan 

atau kekurangan tersebut.
61

 

c. Supervisi Manajerial 

Dalam melaksanakan supervisi manajerial, pengawas 

sekolah atau madrasah berperan sebagai: kolaborator dan 

negosiator, asesor, pusat informasi dan pengembangan mutu 

sekolah, evaluator.
62

 

Dari berbagai definisi tersebut, kelihatannya ada kesepakatan 

umum, bahwa kegiatan supervisi ditujukan untuk perbaikan 

pengajaran. Perbaikan itu dilakukan melalui peningkatan kemampuan 

profesional guru dalam melaksanakan tugasnya.
63

 

 

C. Pendekatan Supervisi  

Pendekatan yang digunakan dalam menerapkan supervisi modern 

didasarkan pada prinsip-prinsip psikologis. Suatu pendekatan atau 

pemberian supervisi, sangat bergantung kepada prototipe guru. Berikut ini 

akan disajikan beberapa pendekatan, perilaku supervisor.  
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1. Pendekatan Langsung (Direktif)  

Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah 

yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung. 

Sudah tentu pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Pendekatan 

direktif ini berdasarkan pemahaman terhadap psikologi behaviorisme. 

Prinsip behaviorisme ialah bahwa segala perbuatan berasal dari 

refleks, yaitu respons terhadap rangsangan/stimulus. Oleh karena guru 

ini mengalami kekurangan, maka perlu diberikan rangsangan agar ia 

bisa bereaksi. Supervisor dapat menggunakan penguatan atau 

hukuman. Pendekatan seperti ini dapat dilakukan dengan perilaku 

supervisor dengan menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi 

contoh, menetapkan tolok ukur, menguatkan.
64

 

2. Pendekatan tidak Langsung  

Pendekatan tidak langsung adalah cara pendekatan terhadap 

permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak 

secara langsung menunjukkan permasalahan, tetapi ia terlebih dulu 

mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan guru-guru. Ia 

memberi permasalahan yang mereka alami. Pendekatan non-direktif 

ini berdasarkan pemahaman psikologis humanistik. Psikologi 

humanistik sangat menghargai orang yang akan dibantu, maka ia lebih 

banyak mendengarkan permasalahan yang dihadapi guru-guru banyak. 
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Kemudian pribadi guru yang dibina begitu dihormati, maka ia lebih 

banyak mendengarkan permasalah yang dihadapi guru-guru.
65

 

3. Pendekatan kolaborasi  

Pendekatan kolaborasi adalah cara pendekatan yang 

memadukan cara pendekatan direktif dan nondirektif menjadi cara 

pendekatan baru. Pada pendekatan ini baik supervisor maupun guru 

bersama-sama, bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan 

kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah 

yang dihadapi guru. Pendekatan ini didasarkan pada psilologi kognitif. 

Psikologi kognitif beranggapan bahwa belajar adalah hasil paduan 

antara kegiatan individu dengan lingkungan pada gilirannya nanti 

berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Dengan demikian 

pendekatan dalam supervisi berhubungan pada dua arah. Dari atas ke 

bawah, dan dari bawah ke atas.
66

 

Ketiga macam pendekatan sudah dikemukakan, yaitu 

pendekatan langsung (direktif), pendekatan tidak langsung 

(nondirektif) dan pendekatan kolaboratif. Sudah tentu pendekatan itu 

diterapkan melalui tahap-tahap kegiatan pemberian supervisi sebagai 

berikut percakapan awal, observasi, analisis/interpretasi, percapakan 

akhir, analisis diri, diskusi.
67
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D. Teknik Supervisi  

Pada hakikatnya, terdapat banyak teknik dalam menyelenggarakan 

program supervisi pendidikan. Dari sejumlah teknik yang dapat diterapkan 

dalam pembelajaran, ditinjau dari banyaknya guru dapat dikelompokkan 

ke dalam dua bagian besar, yakni teknik individual dan teknik kelompok. 

Berikut uraiannya:  

1. Teknik Individual (Individual Technique)  

Menurut Oemar Hamalik teknik Individual adalah teknik yang 

dilaksanakan oleh supervisor oleh dirinya sendiri.
68

 Teknik individual 

ialah supervisi yang dilakukan secara perseorangan, teknik ini 

digunakan apabila masalah yang dihadapi bersifat pribadi apalagi 

khusus atau “secret”.
69

 Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara 

lain:  

a. Kunjungan Kelas (Classroom Visitation)  

Kunjungan kelas ialah kunjungan sewaktu-waktu yang 

dilakukan oleh supervisor (kepala sekolah, penilik, atau pengawas) 

untuk melihat atau mengamati pelaksanaan proses pembelajaran 

sehingga diperoleh data untuk tindak lanjut dalam pembinaan 

selanjutunya. Tujuannya untuk mengobservasi bagaimana guru 

mengajar dan menolong para guru untuk mengatasi masalah-

masalah yang mereka hadapi. Teknik ini memiliki fungsi untuk 
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mengoptimalkan cara belajar mengajar yang dilaksanakan para 

guru dan membantu mereka untuk menumbuhkan profesi kerja 

secara optimal.
70

  

b. Observasi Kelas  

Observasi kelas adalah teknik observasi yang dilakukan 

ketika supervisor yang secara aktif mengikuti jalannya kunjungan 

kelas ketika proses sedang berlangsung. Tujuannya adalah untuk 

memperoleh data yang subjektif mengenai aspek situasi dalam 

proses pembelajaran yang diamati.
71

 Mempelajari praktik-praktik 

pembelajaran setiap pendidik dan mengevaluasinya, menemukan 

kelebihan dan sifat yang menonjol pada setiap pendidik, 

menemukan kebutuhan para pendidik falam menunaikan tugasnya, 

memperoleh bahan-bahan dan informasi guna penyusunan program 

supervisi dan mempererat dan memupuk integritas sekolah.
72

 

Dalam teknik observasi kelas aspek-aspek yang diobservasi 

adalah usaha dan aktivitas guru-siswa dalam proses pembelajaran, 

cara penggunaan media pembelajaran, reaksi mental para peserta 

didik dalam proses pembelajaran, keadaan media yang digunakan, 

lingkungan sosial, fisik sekolah, baik di dalam maupun di luar 

kelas dan faktor-faktor penunjang lainnya.
73
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c. Pertemuan Individu  

Yaitu percakapan pribadi antara supervisor dengan seorang 

guru mengenai usaha-usaha untuk memecahkan problematika yang 

dihadapi oleh seorang pendidik. Teknik ini bertujuan untuk 

memupuk dan mengembangkan pembelajaran yang lebih baik, 

memperbaiki kelemahan dan kesalahan yang sering dialami. Jenis-

jenis Pertemuan Pribadi: 

1) Classroom Conference, percakapan di kelas ketika para peserta 

didik tidak berada di dalam kelas.  

2) Office Conference, percakapan yang dilakukan di ruang kepala 

sekolah atau ruang guru. 

3) Casual Conference, percakapan yang dlaksanakan secara 

kebetulan.  

d. Kunjungan antar kelas  

Saling mengunjungi antar rekan guru yang satu dengan 

guru yang lain yang sedang mengajar ataupun ketika kelas sedang 

kosong atau sedang berisi siswa tetapi tidak ada guru yang 

mengajar.
74

 Keuntungan dari teknik ini adalah memberikan 

kesempatan pada guru untuk mengamati rekan lain yang sedang 

mengajar, membantu guru untuk mendapatkan pengalaman yang 

sangat berguna mengenai teknik dan metode pembelajaran dalam 

kelas, memberikan motivasi terhadap aktivitas mengajar, 
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menciptakan suasana kewajaran dalam berdiskusi mengenai 

masalah yang dihadapi. Teknik ini memiliki dua jenis macam, 

yaitu kunjungan intern yaitu kunjungan yang berlangsung di 

sekolah yang sama, dan kunjungan ekstern yaitu kunjungan yang 

berlangsung antar sekolah lain.  

e. Menilai Diri Sendiri  

Salah satu tindakan atau tugas yang paling sukar dilakukan 

oleh para pemimpin terutama bagi seorang guru adalah 

melaksanakan penilaian terhadap dirinya sendiri dengan melihat 

kemampuannya sendiri dalam menyajikan bahan pelajaran. Untuk 

mengukur kemampuan pengajarannya, kita bisa melihat dari 

kemampuan para peserta didiknya dan juga penilaian terhadap diri 

sendiri merupakan teknik yang dapat membantu guru dalam 

memaksimalkan pengajarannya.  

Tipe dari alat ini yang dapat digunakan antara lain seperti di 

bawah ini:  

1) Suatu daftar pandangan atau pendapat yang disampaikan 

kepada murid-murid untuk menilai pekerjaan atau suatu aktivitas. 

Biasanya disusun dalam bentuk bertanya baik secara tertutup 

maupun secara terbuka dan tidak perlu memakai nama. 

2) Menganalisa test-test terhadap unit-unit kerja.  
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3) Mencatat aktivitas murid-murid dalam suatu catatan baik 

mereka bekerja secara perseorangan maupun secara kelompok. 

Suatu contoh self evaluation check list dan analisisnya.
75

 

2. Teknik kelompok  

Teknik kelompok adalah teknik yang digunakan bersama-sama 

oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. 

Beberapa orang yang diduga memiliki masalah dikelompokkan secara 

bersama kemudian diberi pelayanan supervisi sesuai dengan 

permaslahan yang mereka hadapi. Banyak bentuk-bentuk dalam 

teknik yang bersifat kelompok ini, namun di antaranya yang lebih 

umum adalah sebagai berikut:  

a. Rapat Guru  

Rapat guru banyak macamnya, yang salah satunya adalah 

rapat evaluasi. Evaluasi sangat penting untuk menemukan fakta-

fakta positif dan segi-segi negatif tentang jalan proses dan 

keputusan-keputusan rapat. Evaluasi dimaksudkan pula untuk 

menetapkan apakah tujuan-tujuan yang direncanakan sebelum 

rapat berlangsung dapat dicapai atau tidak.  

Evaluasi dilakukan oleh kepala sekolah atau supervisor atau 

oleh pimpinan rapat atau panitia penyelenggara. Atau juga dapat 

dipimpin oleh angora pesera dengan menjawab check list, menulis 

kesan-kesan, pendapat-pendapat, saran-saran mereka tentangsegala 
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sesuatu mengenai rapat tersebut. Kesimpulan-kesimpulan dari 

evaluasi tersebut sangat penting bagi pertimbangan dan perbaikan 

di dalam perencanaan dan pelaksanaan rapat atau pertemuan yang 

akan datang.  

Mengenai pelaksanaan keputusan rapat hendaknya 

ditetapkan juga di dalam rapat itu termasuk jangka waktu 

pelaksanaan. Alat-alat pembiayaan, target hasil minimal yang 

harus dicapai dan sebagainya, semua ini dicatat di dalam buku 

notulist atau catatan rapat yang akan menjadi peringatan dan 

pedoman pada fase pelaksanaan keputusan-keputusan rapat 

tersebut. Dengan perencanaan dan pelaksanaan rapat guru-guru 

baik dan berhasil maka supervisor telah menggunakan teacher 

meeting sebagai salah satu tehnik supervisi dalam perbaikan 

pengajaran, dalam pertumbuhan jabatan dan pribadi guru-guru.  

Tujuan-tujuan umum rapat guru diantaranya adalah:  

1) Menyatukan pandangan-pandangan guru tentang konsep 

umum, makna pendidikan dan fungsi sekolah dalam pencapaian 

tujuan pendidikan itu di mana mereka bertanggung jawab bersama-

sama.  

2) Mendorong guru untuk menerima dan melaksanakan tugas-

tugasnya dengan baik dan mendorong pertumbuhan mereka.  
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3) Menyatukan pendapat tentang metode kerja yang akan 

membawa mereka bersama kearah pencapaian tujuan pengajaran 

yang maksimal di sekolah tersebut.
76

 

b. Diskusi  

Diskusi adalah pertukaran pendapat tentang sesuatu 

masalah untuk dipecahkan bersama. Diskusi merupkan cara untuk 

mengembangkan keterampilan anggota-anggota dalam mengatasi 

kesulitan-kesulitan dengan jalan bertukar pikiran.  

Yang perlu diketahui oleh seorang supervisor bila 

memimpin diskusi guru-guru ia harus memiliki kemampuan 

menggerakkan kelompok, membuat pertemuan berhasil dan 

mengordinasikan pekerjaan-pekerjaan kelompok.
77

 

Kegiatan diskusi ini dapat mengambil beberapa bentuk 

pertemuan, seperti panel, seminar, lokal karya, konferensi, 

kelompok studi, kelompok komisi, dan kegiatan lain yang 

bertujuan bersama-sama membicarakan dan menilai masalah-

masalah tentang pendidikan dan pengajaran.  

Kegiatan diskusi di sekolah dapat dikembangkan melalui 

rapat sekolah untuk membahas bersama-sama masalah pendidikan 

dan pengajaran di sekolah besangkutan. Peremuan-pertemuan 

semacam itu penting dalam supervisi modern agar guru dapat 
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menikmati berbagai suasana peremuan kelompok dengan tenang 

dan menyenangkan.
78

 

c. Seminar  

Seminar adalah suatu bentuk mengajar belajar berkelompok 

di mana sejumlah kecil (antara 10-15) orang mengadakan 

pendalaman atau penyidikan tersendiri bersama-sama terhadap 

pelbagai masalah dengan dibimbing secara cermat oleh seorang 

atau lebih pengajar pada waktu tertentu, kelompok ini bertemu 

untuk mendengarkan laporan salah seorang anggotanya maupun 

untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dikumpulkan oleh 

anggota kelompok.  

Tujuan seminar ini adalah untuk mengadakan intensifikasi, 

integrasi serta aplikasi pengetahuan, pengertian dan keterampilan 

para anggota kelompok dalam satu latihan yang intensip dengan 

mendapat bimbingan yang intensif pula. Seminar bermaksud untuk 

memanfaatkan sebaik-baiknya produktivitas berpikir secara 

kelompok berupa saling bertukar pengalaman dan saling koreksi 

antara anggota kelompok yang lain.
79

 

d. Tukar Menukar Pengalaman  

Penataran sering merupakan sesuatu yang membosankan. 

Dikatakan membosankan karena guru-guru menganggap juga 

kurang menarik, karena tidak bersumber pada kebutuhan profesi 
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mereka. Oleh karena itu suatu teknik perjumpaan yang disebut 

sharing of experience adalah cara yang bijaksana. Di dalam teknik 

ini kita bersasumsi bahhwa guru-guru adalah orang-orang yang 

sudah berpengalaman. Melalui perjumpaan diadakan tukar 

menukar pengalaman, saling memberi dan menerima, saling 

belajar satu dengan yang lain.  

e. Lokal Karya (Workshop)  

Workshop adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang 

terdiri dari petugas-petugas pendidikan yang memecahkan 

problema yang dihadapi melalui percakapan dan bekerja secara 

kelompok maupun perseorangan. Workshop juga berarti pula suatu 

tempat kerja dengan menggunakan bermacam-macam alat untuk 

menghasilkan sesuatu.
80

 

Workshop bertujuan agar supaya guru dapat menyusun 

contoh model satuan pelajaran untuk tiap bidang studi yang 

meliputi: 

1) Keterampilan dalam merumuskan tujuan instruksional khusus.  

2) Keterampilan dalam memilih materi pelanaran yang relevan 

dengan tujuan yang ditentukan.  

3) Keterampilan dalam mengatur langkah-langkah kegiatan 

belajar baik guru maupun murid.  
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4) Keterampilan menggali sumber-sumber bahan pelajaran yang 

dibutuhkan.  

5) Keterampilan dalam membuat alat-alat peraga sendiri sesuai 

perkembangan teknologi tepat (media). 

6) Keterampilan dalam menyusun beberapa bentuk test objektif.  

7) Keterampilan untuk ikut serta mengatasi faktor-faktor serta 

mengatasi faktor-faktor psikologi yang dialami guru.
81

 

f. Diskusi Panel  

Diskusi panel adalah suatu bentuk diskusi yang dipentaskan 

di hadapan sejumlah partisipan atau pendengar. Biasanya panel ini 

untuk memecahkan sesuatu problema dan para panelis terdiri dari 

orang-orang yang dianggap ahli dalam lapangan yang didiskusikan.  

Panel ini tujuannya adalah untuk menjajaki suatu masalah 

secara terbuka agar dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan 

dan pengertian tentang masalah tersebut dari berbagai sudut 

pandang. Juga bertujuan untuk menstimulir para pendengar dan 

partisipan agar mengarahkan perhatian terhadap masalah yang 

dibahas, melalui dinamika kelompok sebagai hasil teraksi dari pada 

panelis.  

g. Perpustakaan Jabatan  

Di tiap sekolah sekolah diusahakan perpustakaan jabatan 

sendiri yang berisi buku-buku, majalah, brosur, dan bahan-bahan 
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lain yang telah diseleksi dengan teliti mengenai suatu bidang studi. 

Perpustakaan yang berisi buku-buku tentang suatu bidang studi 

sangat memperkaya pengetahuan dan pengalaman guru sehingga ia 

bertumbuh dalam profesi mengajar. Suatu ruang yang berisi buku-

buku tentang tiap bidang ilmu, di mana guru dapat membaca 

dengan tentang sambil memperdalam pengetahuan tentang bidang 

studi yang diajarkan. Guru yang membaca banyak akan 

membantunya mengajar lebih kaya dan menyenangkan. Guru dapat 

studi secara kelompok bila ada perpustakaan jabatan yangn 

lengkap.  

Tetapi bila penelitian terhadap kelengkapan guru-guru yang 

mengajar sekarang ini, ada kemungkinan bahwa guru kurang 

mempunyai perpustakaan jabatan yang berisi sumber-sumber 

bahan terhadap bahan yang disajikan untuk satu mata pelajaran, 

mungkin hanya satu dua buku pegangan. Padahal untuk 

memberikan pengetahuan yang cukup wajiblah guru-guru 

melengkapi dengan sumber-sumber buku yang banyak.
82

 

h. Organisasi Jabatan  

Kelompok-kelompok jabatan yang diorganisir sesuai 

dengan minat dan masalah yang disukai menjadi salah satu yang 

paling kuat pengaruhnya untuk inservice training baik di pusat 
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maupun di daerah. Banyak organisasi nasional yang kuat 

mempunyai cabang-cabang dan bekerja secara efektif di daerah.  

Kelebihan dari organisasi jabatan ini adalah memiliki nilai 

sosial, guru-guru memperoleh ide-ide yang praktis dan inspirasi 

dari pidato-pidato yang dapat memperkaya pengetahuan dan 

pengalaman. Juga perlu dikembangkan ikatan-ikatan profesi untuk 

menambahkan ilmu tertentu seperti ikatan dokter Indonesia, 

Insinyur, ahli ekonomi dan lain-lain, PGRI, ikatan guru IPA atau 

Matematika.
83

 

i. Simposium  

Simposium adalah sekumpulan karangan pendek tentang 

sesuatu pokok masalah yang ditulis oleh beberapa ahli dan 

dikumpulkan serta diterbitkan sebagai suatu buku. Atau dijuga 

didefinisikan suatu pertemuan untuk meninjau aspek-aspek suatu 

pokok masalah atau untuk mengumpulkan beberapa sudut 

pandangan tentang masalah tersebut yang dilakukan di muka 

sejumlah pendengar.  

Tujuan simposium adalah untuk mereorganisasikan 

pengertian dan pengetahuan tentang aspek-aspek sesuatu pokok 

masalah, atau untuk mengumpulkan dan memperbandingkan 

beberapa sudut pandangan yang berbeda-beda tentang pokok 
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masalah tersebut. Simposium bukan lagi merupakan penjajakan 

yang spontan sebagaimana yang terdapat dalam panel diskusi.
84

 

 

E. Profesionalisme Guru 

Profesional berasal dari kata profesi (profession) yang diartikan 

sebagai jenis pekerjaan khas yang mana memerlukan pengetahuan, 

keahlian atau ilmu pengetahuan yang digunakan dalam aplikasi untuk 

berhubungan dengan orang lain, instansi atau lembaga. Dari pengertian di 

atas, maka guru profesional adalah guru yang ingin mengedepankan mutu 

dan kualitas layanan dan produknya, layanan guru harus memenuhi 

standarisasi kebutuhan masyarakat, bangsa dan pengguna serta 

memaksimalkan kemampuan peserta didik berdasar potensi dan kecakapan 

yang dimiliki masing-masing individu.
85

 

Profesionalisme merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan, atau 

rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi. 

Orang yang profesional memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan orang 

yang tidak profesional meskipun dalam pekerjaan yang sama atau 

katakanlah berada dalam satu ruang kerja. Mutu, kualitas, dan tindak-

tanduk yang merupakan ciri suatu profesi, orang yang profesional, atau 

sifat profesional. Profesionalisme itu berkaitan dengan komitmen para 

penyandang profesi. 
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Profesionalisme juga diartikan sebagai suatu paham yang 

menciptakan dilakukannya berbagai kegiatan kerja tertentu dalam 

kehidupan masyarakat dengan berbekal keahlian yang tinggi dan 

berdasarkan pada rasa keterpanggilan jiwa dengan semangat untuk 

melakukan pengabdian memberikan bantuan layanan pada sesama 

manusia. Profesionalisme guru mengandung pengertian yang meliputi 

unsur-unsur kepribadian, keilmuan, dan keterampilan. 

Profesionalisme dapat diartikan sebagai komitmen para anggota 

suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus- 

menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam 

melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu. Profesionalisme juga 

menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau 

penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi, ada yang 

profesionalismenya tinggi, sedang dan rendah. Profesionalisme juga 

mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja 

berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya.
86

 

Dalam pembahasan profesionalisme guru ini, selain membahas 

mengenai pengertian profesionalisme guru, terlebih dahulu penulis akan 

menjelaskan mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru 

yang profesional. Karena seorang guru yang profesional tentunya harus 

memiliki kompetensi profesional. Dalam buku yang ditulis oleh E. 
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Mulyasa, kompetensi yang harus dimiliki seorang guru itu mencakup 

empat aspek sebagai berikut:  

1. Kompetensi Pedagogik  

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 

(3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
87

 

2. Kompetensi Kepribadian  

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 

(3) butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi 

kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, 

dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan 

berakhlak mulia. 

3. Kompetensi Profesional  

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 

(3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional 

adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang memungkinkan membimbing pesrta didik memenuhi 

standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional 

Pendidikan.  
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4. Kompetensi Sosial  

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 

(3) butir d dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi 

social adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar. 

 

F. Input, Proses, Output, Outcome Supervisi Pendidikan 

1. Masukan (Input) Supervisi Pendidikan 

Masukan pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia 

karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang 

dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-

harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumber 

daya meliputi sumberdaya manusia (kepala sekolah, guru, karyawan, 

peserta didik) dan sumberdaya selebihnya (peralatan, perlengkapan, 

uang, bahan, dan sebagainya), Input perangkat lunak meliputi 

(struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi 

tugas, dan sebagainya), Input harapan-harapan berupa visi-misi-

tujuan. 

2. Proses Supervisi Pendidikan 

Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi 

sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya 
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proses disebut input sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut 

output. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah), proses 

yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses 

pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar 

mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa 

proses belajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibanding 

dengan proses-proses lainnya. 

3. Hasil (Output) Supervisi Pendidikan 

Hasil (output) pendidikan berkaitan dengan kinerja sekolah. 

Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari 

proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari 

kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efesiensinya, 

inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya dan moral kerjanya. Khusus 

yang berkaitan dengan mutu output sekolah, dapat dijelaskan bahwa 

output sekolah dikatakan berkualitas/ bermutu tinggi jika prestasi 

sekolah, khususnya prestasi belajar peserta didik, menunjukkan 

pencapaian yang tinggi dalam prestasi akademik dan non-akademik.
88

 

4. Outcome Supervisi Pendidikan 

Outcome pendidikan merupakan keuntungan atau manfaat 

(benefit) yang dirasakan baik oleh siswa, yang menjadi keluaran 

(output) pendidikan, maupun bagi stakeholders pendidikan secara 

luas. Pada fase berikutnya, outcome pendidikan ini akan menghasilkan 
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dampak (effect) bagi masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan yang 

bermutu akan menghasilkan outcome yang baik dan tentunya akan 

memiliki dampak yang baik pula.
89
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BAB III 

PROFIL MADRASAH 

 

A. MIN 1 Kota Madiun 

1. Sejarah Berdirinya MIN 1 Kota Madiun 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Madiun merupakan 

satu-satunya Madrasah Ibtidaiyah Negeri di kota Madiun yang didirikan 

sejak tahun 1981. Yang kemudian pada tanggal 21 April 1982 diresmikan 

oleh Menteri Agama yang waktu itu adalah H. Alamsyah Ratu 

Prawiranegara. Asal mulanya madrasah ini adalah merupakan pindahan 

dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) PSM di Kartoharjo yang 

beralamat di Jalan Jendral Sudirman 104 Madiun. 

Karena proyek gedungnya dibangun di Demangan maka sejak 

itulah Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Madiun sampai sekarang ini 

dengan luas kurang lebih 900 m2. karena tanah tersebut tanah wakaf dari 

keluarga besar Bapak H.M Ngadenan dan Ny. Siti Markamah, kemudian 

tanah tersebut diproses untuk sertifikat wakaf sampai mendapatkan 

sertifikatnya. 

Pada tahun ini pula proyek bangunan gedung dari Depag pusat 

turun 1 paket terdiri dari 3 ruang kelas, 1 ruang kantor dan kamar mandi 

pelaksanaan pembangunannya selesai tahun 1981. Pendaftaran kelas satu 

dimulai tahun pelajaran 1981/1982, di gedung yang baru, sedangkan kelas 
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II-VI masih tetap meneruskan di gedung yang lama yaitu gedung PSM 

sampai tamat. 

Selesai pembangunan 1 paket tersebut, pemborong mewakafkan 

laba borongnya, dibelikan tanah seluas 955 m2 sampai proses sertifikat 

tahun 1982. Kemudian tahun itu juga datang proyek pembangunan gedung 

dari pusat 1 paket terdiri dari 3 ruang kelas dan 1 ruang kepala sekolah 

untuk penyimpanan arsip. Dilanjukan tahun 1990 bantuan dari 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1 ruang. Berikut adalah nama 

Kepala Sekolah yang pernah menjabat di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

(MIN) 1 Kota Madiun : 

1) Fadli, S.Ag. tahun 1982 – 1992 

2) Umar Sahid, BSw 1992 – 2000 

3) Mas’ud, S.Ag. 2000 – 2006 

4) Bambang Wiyono, S.Ag.M.Pd. 2006 – 2016 

5) Drs. Edy Purwanto 2016 – 2018 

6) Drs. Kambali, M.Pd.I 2018 – sekarang
90

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90

 Sejarah berdirinya MIN 1 Kota Madiun, Dokumentasi, MIN 1 Kota Madiun, 14 Maret 2019. 



63 

 

 

2. Profil MIN 1 Kota Madiun 

Profil MIN 1 Kota Madiun adalah sebagai berikut:
91

 

NPSN : 60720864 

Nama Madrasah : MIN 1 Kota Madiun 

Alamat : Jl. Sitinggil No. 3 

Kelurahan/Desa : Demangan 

Kecamatan : Taman 

Kabupaten/Kota : Kota Madiun 

Provinsi : Jawa Timur 

Telepon : (0351) 462046 

Jenjang : SD/MI 

Status (Negeri/Swasta) : Negeri 

Tahun Berdiri  : 1978 

Hasil Akreditasi : A ( nilai 93 Tahun 2017) 

 

3. Visi, Misi, Tujuan MIN 1 Kota Madiun
92

 

a. Visi MIN 1 Kota Madiun 

“Terwujudnya  Generasi Berakhlaq Robbani, Berprestasi dan 

Berwawasan Lingkungan.” 
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b. Misi MIN 1 Kota Madiun 

1) Menciptakan lingkungan madrasah yang sehat sekaligus 

sebagai miniatur masyarakat Islami (menjadikan madrasah 

sebagai laboratorium keagamaan)  

2) Melaksanakan pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan yang berbasis pelestarian fungsi lingkungan. 

3) Memberikan wadah kepada siswa guna mengenali potensi diri 

sejak dini dan mengembangkannya secara optimal. 

4) Melaksanakan pembiasaan siswa berakhlaqul karimah dan 

pembiasaan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan 

lingkungan.  

5) Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. 

6) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan 

segenap komponen  madrasah yang ada. 

c. Tujuan MIN 1 Kota Madiun 

1) 90% lulusan MIN 1 Kota Madiun dapat diterima di SMP/ 

MTs/Pondok Pesantren favorit di wilayah Kota Madiun dan 

sekitarnya. 

2) Berprestasi  dalam even berbagai lomba akademis maupun 

nonakademis di   tingkat kota hingga nasional. 

3) Madrasah mampu memberikan layanan penunjang pendidikan: 

Perpustakaan, Laboratorium, Koperasi, UKS, Bimbingan dan 

konseling, kantin, Mushola  secara maksimal. 
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4) 80% siswa memiliki kesadaran yang tinggi dalam 

melaksanakan kewajiban ibadah wajib dan bertindak sesuai 

ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

5) 80% siswa memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. 

6) 80% siswa memiliki simpati dan empati dalam pelestarian 

lingkungan dan  pencegahan terhadap kerusakan lingkungan. 

 

B. MIN 3 Magetan 

1. Sejarah Berdirinya MIN 3 Magetan 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tawanganom Magetan 

merupakan satu-satunya Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kec. Magetan 

yang didirikan sejak tahun 1967 yang kemudian pada tanggal 29 Juli 1967 

diresmikan oleh Departemen Agama. Asal mulanya madrasah ini adalah 

merupakan Madrasah Ibtidaiyah di bawah naungan Lembaga PSM 

(Pesantren Sabilil Mutaqien) yang beralamat Pusat di Kecamatan Takeran 

Kab. Magetan. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 673 Tahun 2016 tentang Perubahan nama madrasah, maka sejak 1 

Januari 2017 MIN Tawanganom berubah menjadi MIN 3 Magetan.  

Pada Tahun pelajaran 2018/2019  MIN 3 Magetan  memiliki 798 

siswa dengan 26 rombongan belajar. Fasilitas pendukung yang melengkapi 

MIN 3 Magetan  terdiri dari: masjid yang refresentatif, lab komputer, 

perpustakaan berbasis IT, ruang UKS, kantin sehat, kantin kejujuran, lap. 
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basket three on three, lap. Futsal dan berbagai fasilitas yang lainnya. 

Sebagai wujud komitmen madrasah untuk Mendidik Sepenuh Hati Meraih 

Prestasi untuk Menggapai Ridhoi Ilahi, pihak madrasah mengemasnya 

dalam budaya madrasah dan layanan 19 ekstrakurikuler, mulai dari Seni 

baca al-Quran, Banjari, Robotika, Jurnalistik, Seni tari, Futsal, basket, 

Karate, Pramuka dan lain-lain. 

Berikut adalah nama Kepala Madrasah yang pernah menjabat di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tawanganom Magetan: 

1) A Tomo Tahun 1970-1995 

2) Moch Djuri Tahun 1995-2005 

3) Saleh Achmadi Tahun 2005-2007 

4) Mar’atus Sholihah Tahun 2007-2009 

5) Moch.Nuruddin Tahun 2009-2014 

6) Imam Subakti Tahun 2014-2014 

7) Drs. Kambali, M.Pd.I Tahun 2014-2016 

8) Bambang Wiyono, S.Ag.M.Pd., Tahun 2016-Sekarang. 

Ditengah kompetisi lembaga  pendidikan yang makin ketat di 

wilayah Kota Magetan Madrasah ini sangatlah gigih untuk mewujudkan 

visi “Terwujudnya siswa yang Berakhlakul Karimah, Berprestasi serta 

Berwawasan Lingkungan.” Terbukti  dengan diraihnya penghargaan 

Madrasah Inovatif dan Madrasah Adiwiyata tingkat Propinsi Jawa Timur 

tahun 2018.
93
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2. Letak Geografis MIN 3 Magetan 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 3 Magetan adalah lembaga 

pendidikan dasar yang berada di lingkup Kantor Kementrian Agama 

Kabupaten Magetan. Madrasah ini terletak di daerah perkotaan yang 

terletak sekitar 500 M dari Alon-alon kab. Magetan ke arah Barat Daya. 

Sebagaimana lazimnya daerah perkotaan, madrasah ini berada 

di lingkungan masyarakat dengan berbagai profesi seperti pedagang, 

pengusaha, maupun PNS/TNI/Polri.
94

 

 

3. Profil MIN 3 Magetan 

Profil MIN 3 Magetan adalah sebagai berikut:
95

 

1) Nama Madrasah                      : MIN 3 Magetan 

2) Akreditasi    : A 

3) Nomor Statistik Madrasah         : 111135200014 

4) Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20509553 

5) Alamat                     : Jl. Sulawesi No. 15 Magetan      

6) Nomor Telepon                   : (0351) 895983 

7) E-mail    : mintamaceria@yahoo.com  

8) Jumlah Guru                        : 45 0rang 

9) Jumlah Peserta Didik           : 799 Peserta didik 

10) Jumlah Ruang Belajar         : 26 Kelas 

11) Jumlah Rombongan Belajar  : 26 Rombel 
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12) Tahun Berdiri                       : Tahun 1963 

13) Pelulusan                              : 40 kali 

 

4. Visi, Misi, Tujuan MIN 3 Magetan
96

 

a. Visi MIN 3 Magetan 

“Terwujudnya Anak Didik yang Berakhlaqul Karimah, Berprestasi 

dan Berwawasan Lingkungan.” 

b. Misi MIN 3 Magetan 

a) Menciptakan lingkungan madrasah yang sehat sekaligus 

sebagai miniatur masyarakat Islami (menjadikan madrasah 

sebagai laboratorium keagamaan)  

b) Melaksanakan pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan yang berbasis pelestarian fungsi lingkungan. 

c) Memberikan wadah kepada siswa guna mengenali potensi diri 

sejak dini dan mengembangkannya secara optimal. 

d) Melaksanakan pembiasaan siswa berakhlaqul karimah dan 

pembiasaan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan 

lingkungan.  

e) Menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, indah dan sehat. 

f) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan 

segenap komponen  madrasah yang ada. 
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g) Menanamkan kepada siswa jiwa peduli terhadap lingkungan 

dan pelestariannya. 

h) Mengembangkan usaha-usaha dalam pelestarian lingkungan 

hidup. 

c. Tujuan MIN 3 Magetan 

1) 90% lulusan dapat diterima di SMP/MTs/Pondok Pesantren 

favorit di wilayah kabupaten Magetan dan sekitarnya. 

2) Berprestasi  dalam even berbagai lomba akademis maupun non 

akademis di   tingkat kabupaten hingga nasional. 

3) Madrasah mampu memberikan layanan penunjang pendidikan: 

Perpustakaan, Laboratorium, Koperasi, UKS, Bimbingan dan 

konseling, kantin, mushola  secara maksimal. 

4) 80% siswa memiliki kesadaran yang tinggi dalam 

melaksanakan kewajiban ibadah wajib dan bertindak sesuai 

ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

5) 80% siswa memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. 

6) 80% siswa memiliki simpati dan empati dalam pelestarian 

lingkungan dan  pencegahan terhadap kerusakan lingkungan. 
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BAB IV 

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN 

PROFESIONALISME GURU DI MIN 1 KOTA MADIUN DAN MIN 3 

MAGETAN 

 

A. Peran Kepala Sekolah dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme 

Guru di MIN 1 Kota Madiun dan MIN 3 Magetan 

1. MIN 1 Kota Madiun 

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru di MIN 1 Kota 

Madiun, kepala sekolah telah melakukan peran-peran tersebut di 

dalamnya. Dari hasil wawancara dengan Kambali selaku kepala madrasah 

diperoleh informasi bahwa: 

Peran kepala sekolah itu banyak seperti yang sudah disebutkan. 

Untuk peran sebagai educator (pendidik) mulai tahun 2018, 

seorang kepala madrasah sudah tidak memiliki kewajiban untuk 

mengajar, dahulu awalnya memang kepala madrasah memiliki 

beban mengajar 6 jam perminggu namun sekarang sudah tidak. 

Memang masih ada kepala madrasah yang masih mengajar namun 

disini saya sudah tidak karena guru di sini sudah sangat cukup 

untuk jam memenuhi jam pelajaran. Selanjutnya peran kepala 

madrasah sebagai supervisor, memang kepala madrasah harus 

menyupervisi guru maupun tenaga administrasi karena itu adalah 

tugasnya dan tugas ini akan dipertanggungjawabkan kepada 

atasannya lagi yakni pengawas madrasah. Dan untuk peran kepala 

madrasah seperti yang lain yakni administrator, leader (pimpinan), 

pencipta iklim kerja, dan wirausahawan sudah dijalankan disini 

dengan sangat baik. Terbukti dari semua hasil yang dicapai oleh 

madrasah yang saya pimpin.
97

 

Hal tersebut di perkuat oleh pemaparan dari Anis bahwa:“Bapak 

kepala sekolah tidak melakukan peranan sebagai pendidik karena memang 
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sudah tidak wajib berdasarkan peraturan pemerintah tahun 2018, namun 

bapak kepala sekolah masih memerankan sebagai manajer, administrator, 

supervisor, leader (pimpinan), pencipta iklim kerja, wirausahawan.”
98

 

Yang dibahas dalam penelitian ini adalah peran kepala sekolah 

sebagai supervisor maka akan memfokuskan diri antara hubungan kepala 

sekolah dengan guru yang dapat menciptakan guru profesional yang 

memiliki 4 kompetensi yang harus dimiliki. Seperti hasil wawancara 

dengan Kambali: 

Saya memiliki kriteria guru 1a, 1b dan lain-lain. Semua saya 

sesuaikan terhadap mata pelajaran yang diajarkan guru. Salah satu 

cara guru untuk memiliki 4 kompetensi tersebut ya dengan diklat, 

seminar maupun workshop. Workshop di sini ada yang dibiayai 

oleh pemerintah dan ada yang kami lakukan secara mandiri. Hal itu 

kami lakukan sesuai kebutuhan. Misalnya diklat yang terakhir 

kami lakukan adalah diklat revisi kurikulum 2013 yang kami 

lakukan secara mandiri karena dari pemerintah belum diadakan 

namun guru dirasa sudah sangat membutuhkan. Pokok sasaran nya 

adalah guru dan sebagai panitia adalah TU. Peserta nya pun cukup 

dari guru MIN 1 Kota Madiun saja tidak pernah sampai dibuka 

umum karena guru di sini saja jumlahnya sudah 100an sehingga 

kuota nya dirasa cukup. Tidak ada pembeda dalam pemberian 

diklat ini, namun jika diklat ini dilakukan oleh pemerintah biasanya 

untuk guru PNS dan sebagian kecil GTT. Minimal diklat, seminar 

ataupun workshop dalam satu tahun minimal 1-2 tahun sekali.
99

 

 

2. MIN 3 Magetan 

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru di MIN 3 

Magetan, kepala sekolah telah melakukan peran-peran tersebut di 
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dalamnya. Dari hasil wawancara dengan Bambang selaku kepala madrasah 

diperoleh informasi bahwa  

Peran kepala madrasah seperti yang disebutkan tadi semuanya 

sudah saya lakukan. Seperti peran sebagai educator (pendidik), 

disini saya masih mengajar pelajaran matematika khusus kelas 6. 

Walaupun kepala madrasah sebenarnya sudah tidak memiliki 

kewajiban mengajar mulai tahun 2018 namun saya pribadi merasa 

saya harus mengajar, supaya saya tahu bagaimana keadaan 

langsung peserta didik di lembaga yang saya pimpin ini. Apabila 

saat jam pelajaran saya sedang ada kepentingan saya berusaha 

bertukar jam dengan guru pelajaran lain di hari yang sama, namun 

bila keperluan saya penuh mulai pagi sampai siang biasanya saya 

meminta seorang guru yang sudah saya tunjuk untuk menggantikan 

saya mengajar matematika. Untuk peran selanjutnya sebagai 

supervisor saya menyupervisi dengan cara membuat RKT 

(Rencana Kerja Tahunan) yang nilainya akan diperlukan guru 

untuk PKG (Penilaian Kinerja Guru) dalam satu tahun.
100

 

Iin menambahkan sebagaimana berikut: ”Kepala sekolah 

menjalankan peranannya sebagai pendidik, manajer, administrator, 

supervisor, leader (pimpinan), pencipta iklim kerja, wirausahawan. 

Walaupun sebenarnya peranan sebagai pendidik itu bisa dikatakan sunah, 

namun bapak masih bersedia memasuki kelas dan mengampu pelajaran 

matematika kelas VI.”
101

 

 Yang dibahas dalam penelitian ini adalah peran kepala sekolah 

sebagai supervisor maka akan memfokuskan diri antara hubungan kepala 

sekolah dengan guru yang dapat menciptakan guru profesional yang 

memiliki 4 kompetensi yang harus dimiliki. Seperti hasil wawancara 

dengan Bambang: 
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Untuk menciptakan guru yang memiliki 4 kompetensi tesebut 

disini saya memberikan fasilitas berupa diklat, seminar maupun 

workshop yang diikuti oleh pendidik maupun tenaga kependidikan 

PNS maupun NonPNS. Untuk workshop biasanya dilakukan oleh 

kementerian agama namun dalam jumlah kecil, maksudnya dalam 

sebuah lembaga hanya diambil beberapa guru tidak bisa semuanya. 

Bagi guru yang di workshop pemerintah itu wajib menyalurkan 

ilmunya kepada rekan lain di lembaga tersebut. Selain itu jika saya 

juga melakukan workshop secara mandiri yang dalam lembaga ini 

baru sekali saya mencoba melakukan worksop mandiri. Jadi saya 

mengundang rekan yang ahli dibidang nya untuk memberikan ilmu 

kepada guru-guru saya disini. Untuk memenuhi kompetensi 

tersebut saya biasa melakukan penilaian mandiri supaya guru 

berusaha memiliki 4 standar minimal guru tersebut.
102

 

 

B. Analisis Peran Kepala Sekolah dalam Rangka Meningkatkan 

Profesionalisme Guru di MIN 1 Kota Madiun dan MIN 3 Magetan 

1. MIN 1 Kota Madiun 

Kepala sekolah merupakan jabatan tertinggi di sekolah selain 

sebagai pemimpin juga sebagai supervisor. Peran supervisi kepala 

madrasah sangat penting dalam sebuah lembaga pendidikan karena maju 

mundurnya lembaga pendidikan berada di bawah kepemimpinan kepala 

sekolah. Di MIN 1 Kota Madiun peran kepala sekolah yang dijalankan 

adalah sebagai: manajer, administrator, supervisor, leader (pimpinan), 

pencipta iklim kerja, dan wirausahawan.  

Hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan oleh Mulyasa 

bahwa secara garis besar tugas dan fungsi kepala sekolah yakni pendidik 

(educator), pemimpin (leader), pengelola (manajer), administrator, 
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wirausahawan, pencipta iklim kerja, pengawas (supervisor).
103

 Selanjutnya 

dipertegas lagi oleh Depdiknas bahwa kepala sekolah memiliki peran 

utama yaitu: 

a. Educator (Pendidik)  

Kepala sekolah menunjukkan komitmen yang tinggi dan fokus 

terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran di 

sekolah tentu memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki guru, 

selalu memfasilitasi dan mendorong para guru dapat secara terus 

menerus meningkatkan kompetensinya, sehingga kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

b. Manajer 

Dalam hal ini kepala sekolah sebaiknya memfasilitasi dan 

memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk 

melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai 

kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah, 

maupun luar sekolah. 

c. Administrator 

Sebagai administrator kepala sekolah berperan sebagai 

pengelola keuangan. Keuangan menjadi hal penting karena agar 

tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. 

Seberapa besar sekolah dapat mengelola dan mengalokasikan 
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anggaran. Kepala sekolah sebaiknya dapat mengalokasikan anggaran 

yang memadai bagi upaya peningkatan kompetensi guru. 

d. Supervisor 

Supervisi sangat penting dilakukan oleh kepala sekolah dalam 

rangka mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan 

pemebelajaran. Supervisi yang dilakukan kepala sekolah dapat 

dilakukan melalui kegiatan kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati 

dan penggunaan metode, media yang digunakan dan keterlibatan siswa 

dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil supervisi dapat 

diketahui kelemahan dan kelebihan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran yang selanjutnya dapat dilakuakan pembinaan, perbaikan 

serta tindak lanjut. Sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang 

ada serta mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

e. Leader (Pimpinan) 

Dalam rangka peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah 

harus dapat menerapkan kepemimpinan secara tepat dan fleksibel, 

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. 

f. Pencipta Iklim Kerja  

Budaya dan iklim yang kondusif akan memungkinkan guru 

lebih termotivasi untuk menunjukkan kinerjanya yang unggul disertai 

dengan usaha untuk meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu, 

dalam upaya menciptakan budaya dan iklim kerja yang kondusif.  
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g. Wirausahawan 

Dalam menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan 

dihubungkan dengan peningkatan kompetensi guru maka kepala 

sekolah harus menciptakan pembaharuan, keunggulan komparatif, 

serta memanfaatkan berbagai peluang. Kepala sekolah dengan sikap 

kewirausahaan akan berani melakukan perubahan-perubahan yang 

inovatif disekolahnya, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan 

proses pembelajaran siswa beserta kompetensi gurunya.
104

 

Sesuai dengan penelitian yang dibahas yakni tentang peran kepala 

sekolah sebagai supervisor dalam meningkatkan profesionalisme guru. 

Sehingga yang difokuskan adalah hubungan kepala sekolah dengan guru 

yang dapat menciptakan guru profesional yang memiliki 4 kompetensi 

yang harus dimiliki seperti kepribadian, paedagodik, profesional dan 

sosial. Selaras dengan keadaan di MIN 1 Kota Madiun, dalam buku yang 

ditulis oleh E. Mulyasa, kompetensi yang harus dimiliki seorang guru itu 

mencakup empat aspek, yaitu kompetensi paedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
105
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2. MIN 3 Magetan 

Peran kepala sekolah di MIN 3 Magetan adalah sebagai: educator 

(pendidik), manajer, administrator, supervisor, leader (pimpinan), pencipta 

iklim kerja, dan wirausahawan.  

Hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan oleh Mulyasa 

bahwa secara garis besar tugas dan fungsi kepala sekolah yakni pendidik 

(educator), pemimpin (leader), pengelola (manajer), administrator, 

wirausahawan, pencipta iklim kerja, pengawas (supervisor).
106

 Selanjutnya 

dipertegas lagi oleh Depdiknas bahwa kepala sekolah memiliki peran 

utama yaitu: 

a. Educator (Pendidik)  

Kepala sekolah menunjukkan komitmen yang tinggi dan fokus 

terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran di 

sekolah tentu memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki guru, 

selalu memfasilitasi dan mendorong para guru dapat secara terus 

menerus meningkatkan kompetensinya, sehingga kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

b. Manajer 

Dalam hal ini kepala sekolah sebaiknya memfasilitasi dan 

memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk 

melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai 
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kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah, 

maupun luar sekolah. 

c. Administrator 

Sebagai administrator kepala sekolah berperan sebagai 

pengelola keuangan. Keuangan menjadi hal penting karena agar 

tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. 

Seberapa besar sekolah dapat mengelola dan mengalokasikan 

anggaran. Kepala sekolah sebaiknya dapat mengalokasikan anggaran 

yang memadai bagi upaya peningkatan kompetensi guru. 

d. Supervisor 

Supervisi sangat penting dilakukan oleh kepala sekolah dalam 

rangka mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan 

pemebelajaran. Supervisi yang dilakukan kepala sekolah dapat 

dilakukan melalui kegiatan kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati 

dan penggunaan metode, media yang digunakan dan keterlibatan siswa 

dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil supervisi dapat 

diketahui kelemahan dan kelebihan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran yang selanjutnya dapat dilakuakan pembinaan, perbaikan 

serta tindak lanjut. Sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang 

ada serta mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan 

pembelajaran. 
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e. Leader (Pimpinan) 

Dalam rangka peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah 

harus dapat menerapkan kepemimpinan secara tepat dan fleksibel, 

disesuaikan dnegan kondisi dan kebutuhan yang ada. 

f. Pencipta Iklim Kerja  

Budaya dan iklim yang kondusif akan memungkinkan guru 

lebih termotivasi untuk menunjukkan kinerjanya yang unggul disertai 

dengan usaha untuk meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu, 

dalam upaya menciptakan budaya dan iklim kerja yang kondusif. 

g. Wirausahawan 

Dalam menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan 

dihubungkan dengan peningkatan kompetensi guru maka kepala 

sekolah harus menciptakan pembaharuan, keunggulan komparatif, 

serta memanfaatkan berbagai peluang. Kepala sekolah dengan sikap 

kewirausahaan akan berani melakukan perubahan-perubahan yang 

inovatif disekolahnya, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan 

proses pembelajaran siswa beserta kompetensi gurunya.
107

 

Sesuai dengan penelitian yang dibahas yakni tentang peran kepala 

sekolah sebagai supervisor dalam meningkatkan profesionalisme guru. 

Sehingga yang difokuskan adalah hubungan kepala sekolah dengan guru 

yang dapat menciptakan guru profesional yang memiliki 4 kompetensi 

yang harus dimiliki seperti kepribadian, paedagodik, profesional dan 
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sosial. Hal tersebut selaras dengan buku yang ditulis oleh E. Mulyasa, 

kompetensi yang harus dimiliki seorang guru itu mencakup empat aspek, 

yaitu kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional, dan kompetensi sosial.
108

 

 

Matriks Peran Kepala Sekolah di MIN 1 Kota Madiun dan 

MIN 3 Magetan 

MIN 1 Kota MIN 3 Magetan 

1. Pemimpin (leader) 

2. Pengelola (manajer) 

3. Administrator 

4. Wirausahawan 

5. Pencipta iklim kerja 

6. Pengawas (supervisor) 

1. Pendidik (educator), 

2. Pemimpin (leader) 

3. Pengelola (manajer) 

4. Administrator 

5. Wirausahawan 

6. Pencipta iklim kerja 

7. Pengawas (supervisor) 
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BAB V 

PELAKSANAAN SUPERVISI KEPALA SEKOLAH DALAM 

MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DI MIN 1 KOTA 

MADIUN DAN MIN 3 MAGETAN 

 

A. Pelaksanaan Supervisi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Profesionalisme Guru di MIN 1 Kota Madiun dan MIN 3 Magetan 

3. MIN 1 Kota Madiun 

a. Tahap-tahap pelaksanaan supervisi kepala sekolah di MIN 1 Kota 

Madiun 

Dalam melaksanakan supervisi terhadap guru, kepala sekolah 

melalui beberapa tahapan. Dari hasil wawancara dengan Kambali 

selaku kepala sekolah menjelaskan: 

Setiap kegiatan itu ada sebuah rangkaian yakni perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. Jika sebuah program ada 

perencanaanya, ada pelaksanaanya namun tidak pernah 

dievaluasi maka tidak akan pernah ada peningkatan/ jalan di 

tempat. Sehingga dalam rangka supervisi adalah salah satu 

upaya peningkatan program yang sudah ada supaya lebih baik 

lagi.
109

 

Dilanjutkan penjelasan dari Kambali: 

 Jadi perencanan pembelajaran dipersiapkan sebelum 

memasuki semester baru. Jadi guru mengumpulkan kepada 

saya, saya cek sudah tepat atau belum. Karena jumlah guru 

disini sangat banyak maka saya meminta bantuan guru senior. 

Begini sistem kerjanya, saya melihat perangkat pembelajaran 

guru senior, jika ada yang tidak tepat saya akan memandu dan 

memberikan pengarahan. Jika perangkat yang mereka miliki 

sudah baik maka saya meminta mereka mengeck perangkat 

pembelajaran guru lain yang saya bagi jumlahnya secara adil 
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kepada guru senior tersebut. Jadi saya tidak bekerja sendiri 

namun saya meminta bantuan kepada yang lainnya.
110

 

Perangkat yang dicek oleh kepala sekolah ini adalah meliputi 

prota, prosem, silabus, RPP, dan lain-lain. Jika perangkat tadi sudah 

tepat maka akan ditandatangani oleh kepala sekolah, dan jika belum 

tepat maka guru diberikan kesempatan untuk memperbaikinya. 

Sebagiamana disampaikan dari hasil wawancara bersama Kambali: 

Itu perencanaan menjadi bagian dari perencanaan prota, 

promes, silabus, RPP itu di perencanaan jadi sebelum mulai 

tahun ajaran baru itu guru harus sudah siap perencanaan itu, 

dengan mengecek satu per satu karena dibuktikan dengan tanda 

tangan saya , kalau belum saya tanda tangani berarti belum bisa 

untuk digunakan mengajar.
111

 

Hal ini juga dijelaskan oleh Diana selaku yang disupervisi: 

Perangkat disiapkan di awal semester nanti dipersiapkan jadwal 

dan pembagian jam mengajarnya. Untuk awalnya yakni 

berpedoman pada kalender pendidikan yang diberikan dari 

kementerian agama. Jadwal disesuaikan dengan kalender 

tersebut sehingga kita bisa membuat promes lalu dituangkan ke 

prota dan yang paling penting adalah RPE. Jika semua itu 

sudah dilakukan barulah kita bisa membuat RPP. Setelah 

semuanya siap barulah kita berikan perangkat tersebut kepada 

kepala sekolah atau yang membantunya untuk mendapatkan 

tanda tangan kepala sekolah.
112

 

 

Lanjut Diana dalam wawancara: “Supervisi dilaksanakan ya 

satu tadi ya sebelum pembelajaran awal semester itu, juga tanpa 

sepengetahuan guru-guru bahwa kepala itu juga menilai dari 

keseharian guru itu juga dinilai oleh kepala sekolah jadi tiap bulan.”
113
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Dalam proses pelaksanaan kepala sekolah melaksanakan 

pengecekan praktik guru mengajar di kelas yang disesuaikan dengan 

perangkat pembelajaran guru tersebut, seperti yang disampaikan oleh 

Kambali: “Pelaksanaan supervisi saya lakukan dengan melihat guru 

mengajar sesuai dengan perangkat pembelajaran yang dibuat atau 

belum dan mengamati apakah saran-saran dari saya sudah 

dilaksanakan atau belum. Jadi setiap hari saya keliling sekolahan 

mengamati bagaimana proses pembelajaran.”
114

 

Diana juga menyampaikan sebagaimana yang disampaikan 

kepala sekolah, seperti pada hasil wawancara di bawah ini: “Karena 

perangkat pembelajaran dan RPP sudah dicek di awal maka kepala 

sekolah hanya melihat kesesuaiannya proses pembelajarannya saja.”
115

 

Kemudian pada evaluasi, kepala sekolah memberikan 

penjelasan kepada guru yang dalam aplikasi mengajarnya kurang 

sesuai dengan perangkat pembelajaran yang disetorkan kepada kepala 

sekolah untuk diberikan masukan, seperti dijelaskan oleh Kambali 

dalam hasil wawancara di bawah ini: 

Dalam mengevaluasi ini gunanya untuk mengisi nilai PKG 

guru, jadi guru tidak bisa seenaknya dalam pembelajaran 

karena jika nilai PKG tidak baik maka individu guru tersebut 

yang akan dirugikan sehingga saya sudah berusaha semaksimal 

mungkin untuk menuntun supaya perangkat baik dan proses di 

dalam kelas sama dengan yang diberikan kepada saya.
116
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b. Pendekatan Supervisi Kepala Sekolah di MIN 1 Kota Madiun 

Pendekatan Kambali selaku kepala sekolah MIN 1 Kota 

Madiun yakni dengan pendekatan tidak langsung seperti yang 

disampaikan dalam wawancara: 

 Kalau ada yang menurut saya tidak pas, saya akan bertanya 

terlebih dahulu mengapa hal tersebut terjadi. Tidak langsung 

menyalahkan saja. Misalnya seorang guru tidak ada dikelas 

saat pelajaran yang diampunya mungkin guru tersebut sedang 

ada urusan kedinasan atau yang lainnya. Intinya saya klarifikasi 

dulu tidak asal menyalahkan mbak.
117

 

Pernyataan kepala sekolah ini juga sesuai dengan apa yang 

disampaikan oleh Diana dalam wawancara sebagai berikut:  

Misalkan ada guru yang melakukan kesalahan memang akan 

ditegur secara langsung supaya kesalahan yang dilakukan tidak 

terjadi lagi dikemudian harinya. Namun sebelum menegur, 

kepala sekolah menanyai dahulu mengapa hal tersebut bisa 

terjadi dan dilakukan.
118

 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, juga ditemukan bahwa 

kepala sekolah mendapati kelas yang ramai di jam pelajaran pertama, 

kepala sekolah langsung menghubungi guru kelas yang bersangkutan 

dan beberapa saat kemudian guru tiba di kelas tersebut dan 

menjelaskan jika dia datang terlambat karena ban motornya bocor 

sehingga harus menambalnya dulu. Dengan alasan tersebut kepala 

sekolah memakluminya namun memberikan arahan jika hal tersebut 
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terjadi lagi diharapkan menghubungi pihak sekolah supaya tidak 

terjadi kelas kosong seperti hari ini.
119

 

c. Teknik Supervisi Kepala Sekolah di MIN 1 Kota Madiun 

1) Teknik Individual (Individual Technique) 

a) Kunjungan Kelas 

Kepala sekolah MIN 1 Kota Madiun melakukan 

kunjungan kelas seperti yang dijelaskan pada hasil wawancara 

dengan Kambali selaku kepala sekolah di MIN 1 Kota Madiun 

sebagai berikut: 

Kegiatan saya mengunjungi kelas-kelas untuk 

melakukan supervisi saya lakukan berdasarkan 

kesepakatan antara kepala sekolah dan guru yaa mbak 

dan disini saya melakukan tidak keseluruhan 

dikarenakan jumlah guru yang sangat banyak dan kelas 

yang juga banyak. Makanya saya mengambil sampel 

saja mbak. Biasanya saya melakukan sampel per guru 

sekali dalam satu semester saja, namun untuk kegiatan 

pagi saya keliling sekolahan untuk memantau 

pembelajaran saya lakukan setiap hari.
120

 

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Diana selaku guru di 

MIN 1 Kota Madiun dari hasil wawancara menjelaskan: 

Kegiatan kunjungan kelas saya selama disini 3 tahun 

belum pernah merasakan khususnya yang sudah 

terjadwal. Namun jika kegiatan kunjungan kelas tanpa 

pemberitahuan saya sudah merasakan tetapi tidak 

sampai bapak kepala sekolah masuk kedalam kelas, 

mungkin hanya didepan kelas mengamati kegiatan 

pembelajarannya.
121
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Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi peneliti, 

saat berkunjung ke MIN 1 Kota Madiun untuk menggali data 

penelitian, peneliti menyaksikan bahwa kepala sekolah 

melaksanakan kunjungan kelas dari kelas satu ke kelas yang 

lain pada saat proses belajar mengajar berlangsung walaupun  

hanya  dari luar kelas.
122

 

b) Observasi Kelas  

Dalam mengobservasi kelas kepala sekolah 

memperhatikan guru yang mengajar seperti yang terjadi pada 

Diana selaku guru yang dikunjungi saat mengajar. Menyatakan 

dalam hasil wawancara: “Dilihat pembelajarannya, media yang 

digunakan sudah tepat atau belum serta bagaimana guru bisa 

menguasai kelasnya, mengingat siswa sekolah dasar masih 

suka bermain-main dan ngobrol sendiri saat guru memberikan 

pelajaran.”
123

 

Apabila terdapat siswa yang gaduh maka kepala 

sekolah akan menegur guru yang mengajar pada saat itu. 

Seperti dijelaskan oleh Diana selaku guru pada hasil 

wawancara menyatakan:  

Biasanya guru yang saat ngajar muridnya gaduh karena 

guru kurang bisa menguasai kelas, murid pada keluar 

semua itu udah catatan biasanya disitu terus nanti 

misalnya hasil akhir ujian kok nilainya kurang 
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memuaskan nah nanti dievaluasi kenapa kok seperti 

itu.
124

 

c) Pertemuan Individu  

Dalam melaksanakan supervisi dalam meningkatkan 

mutu profesionalisme guru, kepala sekolah juga menerapkan 

pertemuan individu. Seperti yang sampaikan oleh kepala 

sekolah dalam wawancara: 

Guru disini lumayan banyak yang baru namun yang 

lama juga tidak pindah dikarenakan lembaga ini 

memiliki jumlah kelas yang banyak dan sangat 

membutuhkan jumlah guru yang banyak pula. Maka 

dari itu bagi guru-guru yang baru akan merasa sangat 

terbantu dengan adanya pertemuan ini, karena saya bisa 

memberikan informasi bagaimana kinerja guru-guru 

disini sehingga para guru baru tersebut bisa mencontoh 

hal-hal yang baik tersebut.
125

 

Hasil dari wawancara yang disampaikan oleh Kambali 

tersebut juga sesuai dengan hasil observasi peneliti yang mana 

pada saat observasi peneliti menemukan data bahwa terdapat 

guru yang dipanggil kepala sekolah di dalam ruangan kepala 

sekolah dan berbicara berdua dalam rangka pemberian 

pengarahan terhadap guru tersebut.
126

 

d) Menilai diri sendiri  

Dalam melaksanakan supervisinya, kepala sekolah juga 

menerapkan penilaian diri sendiri seperti yang dijelaskan oleh 

kepala sekolah dalam hasil wawancara sebagai berikut: 
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Nanti per satu tahun sekali akan saya beri kuesioner 

secara acak guna mengetahui pembelajaran yang 

diberikan dengan perangkat yang telah diberikan atau 

dilaporkan kepada saya. Selain itu saya melihat kendala 

serta masukan pembelajaran dari para guru sehingga 

masukan tersebut bisa saya terapkan apabila baik.
127

 

Kambali juga menambahkan: 

Bisa jadi ide dari seorang guru itu digunakan madrasah 

untuk dimanfaatkan oleh guru yang lain jadi guru yang 

lain itu melakukan yang sama misalnya guru dalam 

penggunaan media misalnya ditemukan media lebih 

menarik dan membuat bersemangat maka perlu 

diterapkan.
128

 

Penilaian diri sendiri yang dilakukan oleh guru ini 

adalah menilai diri sendiri sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki guru tersebut Seperti yang ditegaskan oleh Kambali 

selaku kepala sekolah di MIN 1 Kota Madiun dalam 

wawancara di bawah ini: 

Saya menggunakan supervisi salah satunya dengan 

angket yang berkaitan dengan adminstrasi guru mulai 

dari Prota, Promes, RPP dan sebagainya supaya guru 

bisa menilai dirinya sendiri mulai dari persiapan sampai 

pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP yang 

telah dibuatnya. Guru menentukan nilainya saya 

mengecek begitu saja, apakah sesuai atau tidak 

penilaian yang dilakukannya dengan yang kepala 

sekolah lakukan.
129

 

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Diana selaku guru di 

MIN 1 Kota Madiun, menjelaskan dalam hasil wawancara: 

Untuk menilai gurunya kepala sekolah  menggunakan 

kuesioner namun kuesioner tersebut didapatkan dari 

kementerian agama bukan hasil dari kepala sekolah 

sendiri dengan tujuan mengetahui kinerja gurunya. Kan 

kalau dari kementerian agama kan itu global tidak sama 
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situasi antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. 

Hal ini berbeda dengan yang dilakukan kepala sekolah 

sebelumnya yang memamng memberi angket dari hasil 

olahan datanya sendiri.
130

 

Apa yang disampaikan oleh Kambali dan Diana 

tersebut sesuai dengan hasil dokumentasi peneliti, peneliti 

menemukan dokumen angket dalam rangka supervisi kepala 

sekolah terhadap guru-guru, dan angket tersebut adalah untuk 

mengecek mengenai administrasi pembelajaran guru
131

 dan 

juga guru diberi angket untuk menilai sendiri mengenai 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran guru.
132

  Namun perlu 

digarisbawahi, angket yang didapatkan adalah angket dari 

kementerian agama bukan dari kepala sekolah. 

2) Teknik Kelompok 

a) Rapat guru 

Supervisi untuk meningkatkan profesionalisme guru di 

MIN 1 Kota Madiun yang dilakukan oleh kepala sekolah juga 

melaksanakan rapat guru yang dilakukan secara rutin. Seperti 

disampaikan oleh Kambali selaku kepala sekolah di MIN 1 

Kota Madiun pada hasil wawancara: 

Rapatnya sebulan sekali pada hari sabtu, waktunya 

tidak ditentukan yang penting sebulan sekali saja untuk 

mengecek lah bagaimana kinerja guru disini. Karena 

saya rasa sebulan sekali cukup yaa soalnya setiap sabtu 
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guru sudah mengadakan rapat sendiri dengan teman 

sejawatnya.
133

 

Kambali lebih memperjelas lagi mengenai pembahasan 

rapat tersebut: 

Dalam rapat itu biasanya membahas kegiatan yang telah 

dilakukan selama satu bulan. Program-program disini 

sebenarnya sudah berjalan dengan sangat baik 

walaupun tidak saya pantau. Misalnya ada kendala guru 

bisa sigap langsung menanganinya tanpa harus 

melibatkan saya terlebih daulu namun bila masalahnya 

sudah sangat besar baru saya diajak pertimbangan. Guru 

disini dilepas sudah berjalan sendiri kok mbak. Saya 

masuk disini semua seudah tertata rapi, jadi saya 

mengikuti dan memantau saja sih.
134

 

Hal ini juga disampaikan oleh Anis selaku guru di MIN 

1 Kota Madiun, dalam hasil wawancara menyatakan: 

Rapat tersebut dilakukan sebenarnya untuk 

menyampaikan informasi kedinasan serta mengevaluasi 

kegiatan yang sudah berjalan. Rapat biasa dilakukan 

dikantor tengah dan langsung dipimpin oleh kepala 

sekolah.
135

 

Dalam rapat guru tersebut juga disampaikan beberapa 

hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, mengenai 

ide-ide kreatif guru juga dibahas dalam rapat tersebut, sehingga 

guru yang lain juga akan mengetahui ide kreatif atau inovatif 

tersebut untuk diterapkan bersama-sama demi kemajuan 

sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Kambali dalam 

wawancara sebagai berikut: 
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Apabila saya sudah mengetahui ide yang diberikan guru 

dan saya rasa baik, maka saya akan menyampaikannya 

kepada guru yang lain supaya dapat digunakan. 

Misalnya alat peraga pembelajaran yang dirasa baik 

dapat digunakan pada kelas lain dengan materi yang 

sesuai tentunya.
136

 

Berdasarkan observasi peneliti juga menemukan data 

bahwa kepala sekolah di MIN 1 Kota Madiun selalu memimpin 

rapat bulanan bersama para guru-guru. Yang dalam rapat 

tersebut selalu dibahas program-program yang telah berjalan 

untuk dievaluasi dan juga mempersiapkan program di bulan 

yang akan datang.
137

 

b) Diskusi  

Diskusi juga dilaksanakan di MIN 1 Kota Madiun 

dalam rangka supervisi untuk meningkatkan mutu 

profesionalisme guru. Diskusi ini dilakukan oleh guru-guru 

yang membahas hal-hal terkait dengan kegiatan sekolah. 

Seperti yang disampaikan oleh Kambali dalam wawancara di 

bawah ini: 

Diskusinya dalam bentuk perkumpulan guru-guru 

(masing-masing jenjang) yang diadakan setiap 

seminggu sekali pada hari sabtu. Diskusi ini tujuannya 

menyamakan materi dan soal-soal ulangan baik harian 

maupun PTS yang semuanya harus dilakukan dalam 

waktu yang sama/serentak sehingga tidak ada kelas 

yang tertinggal.
138
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Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Anis selaku 

guru di MIN 1 Kota Madiun bahwa diskusi guru juga 

dilaksanakan pada akhir pekan minggu genap yang membahas 

terkait pembelajaran di dalam kelas supaya bisa sama misalnya, 

seperti hasil wawancara di bawah ini: 

Tujuannya supaya metode dan media yang diberikan 

antar kelas sama antara unggulan maupun reguler. 

Kelasnya di sini sangat banyak yaitu sebanyak 9  kelas 

pada setiap jenjangnya. Selanjutnya menyamakan 

jadwal ulangan supaya waktunya sama mbak. Kan 

misalnya tema 3 subtema 1 itu setiap seminggu harus 

ulangan sehingga tidak ada materi yang menumpuk di 

akhir.
139

 

c) Seminar 

Dalam meningkatkan mutu profesionalisme guru 

melalui supervisi kepala sekolah juga selalu mendelegasikan 

para guru untuk mengikuti seminar yang diadakan oleh instansi 

lain misalkan dari kemenag. Kambali menyatakan dalam 

wawancara: 

Pelaksanaan seminar itu terkadang dari kemenag, dari 

organisasi sekitar maupun kampus sekitar Kota Madiun. 

Seminar tersebut selalu saya mencoba mengikutinya 

supaya guru lebih mengetahui perkembangan dunia 

pendidikan dari waktu ke waktu. Seminar yang pernah 

kita ikuti antara lain seminar di kampus UNIPMA, UII 

Madiun, lembaga kursus (Primagama dan Neutron).
140
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d) Workshop  

Dari hasil wawancara dengan Kambali selaku Kepala 

Sekolah MIN 1 Kota Madiun, untuk meningkatkan mutu 

profesionalisme guru juga mengadakan kegiatan workshop 

seperti yang disampaikan oleh Kambali di bawah ini: 

“Pelaksanaan workshop terkadang dilakukan oleh pemerintah 

kadang juga dilakukan secara mandiri oleh lembaga. Jika 

pemerintah dilaksanakan secara gratis (biaya pemerintah) 

namun apabila mandiri dilakukan lembaga dengan biaya 

lembaga.”
141

 

Selain itu kepala sekolah juga melaksanakan kegiatan 

seminar secara mandiri dengan melibatkan seluruh tenaga 

pendidik dan kependidikan di MIN 1 Kota Madiun. Seperti 

yang diungkapkan Bapak Kambali selaku kepala sekolah MIN 

1 Kota madiun: 

Workshop disini ada yang dibiayai oleh pemerintah dan 

ada yang kami lakukan secara mandiri. Hal itu kami 

lakukan sesuai kebutuhan. Misalnya workshop yang 

terakhir kami lakukan adalah workshop revisi 

kurikulum 2013 yang kami lakukan secara mandiri 

karena dari pemerintah belum diadakan namun guru 

dirasa sudah sangat membutuhkan. Pokok sasaran nya 

adalah guru dan sebagai panitia adalah TU. Peserta nya 

pun cukup dari guru MIN 1 Kota Madiun saja tidak 

pernah sampai dibuka umum karena guru disini saja 

jumlahnya sudah 100an sehingga kuota nya dirasa 

cukup. Tidak ada pembeda dalam pemberian workshop 

ini, namun jika workshop ini dilakukan oleh pemerintah 
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biasanya untuk guru PNS dan sebagian kecil GTT. 

Minimal diklat, seminar ataupun workshop dalam satu 

tahun minimal 1-2 tahun sekali.
142

 

Dari hasil dokumentasi peneliti juga menemukan 

dokumen sertifikat guru mengikuti workshop Kurikulum 2013. 

Seminar ini dilaksanakan untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran guru sehingga guru lebih siap dalam memberikan 

pembelajaran dengan kurikulum terbaru.
143

 

e) Perpustakaan Jabatan 

Untuk meningkatkan mutu profesionalisme guru di 

MIN 1 Kota Madiun juga menggunakan perpustakaan jabatan 

seperti yang disampaikan Anis selaku guru kelas 2 B 

sebagaimana berikut: 

Disini guru mempunyai kreatifitas tinggi dari 

banyaknya membaca buku. Apabila ada jam kosong 

atau sedang istirahat pasti diisi di perpustakaan atau 

membawa buku perpustakaan ke ruang guru untuk dii 

baca. Guru disini memiliki kesadaran tinggi untuk 

membaca buku. Gerakan membaca buku ini sudah di 

gagas semenjak bebrapa tahun lalu sehingga sudah 

menjadi kebiasaan membaca buku nya.
144

 

Dilanjutkan penjelasan Kambali selaku kepala sekolah 

sebagaimana berikut: 

Guru disini minat membacanya tinggi dari awal saya 

masuk, hal tersebut terjadi karena mereka diberi 

kesadaran bahwa dengan membaca ilmu akan 

bertambah dan dengan otomatis kualitas pembelajaran 

juga meningkat. Selain itu perpustakaan di lembaga ini 
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sudah sangat memadai untuk kenyamanan 

membacanya.
145

 

 

f) Organisasi Jabatan 

Dalam meningkatkan mutu profesionalisme guru, 

Kepala Sekolah di MIN 1 Kota Madiun juga memfasilitasi guru 

untuk mengikuti organisasi guru diantaranya adalah KKG. Hal 

ini seperti yang disampaikan oleh Kambali selaku kepala 

sekolah di MIN 1 Kota Madiun, dari hasil wawancara 

sebagaimana berikut: 

Salah satu cara menyupervisi guru dalam bentuk KKG 

yang dilakukan setiap 3 bulan sekali antara guru sekota 

Madiun. Dalam KKG tersebut guru memperoleh 

banyak informasi seputar pembelajaran yang mungkin 

baik sehingga bisa diadopsi/diterapkan di 

lembaganya.
146

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Anis selaku guru 

kelas 4 di MIN 1 Kota Madiun. Seperti pada hasil wawancara 

di bawah ini: 

Di sini gurunya aktif mengikuti KKG supaya mereka 

mengetahui pembelajaran selain di lembaga tempatnya 

bekerja. Selain itu juga membahas tentang waktu 

pelaksanaan PAS maupun kenaikan kelas. Dalam 

mengikuti KKG ini dalam satu rombel kelas dipih satu 

koordinator yang biasanya mengikuti KKG di kota 

Madiun dan hasil dari KKG tersebut akan disampaiakan 

kepada KKG di lembaganya.
147
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4. MIN 3 Magetan 

a. Tahap-tahap pelaksanaan supervisi kepala sekolah di MIN 3 

Magetan 

Dalam melaksanakan supervisi terhadap guru, kepala sekolah 

melalui beberapa tahapan. Dari hasil wawancara dengan Bambang 

selaku kepala sekolah menjelaskan: 

 Perencanaan, pelaksanaan itu merupakan sebuah rangkaian 

yang tidak bisa dipisahkan. Sebuah program yang sudah 

dijalankan jika memang dirasa baik maka perlu dilanjutkan, 

namun jika tidak perlu dikaji ulang bagaimana program 

tersebut dijalankan. Serta membuat program-program baru 

yang belum ada sebelumnya.
148

 

Dilanjutkan penjelasan dari Bambang: 

 Seminggu sebelum awal masuk pembelajaran saya meminta 

guru-guru menyiapkan dalam waktu seminggu. Syukur-syukur 

saat liburan mereka sudah mengerjakan, namun itu jarang 

terjadi karena saat liburan mereka juga membutuhkan waktu 

dengan keluarga. Setelah itu hari pertama masuk semua 

dikumpulkan ke saya lalu saya periksa sendiri tidak seperti saat 

saya menjadi kepala sekolah di MIN 1 Kota Madiun yang 

meminta bantuan  guru senior karena saya disini baru 2 tahun 

dan jumlah guru di sini masih relatif bisa saya kerjakan sendiri. 

Perencanaan yang dibuat para guru saya teliti dengan seksama 

mulai dari proses (media yang digunakan) hingga bentuk 

evaluasinya. Jika memang saya rasa kurang cocok saya 

memberi saran kepada guru yang bersangkutan. Dalam 

memeriksa perencanaan dari guru-guru tersebut saya 

memerlukan waktu 2 hari sehingga para siswa tidak terlantar 

karena pada saat awal masuk ada waktu 3 hari siswa 

dibebaskan pelajaran.
149

 

Semua perangkat di cek oleh kepala sekolah meliputi promes, 

silabus, RPP, dan lain-lain. Jika perangkat sudah tepat maka akan 
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ditandatangani oleh kepala sekolah, namun jika belum guru diajak 

berkomunikasi untuk mendapatkan metode/media yang tepat serta 

diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Sebagaimana disampaikan 

dari hasil wawancara bersama Bambang: “Seperti yang sudah saya 

jelaskan di atas bahwa saya memeriksa perencanaan atau perangkat 

pembelajaran mulai dari promes, silabus, RPP, dan lain sebagainya 

dengan cara demikian. Hasil akhir penilaian saya jika perangkat 

tersebut sudah tepat yaitu dengan tanda tangan.”
150

 

Hal ini juga dijelaskan oleh IIn selaku yang disupervisi: 

Satu minggu sebelum anak-anak masuk awal semester semua 

guru mengerjakan perangkat pembelajaran di sekolahan. 

Sebenarnya waktu libur bisa saja tapi terkadang kita malas dan 

memang memerlukan waktu bersama keluarga. Dalam minggu 

tersebut kita masuk untuk pembagian jam mengajar dan hal 

lain untuk persiapan kita menuliskan waktu di dalam perangkat 

tersebut. Setelah anak-anak masuk baru kita berikan perangkat 

tersebut dengan bekal list dari kepala sekolah apa saja yang 

dikumpulkan. Dalam waktu 2 hari biasanya hasilnya akan 

diberikan kembali kepada kita untuk diterapkan maupun 

diperbaiki.
151

 

Lanjut Iin dalam wawancara: 

Supervisi dilakukan pada awal semester tadi, selain itu juga 

dilakukan tanpa sepengetahuan guru. Penilaiannya tanpa kita 

sadari kepala sekolah berkeliling melihat kondisi guru didalam 

kelas, biasanya pada waktu sesudah istirahat dan sebelum 

pulang setiap harinya tanpa terkecuali untuk melhat kelas mana 

yang kosong sambil mendengarkan bagaimana guru 

menyampaikan materi. Kepala sekolah melihat guru saja sudah 

tahu dia siap atau tidak dalam mengajar. Apabila ada guru yang 

mengajar tidak tepat akan dibahas dalam rapat tanpa 

menyebutkan nama guru yang bersangkutan.
152

 

                                                           
150

 Ibid., 
151

 Iin, wawancara, Magetan, 10 April 2019. 
152

 Ibid., 



98 

 

 

Untuk supervisi dalam proses pelaksanaan bapak kepala 

sekolah melaksanakan pengecekan praktik guru mengajar di kelas 

yang disesuaikan dengan perangkat pembelajaran guru tersebut, seperti 

yang disampaikan oleh Bambang: 

“Pelaksanaan supervisi saya lakukan dengan melihat guru 

mengajar sesuai dengan perangkat yang sudah dibuat atau 

tidak, mulai dari metode, media maupun materi. Dalam 

mensupervisi ini saya memberikan tawaran waktu kepada guru 

selain itu saya juga pernah melakukannya mendadak tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu.”
153

 

IIn juga menyampaikan sebagaimana yang disampaikan bapak 

kepala sekolah, seperti pada hasil wawancara di bawah ini: “Kepala 

sekolah melihat kesesuaian antara perangkat yang sudah dibuat dengan 

yang dilakukan guru di dalam kelasnya.”
154

 

Kemudian pada evaluasi, kepala sekolah memberikan 

penjelasan kepada guru yang dalam aplikasi mengajarnya kurang 

sesuai dengan perangkat pembelajaran yang disetorkan kepada kepala 

sekolah untuk diberikan masukan, seperti dijelaskan oleh Bambang 

dalam hasil wawancara di bawah ini: 

“Dievaluasi saya memberikan teguran langsung kepada guru 

yang tidak sesuai antara cara mengajar dengan perangkat 

pembelajarannya. Namun saya menegurnya empat mata. Selain 

menegur guru yang bersangkutan saya menyampaikan 

ketidaksesuaian itu kepada guru yang lain pada saat rapat tanpa 

menyebutkan siapa yang salah supaya guru yang lain tidak 

melakukan hal yang sama.”
155
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Dalam melaksanaan supervisi, terdapat dua teknik yaitu teknik 

individual (Individual Technique) dan teknik kelompok. Pelaksanaan 

supervisi oleh kepala sekolah di MIN 3 Magetan, menggunakan kedua 

teknik tersebut dalam meningkatkan mutu profesionalisme guru. 

b. Pendekatan Supervisi Kepala Sekolah di MIN 3 Magetan 

Pendekatan Bambang selaku kepala sekolah MIN 3 Magetan 

yakni dengan pendekatan langsung dan tidak langsung seperti yang 

disampaikan dalam wawancara: “Jika ada yang kurang cocok dengan 

pola pikir saya saat saya berkunjung ke dalam kelas maupun hanya 

lewat saja maka akan saya kirimi pesan singkat atau memanggilnya ke 

ruang kepala sekolah untuk memberikan teguran langsung namun tidak 

didepan orang lain karena itu tidak etis menurut saya.”
156

 

Pernyataan kepala sekolah ini juga sesuai dengan apa yang 

disampaikan oleh Aan bahwa teguran langsung oleh kepala sekolah 

juga diberikan jika kepala sekolah menjumpai terdapat guru yang 

berbuat kesalahan, sehingga dengan teguran tersebut kesalahan yang 

dilakukan oleh guru tadi tidak terulang kembali sehingga guru 

mengalami kemajuan atau peningkatan seperti hasil wawancara 

dengan Aan selaku guru di MIN 3 Magetan dari hasil wawancara yang 

menyatakan: 

Apabila ada guru yang berbuat salah akan ditegur secara 

langsung namun tidak dihadapan orang lain supaya tidak 

menjatuhkan nama guru tersebut. Dengan adanya teguran 
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tersebut menjadikan guru tahu kesalahannya dan tidak akan 

mengulangi hal tersebut serta membuatnya menjadi lebih 

baik.
157

 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, juga ditemukan bahwa 

kepala sekolah memanggil salah satu gurunya ke ruang kepala sekolah 

karena sebelumnya guru tersebut kurang benar dalam melaksanakan 

tugas dan pada waktu tersebut kepala sekolah menyaksikannya, maka 

kepala sekolah langsung memanggil guru ke ruangannya dan 

memberikan arahan kepada guru tersebut.
158

 

c. Teknik Supervisi Kepala Sekolah di MIN 3 Magetan 

1) Teknik Individual (Individual Technique) 

a) Kunjungan Kelas 

Kepala sekolah MIN 3 Magetan melakukan kunjungan 

kelas seperti yang dijelaskan pada hasil wawancara dengan 

Bambang selaku kepala sekolah di MIN 3 Magetan sebagai 

berikut: 

 Untuk kegiatan berkunjung ke kelas sudah dijadwalkan 

sebelumnya sesuai kesepakatan saya dengan guru 

tersebut. Namun saya juga akan berkunjung seingin 

saya karena seperti yang saya katakan tadi setiap hari 

saya akan berkeliling sekolahan minimal sekali dan 

saya masuk langsung ke dalam kelas jika diperlukan 

untuk melihat proses pembelajaran saat tidak ada 

jadwal berkunjung khususnya. Jadi saya bisa tahu 

bagaimana guru saat tidak ada jadwal untuk diawasi.
159
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Hal tersebut juga dijelaskan oleh Iin selaku guru di 

MIN 3 Magetan dari hasil wawancara menjelaskan: 

Untuk kegiatan berkunjung ke kelas biasanya bapak 

kepala sekolah memberikan waktu dari tanggal sekian 

sampai sekian dan kita bisa memilih waktunya. Namun 

tidak jarang kepala sekolah mengunjungi kelas 

walaupun tidak ada jadwal berkunjung karena beliau 

menyempatkan waktunya untuk berkeliling sekolahan 

setiap harinya untuk mengetahui kegiatan pembelajaran 

di kelas-kelas tersebut.
160

 

Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi peneliti, 

saat berkunjung ke MIN 3 Magetan untuk menggali data 

penelitian, peneliti menyaksikan bahwa kepala sekolah 

melaksanakan kunjungan kelas dari kelas satu ke kelas yang 

lain pada saat proses belajar mengajar berlangsung.
161

 

b) Observasi Kelas  

Dalam proses kunjungan kelas oleh kepala sekolah 

yang dilakukan adalah dengan memperhatikan guru saat 

mengajar sebagaimana dijelaskan oleh Iin selaku guru yang 

dikunjungi di dalam kelas saat mengajar. Menyatakan dalam 

hasil wawancara: “Ya dilihat pembelajarannya seperti apa dan 

guru menyampaikan materi kepada anak, anaknya juga seperti 

apa, bagaimana penguasaan kelas, penggunaan media juga 

semua diperhatikan oleh kepala sekolah.”
162
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Dalam melaksanakan kunjungan kelas tidak ada hal 

signifikan seperti yang dijelaskan Iin selaku guru pada hasil 

wawancara menyatakan: 

Tidak ada kendala yang signifikan apabila kepala 

sekolah melakukan observasi kelas. Sesekali memang 

siswa ramai namun jika guru sudah memintanya diam 

maka mereka akan diam. Apalagi saat ada observasi 

dari kepala sekolah, mereka sangat bisa diandalkan. 

Bisa dikatakan kepala sekolah memiliki aura sehingga 

peserta didik sungkanlah istilahnya kepada beliau.
163

 

c) Pertemuan Individu  

Dalam melaksanakan supervisi dalam meningkatkan 

mutu profesionalisme guru, kepala sekolah juga menerapkan 

pertemuan individu. Seperti yang sampaikan oleh kepala 

sekolah dalam wawancara: 

 Karena setiap guru kemampuannya yang berbeda-beda 

makanya dengan pertemuan individu ini mereka 

mengetahui oh saya kurangnya di sini dan saya harus 

belajar ini supaya hasil pembelajaran saya maksimal 

seperti yang lainnya. Saya sangat menghindari menegur 

guru secara langsung di depan umum karena tidak etis 

menegur seseorang didepan orang lain.
164

 

Hasil dari wawancara yang disampaikan oleh Bambang 

tersebut juga sesuai dengan hasil observasi peneliti yang mana 

pada saat observasi peneliti menemukan data bahwa terdapat 

guru yang dipanggil kepala sekolah di dalam ruangan kepala 
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sekolah dan berbicara berdua dalam rangka pemberian 

pengarahan terhadap guru tersebut.
165

 

d) Menilai diri sendiri  

Dalam melaksanakan supervisinya, kepala sekolah juga 

menerapkan penilaian diri sendiri yang dilakukan oleh guru-

guru di MIN 3 seperti yang dijelaskan oleh kepala sekolah 

dalam hasil wawancara sebagai berikut: 

Di sini saya terapkan penilaian setiap enam bulan sekali 

untuk uji coba mengingat saya baru di sini  dengan 

sebuah kuesioner yang sudah dipersiapkan oleh bagian 

tata usaha yang sebelumnya telah diberikan kepada 

saya. Dari kuesioner tersebut saya akan melihat 

pengaplikasiannya saat kunjungan kelas. Dari kuesioner 

tersebut saya bisa mengetahui kendala yang terjadi 

kepada para guru saya dan inovasi apa yang ingin 

mereka kembangkan di lembaga ini. Hasil supervisi ini 

bisa saya gunakan untuk mengambil kebijakan dalam 

madrasah ini.
166

 

Bambang juga menambahkan: 

Kita di sini bisa  berbagi ide kepada rekan lain satu 

lembaga. Misalnya dalam penilaian kita mempunyai 

trik supaya penilaian bisa lebih mudah dan efisien. Kita 

bisa kan berbagi ilmu seperti itu kepada yang 

lainnya.
167

 

Penilaian diri sendiri yang dilakukan oleh guru ini 

adalah menilai diri sendiri sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki guru tersebut, serta penilaian ini adalah menekankan 

kesadaran guru untuk berlatih jujur dan bertanggung jawab 
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dalam menilai dirinya sendiri sehingga antara administrasi dan 

aplikasinya akan sesuai. Seperti yang ditegaskan oleh Bambang 

selaku kepala sekolah di MIN 3 Magetan dalam wawancara di 

bawah ini: 

Untuk awalnya saya menerapkan kuesioner enam bulan 

sekali dengan tujuan guru menilai dirinya sendiri dan 

akan saya cocokkan serta nilai dari pengaplikasiannya 

saat saya berkunjung ke dalam kelas. Jadi apabila guru 

sudah menilai diri sendiri saya akan menambahi atau 

bahkan mengurangi berdasarkan apa yang saya lihat 

saat mengunjungi mereka.
168

 

Hal ini juga disampaikan oleh Iin selaku guru di MIN 3 

Magetan, menjelaskan dalam hasil wawancara: 

Untuk menilai guru, kepala sekolah memberikan angket 

yang berkaitan dengan administrasi guru seperti prota, 

promes, RPP dan lain-lain. Kita akan memberikan nilai 

sendiri lalu diberikan kembali kepada kepala sekolah 

untuk diamati.
169

 

Apa yang disampaikan oleh Bambang dan Iin tersebut 

sesuai dengan hasil dokumentasi peneliti, peneliti menemukan 

dokumen angket dalam rangka supervisi kepala sekolah 

terhadap guru-guru, dan angket tersebut adalah untuk 

mengecek mengenai administrasi pembelajaran guru
170

 dan 
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juga guru diberi angket untuk menilai sendiri mengenai 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran guru.
171

 

2) Teknik Kelompok 

a) Rapat guru 

Supervisi untuk meningkatkan profesionalisme guru di 

MIN 3 Magetan yang dilakukan oleh kepala sekolah juga 

melaksanakan rapat guru yang dilakukan secara rutin dan 

mendadak. Seperti disampaikan oleh Bapak Bambang selaku 

kepala sekolah di MIN 3 Magetan pada hasil wawancara: 

Di sini kita mempunyai jadwal rapat rutin rapat yakni 

akhir pekan/sabtu pada minggu ganjil yang 

dilaksanakan untuk mengevaluasi program yang telah 

dijalankan selama satu minggu. Hal itu dilakukan 

supaya saya dapat terus memantau kemajuan dari 

program-program yang ada dan perlu diadakan.
172

 

Bambang lebih memperjelas lagi mengenai pembahasan 

rapat tersebut: 

Secara umum rapat tersebut saya lakukan untuk 

memantau program yang telah ada dikarenakan saya di 

sini baru 2 tahun dan saya memberanikan diri membuat 

program yang kata orang-orang sekitar cukup ekstrem 

yakni membuka kelas unggulan yang paling tinggi 

jenjangnya adalah kelas 5. Di magetan program kelas 

unggulan pertama kali digagas oleh MIN 3 Magetan 

karena mengingat di sini bukan kota yang cukup besar 

seperti kota Madiun yang sebelumnya saya kepalai. 

Apalagi program tersebut memerlukan biaya tambahan 

dari orang tua siswa sehingga pihak sekolah harus 

memantau secara seksama. Selain itu saya juga 
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mengevaluai kinerja maupun perangkat pembelajaran 

dalam rapat ini.
173

 

Hal ini juga disampaikan oleh Aan selaku guru di MIN 

3 Magetan, dalam hasil wawancara menyatakan: 

Pertemuan rutin setiap akhir pekan/sabtu minggu ganjil 

yang diikuti oleh semua guru ini dilakukan untuk 

mengevaluasi kegiatan mbak, mungkin ada hal-hal yang 

sudah dilaksanakan ataupun kendala maka pada rapat 

tersebut perlu dibahas untuk dicari jalan keluar 

bersama. Yang memimpin rapat langsung kepala 

sekolah diruang kelas 3A yang kebetulan bersebelahan 

dengan ruang guru ini.
174

 

Dalam rapat guru tersebut juga disampaikan beberapa 

hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, mengenai 

ide-ide kreatif guru juga dibahas dalam rapat tersebut, sehingga 

guru yang lain juga akan mengetahui ide kreatif atau inovatif 

tersebut untuk diterapkan bersama-sama demi kemajuan 

madrasah. Seperti yang disampaikan oleh Bambang dalam 

wawancara sebagai berikut: 

Setelah saya mengetahui ada ide yang inovatif dari guru 

tersebut dan sudah saya amati maka tatkala ada rapat 

saya sampaikan untuk diterapkan oleh seluruh guru 

yang ada. Contohnya ada analisis penilaian bagi siswa, 

ada guru yang memiliki aplikasi lebih mudah maka saya 

menyarankan untuk menggunakan aplikasi tersebut.
175

 

Berdasarkan observasi peneliti juga menemukan data 

bahwa kepala sekolah di MIN 3 Magetan selalu memimpin 
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rapat bulanan bersama para guru-guru. Yang dalam rapat 

tersebut selalu dibahas program-prgoram yang telah berjalan 

untuk dievaluasi dan juga mempersiapkan program di bulan 

yang akan datang.
176

 

b) Diskusi  

Diskusi juga dilaksanakan di MIN 3 Magetan dalam 

rangka supervisi untuk meningkatkan mutu profesionalisme 

guru. Diskusi ini dilakukan oleh guru-guru yang membahas 

hal-hal terkait dengan kegiatan sekolah. Seperti yang 

disampaikan oleh Bambang dalam wawancara di bawah ini: 

Diskusi disini dilakukan secara terstruktur yakni sesuai 

dengan jenjang kelas masing-masing. Diskusi ini 

dilakukan pada akhir pekan/sabtu minggu genap. Jadi 

guru kelas satu nanti diskusi dengan guru kelas satu dan 

lainnya. Tujuan dari diskusi ini supaya menyamakan 

materi, metode antara kelas satu dan yang lainnya 

sejenjang.
177

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Aan selaku guru di 

MIN 3 Magetan bahwa: “Iya di sini diadakan diskusi guru tiap 

jenjang supaya kita bisa menyamakan materi, metode maupun 

media yang digunakan supaya hasil yang didapatkan dari 

masing-masing kelas diharapkan sama.”
178
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c) Seminar 

Dalam meningkatkan mutu profesionalisme guru 

melalui supervisi kepala sekolah juga selalu mendelegasikan 

para guru untuk mengikuti seminar yang diadakan oleh instansi 

lain misalkan dari kemenag. Bambang menyatakan dalam 

wawancara: “Segala pendelegasian seminar selalu difasilitasi 

pihak sekolah untuk meningkatkan 4 kompetensi yang harus 

dimiliki guru tersebut. Yang mengadakan terkadang instansi 

pemerintah lewat kemenag yang dibiayai oleh pemerintah 

pula.”
179

 

Selain itu kepala sekolah juga mendorong para guru 

mengikuti seminar secara mandiri seperti yang diungkapkan 

Bambang dalam wawancara di bawah ini: 

Di sini saya selalu mendorong guru mengikuti seminar 

di luar instansi supaya pengetahuan dan wawasan yang 

dimilikinya bertambah dan semakin luas. Salah satu 

seminar yang pernah diikuti mulai saya menjadi kepala 

sekolah disini adalah seminar yang di lakukan oleh guru 

di kabupaten Magetan yang membahas tentang 

kurikulum terbaru pada saat itu yakni kurikulum 

2013.
180

 

d) Workshop  

Dari hasil wawancara dengan Bambang selaku kepala 

sekolah MIN 3 Magetan, untuk meningkatkan mutu 

profesionalisme guru juga mengadakan kegiatan workshop. 
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Kegiatan workshop ini dilaksanakan tidak rutin hanya sesuai 

dengan kebutuhan, seperti yang disampaikan oleh Bambang di 

bawah ini: “Jadi penilaian merupakan penilaian supervisi hasil 

supervisi jadi kinerja misalnya setelah hasil supervisi nilai 

pembuatan rpp jelek maka akan diadakan workshop atau 

pelatihan tentang pembuatan RPP, maka waktu pelaksanaan 

workshop ini jika dibutuhkan saja.”
181

 

Selain itu kepala sekolah juga ingin melakukan 

workshop yang bisa dilakukan secara mandiri seperti yang 

diungkapkan Bambang selaku kepala sekolah MIN 3 Magetan: 

Di sini saya sedang berusaha mengadakan workshop 

mandiri untuk para pendidik di lembaga ini. Selama ini 

saya belum mampu mengadakannya mengingat dana 

yang diperlukan cukup banyak sehingga saya masih 

mencari cara supaya minimal tahun ini bisa 

mengadakan workshop mandiri tersebut. Dahulu saat 

saya menjadi kepala sekolah di Kota Madiun awalnya 

juga susah mengadakan workshop mandiri namun lama 

kelamaan saya mampu hingga akhirnya sekolah selalu 

mengadakan workshop mandiri setiap guru dirasa 

membutuhkan workshop.
182

 

e) Organisasi Jabatan 

Dalam meningkatkan mutu profesionalisme guru, 

kepala sekolah di MIN 3 Magetan juga memfasilitasi guru. Hal 

ini seperti yang disampaikan oleh Bambang selaku kepala 

sekolah di MIN 3 Magetan, dari hasil wawancara sebagaimana 

berikut: 
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Guru di sini juga difasilitasi dengan kegiatan KKG yang 

merupakan upaya meningkatkan mutu guru karena 

dapat bertukar informasi dan berita dari seluruh guru 

per jenjang dari seluruh kabupaten Magetan. Biasanya 

satu jenjang dalam sekolah ini hanya satu yang 

berangkat KKG yang disebut guru koordinator. Guru 

tersebut nantinya akan menyampaikan hasil KKG 

tersebut kepada guru di sekolahnya masing-masing.
183

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Aan selaku 

koordinator guru kelas 4 di MIN 3 Magetan. Seperti pada hasil 

wawancara di bawah ini: “Di sini KKG kabupaten Magetan 

aktif, biasanya 3 bulan sekali mengadakan pertemuan untuk 

membahas jadwal pondok ramahdhan, pelaksanan PTS/PAS 

serta membehas hal lain yang sekiranya diperlukan sama dalam 

satu wilayah kabupaten Magetan.”
184

 

Lanjut Aan menyatakan: “Pertemuan itu untuk 

membuat soal PTS/PAS supaya soalnya nanti sama 

berdasarkan kisikisi yang telah ada.”
185
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B. Analisis Pelaksanaan Supervisi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Profesionalisme Guru di MIN 1 Kota Madiun dan MIN 3 Magetan 

1. MIN 1 Kota Madiun 

a. Tahap-tahap pelaksanaan supervisi kepala sekolah di MIN 1 Kota 

Madiun 

Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah di MIN 1 Kota 

Madiun meliputi supervisi dalam perencanaan, pelaksanaan dan juga 

evaluasi. Hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan oleh Wiles 

menyatakan sepervisi merupakan bantuan dalam mengembangkan 

situasi belajar-mengajar. Sedangkan Lucio dan Meneil mendefinisikan 

tugas supervisi meliputi: 

f. Tugas perencanaan, yaitu untuk menetapkan kebijaksanaan dan 

program.  

g. Tugas administrasi yaitu pengambilan keputusan serta 

pengkoordinasian melalui konferensi dan konsultasi yang dilakukan 

dalam usaha mencari perbaikan kualitas pengajaran.  

h. Partisipasi secara langsung dalam pengembangan kurikulum, yaitu 

dalam kegiatan merumuskan tujuan, membuat penuntun mengajar bagi 

guru dan memilih isi pengalaman belajar.  

i. Melaksanakan demonstrasi mengajar untuk guru-guru, serta  

j. Melaksanakan penelitian. 
186
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b. Pendekatan Supervisi Kepala Sekolah di MIN 1 Kota Madiun 

Kepala sekolah sebagai supervisor diharapkan mengetahui dan 

memberi solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Supervisi yang 

dilakukan oleh kepala sekolah dapat berupa dorongan, bimbingan, dan 

kesempatan dari pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru 

seperti bimbingan dalam usaha pelaksanaan pembaharuan dalam 

pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran dan metode 

mengajar yang lebih baik, cara penilaian yang sistematis terhadap fase 

dalam seluruh proses pengajaran, dan sebagainya. Bertolak dari 

pernyataan tersebut, kegiatan supervisi merupakan hal penting yang 

harus dilakukan untuk mengevaluasi langkah dan kegiatan yang telah 

dilakukan dalam rangka mengembangkan sekolah. Supervisi 

merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa tidak dalam pendidikan, 

supervisi yang dilakukan kepala sekolah dapat dilaksanakan secara 

kontinyu dangan tujuan untuk mengetahui kegiatan pembelajaran yang 

sedang berlangsung serta dapat memberikan solusi terhadap 

permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. 

Kepala sekolah di MIN 1 Kota Madiun dalam melaksanakan 

supervisi untuk meningkatkan profesionalisme guru menggunakan 

pendekatan tidak langsung. Pendekatan tersebut dipilih karena kepala 

sekolah masih bersedia menerima toleransi atas sesuatu yang 

dilakukan gurunya. Berdasarkan hasil data tersebut diketahui bahwa 

kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi menggunakan 
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pendekatan tidak langsung. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan 

Piet A. bahwa pendekatan tidak langsung adalah cara pendekatan 

terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku 

supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan yang 

dialami oleh guru, tetapi kepala sekolah terlebih dulu mendengarkan 

secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru-guru. Guru diberi 

kesempatan untuk menjelaskan permasalahan yang dialami kepada 

kepala sekolah, sedangkan kepala sekolah mencoba memahami dari 

permasalahan tersebut sehingga kepala sekolah kemudian memberikan 

pengarahan terhadap guru tersebut mengenai permasalahan yang 

dialami.
187

 

Peneliti memahami bahwa karakter dari pendekatan tidak 

langsung dalam pelaksanaannya adalah sangat mengutamakan guru 

yang disupervisi sangat dihormati. Sehingga tercipta supervisi yang 

akrab dan terjalin bukan sebagai atasan dan bawahan, namun seperti 

satu keluarga. hal tersebut selaras dengan yang dinyatakan oleh Piet A. 

bahwa karakter dari pendekatan supervisi yang tidak langsung ini 

adalah Pendekatan non direktif ini berdasarkan pemahaman psikologis 

humansistik. Psikologi humanistic sangat menghargai orang yang akan 

dibantu., maka ia lebih banyak mendengarkan permasalahan yang 

dihadapi guru-guru banyak. Kemudian pribadi guru yang dibina begitu 
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dihormati, maka ia lebih banyak mendengarkan permasalah yang 

dihadapi guru-guru. 

Dari uraian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa kepala 

sekolah MIN 1 Kota Madiun dalam melaksanakan supervisi dalam 

meningkatkan mutu profesionalisme guru menggunakan pendekatan 

tidak langsung saja.  

c. Teknik Supervisi Kepala Sekolah di MIN 1 Kota Madiun 

Dalam supervisi terdapat dua teknik yang biasa digunakan, 

yaitu teknik individual dan teknik kelompok. Kepala sekolah MIN 1 

Kota Madiun dalam melaksanakan tugas supervisinya menggunakann 

dua teknik supervisi tersebut. 

1) Teknik Individual (Individual Technique) 

a) Kunjungan Kelas 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang supervisor, 

kepala sekolah MIN 1 Kota Madiun melakukan kunjungan kelas 

untuk dapat menyaksikan langsung proses guru mengajar di kelas, 

menyampaikan materi kepada siswa dan juga memberikan arahan 

kepada guru dalam proses pembelajaran. Supervisi di lembaga ini 

dilakukan secara acak karena banyak nya jumlah kelas, namun 

setiap hari kepala sekolah masih menyempatkan waktu 

mengelilingi dari satu kelas ke kelas yang lain untuk memantau 

proses belajar mengajar oleh guru. 
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Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh 

Burhanudin, ia menjelaskan bahwa kunjungan kelas ialah 

kunjungan sewaktu-waktu yang dilakukan oleh supervisor (kepala 

sekolah, penilik, atau pengawas) untuk melihat atau mengamati 

pelaksanaan proses pembelajaran sehingga diperoleh data untuk 

tindak lanjut dalam pembinaan selanjutunya. Tujuannya untuk 

mengobservasi bagaimana guru mengajar dan menolong para guru 

untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Teknik ini 

memiliki fungsi untuk mengoptimalkan cara belajar mengajar yang 

dilaksanakan para guru dan membantu mereka untuk 

menumbuhkan profesi kerja secara optimal.
188

 

b) Observasi Kelas  

Dalam proses kunjungan kelas oleh kepala sekolah yang 

dilakukan adalah dengan memperhatikan guru saat mengajar, 

bagiamana guru menyampaikan materi, bagaimana menguasai 

kelas sehingga anak-anak dapat memperhatikan dan termasuk 

penggunaan media pembelajaran.  Hal tersebut sesuai dengan yang 

disampaika oleh Burhanudin bahwa observasi kelas adalah teknik 

observasi yang dilakukan ketika supervisor yang secara aktif 

mengikuti jalannya kunjungan kelas ketika proses sedang 

berlangsung. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang 

subjektif mengenai aspek situasi dalam proses pembelajaran yang 
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diamati. Situasi ini adalah apakah murid-murid memperhatikan 

saat guru memberi penjelasan, juga mengetahui metode dan 

strategi apa yang sesuai dengan kondisi muted sehingga mampu 

untuk mengikuti pembelajaran dengan baik, juga mempelajari 

praktik-praktik pembelajaran setiap pendidik dan 

mengevaluasinya, menemukan kelebihan dan sifat yang menonjol 

pada setiap pendidik, menemukan kebutuhan para pendidik falam 

menunaikan tugasnya, memperoleh bahan-bahan dan informasi 

guna penyusunan program supervisi dan mempererat dan 

memupuk integritas sekolah.
189

 

Kepala sekolah juga memperhatikan suasana kelas 

bagaimana siswa merespon guru saat mengajar, dan jika siswa 

gaduh saat guru menyampaikan materi maka kepala sekolah akan 

menegur guru supaya lebih dapat mengelola kelas sehingga siswa 

dapat lebih memperhatikan. Hal ini selaras dengan yang 

disampaikan oleh Piat A. dalam teknik observasi kelas, aspek-

aspek yang diobservasi adalah usaha dan aktifitas guru-siswa 

dalam proses pembelajaran, cara penggunaan media pembelajaran, 

reaksi mental para peserta didik dalam proses pembelajaran, 

keadaan media yang digunakan, lingkungan social, fisik sekolah, 
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baik di dalam maupun di luar kelas dan faktor-faktor penunjang 

lainnya.
190

 

c) Pertemuan Individu  

Dalam melaksanakan supervisi dalam meningkatkan mutu 

profesionalisme guru, kepala sekolah juga menerapkan pertemuan 

individu dengan guru yang melakukan kesalahan atau 

melaksanakan tugas kurang baik dengan menemui saat di kelas, 

memanggil guru tersebut ke ruang kepala sekolah untuk diberikan 

pengarahan oleh kepala sekolah. 

Hal ini sesuai dengan teori bahwa teknik pertemuan 

individu ini memiliki 3 jenis yaitu:  

1) Classroom Conference, percakapan di kelas ketika para peserta 

didik tidak berada di dalam kelas.  

2) Office Conference, percakapan yang dilakukan di ruang kepala 

sekolah atau ruang guru.  

3) Casual Conference, percakapan yang dlaksanakan secara 

kebetulan.  

 

d) Menilai diri sendiri  

Dalam melaksanakan supervisinya, kepala sekolah juga 

menerapkan penilaian diri sendiri yang dilakukan oleh guru-guru di 

MIN 1 Kota Madiun pada tiap satu tahun sekali. Guru akan 
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menerima kuesioner dari  kementerian agama melewati kepala 

sekolah yang berisi mengenai penilaian admistrasi perangkat 

pembelajaran yang kemudian guru harus memberi skor pada 

kuesioner tersebut. Sedangkan hasil dari penilaian mandiri tersebut 

oleh kepala sekolah akan disesuai pada saat kepala sekolah 

melaksanakan kunjungan kelas, sama atau tidak antara perangkat 

pembelajaran guru dengan praktik di kelas. 

Adapun guru dalam menilai diri sendiri adalah menilai 

mengenai administrasi atau perangkat pembelajaran mulai dari 

prota, promes, rpp, silabus dan perangkat pembelajaran yang lain. 

Selain itu supervisi yang di lakukan adalah dengan memberikan 

angket penilaian diri sendiri sehingga diharapkan guru bisa 

bercermin bagaimanakah kualitasnya dalam mengajar. Setelah 

guru menentukan nilai, barulah kepala seklah melihat nilai tersebut 

tepat atau belum di berikan kepada guru tersebut. Hal ini sesuai 

dengan tipe penilaian ada tiga yaitu: Tipe dari alat ini yang dapat 

digunakan antara lain seperti di bawah ini:  

(1) Suatu daftar pandangan atau pendapat yang disampaikan 

kepada murid-murid untuk menilai pekerjaan atau suatu 

aktivitas.  

(2) Biasanya disusun dalam bentuk bertanya baik secara tertutup 

maupun secara terbuka dan tidak perlu memakai nama.  

(3) Menganalisa tes-tes terhadap unit-unit kerja.  
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(4) Mencatat aktivitas murid-murid dalam suatu catatan baik 

mereka bekerja secara perseorangan maupun secara kelompok. 

Suatu contoh self evaluation check list dan analisisnya.
191

 

 

2) Teknik Kelompok 

a) Rapat guru 

Supervisi untuk meningkatkan profesionalisme guru di 

MIN 1 Kota Madiun yang dilakukan oleh kepala sekolah juga 

melaksanakan rapat guru yang dilakukan secara rutin. Rapat yang 

rutin dilakukan setiap satu bulan sekali pada hari sabtu untuk 

mengevaluasi program-program yang telah berjalan.  

Dalam rapat itu biasanya membahas kegiatan yang telah 

dilakukan selama satu bulan. Program-program di lembaga ini 

sebenarnya sudah berjalan dengan sangat baik walaupun tidak ada 

pantauan yang berarti oleh kepala sekolah. Sehingga kepala 

sekolah hanya mengikuti hal-hal yang sudah berjalan di lembaga 

ini jauh sebelum pergantian kepala sekolah. 

Dalam rapat guru tersebut juga disampaikan beberapa hasil 

supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, mengenai ide-ide 

kreatif guru juga dibahas dalam rapat tersebut, sehingga guru yang 

lain juga akan mengetahui ide kreatif atau inovatif tersebut untuk 
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diterapkan bersama-sama demi kemajuan sekolah. Hal tersebut 

sesuai dengan tujuan rapat yaitu: 

(1) Menyatukan pandangan-pandangan guru tentang konsep 

umum, makna pendidikan dan fungsi sekolah dalam 

pencapaian tujuan pendidikan itu di mana mereka bertanggung 

jawab bersama-sama. 

(2) Mendorong guru untuk menerima dan melaksanakan tugas-

tugasnya dengan baik dan mendorong pertumbuhan mereka.  

(3) Menyatukan pendapat tentang metode kerja yang akan 

membawa mereka bersama ke arah pencapaian tujuan 

pengajaran yang maksimal di sekolah tersebut.
192

 

b) Diskusi  

Diskusi juga dilaksanakan di MIN 1 Kota Madiun dalam 

rangka supervisi untuk meningkatkan profesionalisme guru. 

Diskusi ini dilakukan oleh guru-guru yang membahas hal-hal 

terkait dengan kegiatan sekolah. Diskusi ini dilaksanakan oleh 

masing-masing jenjang setiap seminggu sekali pada hari sabtu. 

Diskusi ini bertujuan menyamakan materi serta soalsoal ulangan 

harian maupun PTS. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh 

Jasmani bahwa diskusi ini bersama-sama membicarakan dan 

menilai masalah-masalah tentang pendidikan dan pengajaran.
193

 

c) Seminar 
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Dalam meningkatkan profesionalisme guru melalui 

supervisi kepala sekolah juga selalu mendelegasikan para guru 

untuk mengikuti seminar yang diadakan oleh instansi lain misalkan 

dari kemenag. Seminar yang diikuti ini adalah untuk meningkatkan 

pola pikir guru sehingga menjadi guru yang baik seperti yang 

dijelaskan Sahertian bahwa tujuan seminar ini adalah untuk 

mengadakan intensifikasi, integrasi serta aplikasi pengetahuan, 

pengertian dan keterampilan para anggota kelompok dalam satu 

latihan yang intensip dengan mendapat bimbingan yang intensif 

pula. Seminar bermaksud untuk memanfaatkan sebaik-baiknya 

produktivitas berpikir secara kelompok berupa saling bertukar 

pengalaman dan saling koreksi antara anggota kelompok yang 

lain.
194

 

d) Workshop  

Kegiatan workshop di MIN 1 Kota Madiun dilaksanakan 

secara mandiri oleh lembaga maupun pemerintah yang dalam hal 

ini kemenag. Workshop dilakukan sesuai kebutuhan dan keinginan 

dari guru. Seperti workshop terakhir yang sangat diperlukan oleh 

guru namun dari pihak pemerintah tidak juga melaksanakan yakni 

workshop kurikulum 2013, sehingga piha lembaga melakukan 

worshop secara mandiri. Hal ini sesuai tujuan dengan workshop 

yaitu:  
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Workshop bertujuan agar supaya guru dapat menyusun 

contoh model satuan pelajaran untuk tiap bidang studi yang 

meliputi: 

(1) Keterampilan dalam merumuskan tujuan instruksional 

khusus.  

(2) Keterampilan dalam memilih materi penalaran yang relevan 

dengan tujuan yang ditentukan.  

(3) Keterampilan dalam mengatur langkah-langkah kegiatan 

belajar baik guru maupun murid.  

(4) Keterampilan menggali sumber-sumber bahan pelajaran yang 

dibutuhkan.  

(5) Keterampilan dalam membuat alat-alat peraga sendiri sesuai 

perkembangan teknologi tepat (media)  

(6) Keterampilan dalam menyusun beberapa bentuk test objektip.  

(7) Keterampilan untuk ikut serta mengatasi faktor-faktor serta 

mengatasi faktor-faktor psikologi yang dialami guru.
195

 

 

e) Perpustakaan Jabatan 

Untuk meningkatkan profesionalisme guru di MIN 1 Kota 

Madiun telah diterapkan perpustakaan jabatan sejak beberapa 

tahun silam sebelum kepemimpinan Kambali selaku kepala 

sekolah pada saat ini. perpustakaan jabatan dirasa sudah mampu 
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diterapkan mengingat fasilitas perpustakaan dari pihak sekolah pun 

sudah sangat memadai sehingga guru akan betah untuk membaca 

maupun berkunjung ke perpustakaan. Selain itu guru juga memiliki 

kesadaran penuh tentang pentingnya membaca dalam proses belaja 

mengajar kepada siswanya nanti. 

Hal ini sesuai dengan yang ditulis pada buku Suhertian 

bahwa di tiap sekolah sekolah diusahakan perpustakaan jabatan 

sendiri yang berisi buku-buku, majalah, brosur, dan bahan-bahan 

lain yang telah diseleksi dengan teliti mengenai suatu bidang studi. 

Perpustakaan yang berisi buku-buku tentang suatu bidang studi 

sangat memperkaya pengetahuan dan pengalaman guru sehingga ia 

bertumbuh dalam profesi mengajar. Suatu ruang yang berisi buku-

buku tentang tiap bidang ilmu, di mana guru dapat membaca 

dengan tentang sambil memperdalam pengetahuan tentang bidang 

studi yang diajarkan. Guru yang membaca banyak akan 

membantunya mengajar lebih kaya dan menyenangkan. Guru dapat 

studi secara kelompok bila ada perpustakaan jabatan yangn 

lengkap.
196

  

f) Organisasi Jabatan 

Dalam meningkatkan profesionalisme guru, kepala sekolah 

di MIN 1 Kota Madiun juga memfasilitasi guru untuk mengikuti 

organisasi guru diantaranya adalah KKG (kelompok kerja guru) 
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sekota Madiun yang di dalamnya juga melaksanakan pembinaan 

untuk peningkatan mutu profesionalisme guru.  

Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan Sahertian 

Kelebihan dari organisasi jabatan ini adalah memiliki nilai sosial, 

guru-guru memperoleh ide-ide yang praktis dan inspirasi dari 

pidato-pidato yang dapat memperkaya pengetahuan dan 

pengalaman. Juga perlu dikembangkan ikatan-ikatan profesi untuk 

menambahkan ilmu tertentu seperti ikatan dokter Indonesia, 

Insinyur, ahli ekonomi dan lain-lain, PGRI, ikatan guru IPA atau 

Matematika.
197

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat peneliti simpulkan 

bahwa pelaksanaan supervisi kepala sekolah di MIN 1 Kota 

Madiun telah ada sebelum kepemimpinan kepala sekolah yang 

sekarang. Yang menggagas dan menerapkan supervisi awalnya 

adalah kepala sekolah yang dahulu menjabat selama lebih dari 10 

tahun. Sehingga kepala sekolah yang sekarang hanya  melanjutkan 

kgiatan supervisi tersebut dan tidak terlalu berdampak signifikan 

karena guru di lembaga ini sudah terbiasa menjalankan apa yang 

menjadi kewajibannya walaupun tidak diawasi. Pelaksanaan 

supervisi di lembaga ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu pada 

perencanaan supervisi, pelaksanaan supervisi dan evaluasi 

supervisi. Adapun pendekatan supervisi yang digunakan adalah 
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tidak langsung dan belum menerapkan pendekatan langsung. 

Sedangkan teknik yang digunakan adalah dua teknik yaitu teknik 

individual yang meliputi kunjungan kelas, observasi kelas, 

pertemuan pribadi dan menilai sendiri, dan belum menerapkan 

kunjungan guru antar kelas Dan teknik kelompok meliputi rapat 

guru, diskusi, seminar, workshop dan organisasi jabatan. Dan 

belum menerapkan tukar menukar pengalaman antar guru, diskusi 

panel, perpustakaan jabatan, dan symposium. 

2. MIN 3 Magetan 

a. Tahap-tahap pelaksanaan supervisi kepala sekolah di MIN 3 

Magetan 

Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah di MIN 3 

Magetan meliputi supervisi dalam perencanaan, pelaksanaan dan juga 

evaluasi. Ketiga kegiatan supervisi itu merupakan rangkaian yang 

tidak dapat di pisahkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Hal 

tersebut selaras dengan yang diungkapkan oleh Wiles menyatakan 

supervisi merupakan bantuan dalam mengembangkan situasi belajar-

mengajar. Sedangkan Lucio dan Meneil mendefinisikan tugas 

supervisi meliputi:  

1) Tugas perencanaan, yaitu untuk menetapkan kebijaksanaan dan program.  

2) Tugas administrasi yaitu pengambilan keputusan serta pengkoordinasian 

melalui konferensi dan konsultasi yang dilakukan dalam usaha mencari 

perbaikan kualitas pengajaran.  
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3) Partisipasi secara langsung dalam pengembangan kurikulum, yaitu dalam 

kegiatan merumuskan tujuan, membuat penuntun mengajar bagi guru dan 

memilih isi pengalaman belajar.  

4) Melaksanakan demonstrasi mengajar untuk guru-guru.  

5) Melaksanakan penelitian.
198

 

 

b. Pendekatan Supervisi Kepala Sekolah di MIN 3 Magetan 

Kepala sekolah sebagai supervisor diharapkan mengetahui dan 

memberi solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Supervisi yang 

dilakukan oleh kepala sekolah dapat berupa dorongan, bimbingan, dan 

kesempatan dari pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru 

seperti bimbingan dalam usaha pelaksanaan pembaharuan dalam 

pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran dan metode 

mengajar yang lebih baik, cara penilaian yang sistematis terhadap fase 

dalam seluruh proses pengajaran, dan sebagainya. Bertolak dari 

pernyataan tersebut, kegiatan supervisi merupakan hal penting yang 

harus dilakukan untuk mengevaluasi langkah dan kegiatan yang telah 

dilakukan dalam rangka mengembangkan sekolah. Supervisi 

merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa tidak dalam pendidikan, 

supervisi yang dilakukan kepala sekolah dapat dilaksanakan secara 

kontinyu dangan tujuan untuk mengetahui kegiatan pembelajaran yang 
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sedang berlangsung serta dapat memberikan solusi terhadap 

permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. 

Kepala sekolah di MIN 3 Magetan dalam melaksanakan 

supervisi untuk meningkatkan profesionalisme guru menggunakan 

pendekatan langsung dan tidak langsung. Pendekatan langsung 

merupakan pendekatan yang menunjukkan kepala sekolah sebagai 

seorang supervisor dianggap mengetahui banyak hal dan mampu 

memberikan pengarahan mengenai kegiatan pengajaran guru secara 

langsung. Misalkan jika ada yang kurang cocok dengan pola pikir 

kepala sekolah maka akan langsung ditegur saat itu juga namun tidak 

dihadapan orang lain. 

Berdasarkan hasil data tersebut diketahui bahwa kepala sekolah 

dalam melaksanakan supervisi menggunakan pendekatan langsung. 

Seperti yang dijelaskan oleh Piet bahwa pendekatan langsung adalah 

cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor 

memberikan arahan langsung. Sudah tentu pengaruh perilaku 

supervisor lebih dominan. Pendekatan direktif ini berdasarkan 

pemahaman terhadap psikologi behaviorisme. Prinsip behaviorisme 

ialah bahwa segala perbuatan berasal dari refleks, yaitu respons 

terhadap rangsangan/stimulus. Oleh karena guru ini mengalami 

kekurangan, maka perlu diberikan rangsangan agar ia bisa bereaksi. 

Supervisor dapat menggunakan penguatan atau hukuman. Pendekatan 

seperti ini dapat dilakukan dengan perilaku supervisor dengan 
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menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, menetapkan 

tolok ukur, menguatkan.
199

 

Namun pada hal tertentu kepala sekolah di MIN 3 Magetan 

juga menerapkan pendekatan tidak langsung. Berdasarkan hasil 

observasi peneliti ditemukan bahwa kepala sekolah memanggil salah 

satu gurunya ke ruang kepala sekolah karena guru tersebut tidak benar 

dalam melaksanakan tugasnya. Guru tersebut dipanggil ke ruang 

kepala sekolah untuk diberikan arahan. Hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan Piet A. Sahertian bahwa supervisi juga menggunakan 

pendekatan tidak langsung. Piet A. Sahertian menjelaskan bahwa 

pendekatan tidak langsung adalah cara pendekatan terhadap 

permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak 

secara langsung menunjukkan permasalahan yang dialami oleh guru, 

tetapi kepala sekolah terlebih dulu mendengarkan secara aktif apa yang 

dikemukakan oleh guru-guru. Guru diberi kesempatan untuk 

menjelaskan permasalahan yang dialami kepada kepala sekolah, 

sedangkan kepala sekolah mencoba memahami dari permasalahan 

tersebut sehingga kepala sekolah kemudian memberikan pengarahan 

terhadap guru tersebut mengenai permasalahan yang dialami.
200

 

Berdasarkan hal tersebut dapat peneliti pahami bahwa kepala 

sekolah MIN 3 Magetan dalam melaksanakan supervisi dalam 

meningkatkan profesionalisme guru menggunakan pendekatan 
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langsung dan tidak langsung hanya saja pendekatan yang digunakan 

lebih dekat dengan pendekatan tidak langsung. 

Peneliti memahami bahwa karakter dari pendekatan tidak 

langsung dalam pelaksanaannya adalah sangat mengutamakan guru 

yang disupervisi sangat dihormati. Sehingga tercipta supervisi yang 

akrab dan terjalin bukan sebagai atasan dan bawahan, namun seperti 

satu keluarga. hal tersebut selaras dengan yang dinyatakan oleh Piet A. 

Sahertian bahwa karakter dari pendekatan supervisi yang tidak 

langsung ini adalah Pendekatan nondirektif ini berdasarkan 

pemahaman psikologis humansistik. Psikologi humanistik sangat 

menghargai orang yang akan dibantu, maka ia lebih banyak 

mendengarkan permasalahan yang dihadapi guru-guru banyak. 

Kemudian pribadi guru yang dibina begitu dihormati, maka ia lebih 

banyak mendengarkan permasalah yang dihadapi guru-guru. 

Dari uraian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa 

pendekatan supervisi yang diganakan oleh kepala sekolah di MIN 3 

Magetan dalam melaksanakan supervisi dalam meningkatkan 

profesionalisme guru adalah dengan menggunakan pendekatan 

langsung dan tidak langsung, namun lebih dominan pada pendekatan 

tidak langsung. 

 

c. Teknik Supervisi Kepala Sekolah di MIN 3 Magetan 
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Dalam supervisi terdapat dua teknik yang biasa digunakan, 

yaitu teknik individual dan teknik kelompok. Kepala sekolah MIN 3 

Magetan dalam melaksanakan tugas supervisinya menggunakan dua 

teknik supervisi tersebut. 

1) Teknik Individual (Individual Technique) 

a) Kunjungan Kelas 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang supervisor, 

kepala sekolah MIN 3 Magetan melakukan kunjungan kelas untuk 

dapat menyaksikan langsung proses guru mengajar di kelas 

menyampaikan materi kepada siswa dan juga memberikan arahan 

kepada guru dalam proses pembelajaran. Dalam melakukan 

kunjungan kelas kepala sekolah sudah menjadwalkan terlebih 

dahulu sehingga guru yang akan dikunjungi mempersiakan dirinya, 

namun tidak jarang kepala sekolah juga melakukan kunjungan 

kelas tanpa memberitahu guru tersebut supaya kepala sekolah 

mengetahui keadaan peserta didik dan bahan ajar sewaktu-waktu. 

Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh 

Burhanudin, ia menjelaskan bahwa kunjungan kelas ialah 

kunjungan sewaktu-waktu yang dilakukan oleh supervisor (kepala 

sekolah, penilik, atau pengawas) untuk melihat atau mengamati 

pelaksanaan proses pembelajaran sehingga diperoleh data untuk 

tindak lanjut dalam pembinaan selanjutunya. Tujuannya untuk 

mengobservasi bagaimana guru mengajar dan menolong para guru 



131 

 

 

untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Teknik ini 

memiliki fungsi untuk mengoptimalkan cara belajar mengajar yang 

dilaksanakan para guru dan membantu mereka untuk 

menumbuhkan profesi kerja secara optimal.
201

 

b) Observasi Kelas  

Dalam proses kunjungan kelas oleh kepala sekolah yang 

dilakukan adalah dengan memperhatikan guru saat mengajar, 

bagiamana guru menyampaikan materi, bagaimana menguasai 

kelas sehingga anak-anak dapat memperhatikan dan termasuk 

penggunaan media pembelajaran.  

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh 

Burhanudin bahwa observasi kelas adalah teknik observasi yang 

dilakukan ketika supervisor yang secara aktif mengikuti jalannya 

kunjungan kelas ketika proses sedang berlangsung. Tujuannya 

adalah untuk memperoleh data yang subjektif mengenai aspek 

situasi dalam proses pembelajaran yang diamati. Situasi ini adalah 

apakah murid-murid memperhatikan saat guru memberi 

penjelasan, juga mengetahui metode dan strategi apa yang sesuai 

dengan kondisi muted sehingga mampu untuk mengikuti 

pembelajaran dengan baik, juga mempelajari praktek-praktek 

pembelajaran setiap pendidik dan mengevaluasinya, menemukan 

kelebihan dan sifat yang menonjol pada setiap pendidik, 
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menemukan kebutuhan para pendidik falam menunaikan tugasnya, 

memperoleh bahan-bahan dan informasi guna penyusunan program 

supervisi dan mempererat dan memupuk integritas sekolah
 
.
202

 

Kepala sekolah juga memperhatikan suasana kelas 

bagaimana siswa merespon guru saat mengajar, dan jika siswa 

gaduh saat guru menyampaikan materi maka kepala sekolah akan 

menegur guru supaya lebih dapat mengelola kelas sehingga siswa 

dapat lebih memperhatikan. Namun hal tersebut jarang terjadi 

dikarenakan siswa di lembaga ini bisa dikendalikan dengan baik. 

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Piet A. Sahertian 

dalam teknik observasi kelas, aspek-aspek yang diobservasi adalah 

usaha dan aktivitas guru-siswa dalam proses pembelajaran, cara 

penggunaan media pembelajaran, reaksi mental para peserta didik 

dalam proses pembelajaran, keadaan media yang digunakan, 

lingkungan sosial, fisik sekolah, baik di dalam maupun di luar 

kelas dan faktor-faktor penunjang lainnya.
203

 

c) Pertemuan Individu  

Dalam melaksanakan supervisi dalam meningkatkan 

profesionalisme guru, kepala sekolah juga menerapkan pertemuan 

individu dengan guru yang melakukan kesalahan atau 

melaksanakan tugas kurang baik dengan menemui saat di kelas, 

memanggil guru tersebut ke ruang kepala sekolah untuk diberikan 

                                                           
202
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pengarahan oleh kepala sekolah. Hal ini sesuai dengan teori bahwa 

teknik pertemuan individu ini memiliki 3 jenis yaitu:  

(1) Classroom Conference, percakapan di kelas ketika para peserta 

didik tidak berada di dalam kelas.  

(2) Office Conference, percakapan yang dilakukan di ruang kepala 

sekolah atau ruang guru.  

(3) Casual Conference, percakapan yang dlaksanakan secara 

kebetulan.  

d) Menilai diri sendiri  

Dalam melaksanakan supervisinya, kepala sekolah juga 

menerapkan penilaian diri sendiri yang dilakukan oleh guru-guru di 

MIN 3 Magetan pada tiap enam bulan sekali. Guru akan menerima 

kuesioner dari kepala sekolah yang berisi mengenai penilaian 

admistrasi perangkat pembelajaran yang kemudian guru harus 

memberi skor pada kuesioner tersebut. Sedangkan hasil dari 

penilaian mandiri tersebut oleh kepala sekolah akan disesuaikan 

pada saat kepala sekolah melaksanakan kunjungan kelas, sama atau 

tidak antara perangkat pembelajaran guru dengan praktik di kelas. 

Adapun guru dalam menilai diri sendiri adalah menilai 

mengenai administrasi atau perangkat pembelajaran mulai dari 

prota, promes, rpp, silabus dan perangkat pembelajaran yang lain. 

Hal ini sesuai dengan tipe penilaian ada tiga yaitu: Tipe dari alat ini 

yang dapat digunakan antara lain seperti di bawah ini:  
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(1) Suatu daftar pandangan atau pendapat yang disampaikan 

kepada murid-murid untuk menilai pekerjaan atau suatu 

aktivitas.  

(2) Biasanya disusun dalam bentuk bertanya baik secara tertutup 

maupun secara terbuka dan tidak perlu memakai nama.  

(3) Menganalisis tes-tes terhadap unit-unit kerja.  

(4) Mencatat aktivitas murid-murid dalam suatu catatan baik 

mereka bekerja secara perseorangan maupun secara kelompok. 

Suatu contoh self evaluation check list dan analisisnya.
204

 

2) Teknik Kelompok 

a) Rapat guru 

Supervisi untuk meningkatkan profesionalisme guru di 

MIN 3 Magetan yang dilakukan oleh kepala sekolah juga 

melaksanakan rapat guru yang dilakukan secara rutin dan 

mendadak. Rapat yang rutin dilakukan setiap akhir pekan pada 

minggu genap untuk mengevaluasi program-program yang telah 

berjalan dan juga merumuskan program yang akan dilaksanan di 

waktu yang akan datang. Hal itu dilakukan supaya saya dapat terus 

memantau kemajuan dari program-program yang ada dan perlu 

diadakan 

Rapat tersebut membahas mengenai program-program atau 

kegiatan sekolah untuk dicari kekurangannya dan juga masalah-
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masalah untuk dicarikan solusi bersama, juga sekaligus 

merencanakan program selanjutnya. Dalam rapat guru tersebut 

juga disampaikan beberapa hasil supervisi yang dilakukan oleh 

kepala sekolah, mengenai ide-ide kreatif guru juga dibahas dalam 

rapat tersebut, sehingga guru yang lain juga akan mengetahui ide 

kreatif atau inovatif tersebut untuk diterapkan bersama-sama demi 

kemajuan sekolah. Hal tersebut sesuai dengan tujuan rapat yaitu: 

(1) Menyatukan pandangan-pandangan guru tentang konsep 

umum, makna pendidikan dan fungsi sekolah dalam 

pencapaian tujuan pendidikan itu di mana mereka bertanggung 

jawab bersama-sama. 

(2) Mendorong guru untuk menerima dan melaksanakan tugas-

tugasnya dengan baik dan mendorong pertumbuhan mereka.  

(3) Menyatukan pendapat tentang metode kerja yang akan 

membawa mereka bersama ke arah pencapaian tujuan 

pengajaran yang maksimal di sekolah tersebut.
205

 

b) Diskusi  

Diskusi juga dilaksanakan di MIN 3 Magetan dalam rangka 

supervisi untuk meningkatkan profesionalisme guru. Diskusi ini 

dilakukan oleh guru-guru yang membahas hal-hal terkait dengan 

kegiatan sekolah. Diskusi ini dilakukan oleh guru-guru yang 

membahas hal-hal terkait dengan kegiatan sekolah. Diskusi 
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dilakukan sesuai jenjang pada akhir pekan/ sabtu minggu genap. 

Tujuan dari diskusi ini supaya menyamakan materi, metode antara 

kelas satu dan yang lainnya sejenjang.  Hal ini selaras dengan yang 

dikatakan oleh Jasmani bahwa diskusi ini bersama-sama 

membicarakan dan menilai masalah-masalah tentang pendidikan 

dan pengajaran.
206

 

c) Seminar 

Dalam meningkatkan mutu profesionalisme guru melalui 

supervisi kepala sekolah juga selalu mendelegasikan para guru 

untuk mengikuti seminar yang diadakan oleh instansi lain misalkan 

dari kemenag.  Seminar yang diikuti ini adalah untuk 

meningkatkan pola pikir guru sehingga menjadi guru yang baik 

seperti yang dijelaskan Sahertian bahwa tujuan seminar ini adalah 

untuk mengadakan intensifikasi, integrasi serta aplikasi 

pengetahuan, pengertian dan keterampilan para anggota kelompok 

dalam satu latihan yang intensip dengan mendapat bimbingan yang 

intensif pula. Seminar bermaksud untuk memanfaatkan sebaik-

baiknya produktivitas berpikir secara kelompok berupa saling 

bertukar pengalaman dan saling koreksi antara anggota kelompok 

yang lain.
207
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d) Workshop  

Untuk meningkatkan profesionalisme guru di MIN 3 

Magetan, juga memerlukan adanya kegiatan workshop. Kegiatan 

workshop ini dilaksanakan tidak rutin hanya sesuai dengan 

kebutuhan hanya untuk mencarikan solusi pada suatu masalah atau 

kendala yang dialami guru. Hal ini sesuai tujuan dengan workshop 

yaitu:  

Workshop bertujuan agar supaya guru dapat menyusun 

contoh model satuan pelajaran untuk tiap bidang studi yang 

meliputi: 

(1) Keterampilan dalam merumuskan tujuan instruksional khusus.  

(2) Keterampilan dalam memilih materi pelanaran yang relevan 

dengan tujuan yang ditentukan.  

(3) Keterampilan dalam mengatur langkah-langkah kegiatan 

belajar baik guru maupun murid.  

(4) Keterampilan menggali sumber-sumber bahan pelajaran yang 

dibutuhkan.  

(5) Keterampilan dalam membuat alat-alat peraga sendiri sesuai 

perkembangan teknologi tepat (media)  

(6) Keterampilan dalam menyusun beberapa bentuk test obyektip.  

(7) Keterampilan untuk ikut serta mengatasi faktor-faktor serta 

mengatasi faktor-faktor psikologi yang dialami guru.
208
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e) Organisasi Jabatan 

Dalam meningkatkan profesionalisme guru, kepala sekolah 

di MIN 3 Magetan juga memfasilitasi guru untuk mengikuti 

organisasi guru diantaranya adalah KKG (kelompok kerja guru) 

sekabupaten Magetan yang di dalamnya juga melaksanakan 

pembinaan untuk peningkatan mutu profesionalisme guru. Pada 

setiap jenjang per lembaga hanya satu orang yang akan berangkat 

KKG yang biasanya disebut koordinator. Koordinator mengikuti 

KKG dan menyampaikan hasil KKG tersebut kepada guru lain 

yang sejenjang dengannya di lembaga tersebut. 

Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan Sahertian 

Kelebihan dari organisasi jabatan ini adalah memiliki nilai sosial, 

guru-guru memperoleh ide-ide yang praktis dan inspirasi dari 

pidato-pidato yang dapat memperkaya pengetahuan dan 

pengalaman. Juga perlu dikembangkan ikatan-ikatan profesi untuk 

menambahkan ilmu tertentu seperti ikatan dokter Indonesia, 

Insinyur, ahli ekonomi dan lain-lain, PGRI, ikatan guru IPA atau 

Matematika.
209

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat peneliti menyimpulkan 

bahwa pelaksanaan supervisi kepala sekolah di MIN 3 Magetan 

dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu pada perencanaan supervisi, 
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pelaksanaan supervisi dan evaluasi supervisi. Adapun pendekatan 

supervisi yang digunakan adalah pendekatan langsung dan tidak 

langsung. Sedangkan teknik yang digunakan adalah dua teknik 

yaitu teknik individual yang meliputi kunjungan kelas, observasi 

kelas, pertemuan pribadi dan menilai sendiri, dan belum 

menerapkan kunjungan guru antar kelas Dan teknik kelompok 

meliputi rapat guru, diskusi, seminar, workshop dan organisasi 

jabatan.dan belum menerapkan tukar menukar pengalaman antar 

guru, diskusi panel, perpustakaan jabatan, dan symposium. 

Matriks Pelaksanaan Supervisi Kepala Sekolah di MIN 1 Kota 

Madiun dan MIN 3 Magetan 

Jenis  MIN 1 Kota MIN 3 Magetan 

Pelaksanaan 

supervisi 

7. Perencanaan supervisi 

8. Pelaksanaan supervisi  

9. Evaluasi supervisi 

1. Perencanaan supervisi 

2. Pelaksanaan supervisi  

3. Evaluasi supervisi 

Pendekatan 

supervisi  

8. Tidak langsung 1. Langsung 

2. Tidak langsung 

Teknik 

supervisi 

1. Teknik individual  

a. Kunjungan kelas 

b. Observasi kelas 

c. Pertemuan pribadi  

d. Menilai sendiri 

2. Teknik kelompok 

a. Rapat guru 

3. Teknik individual  

a. Kunjungan kelas 

b. Observasi kelas 

c. Pertemuan pribadi  

d. Menilai sendiri 

4. Teknik kelompok 

a. Rapat guru 
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b. Diskusi 

c. Seminar 

d. Workshop 

e. Perpustakaan jabatan 

f. Organisasi jabatan 

b. Diskusi 

c. Seminar 

d. Workshop 

e. Organisasi jabatan 
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BAB VI 

OUTCOME SUPERVISI KEPALA SEKOLAH DALAM 

MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DI MIN 1 KOTA 

MADIUN DAN MIN 3 MAGETAN 

 

1. Outcome Kegiatan Supervisi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Profesionalisme Guru di MIN 1 Kota Madiun dan MIN 3 Magetan 

a. MIN 1 Kota Madiun 

Dalam mendefinisikan guru yang profesional kepala sekolah 

mendefinisikan seperti pada hasil wawancara Kambali menjelaskan: 

Menurut saya guru yang profesional adalah guru yang memiliki 

kriteria 4 kompetensi minimal guru yakni kepribadian, sosial, 

paedagogik dan profesional. Dengan guru memiliki kompetensi 

tersebut guru akan mengetahui hal apa saja yang aru dilakukan 

dalam pembelajaran. Contohnya dalam pembelajaran harus ada 

rangkaian perencanaan (RPP), pelaksanaan (pembelajaran di dalam 

kelas) dan evaluasi (penilaian dalam bentuk angka) kepada peserta 

didiknya.
210

 

Sebelum guru diberikan supervisi akan guru akan meraba-raba apa 

yang akan dilakukannya nanti di dalam kelas. Namun setelah dilakukan 

supervisi, guru akan mengerti bagaimana tugas dan kewajiban 

sesungguhnya yang perlu dilakukan nanti saat sebelum, dalam proses 

maupun sesudah pembelajaran. Seperti yang diungkapkan kepala sekolah 

dalam wawancara: 

Sebelum melakukan supervisi pasti guru ngrambyang apa yang 

dilakukannya nanti didalam kelas. Namun di lembaga ini mulai 
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saya masuk sudah sangat bagus dan tertata semuanya sehingga 

saya tidk perlu memulai ataupun melakukan gerakan yang 

signifikan. Saya hanya meneruskan apa yang sudah dan apa 

yang sudah baik. Guru dalam memberikan pembelajaran sudah 

sangat siap dengan segala hal yang mungkin terjadi dalam 

proses pembelajarannya nanti.
211

 

Hal sama juga diungkapkan oleh Anis selaku guru di MIN 1 Kota 

Madiun: 

RPE dan RPP disini semua aman tanpa ada kendala yang 

berarti karena sistem kerja kita sudah terorganisir jauh sebelum 

pak kambali menjadi kepala skolah. Yang berat malah mungkin 

dulu waktu awal kepala sekolah sebelumnya melakukan 

gerakan supervisi, kita bedandapan, namun sekarang biasa saja 

kan sudah menjadi budaya kita membuat perencanaan yang 

baik.
212

 

Kambali menambahkan bahwa seperti yang disampaikan dalam 

hasil wawancara:  

Tidak ada kendala yang berarti dalam penguasaan materi 

seperti yang dijelaskan, guru disini saya perhatikan dari awal 

menjadi kepala sekolah sudah mengetahui tupoksi masing-

masing. Mungkin untuk guru yang baru saja lebih 

membutuhkan waktu untuk menyesuaikan bentuk penyampaian 

materi kepada siswa tersebut dengan bekal pengetahuan dari 

teman sejawat.
213

 

Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi peneliti, bahwa saat 

peneliti mengadakan observasi terlihat guru menyampaikan materi dengan 

mudah dan lancar dan juga siswa terlihat tenang dan memperhatikan saat 

guru menyampaikan materi di dalam kelas.
214

 

Hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah di MIN 1 Kota 

Madiun dalam bidang kepribadian guru juga semakin mendapatkan hasil 

yang baik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kambali dalam 
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wawancara: “Kedisiplinan guru disini sudah sangat baik karena mereka 

merasa memiliki tanggung jawab terhadap peserta didik, sehingga guru 

akan datang tepat waktu karena tanggung jawab tersebut. Yaa istilahnya 

itu terdorong dari hati nurani mereka sendiri.”
215

 

Hasil observasi peneliti juga ditemukan bahwa guru di MIN 1 Kota 

Madiun, terlihat guru-guru datang di sekolah pagi-pagi dan juga tidak ada 

yang datang kesiangan. Guru-guru datang langsung mempersiapkan bahan 

ajar masing-masing, sehingga saat bel masuk sudah bunyi para guru 

langsung memasuki kelas masing-masing untuk melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar.
216

 

Dalam hal guru bersosial, baik terhadap siswa, teman guru, kepala 

sekolah bahkan dengan wali murid adalah sudah baik. Hal ini sesuai 

dengan hasil observasi peneliti guru melakukan komunikasi dengan siswa 

saat mengajar dengan baik dan siswa mampu memahami bahkan merespon 

dengan baik. Begitu dengan wali murid peneliti amati saat observasi guru 

terlihat akrab saat bertemu dengan wali murid yang datang ke sekolah.
217

 

 

b. MIN 3 Magetan 

Guru profesional didefinisikan kepala sekolah sebagaimana 

tergambar dalam wawancara berikut: 

Jadi kalau guru yang profesional itu menurut saya adalah guru 

yang baik mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, ketiga ini 
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harus nyambung, kalau hanya guru baik diperencanaan saja ndak 

ada gunanya karena yang paling penting juga pelaksanaan, 

pelaksanaan itu setiap saat juga ada hal yang perlu diperbaiki kalau 

gak ada evaluasi maka tidak akan tahu bahwa yang dilaksanakan 

itu baik atau kurang baik atau harus dibenahi diganti dengan 

program yang baru, karena kita juga mengikuti perkembangan 

zaman, yang digunakan untuk anak-anak program ini misalnya 

sepuluh tahun yang lalu dengan sekarang berbeda dulu anak relatif 

dari guru top down guru ke siswa, sekarang kan tidak bisa karena 

harus berubah dari anak-anak lalu guru menyimpulkan jadi guru 

yang profesional adalah guru yang mampu merencanakan, 

melaksanakan dan mengevalusi sesuai dengan tugas tupoksinya 

masing-masing.
218

 

Keadaan guru sebelum dan sesudah dilakukan supervisi di MIN 3 

Magetan seperti yang dijelaskan oleh kepala sekolah dalam hasil 

wawancara: 

Sebelum saya melakukan supervisi, guru-guru di sini masih 

bingung dalam administrasi yang mereka miliki. Dahulu sebelum 

saya memang mereka memiliki perangkat pembelajaran yang 

lengkap namun itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya di 

dalam kelas. Jauh sekali  malahan. Namun setelah ada supervisi 

dari saya, saya contohkan bagaimana yang benar mereka 

memahami sehingga dari waktu ke waktu administrasi mereka 

baik. Makanya disini saya belum mau dibantu dalam melihat 

perangkat pembelajaran guru. Selain karena jumlah guru disini 

tidak terlalu banyak juga karena saya mau melihat sendiri 

bagaimana perkembangan mereka dari waktu ke waktu.
219

 

Kendala yang paling banyak ditemui berdasarkan hasil wawancara 

dengan Bambang seperti disampaikan hasil wawancara di bawah ini: 

Jadi biasanya yang paling kurang itu adalah metode pembelajaran 

guru relatif biasanya untuk mempermudah diri adalah 

menggunakan metode ceramah dan diskusi itu media 

pembelajarannya disitu nah itu harus ada penambahan dan harus 

banyak media yang digunakan biar daya tarik anak itu menjadi 

senang dalam belajar . Disini sudah mengunakan K13, dan 
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diutamakan keaktifan siswa walaupun bukan K13 KTSP pun juga 

sudah siswa juga aktif hanya beda admisintrasi saja.
220

 

Hal ini juga diungkapkan oleh Aan selaku guru di MIN 3 Magetan: 

“Kalau RPE dan juga RPP itu rata rata langsung ditandangi, misalnya 

dalam satu minggu ada 4 tatap muka lha ketemunya dalam satu semester 

itu ada berapa pekan efektifnya nah nanti kan tiap guru ndak sama, jadi 

udah percaya sama guru guru.”
221

 

Bambang menambahkan bahwa: 

Alhamdulillah tidak ada kendala dalam guru menyampaikan 

materi, saat saya amati dan saya tunggu di kelas, guru lancar-lancar 

saja dalam menyampaikan materi. Guru lancar menyapaikan itu 

karena kan memang paham dengan materi yang disampaikan, 

kalau tidak paham materi tentu tidak bisa lancar.
222

 

Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi peneliti, bahwa saat 

peneliti mengadakan observasi terlihat guru menyampaikan materi dengan 

mudah dan lancar dan juga siswa terlihat tenang dan memperhatikan saat 

guru menyampaikan materi di dalam kelas.
223

 

Hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah di MIN 3 

Magetan dalam bidang kepribadian guru juga semakin mendapatkan hasil 

yang baik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Bambang 

dalam wawancara: “Syukurlah dengan adanya supervisi yang saya lakukan 

mulai terlihat guru-guru yang sering izin dan meninggalkan kelas ataupun 

datangnya kesiangan sudah tidak ada dan mereka menjadi lebih disiplin 
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bahkan 15 menit sebelum bel masuk hampir semuanya sudah berada 

dikantor.” 

Hasil observasi peneliti juga ditemukan bahwa guru di MIN 3 

Magetan, terlihat guru-guru datang di sekolah pagi-pagi dan juga tidak ada 

yang datang kesiangan. Guru-guru datang langsung mempersiapkan bahan 

ajar masing-masing, sehingga saat bel masuk sudah bunyi para guru 

langsung memasuki kelas masing-masing untuk melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar. 
224

 

Dalam hal guru bersosial, baik terhadap siswa, teman guru, kepala 

sekolah bahkan dengan wali murid adalah sudah baik. Hal ini sesuai 

dengan hasil observasi peneliti guru melakukan komunikasi dengan siswa 

saat mengajar dengan baik dan siswa mampu memahami bahkan merespon 

dengan baik. Begitu dengan wali murid peneliti amati saat observasi guru 

terlihat akrab saat bertemu dengan wali murid yang datang ke sekolah 

untuk.
225

 

 

2. Analisis Outcome Kegiatan Supervisi Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Profesionalisme Guru di MIN 1 Kota Madiun dan 

MIN 3 Magetan 

Outcome pendidikan merupakan keuntungan atau manfaat (benefit) 

yang dirasakan baik oleh siswa, yang menjadi keluaran (output) pendidikan, 

maupun bagi stakeholders pendidikan secara luas. Pada fase berikutnya, 
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outcome pendidikan ini akan menghasilkan dampak (effect) bagi masyarakat. 

Dengan kata lain, pendidikan yang bermutu akan menghasilkan outcome yang 

baik dan tentunya akan memiliki dampak yang baik pula.
226

 

Sebelum guru diberikan supervisi, guru dalam mempersiapkan 

perangkat pembelajaran misalkan pembuatan RPP masih banyak yang kurang 

tepat, termasuk dalam mengaplikasikannya di dalam kelas masih kurang 

sesuai dengan RPP yang telah dirancang, dalam menggunakan media 

pembelajaran juga belum maksimal, namun setalah dilakukannya supervisi 

oleh kepala sekolah guru menjadi lebih baik mulai dari perencanaan perangkat 

pembelajaran sampai dengan pengimplementasian di dalam kelas sudah baik. 

a. MIN 1 Kota Madiun 

Sebelum dilakukan supervisi para guru di pasti bingung dengan 

pembelajarannya di dalam kelas. Namun di MIN 1 Kota Madiun kegiatan 

supervisi saat Kambali selaku kepala sekolah saat ini bertugas sudah berjalan 

dengan baik sehingga tidak memerlukan usaha maksimal. Kepala sekolah 

hanya meneruskan apa yang sudah baik di lembaga ini. 

Berdasarkan observasi peneliti, terlihat guru-guru datang di sekolah 

pagi-pagi dan juga tidak ada yang datang kesiangan. Guru-guru datang 

langsung mempersiapkan bahan ajar masing-masing, sehingga saat bel masuk 

sudah bunyi para guru langsung memasuki kelas masing-masing untuk 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

                                                           
226

 Denny Kodrat, “Sistem Input-Proses-Output-Outcome Pendidikan Bermutu: Fungsional, 

Produktif, Efektif, Efisien, dan Akuntabel” (Tesis, Universitas Islam Nusantara, Bandung: 2013), 

8. 



148 

 

 

Selain itu kepribadian guru di MIN 1 Kota Madiun dalam hal 

kedisiplinan sudah sangat baik dengan datang ke sekolah tepat waktu sesuai 

dengan tanggung jawabnya. Hal di atas selaras dengan yang disampaikan oleh 

Mulyasa bahwa ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang 

profesional yaitu: Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru itu mencakup 

empat aspek sebagai berikut: 

1) Kompetensi Pedagogik  

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) 

butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemapuan 

mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap 

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya.
227

 

2) Kompetensi Kepribadian  

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) 

butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi 

kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, 

arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak 

mulia. 

3) Kompetensi Profesional  

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) 

butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah 
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kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam 

yang memungkinkan membimbing pesrta didik memenuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.  

4) Kompetensi Sosial  

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) 

butir d dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi social 

adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar. 

Dalam hal guru bersosial, baik terhadap siswa, teman guru, kepala 

sekolah bahkan dengan wali murid adalah sudah baik. Hal ini sesuai 

dengan hasil observasi peneliti guru melakukan komunikasi dengan siswa 

saat mengajar dengan baik dan siswa mampu memahami bahkan merespon 

dengan baik. Begitu dengan wali murid peneliti amati saat observasi guru 

terlihat akrab saat bertemu dengan wali murid yang datang ke sekolah. 

Sebelum kepala sekolah dalam hal ini bapak Kambali melakukan 

supervisi memang budaya guru-guru di lembaga ini sudah baik atas 

gemblengan dari kepala sekolah sebelumnya. Jadi kepala sekolah yang ini 

tinggal meneruskan apa yang sudah ada dan baik. Karena untuk lembaga 

ini sudah tidak perlu diragukan kualitas dan kuantitasnya lagi. 

 

 



150 

 

 

b. MIN 3 Magetan 

Sebelum guru diberikan supervisi guru dalam mempersiapkan 

perangkat pembelajaran misalkan pembuatan RPP masih banyak yang kurang 

tepat, termasuk dalam mengaplikasikannya di dalam kelas masih kurang 

sesuai dengan RPP yang telah dirancang, dalam menggunakan media 

pembelajaran juga belum maksimal, namun setalah dilakukannya supervisi 

oleh kepala sekolah guru menjadi lebih baik mulai dari perencanaan perangkat 

pembelajaran sampai dengan pengimplementasian di dalam kelas sudah baik. 

Sebelum dilakukannya supervisi, para guru tidak paham 

pengaplikasian perangkat pembelajaran di dalam kelas. Perangkat 

pembelajaran yang dimiliki sudah lengkap namun belum paham penerapannya 

sehingga dengan adanya supervisi para guru mengetahui fungsi dari setiap 

perangkat pembelajaran yang dimilikinya dan harus ada kesesuaian antara 

yang ditulis dengan yang dilakukan. 

Berdasarkan observasi peneliti, terlihat guru-guru datang di sekolah 

pagi-pagi dan juga tidak ada yang datang kesiangan. Guru-guru datang 

langsung mempersiapkan bahan ajar masing-masing, sehingga saat bel masuk 

sudah bunyi para guru langsung memasuki kelas masing-masing untuk 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Selain itu kepribadian guru di MIN 

3 Magetan semakin mendapatkan hasil yang baik, dalam hal kedisiplinan, 

tanggung jawab, keaktifan dan hubungan antara guru dengan siswa dan juga 

teman guru bahkan dengan orang tua siswa semakin terjalin dengan baik. Hal 

di atas selaras dengan yang disampaikan oleh Mulyasa bahwa ada empat 
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kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang profesional yaitu: Kompetensi 

yang harus dimiliki seorang guru itu mencakup empat aspek sebagai berikut: 

1.) Kompetensi Pedagogik  

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) 

butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemapuan 

mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap 

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya.
228

 

2.) Kompetensi Kepribadian  

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) 

butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi 

kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, 

arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak 

mulia. 

3.) Kompetensi Profesional  

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) 

butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah 

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam 

yang memungkinkan membimbing pesrta didik memenuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.  
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4.) Kompetensi Sosial  

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) 

butir d dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi social 

adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar. 

Selain itu sangat terlihat supervisi yang dilakukan kepala sekolah 

kepada lembaga ini sangat mempunyai andil yang besar walaupun awalnya 

terdapat pro dan kontra namun seiring berjalannya waktu semua guru dan 

yang terkait di dalamnya merasakan hasil maksimal dari diadakannya 

supervisi kepala sekolah ini. 

Matriks Outcome Kegiatan Supervisi di MIN 1 Kota Madiun 

dan MIN 3 Magetan 

MIN 1 Kota MIN 3 Magetan 

Guru memiliki: 

10. Kompetensi pedagogik 

11. Kompetensi kepribadian 

12. Kompetensi profesional 

13. Kompetensi sosial 

Guru memiliki: 

1. Kompetensi pedagogik 

2. Kompetensi kepribadian 

3. Kompetensi profesional 

4. Kompetensi sosial 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Peranan kepala sekolah di MIN 1 Kota Madiun dan MIN 3 Magetan 

adalah sebagai pengawas (supervisor).  

2. Pelaksanaan supervisi di MIN 1 Kota Madiun dilaksanakan melalui 

tiga tahap yaitu pada perencanaan supervisi, pelaksanaan supervisi, 

dan evaluasi supervisi. Adapun pendekatan supervisi yang digunakan 

adalah tidak langsung. Teknik supervisi yang digunakan adalah dua 

teknik yaitu teknik individual yang meliputi kunjungan kelas, 

observasi kelas, pertemuan pribadi, dan menilai sendiri; belum 

menerapkan kunjungan guru antar kelas; dan teknik kelompok yang 

meliputi rapat guru, diskusi, seminar, workshop, perpustakaan jabatan, 

dan organisasi jabatan; belum menerapkan tukar menukar pengalaman 

antar guru, diskusi panel, dan simposium. Sedangkan pelaksanaan 

supervisi di MIN 3 Magetan dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu 

pada perencanaan supervisi, pelaksanaan supervisi dan evaluasi 

supervisi. Adapun pendekatan supervisi yang digunakan adalah 

langsung dan tidak langsung. Teknik yang digunakan adalah dua 

teknik yaitu teknik individual yang meliputi kunjungan kelas, 

observasi kelas, pertemuan pribadi, dan menilai sendiri; belum 

menerapkan kunjungan guru antar kelas; dan teknik kelompok meliputi 
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rapat guru, diskusi, seminar, workshop, dan organisasi jabatan; belum 

menerapkan tukar menukar, perpustakaan jabatan pengalaman antar 

guru, diskusi panel, dan simposium 

3. Outcome supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah MIN 1 Kota Madiun 

dan MIN 3 Magetan adalah perubahan kepribadian para guru dalam 

kompetensi profesional. 

 

B. Saran  

Dari hasil penelitian yang disimpulkan diatas, peneliti berusaha 

memberikan saran-saran sebaga motivasi dalam meningkatkan keberhasilan 

dalam proses belajar mengajar.  

1. Bagi kepala madrasah 

a. Pelaksanaan supervisi hendaknya lebih ditingkatkan. Pelaksanaannya 

dilakukan secara rutin dan kontinyu dan diusahakan agar setiap guru 

mendapat supervisi sehingga semua guru dapat mengetahui 

kekurangan dan menerima saran untuk perbaikan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukannya di dalam kelas.  

b. Sosialisasi mengenai pentingnya supervisi bagi masing-masing 

pengajar dan sekolah hendaknya perlu dilakukan. Hal tersebut dapat 

dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran pada setiap guru akan arti 

penting supervisi dan memberikan dorongan serta motivasi untuk 

meningkatkan kinerja dan profesionalimenya.  

2. Bagi guru  
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a. Guru hendaknya selalu memiliki motivasi dan dorongan kuat untuk 

selalu meningkatkan kualitas pembelajaran dan guru hendaknya 

memiliki kesiapan dan inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran di 

kelas.  

b. Guru hendaknya menyadari arti penting supervisi dan tidak 

memancang supervisi sebagai kegiatan yang sekadar mencari 

kesalahan guru. Kondisi tersebut akan membuat guru dapat 

mendukung kegiatan supervisi secara penuh sehingga tujuan akhir 

supervisi dapat tercapai.  

3. Bagi Siswa  

Siswa adalah unsur penting setelah guru yang menjadi modal utama 

dalam pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. Maka, dibutuhkan kerja sama 

antara siswa dengan unsur yang lain agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan lebih optimal. Siswa pun harus sadar dan memahami arti penting 

supervisi agar dapat ikut memberikan andil dan mendukung pelaksanaan 

supervisi di sekolah. 
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