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ABSTRAK 

Dila Nurmilasari 2019, Peran Supervisi Manajerial Kepala Sekolah dalam 

Manajemen Berbasis Madrasah (Studi Kasus di MA 

Miftahul Ulum Kedungpanji). Pasca Sarjana Program Studi 

Manajemen Pendidikan Islam. Dr. Mukibat, M.Ag 

 

Kata kunci : Supervisi Manajerial, Manajemen Berbasis Madrasah 

Supervisi manajerial merupakan aktivitas pengawasan dan pembinaan yang 

dilakukan oleh seorang kepala sekolah dalam ranah aspek penunjang kegiatan 

pendidikan. Tujuan dari penelitian supervisi manajerial adalah membina 

stakeholder sekolah dalam mengembangkan manajemen berbasis madrasah dalam 

rangka mengembangkan program unggulan sekolah dan meningkatkan kualitas 

sekolah untuk kemajuan sekolah di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum 

Kedungpanji. Dengan bimbingan dan bantuan, kualitas sumber daya manusia 

yang ada akan senantiasa bisa dijaga dan ditingkatkan. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk mengambil judul “Peran Supervisi Manajerial Kepala Sekolah 

dalam Manajemen Berbasis Madrasah (Studi Kasus di MA Miftahul Ulum 

Kedungpanji)”. 

Rumusan masalah meliputi (1) Bagaimana pelaksanaan supervisi manajerial 

kepala sekolah dalam manajemen berbasis madrasah di MA Miftahul Ulum 

Kedungpanji? (2) Bagaimana tindak lanjut pelaksanaan supervisi manajerial 

kepala sekolah dalam manajemen berbasis madrasah di MA Miftahul Ulum 

Kedungpanji? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Tahapan penelitian meliputi 

tahap pra penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, tahap analisis data dan tahap 



 

 

penyusunan laporan .Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawacara dan 

dokumentasi. Lokasi penelitian ini adalah di Madrasaha Aliyah Miftahul Ulum 

Kedungpanji. Analisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan dilakukan dengan 

triangulasi teori, metode, sumber dan penyidik. 

Berdasarkan penelitian pelaksanaan supervisi manajerial kepala sekolah 

dalam manajemen berbasis madrasah di MA Miftahul Ulum Kedungpanji dapat 

disimpulkan bahwa tujuan supervisi manajerial kepala sekolah adalah untuk 

perbaikan mutu pendidikan dalam pengawasan dan pembinaan aspek penunjang 

kegiatan pendidikan. Tahapan pelaksanaan  yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. Aspek yang menjadi sasaran supervisi manajerial 

kepala sekolah meliputi aspek standar tenaga pendidik, aspek standar sarana 

prasarana, standar kelulusan dan standar pengelolaan. Metode yang digunakan 

dalam supersivisi meliputi metode workshop, metode delphi dan diskusi rutin. 

Tindak lanjut dari pelaksanaan supervisi manajerial kepala sekolah dalam 

manajemen berbasis madrasah di MA Miftahul Ulum Kedungpanji adalah dengan 

pembinaan individu maupun kelompok dan pemantapan instrument supervisi 

manajerial. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Dila Nurmilasari 2019, Peran Supervisi Manajerial Kepala Sekolah dalam 

Manajemen Berbasis Madrasah (Case Studi of MA 

Miftahul Ulum Kedungpanji). Management Of Islamic 

Education Of Graduate Program. Dr. Mukibat, M. Ag  

 

Keyword : Manajerial Supervision, Management Based of Schoo 

 

Managerial supervision is a supervision and coaching activity carried out by 

a school principal in the realm of supporting aspects of educational activities. The 

purpose of managerial supervision research is to foster school stakeholders in 

developing madrasah-based management in order to develop superior school 

programs and improve school quality for school progress in Madrasah Aliyah 

Miftahul Ulum Kedungpanji. With guidance and assistance, the quality of existing 

human resources will always be maintained and improved. Therefore, researchers 

are interested in taking the title "The Role of Principal Managerial Supervision in 

Madrasah Based Management (Case Study in MA Miftahul Ulum Kedungpanji)". 

Formulation of the problem includes (1) How is the implementation of 

managerial supervision of school principals in madrasah-based management in 

MA Miftahul Ulum Kedungpanji? (2) What is the follow up of the principal's 

managerial supervision in madrasa-based management at MA Miftahul Ulum 

Kedungpanji? 

This type of research is field research. The stages of the research include the 

pre-research stage, the stage of conducting the research, the stage of data analysis 



 

 

and the stage of preparing the report. Data collection techniques include 

observation, interviews and documentation. The location of this research is 

Madrasaha Aliyah Miftahul Ulum Kedungpanji. The analysis uses data reduction 

techniques, data presentation and conclusion drawing. Checking the validity of the 

findings is done by triangulating theories, methods, sources and investigators. 

Based on research on the implementation of managerial supervision of 

school principals in madrasah-based management at MA Miftahul Ulum 

Kedungpanji, it can be concluded that the principal's managerial supervision 

objectives are to improve the quality of education in supervision and guidance in 

supporting aspects of educational activities. The stages of implementation include 

planning, implementing and evaluating. Aspects that are subjected to the 

principal's managerial supervision include aspects of teacher education standards, 

aspects of infrastructure facilities standards, graduation standards and 

management standards. The method used in the supervising includes the 

workshop method, Delphi method and routine discussion. The follow up of the 

principal's managerial supervision in madrasa-based management at MA Miftahul 

Ulum Kedungpanji is by coaching individuals and groups and strengthening 

managerial supervision instruments. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan faktor utama untuk menjembatani nilai suatu 

bangsa dengan cara memberikan pendidikan yang layak terhadap individu 

atau masyarakat agar menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas.
1
Mulyasa mengatakan bahwa peningkatan sumber daya manusia 

merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan.Salah satu 

wahana untuk peningkatan sumber daya manusia adalah pendidikan, sehingga 

kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan.
2
 Maka sekolah sangat 

berperan penting dalam menghasilkan output sumber daya manusia yang 

berkualitas, berwawasan luas dan mandiri dalam era globalisasi. 

Penyelenggaraan program pendidikan di sebuah sekolah tidak akan 

terlepas dari peran kepala sekolah sebagai nahkoda dalam lembaga 

pendidikan. Kepala sekolah mempunyai tugas dan wewenang dalam 

pengawasan segala aspek dan kegiatan di sekolah mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi program sekolah. Maka kepala sekolah yang 

berkualitas akan senantiasa mengedepankan usaha kemajuan sebuah lembaga 

pendidikan dengan pemantauan yang komprehensif dan berkala. 

Menurut Good Cartersupervisi adalah usaha dari petugas-petugas 

sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas lainnya, dalam memperbaiki 

                                                           
1
 Syahrul, “Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah dan Hasil Penilaian Kinerja 

Guru terhadap Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota 
2
 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi, 

(Bandung: Rosdakarya, 2003), 3. 



 

 

pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan 

perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-

bahan pengajaran, dan metode mengajar dan evaluasi pengajaran.  God Carter 

melihatnya sebagai usaha memimpin guru-guru dalam jabatan mengajar.
3
 

 Supervisimerupakan kegiatan pengawasan tetapi sifatnya lebih 

humanis. Kegiatan supervisi bukan mencari-cari kesalahan tetapi lebih 

banyak mengandung unsur pembinaan, agar kondisi pekerjaan yang sedang 

dilakukan supervisi dapat dimonitoring dan dievaluasi dan dilakukan 

pembinaan supaya lebih baik ke depannya. 

Supervisi merupakan aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang 

pemimpin berkaitan dengan peran kepemimpinan yang diembannya dalam 

rangka menjaga kualitas produk yang dihasilkan lembaga. Hal tersebut 

bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja. Dengan bimbingan dan bantuan, 

kualitas sumber daya manusia yang ada akan senantiasa bisa dijaga dan 

ditingkatkan.
4
 

Dalam Panduan Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah/ Madrasah 

menurut Direktorat Tenaga Kependidikan dinyatakan bahwa supervisi 

manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan 

sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas 

sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, 

                                                           
3
 Ibid.,155. 

4
 Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya 

Media, 2008), 370.   



 

 

pengembangan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) kependidikan dan 

sumberdaya lainnya.
5
 

Supervisi manajerial menitikberatkan pada pengamatan pada aspek-

aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai 

pendukung (supporting) dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
6
 

Oleh karena itu, peran kepala sekolah dalam pembinaan dan pemantauan 

terhadap manajemen keseluruhan di sekolah yang melibatkan, guru, murid, 

tenaga administrasi dan komite. 

Manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma baru pendidikan 

yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) 

dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi dibeikan agar 

sekolah leluasa dalam mengelola sumber daya dan sumber dana dengan 

mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta tanggap terhadap 

kebutuhan setempat. Pada sistem MBS, sekolah dituntut secara mandiri 

menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan 

mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada 

masyarakat maupun pemerintah.
7
Konsep MBS ini merupakan pendekatan 

yang bertujuan untuk mendesain pengelolaan sekolah dengan memberikan 

kekuasaan sepenuhnya kepada kepala sekolah untuk menata, mengatur dan 

mengelola sekolahnya dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan 

                                                           
5
 Dirjen PMPTK Depdiknas, Dimensi Kompetensi Supervisi Manajerial: Bahan Belajar 

Mandiri Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, 2009), 

20. 
6
 Kholipah, “Pengembangan Kompetensi Guru melalui Penerapan Supervisi Kepala 

Sekolah Mata Pelajaran Fiqih di Mts Negeri Ipuh Kabupaten Mukomuko”,An-Nizom, 2, (Apri,l 

2017), 2. 
7
  E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi, 24. 



 

 

adanya MBS ini diharapkan mampu untuk meningkatkan mutu pendidikan 

yang berorientasi juga pada proses pelaksanaan pendidikan dan input 

pendidikan. 

Nanang Fattah menyampaikan bahwa sekolah sebagai lembaga tempat 

penyelenggaraan pendidikan merupakan sistem yang memiliki berbagai 

perangkat dan unsur yang saling berkaitan serta memerlukan 

pemberdayaan.Secara internal sekolah memiliki perangkat yakni guru, murid, 

kurikulum, sarana dan prasarana. Secara eksternal sekolah memiliki relasi 

dengan instansi lain baik secara vertikal maupun horisontal. Di dalam konteks 

pendidikan, sekolah memiliki stakeholders (yang berkepentingan), antara lain 

masyarakat, dan pemerintah.
8
 

Terkait dengan upaya pembentukan budaya sekolah yang kuat dan 

baik maka sekolah harus memiliki kepemimpinan yang efektif. 

Kepernimpinan yang efektif akan tercapai apabila kepala sekolah memiliki 

kemampuan profesional di bidangnya, memiliki bakat atau sifat. memahami 

kondisi lingkungan dan pengikutnya dalam menerapkan gaya yang sesuai. Di 

Provinsi Banten terdapat sebuah contoh kasus yang nenunjukkan betapa 

minimnya otonomi yang dimiliki sekolah, bahkan dalam menentukan 

kalender pendidikan sekalipun. Contoh ini memperlihatkan betapa sekolah-

sekolah belum memiliki sistem pengelolaan sekolah secara mandiri, di 

samping lemahnya profesionalisme tenaga kependidikan pada jajaran 

birokrasi di atasnva. Seorang kepala sekolah SLTP di Fangerang 

                                                           
8
Edi Setiawan, Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMKN 1 Bantul, Jurnal 

Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jogjakarta, 2 (Jogjakarta, 2016), 2. 



 

 

inengeluhkan keterkekangan tersebut di media massa (Kompas, 1 Agustus 

2002)
9
.  

Dalam dunia pendidikan perlu adanya pembinaan yang kontinyu dan 

berkesinambungan dengan program yang terarah dan sistematis terhadap para 

guru dan personil pendidikan lain di sekolah. Untuk itu, kepala sekolah perlu 

memiliki pemahaman tentang supervisi, baik menyangkut pengertian, 

hakikat, tujuan, dan fungsi maupun teknik supervisi. 

Manajemen sekolah akan efektif dan efisien apabila didukung oleh 

sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah, 

kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, 

kemampuan dan task commitment (tanggung jawab terhadap tugas) tenaga 

pendidikan yang handal, sarana prasarana yang memadai untuk medukung 

kegiatan belajar mengajar, dana yang cukup untuk menggaji staf sesuai 

dengan fungsinya, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Apabila salah satu 

hal di atas tidak sesuai dengan yang diharapkan dan/atau tidak berfungsi 

sebagaiman mestinya, maka efektivitas dan efesiensi pengelolaan sekolah 

kurang optimal. 

Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di MA Miftahul Ulum 

Kedungpanji Magetan tidak lepas dari peran supervisi manajerial kepala 

sekolah.Hal ini terbukti dari peran pengawasan kepala sekolah dari mulai 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pendidikan madrasah.Ranah 

supervisi manajerial kepala sekolah meliputi pengawasan pada bagian 

                                                           
9
 Nur Kholis, Manajemen Berbasis Sekolah, (Jakarta: Grasindo, 2007), 266-267 



 

 

administrasi penunjang kegiatan pendidikan sekolah yaitu sarpra, kesiswaan, 

kurikulum, dll. Kepala sekolah melakukan pengawasan setiap hari dan 

berkala di sekolah dengan berkeliling sekolah melakukan pengecekan dan 

koordinasi dengan waka dan staff maupun guru. Sistem pengawasan 

manajerial ini langsung dari kepala sekolah Bapak Munirul Ikhwan, M.H.I 

sebagai pemimpin tertinggi di sekolah Madrasah Aliyah Miftahul Ulum 

Kedungpanji Magetan. 

Peneliti menemukan beberapa hal yang masih menjadi kendala dan 

permasalahan dalam pengawasan manajerial kepala sekolah antara lain 

dominasi kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di sekolah cenderung 

membuat guru dan staff kurang berani memberikan ide atau gagasan kepada 

sekolah. Hal ini dikarenakan pengawasan yang terlalu aktif dan otoriter 

kepala sekolah dalam membina guru dan staf dalam ranah administrasi 

sekolah. Selain itu dalam pengawasannya, kepala sekolah masih 

menitikberatkan pada pengawasan beberapa aspek administrasi dan belum 

menyeluruh dari aspek penunjang penyelenggaraan pendidikan. 

Dari paparan data diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul 

penelitian “Peran Supervisi Manajerial Kepala Sekolah dalam 

Manajemen Berbasis Madrasah (Studi Kasus di MA Miftahul Ulum 

Kedungpanji). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan 

beberapa rumusan masalah, diantaranya: 



 

 

1. Bagaimana prinsip pelaksanaan supervisi manajerial kepala sekolah dalam 

manajemen berbasis madrasah di MA Miftahul Ulum Kedungpanji? 

2. Bagaimana tindak lanjut pelaksanaan supervisi manajerial kepala sekolah 

dalam manajemen berbasis madrasah di MA Miftahul Ulum Kedungpanji? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan, menganalisa, serta menjelaskan hal yang 

berkenaan dengan:  

1. Mengetahui prinsip pelaksanaan supervisi manajerial kepala sekolah 

dalam manajemen berbasis madrasah di MA Miftahul Ulum Kedungpanji. 

3. Mengetahui tindak lanjut pelaksanaan supervisi manajerial kepala sekolah 

dalam manajemen berbasis madrasah di MA Miftahul Ulum Kedungpanji. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi kegunaan secara 

teoritis dan kegunaan secara praktis bagi penyusun dan di MA Miftahul Ulum 

Kedungpanji adalah: 

1. Kegunaan secara teoritis 

Sebagai referensi ilmiah untuk memperoleh manfaat dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam ranah supervisi manajerial kepala 

sekolah dalam manajemen berbasis madrasah di MA Miftahul Ulum 

Kedungpanji. 

 

 



 

 

2. Kegunaan secara praktis 

Bagi penyusun, untuk memperoleh inspirasi, persepsi dan kreatifitas 

dalam menggali dan mengekspresikan pengetahuan melalui penulisan 

ilmiah, memberi dorongan dan motivasi untuk belajar lebih banyak serta 

mendapatkan pengalaman yang intensif berkaitan dengan 

supervisi.Disamping itu untuk memberikan kontribusi positif dalam 

supervisi manajerial kepala sekolah dalam manajemen berbasis madrasah 

di MA Miftahul Ulum Kedungpanji. 

E. Telaah Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini akan kami kemukakan hasil-hasil penelitian atau 

karya terdahulu yang mempunyai relevansi dan kesamaan kajian dengan 

penelitian kami. Peneliti telah melakukan beberapa kajian terdahulu.Kajian 

terdahulu tersebut berupa karya thesisi mahasiswa sebelumnya. 

Thesis karya Putri Arumi, yaitu salah satu mahasiswa program studi 

Manajemen Pendidikan Islam di IAIN Ponorogo dengan judul “Model 

Supervisi Akademik dalam Pengembangan Mutu Pembelajaran Pesantren 

(Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)”. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data 

diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam thesis ini 

menjelaskan secara detail pengembangan model supervisi akademik dengan 

menitikberatkan keberhasilan proses pembelajaran/akademik melalui 

pengawasan pada siswa dan guru di Pondok Modern Darussalam Gontor 

Ponorogo, dimana pengawas pondok intern ditunjuk langsung per kelompok 



 

 

belajar untuk memantau dan membina para santri pondok dalam kegiatan 

pendidikan. Dalam supervisi akademik ini, penulis belum memberikan saran 

yang lebih detail yang menunjang supervisi akademik di Pondok Modern 

Gontor. 

Thesis karya Muhtarom, yaitu salah satu mahasiswa program studi 

Manajemen Pendidikan Islam di IAIN Ponorogo.yang berjudul “Peran 

Supervisi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru (Studi 

Kasus di MI Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo)” Jenis penelitian ini adalah 

penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berisi tentang peran 

kepala sekolah dalam kegiatan supervisi guru dalam meningkatkan 

profesionalisme guru di MI Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo. Pengawasan 

yang diterapkan sesuai dengan objek pengawasan, antara lain individual, 

observasi kelas dan rapat. Hal ini diyakini mampu meningkatkan 

profesionalisme guru dalam pembelajaran. Dalam tesis ini menekankan 

supervisi terhadap profesionalisme guru, namun penulis belum menyertakan 

instrument yang sesuai dengan supervisi kepala sekolah terhadap kinerja 

guru.  

Tesis karya Merlia Afriani (IAIN Raden Intan Lampung) dengan judul 

Peran Supervisi Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Profesionalisme 

Guru Di MTs Futuhiyah 2 Gunung BatuBukit Kemuning Lampung Utara. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. 

Data diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pelaksanaan 



 

 

supervisi dilatar belakangi oleh masih belum optimalnya guru pada proses 

pembelajaran yang efektifnya belum berjalan dengan maksimal. Kepala 

madrasah juga melakukan tenik supervisi yaitu kunjungan kelas, diskusi 

kelompok, melakukan kunjungan observasi, membimbing guru guru-guru 

tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa dan atau mengatasi problem 

yang dialami siswa, membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan 

dengan pelaksanaan kurikulum sekolah, mengadakan pertemuan atau rapat 

dan penataran-penataran. Perbedaan dengan penelitian ini adalah menitik 

beratkan pada supervisi guru dalam hal akademik. 

Ketiga penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan. Dari 

persamaannya, penelitian diatas mengacu pada implementasi supervisi. 

Sedangkan, dari segi perbedaannya tersebut dapat menunjukkan keaslian 

penelitian ini. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian. Dari 

ketiga penelitian di atas perbedaanya pada fokus penelitianya adalah supervisi 

akademik dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui pengawasan 

terhadap proses pendidikan. Dalam penelitian ini akan membahas tentang 

supervisi manajerial yang merupakan pengawasan aaspek penunjang 

pendidikan non akademik yang dilaksanakan kepala sekolah dalam 

manajemen berbasis madrasah yang sudah terlaksana. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan instrument peneliti dalam mendapatkan 

data- data terkait informasi di objek penelitian. Dengan beberapa tahapan 

yang akan dijelaskan ini, peneliti ingin memaparkan proses perolehan data 



 

 

tematis maupun nontematis dari objek yang diteliti, sehingga memudahkan 

peneliti untuk menganalisa, mendeskripsi, bahkan mengkritisi temuan-temuan 

penelitian. Tahapan- tahapan tersebut adalah: 

1. Pendekatan Penelitian 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, dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
10

 

Penelitian kualitatif ini menggunakan latar alami (natural 

setting) sebagai sumber data langsung dan peneliti sendiri sebagai 

instrumen kunci Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Miftahul 

Ulum, Kepala Tata Usaha dan Bendahara. Dalam konteks penelitian ini, 

peneliti langsung terjun ke lapangan (tanpa diwakilkan). Penelitian 

kualitatif bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan disajikan dalam 

bentuk kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka-angka. Laporan 

penelitian memuat kutipan-kutipan data sebagai ilustrasi dan dukungan 

fakta pada penyajian. Data ini mencakup transkip wawancara, catatan 

lapangan, foto, dokumen dan rekaman lainnya yang berkaitan dengan 

pelaksanaan dan tindak lanjut supervisi manajerial kepala sekolah.  
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b. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, 

adalah penelitian lapangan (field research) yang mengarah pada studi 

kasus. Jenis penelitian studi kasus, yaitu metode penelitian yang 

mampu menggali fakta dari berbagai sumber data, menganalisis dan 

menginterpretasikannya untuk mengangkat substansi dasar yang 

terdapat pada kasus yang ditelti.
11

Studi kasus berupaya menelaah 

sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti.
12

  

Dari perolehan data sebanyak mungkin di MA Miftahul Ulum 

Kedungpanji, peneliti akan menggali lebih dalam dengan metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi dari penelitian lapangan dari 

pelaksanaan supervisi kepala sekolah dalam mengembangkan 

manajemen berbasis madrasah. Kemudian mereduksi dan menganalisa 

data tersebut sehingga dapat menyimpulkan hasil dari penelitian. 

2. Kehadiran Peneliti  

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

peneliti, sebab perekaman pengamatan peneliti memainkan peran penting 

dalam keberhasilan dan kegagalan penelitian.
13

 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 
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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.  

Kehadiran peneliti di MA Miftahul Ulum Kedungpanji dimulai dari 

penggalian data supervisi manajerial kepala sekolah termasuk dalam aspek 

supervisi manajerial (administrasi), instrument dan kegiatan 

pelaksanaannya. Peneliti berusaha  mengamati dan melakukan pengecekan 

semua data dan instrument dalam prosesnya, sehingga penelitian ini akan 

menghasilkan data yang valid.  

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MA Miftahul Ulum Kedungpanji 

yang beralamat di Jl. Raya Pupus, desa Kedungpanji, Kecamatan 

Lembeyan, Magetan. Merupakan sekolah yang sudah lama berdiri dan 

berakreditasi A dengan tiga jurusan, yaiutu IPA, IPS dan Keagamaan.
14

 

Sekolah ini menampung banyak siswa dari penjuru tempat dengan 

berbagai latar belakang masing-masing. Di sekolah ini, kepala sekolah 

sangat antusias dan professional dalam pengelolaan sekolah berbasis 

madrasah yang menggali potensi sekolah dalam ranah kemampuan, 

kebutuhan dan kebutuhan sesuai dalam kaidah manajemen berbasis 

madrasah. Oleh karna itu, peneliti tertarik untuk mengambil lokasi 

penelitian di sekolah ini. 
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4. Data dan Sumber Data 

Untuk mempermudah dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, 

maka peneliti menggunakan empat macam teknik pengumpulan data, 

yaitu: 

a. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari atau mengenali hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, 

presentasi, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya. Melalui metode ini 

akan menghasilkan gambaran umum, sejarah berdirinya, visi dan misi, 

kurikulum, keadaan guru dan siswa, sarana dan prasarana, dan lain 

sebagainya.
15

 

Dengan demikian, yang dimaksud dokumentasi dalam penelitian 

ini adalah teknik pengmpulan data dengan cara memanfaatkan sumber-

sumber tertulis yang ada, baik berupa laporan supervisi manajerial, 

rencana pengawasan manajerial, dokumen profil sekolah dan foto yang 

relevan dengan penelitian untuk mengumpulkan data-data yang memuat 

seluruh komponen supervisi manajerial kepala sekolah yang ada di 

Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kedungpanji. 
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b. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara 

lisan pula.
16

 

Interview digunakan oleh peneliti disini untuk mengetahui 

tentang sejarah, visi dan misi, dan konsep supervisi manajerial kepala 

sekolah dalam manajemen berbasis madrasah yang bersumber dari 

Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, dan Bendahara  di Madrasah 

Aliyah Miftahul Ulum Kedungpanji. Dari hasil wawancara tersebut, 

peneliti mengumpulkan data yang asli dan menyajikan data dalam 

bentuk kata-kata untuk menganalisa lebih lanjut. 

c. Metode Observasi 

Metode Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan 

menggunakan indera, terutama indera penglihatan dan indera 

pendengaran.
17

 

Observasi ini dilakukan peneliti dengan langsung terjun ke 

sekolah Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kedungpanji untuk 

mengadakan pengamatan untuk mendapatkan data, dengan ini penulis 

dapat mengetahui secara langsung supervisi manajerial kepala sekolah 

dalam manajemen berbasis madrasah yang bersumber dari kepala 

sekolah di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kedungpanji. Observasi 
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yang dilakukan yaitu dengan mengamati secara keseluruhan dari 

keadaan sekolah dan data tertulis maupun lisan yang diperoleh dari  

pelaksanaan dan tindak lanjut dari supervisi manajerial kepala sekolah 

dalam manajemen berbasis madrasah. 

5. Analisis Data 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu 

pendekatan psikologi. Dalam penelitian ini mengunakan tahap analisis 

data dalam satu situasi sosial (single social situation), yaitu analisis data 

yang dilakukan di lokasi penelitian. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah konsep yang diberikan Miles & Huberman 

yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada 

setiap tahapan penelitian sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. 

Aktifitas yang dimaksud meliputi data reduction, data display dan 

conclusion.
18

 

Dalam menganalisis data, penulis terlebih dahulu mengumpulkan 

data-data yang cukup tentang pelaksaan dan tindak lanjut supervisi 

manajerial kepala sekolah dalam manajemen berbasis madrasah dan sesuai 

dengan kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan serta mampu 

berbicara banyak untuk menyimpulkan sesuatu yang ada. Dalam metode 

analisis data ini penulis mengolah data-data yang diperoleh dalam 

penelitian mengunakan analisis induktif, yaitu pembahasan yang diawali 
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dari suatu peristiwa atau keadaan khusus kemudian ditarik kesimpulan 

yang bersifat umum. Dalam penelitian ini peneliti mengamati fenomena 

yang tampak dalam supervisi manajerial kepala sekolah dalam manajemen 

berbasis madrasah yang bersumber dari kepala sekolah, waka, dan guru di 

Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kedungpanji. 

6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Analisis ini sangat penting untuk memeriksa keabsahan data. 

Langkah ini diambil untuk meminimalisir kesalahan dalam proses 

penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau pembanding. Trianggulasi mempunyai 

empat teknik pemeriksaan yaitu trianggulasi sumber, metode, penyidik, 

dan teori.
19

  

Pertama  triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
20

  Contoh penerapan 

triangulasi dengan sumber dalam konteks penelitian ini adalah, peneliti 

membandingkan semua hasil informasi dengan teori tentang supervisi 

manajerial kepala sekolah dalm manajemen berbasis madrasah yang 

bersumber pada literatur-literatur yang digunakan dalam penelitian, hasil 
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wawancara dengan sumber informasi, dan dokumentasi yang ada di MA 

Miftahul Ulum Kedungpanji.  

Kedua triangulasi dengan metode, triangulasi dengan menggunakan 

metode dalam konteks penelitian ini, digunakan untuk menguji kredibilitas 

data dengan melakukan check data kepada sumber yang sama dengan 

metode yang berbeda.
21

Aplikasinya dalam penelitian ini adalah 

penggunaan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sudah 

diperoleh baik berupa kata-kata, tabel maupun foto dokumentasi dari 

penelitian ini kemudian membandingkan dengan teori tentang supervisi 

manajerial kepala sekolah dan manajemen berbasis madrasah. 

Ketiga  triangulasi dengan penyidik, dalam konteks penelitian ini, 

digunakan untuk pengecekan kembali derajat keabsahan data dengan jalan 

memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya. Contoh penerapannya 

dengan sumber dalam konteks penelitian ini adalah penggunaan kajian 

penelitian terdahulu tiga tesis mengenai supervisi pendidikan yang 

mempunyai perbedaan dengan penelitian ini baik dalam hal objek maupun 

ranah kajian supervisi manajerial. 

Keempat, konsep kecukupan referensial dalam konteks penelitian 

mula-mula diusulkan oleh Eisner dalam Lincoln dan Guba sebagai alat 

untuk menampung  dan menyesuaikan dengan data tertulis untuk 

keperluan evaluasi.
22

 Kecukupan referensial dalam proses penelitian ini 

                                                           
21

 Michael Quinn Patton, Qualitative Evaluation Methods (Beverly Hills: Sage 

Publications, 1987), 329.   
22

 Lincoln dan Guba, Effective Evaluation (San Fransisco: Jossey-Bass Publishers, 1981), 

313.  



 

 

adalah dengan mengggunakan rekaman gambar atau suara dalam 

handphone sebagai alat perekam yang pada saat senggang dimanfaatkan 

untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan kritik yang telah 

terkumpul. Contoh penerapannya dengan sumber dalam konteks penelitian 

ini adalah membandingkan hasil penelitian yang telah ditulis dengan hasil 

yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Peneliti akan menggunakan teknik trianggulasi baik secara teori, 

sumber, penyidik dan metode dengan terus membandingkan dan 

memeriksa data dari sumber penelitian supervisi manajerial di MA 

Miftahul Ulum Kedungpanji, serta mengklarifikasikan hasil dari peneliti 

yang lain yang mempunyai kesamaan serta mengokohkan kerangka teori 

dengan menggunakan teori yang dianggap sesuai digunakan penelitian ini. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai pokok-pokok 

pembahasan tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut pendahuluan 

yang dituangkan dalam: 

Bab I: Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, tujuan dan 

manfaatpenelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian 

dansistematika penulisan tesis. 

Bab II: Kajian teori, pada kriteria-kriteria yang ada yaitu pembahasan antara 

lain: pengertian, tujuan dan peran supervisi manajerial kepala sekolah dalam 

manajemen berbasis madrasah di MA Miftahul Ulum Kedungpanji 



 

 

Bab III: Paparan data dan temuan penelitian. Pada bagian ini penjelasan 

paparan data disajikan secara urut berdasarkan urutan rumusan masalah 

penelitian. Paparan data tersebut didapat dari pengamatan, wawancara dan 

deskripsi dokumentasi. 

Bab IV: Pembahasan, pada bab ini 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: Penutup merupakan bab terakhir dari seluruh rangkaian 

pembahasan,dari bab pertama sampai bab lima. Berisi simpulan implikasi 

dansaran yang bertitik tolak pada simpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

BAB II 

SUPERVISI MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH 

DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH  

 

 Melihat dari rumusan masalah serta tujuan yang ingin dihadirkan peneliti 

dalam penelitian ini, maka pada bab kedua ini akan dijabarkan teori para pakar 

dalam hal supervisi manajerial kepala sekolah dan manajemen berbasis madrasah 

sebagai penguat dalam menganalisa segala temuan yang berkenaan dengan judul 

penelitian ini. 

A. Supervisi Manajerial Kepala Sekolah 

1. Pengertian Supervisi 

Supervisi berasal dari kata “super”dan “visi” yang mengandung 

arti melihat dan meninjau dari atas dan menilai yang dilakukan oleh 

pihak terhadap aktivitas, kreativitas, dan kenerja bawahan.
23

 

Good Carter supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah 

dalam memimpin guru-guru dan petugas lainnya, dalam memperbaiki 

pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan 

perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-

bahan pengajaran, dan metodemengajar dan evaluasi pengajaran.
24

   

Kimball Wiles (1967) menjelaskan bahwa supervisi adalah 

bantuan dalam mengembangkan situasi pembelajaran secara lebih baik. 

Selanjutnya dalam buku yang sama ia memandang bahwa supervisi 
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adalah segenap aktifitas yang dirancang untuk mengembangkan 

pengajaran pada semua tingkatan organisasi sekolah. Melalui kegiatan 

supervisi, segala faktor yang berpengaruh terhadap cara pemecahannya, 

sehingga proses pembelajaran disekolah dapat berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan.
25

 

Wilson dkk (1969), dalam bukunya sociology of supervision, 

mengemukakan bahwa supervisi adalah ilmu pengetahuan dan seni untuk 

membantu merancang lingkungan belajar dengan menerapkan 

keterampilan hubungan antar manusia, proses kerja kelompok, 

kepemimpinan, administrasi personil, dan penilaian.
26

 

Ben M. Haris mendefinisikan supervisi merupakan serangkaian 

pengawasan dari perusahaan yang dilihat dengan berbagai cara dari 

keragaman persepsi yang berasal dari kompleksitas organisasi dan dari 

kurangnya informasi. Untuk memberikan perspektif, setidaknya, total 

operasional sekolah harus menjadi titik tolak untuk menganalisis 

pengawasan instruksional sebagai fungsi utama.
27

 

Supervisi secara umum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

pengawas satuan pendidikan dalam rangka membantu kepala sekolah, 

guru dan tenaga kependidikan lainnya guna meningkatkan mutu dan 

efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.  
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Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 12 tahun 2007 

tentang standar pengawas sekolah/Madrasah secara esensial mengatur 

kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap seluruh 

aspek yang berkaitan dengan kegiatan operasional sekolah, diantaranya 

mengelola, mengadministrasikan, dan melaksanakan berbagai kegiatan 

yang ada di sekolah sehingga sekola dapat beroperasi secara efektif dan 

efisien untuk mencapai tujuan sekolah, pemenuhan standar pendidikan 

nasional, peningkatan mutu, dan pencapaian tujuan pendidikan pada 

umumnya.
28

 

Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas menyatakan bahwa 

supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek 

pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi 

dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, 

pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumber daya manusia 

(SDM) kependidikan dan sumber daya lainya.
29

 

Supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan 

aspek pengelolaan madrasah yang terkait langsung dengan peningkatan 

efisiensi dan efektivitas madrasah yang mencakup perencanaan, 

koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi 

sumberdaya manusia (SDM) kependidikan dan sumberdaya lainnya. 
30
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Supervisi manajerial menitikberatkan pada pengamatan pada 

aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi 

sebagai pendukung (supporting) terlaksananya pembelajaran.  

2. Tujuan dan Fungsi Supervisi 

Sementara menurut Ametembun mengungkapkan bahwa tujuan 

supervisi adalah:
31

 

a. Membina kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami 

tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah dalam 

merealisasikan tujuan tersebut. 

b. Memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru untuk 

mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 

lebih efektif. 

c. Membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara 

kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan-kesulitan belajar 

mengajar serta menolong mereka merencanakan perbaikan. 

d. Meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru serta warga 

sekolah lain terhadap cara kerja yang demokratis dan komprehensif 

serta memperbesar kesediaan untuk tolong menolong. 

e. Memperbesar semangat guru-guru dan meningkatkan motivasi 

berprestasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam 

profesinya, 
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f. Membantu kepala sekolah untuk mempopulerkan pengembangan 

program pendidikan disekolah kepada masyarakat. 

g. Melindungi orang-orang yang disupervisi terhadap tuntutan-

tuntutan yang tidak wajar dan kritik-kritik yang tidak sehat dari 

masyarakat. 

h. Membantu kepala sekolah dan guru dalam mengevaluasi 

aktivitasnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta 

didik. 

i. Mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan di antara guru. 

Selain itu, pelaksanakan fungsi supervisi manajerial bertujuan 

untuk:
32

 

a. Kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, 

pengembangan manajemen madrasah. 

b. Asesor dalam mengidentifikasi kelemahan danmenganalisis potensi 

madrasah. 

c. Pusat informasi pengembangan mutu. 

d. Evaluator terhadap pemaknaan hasil pengawasan. 

3. Dasar Hukum Pelaksanaan Supervisi 

Sebagaimana diketahui fokus atau batasan masalah pada manajerial 

madrasah dalam penelitian ini, maka perlu dipahami komponen-

komponen apa saja dalam madrasah yang terkait dengan Standar 

Pengelolaan Pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
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nomor 19 tahun 2005 mengenai supervisi berisi pasal-pasal tersebut 

adalah sebagai berikut:
33

 

Pasal 55 

Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, 

pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. 

Pasal 56 

Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite 

sekolah/ madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak 

yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai 

efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan. 

Pasal 57 

Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan 

secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan 

pendidikan dan kepala satuan pendidikan 

Pasal 58 

(1) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan 

satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan pendidikan. 

(2) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pendidik 

ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta 

didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester. 
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(3) Laporan oleh teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan 

sekurang-kurangnya setiap akhir semester. 

(4) Untuk pendidikan dasar dan menengah laporan oleh pimpinan satuan 

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada komite 

sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang berisi 

hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester. 

(5) Untuk pendidikan dasar, menengah, dan non formal laporan oleh 

pengawas atau penilik satuan pendidikan ditujukan kepada 

Bupati/Walikota melalui Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab 

di bidang pendidikan dan satuan pendidikan yang bersangkutan. 

(6) Untuk pendidikan dasar dan menengah keagamaan,laporan oleh 

pengawas satuan pendidikan ditujukan kepada kantor Departemen Agama 

Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan yang bersangkutan. 

(7) Untuk jenjang pendidikan tinggi, laporan oleh kepala satuan 

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada 

Menteri, berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap 

akhir semester. 

(8) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sampai dengan ayat (7) wajib menindak lanjuti laporan tersebut untuk 

meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas 

pelanggaran yang ditemukannya. 

Dengan demikian dapat dipahami adanya kegiatan pengawasan 

manajerial, khususnya pada Standar Pengelolaan Pendidikan mencakup 



 

 

beberapa aspek yang berhubungan dengan kegiatan Kurikulum, 

administrasi madrasah dan komponen SDM (sumber daya manusia) di 

madrasah. Oleh karena itu supervisor haruslah dapat berkomunikasi dan 

menjalin hubungan yang baik dengan beberapa tenaga pendidik dan 

kependidikan pada lembaga pendidikan agar proses pengawasan dapat 

berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. 

4. Teknik Supervisi 

Supervisor hendaknya dapat memilih teknik- teknik supervisi 

yang tepat, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Untuk kepentingan 

tersebut, berikut diuraikan beberapa teknik supervisi yang dapat dipilih 

dan digunakan supervisor pendidikan, baik yang bersifat kelompok 

maupun individual. Teknik-teknik tersebut, antara lain:
34

 

a. Kunjungan Kelas 

Kunjungan dan observasi kelas sangat bermanfaat untuk 

mendapatkan informasi tentang peroses belajar mengajar secara 

langsung, baik yang menyangkut kelebihan, maupun kekurangan dan 

kelemahannya. Kepala sekolah mengamati langsung guru saat 

melaksanakan tugas, mengajar, penggunaan alat, metode, teknik 

mengajar, secara keseluruhan dengan berbagai factor yang 

mempengaruhi. Ada tiga pola yang dapat dilakukan dalam kegiatan 

ini, yaitu tanpa memberitahu guru, memberi tahu lebih dahulu, dan 

kunjungan atas undangan guru. 
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b. Pembicaraan individual 

Merupakan alat supervisi yang penting karena dalam 

kesempatan tersebut supervisor dapat bekerja secara individu dengan 

guru dalam memecahkan masalah pribadi yang berhubungan dengan 

proses belajar mengajar. 

c. Demonstrasi mengajar  

Proses belajar mengajar yang yang dilakukan oleh seorang 

guru yang memiliki kemampuan dalam hal mengajar sehingga guru 

lain dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Tujuannya memberi 

contoh bagaimana cara melaksanakan proses belajar mengajar yang 

baik dalam menyajikan materi, menggunakan pendekatan, metode, 

dan media pembelajaran. 

d. Perpustakaan professional 

Guru hendaknya merupakan reading people dan menjadi 

bagian dari masyarakat belajar, yang menjadikan belajar sebagai 

kebutuhan hidupnya. Maka diperlukan berbagai sumber belajar yang 

dapat memenuhi kebutuhan guru yaitu buku.  

Selain teknik-teknik diatas, ada teknik lain yang bisa digunakan 

antara lain diskusi panel, seminar, symposium, demonstrasi mengajar, 

bulletin supervisi bahkan penilaian diri sendiri berkaiatan dengan 

pelaksanaan tugas oleh para guru. 

 

 



 

 

5. Pengertian Supervisi manajerial 

Supervisi yang menitikberatkan pengamatan supervisor pada 

aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar 

terlaksananya pembelajaran. Sasaran supervisi manajerial adalah 

membantu kepala sekolah dan tenaga kependidikan di sekolah di bidang 

administrasi sekolah yang meliputi:  

1) Administrasi kurikulurn.  

2) Administrasi keuangan.  

3) Administrasi sarana dan prasarana perlengkapan.  

4) Administrasi tenaga kependidikan.  

5) Administrasi kesiswaan.  

6) Administrasi huhungan dan masyarakat.  

7) Administrasi persuratan dan pengarsipan
35

. 

6. Prinsip Pelaksanaan Supervisi Manajerial 

Beberapa prinsip dalam pelaksanaan supervisimanajerial, adalah 

sebagai berikut:
36

 

a. Supervisi tidak boleh otoriter, sehingga pelaksanaan supervisi 

manajerial harus komunikatif dan partnership antara kepala sekolah, 

guru dan staf terjalin komunikasi yang baik. 
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b. Supervisi harus mampu menciptakan hubungankemanusiaan yang 

harmonis. Hubungan kemanusiaan yang harus diciptakan harus 

bersifat terbuka,kesetiakawanan, dan informal. 

c. Supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan.Supervisi 

bukan tugas temporer yang terputus, namun saling berkaitan dengan 

tugas supervisi sebelumnya. 

d. Supervisi harus demokratis, supervisor tidak boleh mendominasi 

pelaksanaan supervisi. Titik tekan supervisi yang demokratis adalah 

aktif dan kooperatif. 

e. Supervisi harus integral. Di dalam setiaporganisasi pendidikan 

terdapat bermacam-macamsistem perilaku dengan tujuan sama, 

yaitu tujuanpendidikan. 

f. Supervisi harus komprehensif. Program supervisiharus mencakup 

keseluruhan aspek, karena hakikatnyasuatu aspek pasti terkait 

dengan aspek lainnya. 

g. Supervisi harus konstruktif. Supervisi bukanlah sekali-kaliuntuk 

mencari kesalahan-kesalahan guru ataupun staf lainnya. 

h. Supervisi harus obyektif. Dalam menyusun,melaksanakan, dan 

mengevaluasi, keberhasilanprogram supervisi harus obyektif. 

Obyektivitas dalampenyusunan program berarti bahwa program 

supervisiitu harus disusun berdasarkan persoalan dankebutuhan 

nyata yang dihadapi sekolah. 

 



 

 

7. Metode Supervisi Manajerial 

Menurut Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kependidikan 

Depdiknas, metode supervisi manajerial dapat dilakukan dengan berbagai 

cara sebagai berikut:
37

 

a. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring merupakan kegiatan yang ditujuan untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanan penyelenggaraan sekolah, 

apakah sudah sesuai dengan rencana pengembangan sekolah, 

program-program, dan/atau standar yang telah ditetapkan, serta 

menemukan hambatan dari pelaksanaan program. Tahapan dalam 

monitoring yaitu menetapkan standar, mengukur prestasi, 

menganalisis apakah prestasi memenuhi  standar, mengambil 

tindakan jika prestasi tidak sesuai dengan standar. 

Sedangkan evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan 

terlaksana program, memberi masukan dalam perncanaan tahun 

selanjutnya, dan memberikan penilaian sekolah. 

b. Diskusi Kelompok Terfokus 

Hasil monev disampaikan dalam forum diskusi kelompok. 

Supervisor sebagai fasilitator dan narasumber dalam memberikan 

masukan untuk kemajuan sekolah 

 

. 
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c. Metode Delphi 

Metode Delphi digunakan untuk membantu merumuskan visi, 

misi dan tujuan sesuai dengan konsep Manajemen Berbasis 

Sekolah dalam Rencana Pengembangan Sekolah. Metode Delphi 

adalah metode peramalan (forecasting) yang digunakan untuk 

meramalkan kemungkinan yang akan terjadi dengan menggunakan 

pandangan dan kesepakatan dari sekelompok ahli. 

d. Workshop 

Penyelenggaraan workshop atau lokakarya disesuaikan 

dengan tujuan dan urgensinya, misalnya diselenggarakan bersama 

dengan Kelompok Kerja Kepala Sekolah dalam hal pengembangan 

kurikulum, sistem administrasi, peran masyarakat, sistem penilaian, 

dll.  

Dalam pelaksanaan supervisi manajerial, supervisor dapat 

menerapkan teknik supervisi individual dan selompok.Teknik supervisi 

individual di sini adalah pelaksanaansupervisi yang diberikan kepada 

personil yang mempunyai masalah khusus dan bersifatperorangan. 

Teknik supervisi kelompok adalah satu caramelaksanakan 

program supervisi yang ditujukan pada duaorang atau lebih. Tim kerja 

dianalisa sesuaidengan analisis kebutuhan, memiliki masalah atau 

kebutuhanatau kelemahan-kelemahan yang sama dikelompokkan 

ataudikumpulkan menjadi satu/bersama-sama. Kemudian kepadamereka 



 

 

diberikan layanan supervisi sesuai denganpermasalahan atau kebutuhan 

yang mereka hadapi.
38

 

8. Tahapan Pelaksanaan Supervisi Manajerial 

Proses supervisi merupakan rangkaian yang dilaksanakan ketika 

supervisi dilaksanakan. Menurut Pakar Manajemen Pendidikan secara 

umum proses pelaksanaan supervisi dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan,dan evaluasi adalah sebagai berikut:
39

 

a. Perencanaan 

Kegiatan perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi 

permasalahan, yakni mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu 

disupervisi. Identifikasi dilaksanakan dengan menganalisis kelebihan, 

kekurangan, peluang, dan ancaman dari aspek kegiatan pembelajaran 

yang dilaksanakan oleh guru agar supervisi lebih efektif dan tepat 

sasaran. Perencanaan ini menggunakan instrument Rencana 

Pengawasan Manajerial (RPM). Langkah-langkah yang dilaksanakan 

dalam perencanaan supervisi adalah: 

1) Mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan 

pribadi, rapat staf. 

2) Mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap 

data yang dikumpulkan. 

3) Mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan 

                                                           
38

Ibid., 268. 
39

Shaqira Selma Karamy, "Manajemen Kepengawasan Pada Supervisi Manajerial Madrasah 

Tingkat Menengah Di Kantor Kementerian Agama Kota Malang”, 51-52. 



 

 

4) Menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. 

5) Menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki 

atau meningkatkan profesionalisme guru. 

b. Pelaksanaan 

Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan 

untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan guru. Kegiatan 

pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor 

kepada guru agar pelaksanaan dapat efektif harus sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan. supervisi tidak berhenti pada 

selesainya pemberian bantuan dan terlaksananya teknik supervisi 

melainkan ada follow up untuk melihat keberhasilan proses dan hasil 

pelaksanaan supervisi. Sehingga kegiatan evaluasi perlu dilaksanakan. 

c. Evaluasi 

Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah 

keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi 

dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi 

ditujukan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan 

supervisi. Hasil dari evaluasi supervisi akan dijadikan pedoman untuk 

menyusun program perencanan berikutnya. 

Evaluasi berpedoman pada tujuan yang telah ditetapkan dan 

tujuan supervisi dirumuskan sesuai dengan corak dan tujuan 

sekolah.Banyak ahli supervisi yang mengemukakan tiga langkah 



 

 

supervisi, yaitu pertemuan pendahuluan, observasi guru yang sedang 

mengajar, dan pertemuan. 

9. Tindak Lanjut Supervisi Manajerial 

Tujuan program tindak lanjut supervisi adalah untuk 

menginventarisir kelemahan dan keunggulan program kegiatan dsekolah 

dan mengetahui materi dan metode pembinaan yang diperlukan  agar 

tepat sasaran. 

Hasil analisis supervisi dimanfaatkan dan ditindaklanjuti dengan 

pogram pembinaan dan pemantapan instrumen, sebagai berikut:
40

 

a. Pembinaan          

Kegiatan pembinaan dapat berupa pembinaan langsung dan 

tidak langsung. Pembinaan langsung dilakukan terhadap hal-hal 

yang sifatnya khusus, yang perlu perbaikan dengan segera dari 

hasil analisis supervisi. Sedangkan pembinaan tidak 

langsungdilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum yang 

perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis 

supervisi. 

b. Pemantapan Instrumen Supervisi 

Kegiatan memantapkan instrumen supervisi dapat dilakukan 

dengan cara diskusi kelompok oleh para supervisor tentang 

instrumen supervisi akademik maupun instrumen supervisi non 

akademik. 
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10. Instrumen Pelaksanaan Supervisi Manajerial 

Esensi supervisi manajerial adalah pemantauan dan pembinaan 

terhadap pengelolaan dan administrasi sekolah. Pelaksanaan proses 

pendidikan madrasah tentu mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan 

(SNP), karena Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan pedoman 

dan sumber hukum (peraturan) tertinggi yang dapat membawa madrasah 

menjadi lembaga yang unggul dan bermutu. Menurut Departemen 

Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS), fokus supervisi manajerial adalah:  

yang antara lain meliputi:
41

 

a. Manajemen Kurikulum Dan Pembelajaran 

b. Kesiswaan 

c. Sarana dan Prasarana 

d. Ketenagaan 

e. Keuangan 

f. Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat 

g. Layanan Khusus 

B. Kepala Sekolah 

1. Pengertian Kepala Sekolah 

Kedudukan kepala sekolah dinyatakan sebagai kepala atau 

pimpinan sekolah. Sebagai kepala sekolah ia tergolong administrator 

yang tugasnya melaksanakan kebijaksanaan, peraturan dan ketentuan 

yang telah digariskan dan ditetapkan oleh instansi atau lembaga yang 
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lebih tinggi misalnya UPT pendidikan, Dinas Pendidikan 

Kahupaten/Kota dan Provisi sampai tingkat Menteri Pendidikan.  

Dengan pengertian kepala sekolah merupakan administrator yang 

mengemban tugas atasan. Di lain pihak kepala sekolah merupakan orang 

yang berpendidikan guru dan berpengalaman dalam bidang keguruan, 

dipilih dan kalangan guru atas dasar pilihan in sebenarnya kepala sekolah 

berkedudukan sebagai pemimpin guru, di samping memberi tugas dan 

tanggung jawab pada guru sekolah, kepala sekolah juga perlu 

memperhatikan kesejahteraan kepentingan maupun aspirasi para guru
42

. 

2. Tugas Kepala Sekolah 

Soenarnya menyatakan bahwa “Kepemimpinan ada empat fungsi yaitu : 

sebagai edukator, sebagai manager, sebagai administrator, dan sebagai 

supervisor”. Kepemimpinan kepala sekolah sebagai edukator 

menunjukan kemampuannya dan memberikan contoh pada proses 

pembeLajaran secara efektif dan efesien yang dialokasikan selama enarn 

jam serninggu. Fungsi ini sesuai dengan peraturan dan pemerintah kota 

surakarta bahwa jabatan kepala sekolah merupakan jabatan fungsional 

yang disampirkan pada guru setelah melalui proses tertentu yang 

dikuatkan dengan surat keputusan walikota. Masa jabatan yang diemban 

selarna kurun waktu tertentu. KepaLa sekoah sebagai manager 

menunjukan fungsi memimpin dan mengkoordinasikan dalam 

melaksanakan tugas sesuai program sekolah. Kepala sekolah sebagai 
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administrator menunjukan fungsi segala tugas yang telah dilaksanakan 

harus dibuktikan dengan administrasi yang berjurnlah sekitar 60 item 

mulai dan pengerjaan harian, bulanan, semester dan tahunan. Kepala 

sekolah sebagai supervisor rnenunjukkan fungsi mengadakan supervisi 

kepada bawahan untuk mencapai hasil maksimal
43

.  

Menurut Purwanto tugas dan tanggung jawab kepala 

sekolah/manajer pendidikan yaitu harus mengalami perkembangan dan 

perubahan, baik sifat maupun luasnya sesuai dengan pendidikan di 

Negara Indonesia yang bersifat Nasional demokratis, maka sifat 

kepemimpinan manajemen sekolah pun harus berubah dengan mengarah 

pada kepemimpinan pendidikan yang demokratis. Tugas dan tanggung 

jawab kepala sekolah semakin luas dan makin banyak bidangnya. Kepala 

sekolah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran jalannya sekolah 

secara teknis-akademis saja, benar hal itu adalah tugas dan tanggung 

jawab yang pokok bagi seorang kepala sekolah atau manajemen 

pendidikan. 

Akan tetapi, mengingat situasi dan kondisi serta pertumbuhan 

sekolah sekarang ml, banyak masalah baru yang timbul yang harus 

menjadi tanggung jawab kepala sekolah untuk dipecahkan dan 

dilaksanakannya. Kekurangan ruangan belajar, gedung sekolah yang 

rusak, perlengkapan gedung yang sangat kurang dan tidak memenuhi 

syarat, tidak adanya alat-alat pelajaran, buku-buku pelajaran yang hampir 
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setiap tahun berubah, cara penampungan murid baru yang setiap tahun 

bertambah, kekurangan tenaga kerja yang kesulitan pengangkatannya, 

semua ini mernerlukan pemikiran dan menambah tugas serta tanggung 

jawab kepala sekolah atau manajemen pendidikan. Jadi, dalarn proses 

pendidikan seorang kepala sekolah atau menajemen pendidikan sangat 

berperan dalam menentukan jalannya pendidikan serta bertanggung 

jawab atas kelancaran proses pendidikan yang ia pimpin dengan 

memperhatikan segala hal yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan 

tersebut, baik itu sarana prasarana, guru maupun peserta didik.
44

  

C. Manajemen Berbasis Sekolah 

1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah 

Gaffar mengungkapkan bahwa manajemen pendidikan adalah 

suatu proses kerjasama yang sistematik, sistemik, dan komprehensif 

dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
45

 

Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu upaya 

pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangasa dalam 

penguasaan ilmu dan teknologi. BPPN dan Bank Dunia memberi 

pengertian bahwa MBS atau SBM merupakan bentuk alternative sekolah 

dalam program desentralisasi di bidang pendidikan, yang ditandai oleh 

otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masayarakat, dan dalam 

kerangka kebijakan nasional.
46
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Nanang Fattah menyampaikan bahwa sekolah sebagai lembaga 

tempat penyelenggaraan pendidikan merupakan sistem yang memiliki 

berbagai perangkat dan unsur yang saling berkaitan serta memerlukan 

pemberdayaan. Secara internal sekolah memiliki perangkat yakni guru, 

murid, kurikulum, sarana dan prasarana. 

MBS hakikatnya adalah sekolah yang diberi kepercayaan untuk 

mengatur dan mengurus sekolah masing-masing sesuai dengan kondisi 

lingkungan dan kebutuhan anak didik. Masing-masing sekolah adalah 

sebagai unit utama di dalam perbaikan/penyempurnaan (mutu). 

Kewenangan formal untuk mengambil keputusan yang meliputi bidang: 

penganggaran, personil, dan program didelegasikan di antara beberapa 

aktor pada tingkat sekolah. Hal ini sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Pendidikan Nasional, pasal 51 ayat (1) yang menyatakan: 

“Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan 

minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”. 

Penjelasan pasal 51 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Yang dimaksud 

dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi 

manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini 

kepala sekolah/madrasah dan guru Masyarakat dan Pendidikan dibantu 

oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan”
47

 

                                                           
47

Mukibat, Manajemen Berbasis Madrasah: Praktek dan Riset Pendidikan, 

(Jogjakarta:Pustaka Felicha, 2013), 76-77. 



 

 

Sehingga dapat diambil kesimpulan MBS merupakan otonomi 

sekolah dengan partisipasi masyarakat merupakan respon pemerintah 

terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk 

meningkatkan efiseiensi, mutu, pemerataan pendidikan. 

Keseluruhan definisi dan penjelasan di atas, MBS mempunyai 

tiga karakteristik kunci, sebagai berikut: Pertama, kekuasaan dan 

tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan peningkatan mutu 

sekolah diserahkan kepada para stakeholder sekolah. Kedua, domain 

manajemen peningkatan mutu sekolah yang didesentralisasikan 

mencangkup keuangan, kepegawaian, sarana dan sarana, penerimaan 

siswa baru, dan kurikulum. Ketiga, walaupun keseluruhan domain 

manajemen peningkatan mutu didesentralisasikan, namun diperlukan 

adanya sejumlah regulasi yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap 

keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sekolah.
48

 

Keseluruhan definisi dan penjelasan di atas, MBS mempunyai 

tiga karakteristik kunci, sebagai berikut: Pertama, kekuasaan dan 

tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan peningkatan mutu 

sekolah diserahkan kepada para stakeholder sekolah. Kedua, domain 

manajemen peningkatan mutu sekolah yang didesentralisasikan 

mencangkup keuangan, kepegawaian, sarana dan sarana, penerimaan 

siswa baru, dan kurikulum. Ketiga, walaupun keseluruhan domain 

manajemen peningkatan mutu didesentralisasikan, namun diperlukan 
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adanya sejumlah regulasi yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap 

keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sekolah.
49

 

2. Keuntungan Manajemen Berbasis Sekolah 

Kewenangan sekolah merupakan inti dari MBS yang mempunyai 

tingkat efektifitas tinggi dan mempunyai keuntungan sebagai berikut:
50

 

a. Kebijaksanaan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh 

langsung kepada peserta didik, orangtua dan guru. 

b. Memanfaatkan sumber daya lokal. 

c. Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, 

hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, 

dan iklim sekolah. 

d. Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, 

memberdayakan guru, manajemen sekolah, rencana ulang sekolah 

dan perubahan perencanaan. 

3. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam Manajemen Berbasis Sekolah 

adalah:
51

 

a. Kewajiban sekolah 

b. Kebijakan dan prioritas pemerintah 

c. Peranan orangtua dan masyarakat 

d. Peranan professionalme dan manajerial 

e. Pengembangan profesi   
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4. Prinsip-prinsip dalam Manajemen Berbasis Sekolah 

Menurut Cheng dalam Nurkholis (2005) terdapat empat prinsip 

yang diuraikan sebagai berikut:
52

 

a. Prinsip Equifinalitas (Equifinality) yang didasarkan pada teori 

manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat perbedaan cara 

untuk mencapai tujuan. 

b. Prinsip Desentralisasi (Decentralization) yang didasarkan teori dari 

prinsip desentralisasi ini adalah manajemen sekolah dalam aktivitas 

pengajaran menghadapi berbagai kesulitan dan permasalahan. 

c. Prinsip Sistem Pengelolaan Mandiri (Self-Managing System) adalah 

merupakan sistem pengelolaan mandiri (self-managing system) di 

bawah kendali kebijakan dan struktur utama, memiliki otonomi 

untuk mengembangkan tujuan pengajaran dan strategi manajemen, 

mendistribusikan sumber daya manusia dan sumber daya lain, 

memecahkan masalah dan meraih tujuan menurut kondisi mereka 

masing-masing. 

d. Prinsip Inisiatif Manusia (Human Initiative) adalah merupakan 

perspektif sumber daya manusia menekankan pentingnya sumber 

daya manusia sehingga poin utama manajemen adalah untuk 

mengembangkan sumber daya manusia yang inisiatif. 

Harapan dari implementasi MBS sebagai paradigma baru 

manajemen pendidikan, menurut Malik Fajar, adalah: pertama, 
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membantu pemerintah dalam memobilisasi sumber daya manusia 

setempat dan dari luar serta meningkatkan peranan masyarakat untuk 

mengambil bagian lebih besar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi di semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Kedua, 

mendorong perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rasa 

kepemilikan sekolah, tanggung jawab, kemitraan, toleransi. Ketiga, 

mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan dukungan 

masyarakat terhadap sekolah, khususnya orang tua dan anggota 

masyarakat lainnya melalui kebijakan desentralisasi. Keempat, 

mendukung peranan masyarakat mengembangkan inovasi kelembagaan. 

Sebagai lembaga pendidikan, sekolah harus dikelola secara 

profesional agar menjadi "sekolah belajar" (learning school) yang mampu 

menjamin kelangsungan hidup dan perkembangannya. Menurut Bovin 

(1998) dalam Slamet, untuk menjadi sekolah belajar, maka sekolah 

harus:
53

 

a. Memberdayakan sumber daya manusianya seoptimal mungkin. 

b. Memfasilitasi warga sekolahnya untuk belajar terus dan belajar 

kembali. 

c. Mendorong kemandirian (otonomi) setiap warganya. 

d. Memberikan tanggungjawab kepada warganya. 

e. Mendorong setiap warganya untuk mempertanggunggugatkan 

(accountability) terhadap hasil kerjanya. 
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f. Mendorong adanya teamwork yang kompak dan cerdas dan shared 

value bagi setiap warganya. 

g. Merespon dengan cepat terhadap pasar (pelanggan). 

h. Mengajak warganya untuk menjadikan sekolahnya customer 

focused. 

i. Mengajak warganya untuk nikmat/siap terhadap perubahan. 

j. Mendorong warganya untuk berfikir sistem, baik dalam cara 

berfikir, cara mengelola, maupun cara menganalisis sekolahnya. 

k. Mengajak warganya untuk komitmen terhadap "keunggulan 

kualitas". 

l. Mengajak warganya untuk melakukan perbaikan secara terus 

menerus. 

m. Melibatkan warganya secara total dalam penyelenggaraan sekolah. 

Komponen manajemen berbasis sekolah antara lain kurikulum 

dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan, 

sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan hubungan sekolah dan 

masyarakat, serta manajemen pelayanan khsusus pendidikan. 

D. Supervisi Manajerial Kepala Sekolah dalam Mengembangkan 

Manajemen Berbasis Sekolah 

Manajemen berbasis sekolah menuntut perubahan tingkah laku 

kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi dalam mengoperasikan 

sekolah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan MBS, kepala sekolah dituntut 

memiliki sifat professional dan manajerial.  



 

 

Pelaksanaan pengawasan pendidikan merupakan realisasi dari 

fungsi manajemen pendidikan. Pengawasan dapat diarahkan pada 

kegiatan akademik dan administrative (manajerial). 

Kemampuan yang harus dimiliki kepala sekolah dalam 

pengembangan MBS antara lain:
54

 

a. Memiliki kemampuan berkolaborasi dengan guru dan masyarakat 

sekitar sekolah. 

b. Memiliki pemahaman dan wawasan yang luas tentang teori 

pendidikan dan pembelajaran. 

c. Memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menganalisis situasi 

sekarang berdasarkan apa yang seharusnya serta mampu 

memperkirakan kejadian di masa depan berdasarkan situasi sekarang. 

d. Memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah 

dan kebutuhan yang berkaitan dengan efektifitas pendidikan di 

sekolah. 

e. Mampu memanfaatkan berbagai peluang, menjadikan tantangan 

sebagai peluang, serta mengkonseptualkan arah baru untuk 

perubahan. 

Untuk melaksanakan fungsi supervisi manajerial, kepala sekolah 

sekolah/madrasah berperan sebagai:
55

 

a. Kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, 

pengembangan manajemen sekolah.  
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b. Asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi 

sekolah. 

c. Pusat informasi pengembangan mutu sekolah. 

d. Evaluator terhadap pemaknaan hasil pengawasan. 

Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan Kepala Sekolah dalam 

bertangung jawab dan menjalankan tugasnya sebagai pemimpin suatu 

organisasi. Sekolah adalah suatu organisasi yang kompleks oleh karena 

itu kepala sekolah harus mampu mengarahkan dan mengkoordinasi 

semua kegiatan pendidikan terutama terhadap tenaga kependidikan yaitu 

kepada para guru sebagai pengajar yang harus menguasai ilmu dan 

keterampilan yang sesuai dengan sepesifikasi keahlian bidang studinya 

dan diharapkan mampu mempersiapkan, melaksanakan pembelajaran 

dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

PERAN SUPERVISI MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH  

DALAMMANAJEMEN BERBASIS MADRASAH 

 

Sebagai pendalaman peneliti dalam penelitian lapangan ini, maka perlu 

kiranya dipaparkan profil singkat kelembagaan di Madrasah Aliyah Miftahul 

Ulum Kedungpanji. Dengan ditemukannya informasi terkait profil lembaga, maka 

peneliti akan lebih mudah untuk menganalisa temuan-temuan pada langkah 

selanjutnya. Maka, pada bab ini akan dijelaskan secara singkat terkait profil 

kelembagaan Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kedungpanji. Mulai dari sejarah 

berdirinya hingga perkembangannya pada masa ini. 

A. Sekilas tentang Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kedungpanji  

1. Sejarah Perkembangan Madrasah Aliyah Miftahul Ulum 

Kedungpanji  

Dari hasil penelitian tentang sekolah Madrasah Aliyah Miftahul 

Ulum Kedungpanji diperoleh data sebagai berikut: 
56

 

Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kedungpanji merupakan 

lembaga pendidikan dibawah naungan Yayasan Pendidikan Ma’arif yang 

berdiri tanggal 05 Juli  1995  yakni  sebuah yayasan yang berada di Dusun 

Dinginan Desa Kedungpanji  Kecamatan Lembeyan  yang  dipimpin oleh 

H. Zainudin latif  . Pada awalnya Madrasah aliyah ini berada satu tempat 

dengan MTsN Lembeyan, yang mana di pimpin oleh bapak Syaiful 
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Umam, SH tahun 1995 sampai 2006 . Awalnya madrasah ini mempunyai 

murid cukup sedikit yakni 11 orang dengan program jurusan Ilmu 

pengetahuan sosial (IPS). Tahun ke tahun akhirnya Madrasah ini semakin 

besar, kemudian pada tahun 2000 mempunyai murid perkelas 30 siswa jadi 

total siswa keseluruhan hampir 90 an.  

Seusai pimpinan bapak Syaiful Umam sehingga pada tahun 2006 

sampai dengan sekarang dipimpin oleh Bpk H. Munirul Ikhwan, S.Ag, 

M.HI. Dengan dipimpinnya bapak Munir ini perkembangan madrasah 

semakin pesat, sehingga pada tahun 2010 mampu membuka dua jurusan 

yaitu jurusan Ilmu pengetahuan sosial (IPS) dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA). Selain itu madrasah swasta ini mulai mengadakan ujian sendiri. 

Dengan dibukanya dua jurusan ini bapak Munir juga menghimbau agar 

setiap ada perlombaan, olimpiade yang bersifat mendidik agar mengikuti. 

Akhirnya tepatnya tahun 2011 sampai sekarang Madrasah swasta ini 

banyak memperoleh prestasi dalam mengikuti perlombaan. 

Selain prestasi yang penulis maksud masih banyak lagi beberapa 

prestasi oleh siswa-siswi Madrasah Aliyah Miftahul Ulum ini serta pada 

tahun 2011 dan 2012 dipercaya untuk dijadikan pasukan pengibar bendera 

(PASKIBRA) Kecamatan Lembeyan.  

Dengan perolehan prestasi yang terus meningkat dan diketahui 

oleh masyarakat serta dari himbauan masyarakat yang menilai pentingnya 

pendidikan keagamaan, maka pada tahun ajaran baru ini 2014/2015 dapat 

membuka program baru yaitu agama. Selain penambahan program ini 



 

 

Madrasah ini juga menambahkan ekstrakurikulir pengembangan diri 

perbengkelan dan tata boga yang dilaksanakan setiap sabtu. Demikian 

sejarah singkat tentang Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kedungpanji  dari 

awal berdiri sampai sekarang ini. 

2. Letak Geografis Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kedungpanji 

Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kedungpanji  merupakan satu-

satunya  Madrasah Aliyah di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan   

yang terletak di Desa Kedungpanji  Kecamatan Lembeyan   Kabupaten 

Magetan. Letak madrasah ini cukup startegis karena berada di sebelah  

jalan raya  dan dekat dengan lembaga-pendidikan lainnya, seperti MTsN, 

Madrasah Ibtidaiyah dan SDN, serta pondok pesantren   sehingga di 

pastikan selain  penduduknya   lumayan  padat juga dapat dijangkau 

dengan mudah. Secara tidak langsung lingkungan juga mendukung dalam 

menumbuhkan dan mendorong minat para masyarakat untuk 

menyekolahkan anak-anaknya ke Madrasah Aliyah Miftahul Ulum 

Kedungpanji .  

 Adapun batas-batas Madrasah Aliyah Miftahul Ulum 

Kedungpanji  berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti adalah :
57

 

a. Sebelah timur  MTsN Lembeyan   

b. Sebelah barat Rumah penduduk   

c. Sebelah utara SDN Kedungpanji 3 

d. Sebelah   selatan Balai Desa Kedungpanji. 
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3. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kedungpanji 

Adapun visi dan misi Madrasah Aliyah Miftahul Ulum 

Kedungpanji  Kecamatan Lembeyan  Kabupaten Magetan   adalah sebagai 

berikut :
58

 

a. Visi Madrasah  

Terwujudnya Madrasah Aliyah sebagai pusat kajian keilmuan, 

pelatihan ketrampilan, pembekalan kepemimpinan,dan agent of school 

change. Indikator-indikatornya adalah :  

1) Para alumni melanjutkan Studi di Perguruan tinggi 

2) Antusias masyarakat untuk menunjuk siswa madrasah Aliyah 

Miftahul Ulum Sebagai mitra dalam berbagai kegiatan agama dan 

sosial 

3) Terbentuknya akhlak mulia bagi siswa Madrasah aliyah Miftahul 

Ulum  

b. Misi Madrasah  

Madrasah melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara 

tersetruktur untuk memberikan bekal yang maksimal kepada peserta 

didiknya agar:  

1) Memiliki wawasan keilmuan yang luas sehingga memiliki 

kebebasan berfikir. 

2) Memiliki ketrampilan yang memadai agar dapat di jadikan sebagai 

bekal dan andalan masa depan. 
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c. Tujuan yang ingin dicapai 

1) Terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efisien 

2) Terciptanya situasi pembelajaran yang kondusif dan tertib 

3) Tersedianya sarana prasarana pembelajaran yang lengkap dan 

modern. 

4) Menghasilkan  SDM  yang  berkualitas  dengan  wawasan  IPTEK  

dan IMTAQ. 

4. Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kedungpanji 

Tabel 1.1 

Data Struktur Organisasi MA Miftahul Ulum Kedungpanji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Madrasah 

H. Munirul Ikhwan, S.Ag, M.Hi 

 

Komite Madrasah 

Drs. Moh Mukholid 

Waka  Humas 

Suyatno, S.Pd 

 

Bibit, S.PdI 

Waka  Sarpras 

Marsono, S.Pd 

Waka  Kesiswaan 

Lasimin, M.Pd I 
Waka  Kurikulum 

Syaiful Umam, M.PdI 

KA. TU 

Sugeng Winoto , S.PdI 

 

Bendahara 

Rofiatus Sholihah, S.Pd 

GURU MATA PELAJARAN 

SISWA 



 

 

5. Keadaan Guru, Murid dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah 

Miftahul Ulum Kedungpanji 

Guru sebagai tenaga pendidik harus memiliki kompetensi dan  

kualifikasi pengetahuan yang memadai,Madrasah Aliyah Miftahul Ulum 

Kedungpanji dalam menyiapkan tenaga pendidik seorang guru memiliki 

kualifikasi yang memadai,baik dari standar kompetensi mengajar maupun 

darisegi pendidikan. 

Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kedungpanji  memiliki jumlah 

guru dan tenaga kependidikan yang  banyak karena mengingat jumlah 

siswa yang lumayan banyak. Tenaga pendidik yang ada merupakan 

seseorang yang benar-benar memiliki kompetensi dan berkarakter. Satu 

hal yang terpenting yang dimiliki para tenaga pendidik yaitu memiliki 

loyalitas yang tinggi terhadap Madrasah Aliyah Miftahul Ulum 

Kedungpanji  sehingga mampu bekerja sama atau bahu membahu dalam 

mendidik dan mengantarkan siswa dalam membentuk insan yang 

sempurna yaitu berakhlakul karimah (berkarakter) dan unggul dalam 

prestasi. 

Adapun keadaan mengenai jumlah guru dan karyawan, jenis 

kelamin, pendidikan terakhir, jabatan serta mata pelajaran yang diampu di 

Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kedungpanji  dapat dilihat tabel berikut 

ini. 
59
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Tabel I.2. Jumlah Guru dan Karyawan Madrasah Aliyah  

Miftahul Ulum Kedungpanji  

 

No Nama Guru L/P Lulusan Mengajar 

1.  Aetik Romazona, M.Si P S 2 BHS Arab  

2.  Binti Rohmah, S.PdI P S1 Aqidah 

3.  Lasimin, M.PdI L S2 Fiqih 

4.  Drs. Moh Mukholid L S1 Sosiologi 

5.  Munirul Ikhwan, S.Ag, M.Hi L S2 Qur’an Hadist 

6.  Hafidz Busthomi, S.PdI L S1 BMK 

7.  Jumarmiati Kusumadewi, S.Pd P S1 Sejarah 

8.  Marsono, S.Pd L S1 Matematika 

9.  Miftahulqum, M.Pd L S2 BHS Inggris 

10.  Moh Mahmudin, S.PdI L S1 Penjaskes 

11.  Nina Maryanti, S.PdI P S1 Tata Boga 

12.  Ria Yanuar Yudawati, S.Pd P S1 Kimia 

13.  Rofiatus Sholikhah, S.Pd P S1 Ekonomi 

14.  Siti Rahmawati, S.PdI P S1 PKN 

15.  Sri Gunarsih, S.Pd P S1 BHS Indonesia 

16.  Sugeng Winoto, S.PdI L S1 Quran Hadist 

17.  Suyatno, S.Pd L S1 BK 

18.  Syaiful Umam, M.PdI L S2 PKN 

19.  Ulfatun Nurul Hidayati, S.Pd P S1 Biologi 

20.  Alif Mudlofar Maksum L SMA - 

21.  Lia Ulfa Lusiana P SMA - 



 

 

22.  Hery Sofyan  L SMA - 

23.  Mahfud Fauzi  L SMA Al Qur’an 

 

Tabel I.3: Jumlah Guru dan Karyawan serta Kualifikasi Tingkat 

Pendidikan, Status, dan Jenis Kelamin 

 

No  

 

Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah dan Status Guru 

Jumlah GT/PNS GTT/PTT Tenaga Adm. 

L P L P L P 

1. S3/S2 4 1 - - - - 5 

2. S1 6 8 - - - - 14 

3. D-4 - - - - - -  

4. D3/Sarmud - - - - - -  

5. D2 - - - - - -  

6. D1 - - - - - -  

7. ≤ SMA/sederajat 3 1 - - - - 4 

8. MTs/ sederajat - - - - - -  

Jumlah 23 10 3 3 - - 23 

 

Siswa adalah seseorang yang dijadikan obyeks ekaligus sebagai 

subyek dalam pendidikan, dalam hal ini  siswa yang sangat berperan 

dalam pembelajaran.Minat,bakat,motivasi,dan juga dukungan dari siswa 

itu yang menjadikan lembaga pendidikan berhasil tidaknya. 

Pada tahun 2012/2013, secara keseluruhan jumlah siswa 155, 

sedangkan jumlah siswa pada tahun  2013/2014  sekitar  164, hal ini 

terlihat bahwa jumlah siswa selalu meningkat  karena citra baik  dan 

kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran dan output siswa 



 

 

yang ada di MA Miftahul Ulum Kedungpanji . Keadaan siswa Madrasah 

Aliyah Miftahul Ulum Kedungpanji  secara lebih jelas bisa dilihat pada 

tabel  berikut ini : 
60

 

Tabel I.4. Keadaan Siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kedungpanji  

empat tahun terakhir 

Tahun 

Ajaran 

Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Jumlah ( Kelas 

1+2+3) 

Jml 

Siswa 

Jml 

 Rombel 

Jml 

Siswa 

Jml 

 Rombel 

Jml 

Siswa 

Jml 

 Rombel 

Jml 

Siswa 

Jml 

 Rombel 

2013/2014 64 2 54 2 51 2 169 6 

2014/2015 53 3 66 3 52 2 171 8 

2015/2016 51 2 41 1 47 1 135 4 

2016/2017 68 2 47 2 35 1 150 5 

2017/2018 60 2 58 2 35 1 153 5 

 

6. Fasilitas Sekolah dan Infrastruktur Madrasah Aliyah Miftahul Ulum 

Kedungpanji 

Sarana dan prasarana adalah salah satu komponen yang ikut 

mendorong dan menentukan keberhasilan belajar dan mengajar. Secara 

tidak langsung sarana dan prasarana yang ada di Madrasah menjadi bagian 

terpenting yang harus diadakan keberadaannya. Kualitas Madrasah juga 

dapat dilihat dari lengkapnya sarana prasarana yang dimiliki Madrasah. 

Apabila sarana prasarana memadai maka outputnya juga akan bagus. 

Tanpa di tunjang oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai akan 

membawa dampak yang kurang baik bagi siswa.  
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Untuk mengetahui sarana fisik Madrasah Aliyah Miftahul Ulum 

Kedungpanji, peneliti  melakukan penggalian data observasi secara 

langsung di lokasi penelitian dandidukung dengan datadokumentasi yang 

penulis peroleh. Secara lebih jelasnya penulis paparkan sebagai berikut. 

Ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar yang ada sebanyak 8 kelas. 

Selain ruang kelas,ada ruang pembelajaran sebagai penunjang,yaitu ruang 

laboratorium,  perpustakaan  dan beberapa jenis ruangan yang menunjang 

proses akademik. Ruang Guru Quran Hadist  Madrasah  Aliyah miftahul 

Ulum berada di depan area Madrasah dan disampingnya terdapat  ruang 

TU. Sedangkan ruang guru berada disamping utara ruang Guru Quran 

Hadist  Madrasah  Aliyah Miftahul Ulum yang berdekatan mushola 

madrasah. Disebelah ruang guru  terdapat deretan ruang kelas. 

Berkaitan hal tersebut,secara detail penulis tuliskan sebagai berikut:
61

 

Tabel I.5. Perabot ruang kelas (belajar) 

No. 

Jumlah 

ruang 

kelas 

Perabot 

Jumlah dan 

kondisi meja 

siswa 

Jumlah dan kondisi 

kursi siswa 

Almari + rak 

buku/alat 
Papan tulis 

B
ai

k
 

R
u
sa

k
  

Jm
l 

 

B
ai

k
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u
sa

k
  

Jm
l 

 

B
ai

k
 

R
u
sa

k
  

Jm
l 

 

B
ai

k
 

R
u
sa

k
  

Jm
l 

 

1 8 59 25 84 130 40 170 - 3 3 6 2 8 
 

No. Ruang Baik  Rusak ringan  Rusak berat   Jumlah   

1.  Ruang kelas 6 2 - 8 

2.  Ruang Guru  1 - - 1 

3.  Ruang Kepala  1 - - 1 

4.  Perpustakaan  - 1 - 1 

5.  Toilet Guru  1  - 1 

6.  Toilet siswa  - 1 - 1 
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B. Deskripsi Data 

Penelitian kualitatif ini berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi 

peneliti yang dilakukan di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kedungpanji 

Magetan. Berikut ini adalah hasil wawancara dari penelitian peran supervisi 

manajerialkepala sekolah dalam manajemen berbasis madrasah di Madrasah 

Aliyah Miftahul Ulum Kedungpanji. 

1. Tujuan Supervisi Manajerial Kepala Sekolah dalam Manajemen 

Berbasis Madrasah di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kedungpanji 

Kepala sekolah Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kedungpanji dalam 

melaksanakan supervisi manajerial di sekolah bertujuan untuk mengawasi, 

membina , dan mengevaluasi administrasi sekolah yang meliputi, kesiswaan, 

kurikulum ,sarpra, dll dengan instrument yang terstandarisasi dari Kemenag. 

Supervisi manajerial kepala sekolah harus mempunyai tujuan 

supervisi untuk kemajuan sekolah dalam jangka panjang.Dari hasil 

wawancara dengan bapak Munirul Ihwan selaku kepala sekolah menjelaskan: 

“Di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kedungpanji Magetan,sistem 

pendidikan atas kepemimpinan kepala sekolah berjalan bersama 

dengan para waka, bendahara, guru, karyawan, komite sekolah,dan 

masyarakat dalam kegiatan pendidikan dan pengembangan program 

sekolah.Hal ini sangat membantu dalam mengembangkan manajemen 

sekolah yang baik. Tujuan dari supervisi manajerial ini adalah 

merencanakan, memantau, membina, mengevaluasi, dan melakukan 

tindak lanjut dari objek yang disupervisi yaitu kelengkapan 

administrasi bagian kurikulum, kesiswaan, sarpra, dll.Semua 

stakeholder sekolah harus selalu transparan dan komunikatif dalam 

proses pendidikan maupun antar personal. Tujuan secara makro dari 

supervisi adalah untuk membentuk madrasah yang unggul yang 

lulusannya dapat bersaing setelah lulus.  ”
62
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Kepala sekolah mempunyai prinsip yang kuat dalam pelaksanaan 

supervisi manajerial di sekolah. Sifat demokratis dan objektif demi mencapai 

tujuan bersama dengan pendekatan dan pembinaan secara kekeluargaan 

dikembangkan di MA Miftahul Ulum. Seperti yang dituturkan sebagai 

berikut: 

“Prinsip dari supervisi ini selaras dengan visi misi sekolah. Yang 

paling utama dalam supervisi ini adalah selalu adanya perbaikan 

secara berkala dalam pendidikan di madrasah ini. Kami di Madrasah 

ini seperti keluarga, yang tua mengemong yang muda begitu pula 

yang muda membantu yang tua jika ada kesulitan. Dalam hal 

pengawasan dan pembinaan saya demokratis dalam hal 

menyampaikan pendapat. Bagian waka maupun staf dan guru boleh 

menyampaikan pendapat. Begitu pula para guru, staf dan waka selama 

ini mudah dibina dan mau dievaluasi untuk tujuan sekolah yang lebih 

baik selagi sesuai dengan tugasnya.”. 
63

 

 

Keterangan serupa juga disampaikan oleh K.A. TU bapak Sugeng 

winoto: 

Supervisi manajerial adalah bagian rutin dari agenda sekolah ini. Hal 

ini rutin dilakukan setiap bulan, setiap semester dan setiap akhir tahun 

ajaran. Kegiatan ini untuk mengontrol dan mengukur keberhasilan 

program sekolah dalam penerapannya.”
64

 

 

Berdasarkan hasil observasi pada hari itu dilakukan supervisi bulanan 

di ruang guru yang dihadiri oleh seluruh pegawai dan staff dalam 

ruang guru. Agenda pada hari itu adalah evaluasi setelah ujian 

semester dan pematangan untuk agenda semester yang saat ini 

dilakukan. Supervisi dipimpin langsung oleh bapak kepala sekolah 

yang didampingi oleh waka kurikulum
65

.  

 

Dari hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa peran 

supervisi manajerial kepala sekolah di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum 

Kedungpanji Magetan bertujuan untuk membina para guru, waka, dan staf 

dengan azas kekeluargaan yang harmonis dan demokratis untuk mencapai 
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tujuan bersama dalam manajemen madrasah yang inovatif dan efektif. Selain 

untuk tujuan diatas, supervisi ini bertujuan untuk membentuk madrasah 

unggul yang lulusannya mampu bersaing dalam masyarakat.  

 

2. Aspek- Aspek dalam Pelaksanaan Supervisi Manajerial Kepala Sekolah 

dalam Manajemen Berbasis Madrasahdi Madrasah Aliyah Miftahul 

Ulum Kedungpanji 

a. Supervisi Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan  

Dalam melaksanakan supervisi terhadap standar pendidikan dan 

tenaga pendidik di sekolah ini, Dari hasil wawancara dengan bapak 

Munirul Ihwan selaku kepala sekolah menjelaskan: 

”Dalam memilih pendidik dan tenaga pendidik, kami mengacu pada 

standar tenaga pendidik nasional yaitu Guru memiliki kualifikasi 

akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV), guru 

pelajaran mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya, guru 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai 

dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Selain itu guru menguasai 

materi pelajaran yang diampu serta mengembangkannya dengan 

metode ilmiah. Dalam pelaksanaan standar ini seacara umum sudah 

terlaksana meski ada beberapa yang belum terlaksana diantaranya 

guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikanya 

16 orang. Yang tidak sesuai latar belakang 4 Orang (S.H.I mengajar 

TIK, PAI mengajar Panjaskes, Syari’ah mengajar Sosiologi, S.Pd 

bidang B. Indonesia mengajar Ekonomi. Hal ini dikarenakan mereka 

adalah tenaga bantu dan factor lain di luar standar penerimaan, tapi 

kami terus berusaha untuk memenuhi standar secara total”
66

. 

 

Keterangan lain disampaikan oleh ibu Rofiatus Sholihah selaku 

bendahara: 

“Supervisi manajerial dilakukan terhadap tenaga pendidik dan standar 

pendidikan untuk memastikan bahwa visi misi sekolah dapat 

terlaksana dengan adanya mereka meskipun dalam penerapan belum 

sempurna karena beberapa factor”
67

. 
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Berdasarakan hasil wawancara diatas, standar tenaga pendidikan yang 

mengacu pada standar nasional secara umum sudah diterapkan tapi belum 

semuanya karena adanya faktor eksternal di luar standar nasional pendidikan. 

b. Supervisi Standar Sarana Dan  Prasarana 

Dari hasil wawancara dengan bapak Munirul Ihwan selaku kepala 

sekolah menjelaskan: 

“Standar yang terus kami usahakan untuk diterapkan dalam sarana dan 

parasarana adalah disesuaikan dengan standar nasional. Lahan 

Madrasah berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya 

yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki 

akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Madrasah memiliki 

prasarana yang lengkap diantaranya Madrasah memiliki ruang kelas 

dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan, lapangan, 

laboratorium, perpustakaan, gudang, dan MCK. Dari semua sarpras 

diatas sudah kita miliki secara penuh namun tetap memiliki kendala 

yang saat ini kita hadapi adalah pemenuhan standar tidak secara penuh 

tapi layak untuk digunakan. Factor pendanaan menjadi kendala yang 

menyebabkan hal tersebut. Untuk rencana kedepan fasilitas akan terus 

kita tambah bekerja sama dengan yayasan dan stakeholder”
68

.  

 

Menurut keterangan bapak Sugeng winoto : 

“Sampai saat ini pengaturan sarpras dilakukan secara bertahap. Kita 

mendahulukan sarpras urgen seperti kelas, lab, wc dan lapangan. Hal 

ini dikarenakan kondisi keuangan yang harus diatur untuk kegiatan 

belajar mengajar. Seacara rutin setiap tahun kita tambahkan sarpras 

baru dan mengganti sarpras rusak.”
69

 

 

Peneliti melihat bahwa sekolah ini memiliki masjid, ruang belajar, 

lapangan dan fasilitas penunjang belajar yang baik dan layak untuk 

digunakan dalam pembelajaran. Beberapa permasalahannya adalah satu 
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ruangan dipakai untuk 2 fungsi seperti ruang perpus dan ruang kesehatan 

yang disekat.
70

 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa item – item 

untuk sarana dan prasarana sudah dimiliki dengan kondisi layak meski 

belum semuai standar tapi secara umum sudah mampu memenuhi 

kebutuhan dalam proses belajar mengajar.  

c. Supervisi Standar Pengelolaan 

Dari hasil wawancara dengan bapak Munirul Ihwan selaku kepala 

sekolah menjelaskan: 

“Patokan pembelajaran kami sesuaikan dengan visi misi sekolah dan 

intruksi dari pusat. Selain itu Madrasah memiliki rencana kerja jangka 

menengah (empat tahunan) meskipun belum sempurna dan rencana 

kerja tahunan. Madrasah melaksanakan pendayagunaan pendidik dan 

tenaga kependidikan. Dalam hal ini pembinaan dan pemaksimalan 

pendidikan dalam melaksanakan tugasnya”.
71

 

 

Keterangan lain menurut ibu Rofiatus Sholihah: 

“Selain pengelolaan pembelajaran, pengelolaan keuangan menjadi 

dilakukan secara hati- hati agar pengeluaran tidak terlalu banyak. Hal 

ini karena sumberdana dara madrasah terbatas dari siswa dan bantuan 

pemerintah. Sekolah swasta memang berbeda dengan sekolah negeri 

dalam hal pembiayaan”
72

. 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui pelaksanaan 

pengelolaan mengacu pada standar nasional meskipun belum berjalan 

sempurna tapi sudah dilaksanakan. Beberapa aspek yang mengalami 

penyempurnaan diantaranya renacana 4 tahunan. Selain itu pengelolaan 
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keuangan dilakukan secara hati- hati dengan menggunakan anggaran 

disesuaikan dengan keuangan agar tidak terjadi kerugian 

d. Supervisi Standar Kelulusan 

Dari hasil wawancara dengan bapak Munirul Ihwan selaku kepala 

sekolah menjelaskan :  

“Untuk lulusan, kami sangat memperhatikan kualitasnya, kami 

berusaha memuhi sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan 

siswa. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat melibatkan 

partisipasi siswa, pembentukan karakter siswa, pembentukan moral 

dan etika siswa.  Siswa juga dibekali dengan kemampuan berbahasa 

asing yang membantu mereka untuk masa depannya. Permasalah yang 

kami hadapi adalah pemerataan hardskill dan sofkill siswa yang tidak 

sama meskipun melaui proses yang sama. Hal dikarenakan tingkat 

kemapuan siswa yang beragama. Kami juga rutin memberikan 

informasi untuk keperguruan tinggi agar siswa mau melanjutkan ke 

jenjang selanjutnya”.
73

 

Dari wawancara diatas standar kemampuan lulusan sudah 

ditetapkan dalam sekolah ini, permasalahan yang dihadapai adalah tingkat 

skill output siswa yang beragama karena factor tingkat kemapuan yang 

berbeda.   

 

3. Tahap-Tahap Pelaksanaan Supervisi Manajerial Kepala Sekolah dalam 

Manajemen Berbasis Madrasahdi Madrasah Aliyah Miftahul Ulum 

Kedungpanji 

Pelaksanaan supervisi manajerial kepala sekolah mengacu pada berkas 

instrumen dari Kemenag yang langsung diawasi oleh kepala sekolah meliputi 

administrasi kesiswaan, kurikulum, sarpra, layanan khusus, dll. Tahapan 
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pelaksanaan supervisi manajerial dilaksanakan sesuai dengan yang 

diungkapkan kepala sekolah segaia berikut:
74

 

“Pengawasan ini saya mulai dari rencana pengembangan sekolah 

dengan prota dan promes dalam rapat awal tahun. Selain itu ada RPM 

dari Kemenag dalam rencana pengawasan manajerial. Seiring waktu 

berjalan, program madrasah yang sudah berjalan dipantau terus 

perkembanganya. Dan dari sisi administrasi sekolah juga dipantau bila 

ada masalah di bagian kesiswaan, kurikulum, sarpra, dll.” 

Pelaksanaan supervis manajerial kepala sekolah meliputi pemantauan 

dan pembinaan kepada guru dan staf dengan prinsip pengawasan demokratis 

dan tegas. Seperti yang dituturkan kepala sekolah MA Miftahul ulum di 

bawah ini:
75

 

“Penyelesaian masalah, misalnya kekurangan sarpra atau masalah 

kenakalan remaja biasanya dengan teknik pendekatan individual dan 

kelompok sesuai dengan kompleksitas masalah. Kalau untuk personal 

langsung saya datangi anak atau guru yang mungkin perlu untuk 

dikomunikasikan dengan kekeluargaan. Jika permasalahan atau 

kekurangannya harus didiskusikan dalam rapat, maka ya kita 

kumpulkan semua yang bersangkutan. Pada intinya evaluasi dan 

pembinaan selalu dilakukan berkala dari buka sekolah sampai pulang 

sekolah.” 

 

Kegiatan supervisi dilakukan harian, bulanan dan tahunan dengan 

intens untuk mengetahuai secara pasti keadaan sebenarnya sekolah baik dari 

murid, guru dan staf. Selain itu pegembangan sekolah berbasis madrasah juga 

dipantau dan dibina dari program unggulan yang sudah terlaksana. Seperti 

yang diungkapkan dalam wawancara dengan kepala sekolah berikut ini:
76

 

“Pengawasan dimulai dari jam masuk pagi, dengan mengawasi 

kedisplinan guru, siswa dan staf sekolah. Semua harus mengikuti 

agenda sholat dhuha dan mengaji bersama. Selain itu, saya juga 

berkunjung mengitari kelas-kelas setiap hari mengecek siswa. Kalau 

absensi guru ya dicek di kantor TU. Jika ada program sekolah yang 
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perlu disampaikan, maka dibuatlah rapat intern dengan guru dan staf, 

dan jika perlu juga mendatangkan komite sekolah. Apalagi madrasah 

kami sedang mengembangkan kewirausahaan dengan bekerjsama 

dengan pihak-pihak investor. Siswa kami kembangkan dengan 

pengetahuan bermacam-macam jenis usaha sesuai bakat minat 

masing-msaing. Di bidang kurikulum ya dicek terus untuk RPP dan 

KBM berkala. Nah, kalo bidang sarpra, kami berusaha mewujudkan 

fasilitas yang lebih lengkap untuk sekolah, maka manajemen sarpra 

selalu dipantau dan harus sesuai dengan alokasi dana. Di bidang 

keuangan, bendahara harus selalu laporan setiap hari dan berkala 

untuk pengerjaan keuangan yang efisien dan efektif. Dan di bidang 

humas, kami berusaha menjalin kemitraan dengan masyarakat desa 

Kedungpanji yang merupakan keluarga bagi kami. Kami pernah 

meminta permohonan tenaga bantu membangun masjid sekolah yang 

merupakan dari penduduk desa. Disini, saya selalu membina dengan 

memberi masukan, dan menerima masukan juga dari semua pihak 

untuk kemajuan sekolah. Setelah pelaksanaan program, saya 

memantau semua langsung ataupun dari sumber perorangan.”. 

 

Pengawasan atau supervisi memang sudah menjadi tugas wajib kepala 

sekolah dari standar kemampuan kepala sekolah, yaitu manajerial yang intinya 

malakukan pengawasan bagian administrasi dalam pengelolaan untuk 

menuunjang pembelajaran dan seluruh kegiatan sekolah. 

 

4. Tindak Lanjut Pelaksanaan Supervisi Manajerial Kepala Sekolah dalam 

Manajemen Berbasis Madrasahdi Madrasah Aliyah Miftahul Ulum 

Kedungpanji 

Kepala sekolah mempunyai tugas menindaklanjuti hasil evaluasi dari 

supervisi manajerial dari administrasi sekolah yang sudah dilaksanakan. Ada 

poin-poin penting yang dibenahi sehingga sesuai dengan visi, misi dan tujuan 



 

 

sekolah yang direncanakan dari awal.Beliau mengungkapkannya sebagai 

berikut:
77

 

“Setelah perencanaan, dan pelaksanaan program sekolah, pengawasan 

turut serta dilakukan bersamanya. Maka saya biasanaya melaksanakan 

tindak lanjut (follow-up) dengan evaluasi yang sudah dilakukan dari 

catatan-catatan tertentu pribadi di sebuah rapat sekolah pada akhir 

semester. Dan untuk mempersiapkan pengawasan program ke depan 

ini diperlukan adanya pembenahan, bisa mengurangi atau menambah 

hal yang penting dilakukan dari administrasi keseluruhan, dari 

kesiswaan, sarpra, kurikulum, humas dan lainnya.”. 

 

Selain itu, pengukuran/penilaian dari evaluasi pengawasan sangat 

berperan penting pada identifikasi masalah dan pemecahannya. Penilaian 

terhadap waka, staf , dan guru baik secara akademik maupun interpersonal ini 

dilakukan kepala sekolah secara berkala dan dengan metode pendekatan 

supervisi sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dituturkan kepala sekolah sebagai 

berikut:
78

 

“Jika diperlukan maka, pembinaan ini bisa berupa intern dari kepala 

sekolah dengan pengarahan dan pelaksanaan poin-poin penting setelah 

dievaluasi. Selain itu, saya mengikutkan guru dan staf pada kegiatan 

workshop sesuai dengan tugas masing-masing untuk mengembangkan 

kemampuan dan berinovasi untuk keperluan sekolah.”. 

 

Supervisi merupakan pengawasan yang dilakukan kepala sekolah 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut dengan 

pendektatan secara langsung maupun tidak lnsung. Dan teknik-teknik yang 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan. MA Miftahul ulum 

merupakan sekolah berbasis madrasah yang terletak di desa Kedungpanji 

mengembangkan program sekolah agamis, mandiri dengan wirausaha, dan 
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optimalisasi kemampuan akademik. Kepala sekolah mengawasi program 

tersebut dari awal sampai akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV  

ANALISIS DATA PERAN SUPERVISI MANAJERIAL   

KEPALA SEKOLAH DALAM MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH  

 

A. Tujuan Supervisi Manajerial Kepala Sekolah dalam Manajemen 

Berbasis Madrasah di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kedungpanji  

Berdasarkan penelitian dari peran supervisi manajerial kepala 

sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis madrasah di MA Miftahul 

Ulum Kedungpanji ditemukan data pelaksanaan supervisi keseluruhan dari 

akhir sampai akhir yang bertujuan untuk pembinaan guru, staf dan siswa 

kegiatan belajar mengajar yang lebih baik. Selain itu, program sekolah yang 

sudah direalisasikan semakin maksimal dari pengawasan kepala sekolah 

dalam aspek pengelolaan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarpra, 

kesiswaan maupun kurikulum.   

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan dalam tujuan pengawasan 

yaitu sebagai berikut:
79

 

1. Membina kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan 

pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah dalam merealisasikan 

tujuan tersebut.  

2. Memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru untuk mempersiapkan 

peserta didik menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif.  
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3. Membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis 

terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan-kesulitan belajar mengajar 

serta menolong mereka merencanakan perbaikan.  

4. Meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru serta warga sekolah lain 

terhadap cara kerja yang demokratis dan komprehensif serta memperbesar 

kesediaan untuk tolong menolong.  

5. Memperbesar semangat guru-guru dan meningkatkan motivasi berprestasi 

untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam profesinya,  

6. Membantu kepala sekolah untuk mempopulerkan pengembangan program 

pendidikan disekolah kepada masyarakat.  

7. Melindungi orang-orang yang disupervisi terhadap tuntutan-tuntutan yang 

tidak wajar dan kritik-kritik yang tidak sehat dari masyarakat.  

8. Membantu kepala sekolah dan guru dalam mengevaluasi aktivitasnya 

untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik.  

9. Mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan di antara guru.  

Dalam menetapkan tujuan dalam supervisi secara umum mengacu 

pada tujuan nasional khususnya tujuan pendidikan nasional. Supervisi 

bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. MA Miftahul Ulum 

mempunyai tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah ini. 

Maka dari segi administrasi penunjang pendidikan perlu diawasi dan dibina 

supaya program manajemen berbasis madrasah yang merupakan 

implementasi dari program unggulan pendidikan dapat berjalan kondusif. 

Acuan umum dalam supervisi dalam sekolah ini sesuai dengan teori di atas, 



 

 

tapi memiliki perbedaan secara khusus menyesuiakan dengan kondisi 

daerah tersebut seperti tujuan untuk mendapatkan kearifan lokal dan 

karakter daerah misalnya dalam seni budaya dan ilmu adab. Selain itu 

dalam penjelasan dari wawancara dengan kepala sekolah dapat disimpulkan 

bahwasanya supervisi manajerial ini harus mengacu pada tujuan utama dan 

visi misi sekolah sehingga semua stakeholder di sekolah dapat bekerjasama 

dalam proses evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kemajuan 

sekolah lebih baik ke depannya. Para stakeholder sekolah menjadi lebih 

kompak karna koordinasi dan kemauan /kesadaran pribadi atas tugas dan 

wewenang masing-masing. 

B. Aspek- Aspek dalam Pelaksanaan Supervisi Manajerial Kepala 

Sekolah dalam Manajemen Berbasis Madrasahdi Madrasah Aliyah 

Miftahul Ulum Kedungpanji 

Penerapan ini sudah sebagian sesuai dengan teori supervisi manajerial 

yang menitikberatkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi 

yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya 

pembelajaran. Sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala 

sekolah dan tenaga kependidikan di sekolah di bidang administrasi sekolah 

yang meliputi:  

1. Administrasi kurikulurn.  

2. Administrasi keuangan.  

3. Administrasi sarana dan prasarana perlengkapan.  

4. Administrasi tenaga kependidikan.  



 

 

5. Administrasi kesiswaan. 

6. Administrasi huhungan dan masyarakat. 

7. Administrasi persuratan dan pengarsipan
80

 

Dalam penerapan supervisi manajerial di sekolah ini terdapat 

beberapa aspek yang menjadi objek supervisi yaitu supervisi standar 

pendidik dan tenaga kependidikan pada standar tenaga pendidik nasional 

yaitu Guru memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau 

diploma empat (D-IV), guru pelajaran mengajar sesuai dengan latar 

belakang pendidikannya, guru merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran. 

Selain itu guru menguasai materi pelajaran yang diampu serta 

mengembangkannya dengan metode ilmiah. Dalam pelaksanaan standar ini 

seacara umum sudah terlaksana meski ada beberapa yang belum terlaksana 

diantaranya guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang 

Untuk standar sarana dan  prasarana, lahan Madrasah berada di 

lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan 

dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam 

keadaan darurat. Madrasah memiliki prasarana yang lengkap diantaranya 

Madrasah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai 

ketentuan, lapangan, laboratorium, perpustakaan, gudang, dan MCK. 

Standar Pengelolaan disesuaikan dengan visi misi sekolah dan 

intruksi dari pusat. Selain itu Madrasah memiliki rencana kerja jangka 
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menengah (empat tahunan) meskipun belum sempurna dan rencana kerja 

tahunan. Madrasah melaksanakan pendayagunaan pendidik dan tenaga 

kependidikan 

Standar Kelulusan mengacu pada pemenuhan pengalaman belajar 

yang dapat melibatkan partisipasi siswa, pembentukan karakter siswa, 

pembentukan moral dan etika siswa.  Siswa juga dibekali dengan 

kemampuan berbahasa asing yang membantu mereka untuk masa depannya.  

Dalam penerapan supervisi manajerial di sekolah ini dilaksanakan 

secara umum dan terus bertahap mengalami perbaikan dari tahun- ketahun. 

Aspek tenaga pendidik, lulusan, sarana prasarana dan pengelolaan sudah 

diterapakan meski masih da beberapa aspek yang memerlukan evaluasi 

secara berkala.  Supervisi manajerial memerlukan tahapan dan waktu yang 

tidak sedikit. Kendala di sekolah ini terdapat pada sumber pendanaan 

sekolah swasta yang terbatas.  Hal ini menjadi kendala utama perbaikan 

setiap aspek yang memerlukan pendanaan untuk perbaikan. Beberapa solusi 

yang coba dilakukan sekolah ini adalah dengan mengajak aktif yayasan 

dalam mengelola sekolah serta peran stakeholder dalam mengawal 

kebijakan sekolah. 

C. Tahap-Tahap Pelaksanaan Supervisi Manajerial Kepala Sekolah dalam 

Manajemen Berbasis Madrasah di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum 

Kedungpanji  



 

 

Manajemen Pendidikan secara umum proses pelaksanaan supervisi 

dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan,dan 

evaluasi adalah sebagai berikut:
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1. Perencanaan  

Kegiatan perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi 

permasalahan, yakni mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu 

disupervisi. Identifikasi dilaksanakan dengan menganalisis kelebihan, 

kekurangan, peluang, dan ancaman dari aspek kegiatan pembelajaran 

yang dilaksanakan oleh guru agar supervisi lebih efektif dan tepat 

sasaran. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan 

supervisi adalah:  

a. Mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi,  

rapat staf.  

b. Mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data 

yang dikumpulkan.  

c. Mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan  

d. Menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya.  

e. Menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau 

meningkatkan profesionalisme guru.  

2. Pelaksanaan  
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Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan 

untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan guru. Kegiatan 

pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor 

kepada guru agar pelaksanaan dapat efektif harus sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan. supervisi tidak berhenti pada 

selesainya pemberian bantuan dan terlaksananya teknik supervisi 

melainkan ada follow up untuk melihat keberhasilan proses dan hasil 

pelaksanaan supervisi. Sehingga kegiatan evaluasi perlu dilaksanakan.  

3. Evaluasi  

Kegiatan  evaluasi  merupakan  kegiatan  untuk  menelaah  

keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi 

dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ditujukan 

kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. 

Hasil dari evaluasi supervisi akan dijadikan pedoman untuk menyusun 

program perencanan berikutnya.  

Evaluasi berpedoman pada tujuan yang telah ditetapkan dan tujuan 

supervisi dirumuskan sesuai dengan corak dan tujuan sekolah.Banyak 

ahli supervisi yang mengemukakan tiga langkah supervisi, yaitu 

pertemuan pendahuluan, observasi guru yang sedang mengajar, dan 

pertemuan.  

Tahapan dalam pelaksanaan pengawasan manajerial kepala sekolah 

di MA Miftahul Ulum kedungpanji melalui beberapa fase yaitu perencanaan 

dari rencana pengembangan sekolah dengan mendasar pada visi, misi dan 



 

 

tujuan sekolah. Selain itu, program yang dikembangkan untuk menunjang 

pembelajaran juga direncanakan diawal tahun seiring dengan perencanaan 

supervisi kepala sekolah dengan instrument RPM (Rencana Pengawasan 

Manajerial) pada bagian manajerial yang merupakan pengawasan kegiatan 

administrasi dan penunjang kegiatan belajar mengajar dan segala kegiatan 

sekolah.   

Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah melakukan evaluasi lewat 

penilaian terhadap program sekolah dari bagian aspek pengawasan 

manajerial yaitu penglolaan, tenaga pendidik dank kependidikan, sarpa dan 

lainnya secara berkala. Setelah evaluasi dilakukan maka, akan ada langkah 

berikutnya yaitu tindak lanjut.  

Supervisi yang sudah diimplementasikan di MA Miftahul Ulum ini 

sudah sesuai dengan teori supervisi manajerial. Proses supervisi merupakan 

rangkaian yang dilaksanakan ketika supervisi dilaksanakan.  

Tahapan supervisi manajerial secara praktek telah diterapkan oleh 

sekolah ini. Permasalahan yang muncul dalam tiga tahapan ini adalah 

konsistensi dalam melakukan supervisi. Permasalahan yang muncul 

dilapangan adalah supervisi dilaksanakan ketika sekolah akan di audit oleh 

pusat sebagai bagian dari standar. Hal ini menyebabkan pelaksanaan tiga 

tahapan supervisi tidak memiliki waktu yang cukup dalam perencanaan 

serta pelaksanaan yang dibuat secepatnya. Sehingga evaluasi yang 

seharusnya menjadi bahan perbaikan dibuat semudah mungkin agar 

memenuhi syarat untuk audit.  



 

 

 

D. Tindak Lanjut Pelaksanaan Supervisi Manajerial Kepala Sekolah 

dalam Manajemen Berbasis Madrasah di Madrasah Aliyah Miftahul 

Ulum Kedungpanji  

Tujuan program tindak lanjut supervisi adalah untuk menginventarisir 

kelemahan dan keunggulan program kegiatan dsekolah dan mengetahui 

materi dan metode pembinaan yang diperlukan  agar tepat sasaran. 

Penjelasan dari kepala sekolah MA Miftahul Ulum Kedungpanji 

mengungkapkan bahwa tindak lanjut supervisi administrasi manajerial 

sekolah dilakukan dengan pembinaan dan pembenahan masalah dari 

program yang diawasi.  

Menurut Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kependidikan 

Depdiknas, metode supervisi manajerial dapat dilakukan dengan berbagai 

cara sebagai berikut:
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1. Monitoring dan Evaluasi  

Monitoring merupakan kegiatan yang ditujuan untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanan penyelenggaraan sekolah, apakah sudah sesuai 

dengan rencana pengembangan sekolah, program-program, dan/atau 

standar yang telah ditetapkan, serta menemukan hambatan dari 

pelaksanaan program. Tahapan dalam monitoring yaitu menetapkan 

standar, mengukur prestasi, menganalisis apakah prestasi memenuhi  

standar, mengambil tindakan jika prestasi tidak sesuai dengan standar.  

                                                           
82

 Ibid., 267-268.  



 

 

Sedangkan evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan 

terlaksana program, memberi masukan dalam perncanaan tahun 

selanjutnya, dan memberikan penilaian sekolah.  

2. Diskusi Kelompok Terfokus  

Hasil monev disampaikan dalam forum diskusi kelompok. 

Supervisor sebagai fasilitator dan narasumber dalam memberikan 

masukan untuk kemajuan sekolah.  

3. Metode Delphi  

Metode Delphi digunakan untuk membantu merumuskan visi, misi 

dan tujuan sesuai dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah dalam 

Rencana Pengembangan Sekolah.  

4. Workshop  

Penyelenggaraan workshop atau lokakarya disesuaikan dengan 

tujuan dan urgensinya, misalnya diselenggarakan bersama dengan 

Kelompok Kerja Kepala Sekolah dalam hal pengembangan kurikulum, 

sistem administrasi, peran masyarakat, sistem penilaian, dll.   

Menurut teori hasil analisis supervisi dimanfaatkan dan 

ditindaklanjuti dengan pogram pembinaan dan pemantapan instrumen, 

sebagai berikut:
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1. Pembinaan           

Kegiatan pembinaan dapat berupa pembinaan langsung dan tidak 

langsung. Pembinaan langsung dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya 
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khusus, yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. 

Sedangkan pembinaan tidak langsung dilakukan terhadap hal-hal yang 

sifatnya umum yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh 

hasil analisis supervisi.  

2. Pemantapan Instrumen Supervisi  

Kegiatan memantapkan instrumen supervisi dapat dilakukan 

dengan cara diskusi kelompok oleh para supervisor tentang instrumen 

supervisi akademik maupun instrumen supervisi non akademik.  

Disekolah ini metode dalam pelaksaaan supervisi monitoring 

menggunakan angket sebagai dokumentasi ( terlampir), metode workshop 

dan diskusi. Dengan adanya metode ini terbukti mengatasi masalah dalam 

pendidikan seperti masalah sarana dan prasarana yang terkontrol dengan 

angket tersebut, serta permasalah dalam proses belajar mengajar dapat 

diketahui dengan adanya diskusi atau workshop. Hal ini membuat pemetaan 

masalah untuk supervisi selanjutnya lebih terarah untuk aspek yang 

mendesak untuk dipernbaiki 

Permasalah yang muncul dari hasil ini adalah tindak lanjut dari 

supervisi ini yang sering terlambat atau bahkan tidak ada tindak lanjut 

setelah adanya identifikasi masalah. Hal ini sering menjadi masalah dalam 

supervisi saat semua tahapan diterapkan sesuai standar tetapi tindak lanjut 

setelahnya tidak ada atau terlambat. 

Tidak lanjut dari supervisi sering menjadi masalah yang terjadi dalam 

penerapan supervisi. Disekolah ini tindak lanjut untuk perbaikan sarpras 



 

 

terus dilakukan menyesuaikan dengan anggaran dan bantuan dari yayasan. 

Kualitas tenaga pengajar dan kualitas dalam pembelajaran juga diberikan 

pelatihan dalam mengelola pembelajaran. Untuk beberapa masalah bisa 

diatasi dengan adanya tindak lanjut supervisi. Permasalahan yang tersisa 

adalah perbaikan sarpras yang standar memadai serta kesejahteraan 

pendidikan yang perlu di perhatikan.  

Kesejahteraan pendidik selalu menjadi permasalahan komplek yang 

masuk dalam dunia pendidikan. Gaji pendidik  terutama guru honorer yang 

dibawah standar UMP menjadi masalah yang menyebabkan proses belajar 

mengajar tidak maksimal karena pengajar tidak fokus dalam pembelajaran. 

Pembelajaran hanya di fokuskan untuk menyelesaikan tugas secara 

administrasi. Hal ini tentu berpengaruh terhadap standar kelulusan peserta 

didik. Selain pelatihan metode mengajar dan proses belajar, mungkin lebih 

baik jika sekolah memberikan pelatihan kewirausahaan kepada guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan supervisi manajerial kepala sekolah dalam manajemen 

berbasis madrasah di MA Miftahul Ulum Kedungpanji meliputi tujuan 

untuk perbaikan mutu pendidikan, peningkatan kualitas proses 

pembelajaran dengan administrasi penunjang pendidikan antara lain 

sarana dan prasana yang memadai, pengelolaan dana keuangan yang 

tepat, dan tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai..  

2. Tahapan pelaksanaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi. Aspek yang menjadi sasaran supervisi meliputi aspek standar 

tenaga pendidik, aspek standar sarana prasarana, standar kelulusan dan 

standar pengelolaan. Metode yang digunakan dalam supervisi 

manajerial kepala sekolah dalam manajemen berbasis madrasah 

meliputi metode delphie, workshop dan diskusi rutin. 

3. Tindak lanjut dari pelaksanaan supervisi manajerial kepala sekolah 

dalam manajemen berbasis madrasah di MA Miftahul Ulum 

Kedungpanji yaitu pembinaan dan pemantapan instrument supervisi 

manajerial yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan sekolah 

dan keberhasilan program unggulan sekolah. 

 

 

 

 



 

 

B. Saran 

1. Bagi Kepala sekolah 

Untuk lebih meningkatkan supervisi secara berkala untuk identifikasi 

masalah yang selalu berubah dan tindak lanjut yang tepat setelahnya 

2. Bagi Guru 

Senantiasa mendidik siswa dengan hati, bukan hanya sekedar 

menggugurkan kewajiban. Senantiasa meningkatkan keilmuannya 

sehingga menghasilkan generasi muda yang berkualitas dan berilmu. 

Senantiasa meningkatkan kreatifitas dalam mengajar agar 

memudahkan siswa dalam memahami pelajaran 

3. Bagi siswa  

Senantiasa mematuhi dan mengamalkan setiap ajaran dari guru, 

menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari - hari 
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