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ABSTRAK 

Susanti, Yiyin. 2020. Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kualitas 

Kinerja Guru di MAN 2 Ponorogo. Skripsi. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Fata Asyrofi 

Yahya, M.Pd.I.. 

Kata kunci: Supervisi Akademik, Kinerja Guru 

Supervisi akademik bertujuan memberikan bantuan berupa pembinaan, bimbingan, dan arahan dari 

kepala madrasah kepada guru dan personalianya dalam upaya meningkatkan kualitas mutu layanan dan 

kualitas prestasi siswa supaya lebih maju dan unggul. Dengan adanya kinerja guru yang semakin meningkat 

maka tujuan supervisi akademik telah tercapai.  MAN 2 Ponorogo adalah salah satu sekolah favorit di 

Ponorogo, sekolah ini dijadikan penelitian karena peneliti tertarik dengan bagaimana pelaksanaan supervisi 

akademik kepala madrasah dalam meningkatkan kualitas kinerja guru. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan model dan teknik supervisi akademik kepala 

madrasah dalam meningkatkan kualitas kinerja guru,  (2) menjelaskan indikator keberhasilan supervisi 

akademik kepala madrasah dalam meningkatkan kualitas kinerja guru, dan (3) menjelaskan faktor 

pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah dalam meningkatkan 

kualitas kinerja guru. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan datanya dengan menggunakan 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data menggunakan dua teknik 

yaitu teknik pengamatan tekun dan teknik triangulasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan empat 

alur kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Model yang 

digunakan dalam pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah dalam meningkatkan kualitas kinerja 

guru di MAN 2 Ponorogo yaitu: a) model tradisional, b) model ilmiah, dan c) model klinis. Penggunaan 

model tersebut disesuaikan dengan tingkat permasalahan yang dimiliki guru dilihat dari temuan data oleh 

kepala madrasah. Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan supervisi yaitu teknik individu dan juga teknik 

kelompok. Teknik individu dilakukan melalui a) teknik menggunakan alat-alat elektronik dan b) teknik 

menggunakan pertemuan informal. Adapun Teknik Kelompok yang digunakan yaitu menggunakan teknik 

rapat guru, diskusi, dan kunjungan kelas. Kedua, Indikator keberhasilan pelaksanaan supervisi akademik 

kepala madrasah dalam meningkatkan kualitas kinerja guru di MAN 2 Ponorogo antara lain:  a) peningkatan 

kedisiplinan guru b) penyegaran layanan proses belajar mengajar oleh guru dalam hal memberikan materi, 

metode dan strategi c) manajemen kelas yang semakin kondusif d) peningkatan hasil penilaian dan evaluasi 

prestasi peserta didik. Ketiga, Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan supervisi akademik 

kepala madrasah dalam meningkatkan kualitas kinerja guru di MAN 2 Ponorogo. Yakni faktor 

pendukungnya adalah : a) menghasilkan produk yang bermutu dan unggul. b) prestasi belajar siswa yang 

semakin meningkat. c) keadaan psikologi guru yang sehat. d) respon yang baik dari guru. e) komunikasi 

yang harmonis dan f) terciptanya suasana yang nyaman. Adapun faktor yang menghambat yaitu persoalan 

waktu. Masalah waktu menjadi satu-satunya hambatan dalam pelaksanaan supervisi akademik. Hal ini 

menjadikan kepala madrasah selalu menggunakan penjadwalan kegiatan yang disesuaikan dengan skala 

prioritas. Skala prioritas dimaksudkann untuk memetakan kegiatan yang sifatnya penting dan dapat 

menyusul.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah telah mencatat Indonesia telah merdeka tujuh puluh lima tahun lalu dan 

kita mengetahui bahwa tujuan pendidikan masih tetap untuk mercerdaskan kehidupan 

bangsa. Yang tertera dalam UUD 1945.1 Menilik keberlangsungan pendidikan di Indonesia 

telah terjadi beberapa kali perombakan seperti cara pandang (paradigma) yang dipakai, 

model dan metode pembelajaran, penekanan tujuan pendidikan dan lain sebagainya. Oleh 

sebab itu karena adanya kepentingan lain yang disembunyikan dalam dunia pendidikan, 

berdampak langsung pada hasil sumber daya manusia yang belum juga berkualitas dan 

kritis terhadap kekuasaan itu.  

Dalam proses berjalannya lembaga pendidikan tidak lepas dari dukungan supervisi 

yang mengontrol jalannya proses pendidikan. Supervisi sangat berpengaruh dalam 

menghasilkan layanan pendidikan, pembelajaran pendidik dan pendidikan yang bermutu. 

Pelaksanaan supervisi diharapkan mampu mempengaruhi kinerja guru serta 

mengembangkan kompetensi staff dalam melaksanakan kurikulum terbaru. Maka kepala 

sekolah harus betul-betul menguasai secara mendetail tentang kurikulum sekolah. Sangat 

mustahil seorang kepala sekolah mampu memberikan masukan, saran dan bimbingan 

sementara dirinya sendiri tidak menguasai dengan benar.2 

Menurut Direktorat Tenaga Pendidikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan 

Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, “para kepala sekolah baik suka 

maupun tidak suka haruslah siap menghadapi problema dan kendala dalam pelaksanaan 

                                                           
1 Y Suhardin, “Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan 

Kesejahteraan Umum”, Jurnal Hukum dan Pembagunan ( April 2012) 
2 Isjoni, Saatnya Pendidikan Kita Bangkit, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,2007) 
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supervisi akademik”. Kurangnya motivasi guru dan stigma negatif terhadap supervisi yang 

dinilai hanya bertugas memata-matai, menjadi salah satu kendala dalam menerapkan 

supervisi akademik yang efektif.3 

Menurut E. Mulyasa Kegiatan pokok supervisi akademik adalah melakukan 

pembinaan kepada guru dalam meningkatkan kualitas pembelajarannya. Sebagai dampak 

meningkatnya kualitas pembelajaran, tentu dapat meningkatkan pula prestasi siswa, serta 

meningkatlah kualitas lulusan sekolah. Jika perhatian supervisi sudah tertuju pada 

keberhasilan peserta didik dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan di 

sekolah, itu berarti bahwa supervisi tersebut sudah sesuai dengan tujuannya.4 

Salah satu aspek yang ikut mempengarui proses peningktan mutu pendidikan 

adalah fungsi dan peranan kepala sekolah sebagai orang dibalik dapuk pemimpinan 

lembaga pendidikan. Secara umum fungsi dan peran kepala sekolah adalah edukator, 

manajer, administrator, supervisor, leader, inovator serta motivator (EMASLIM). Salah 

satu fungsi dan peranan itu adalah supervisor. Karena salah satu fungsi ini seorang kepala 

sekolah mengukur, mengetahui, memetakan kemampuan sumber daya manusia di 

sekolahnya. Namun sayang, fungsi dan peranan penting itu belum bisa secara maksimal 

dilaksanakan oleh seluruh kepala sekolah. Walaupun ada pelaksanaannya, tetapi hal itu 

hanya sebagai formalitas tanpa hasil sesungguhnya. Hanya semata-mata untuk 

menggugurkan kewajibannya sebagai pimpinan sekolah.5 

Seorang supervisi dituntut untuk dapat membuat program supervisi, melaksanakan 

dengan pendekatan dan teknik yang tepat serta menindak lanjuti hasil. Dewasa ini juga 

menimbulkan masalah baru yaitu kepala sekolah dituntut untuk bisa membuat program lalu 

melaksanakan serta menindak lanjuti. Untuk kepala sekolah yang sudah berpengalaman 

hal ini menjadi biasa saja. Akan tetapi lain hal jika kepala sekolah yang baru saja dilantik. 

                                                           
3 Cucun Sunaengsih, Buku Ajar Pengelolaan Pendidikan (Sumedang: UPI Sumedang Press, 2017), 76. 
4 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 80. 
5 H. Usman, “Peranan dan Fungsi Kepala Madrasah”, Jurnal Tenaga Kependidikan (Maret 2008)  
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Pada kenyataanya di Indonesia sendiri belum ada jurusan khusus yang langsung 

menghasilkan kepala sekolah dan supervisor. Hal ini harus dipikirkan secara serius karena 

merupakan problematika dalam pelaksanaan supervisi akademik.6 

Fakta urgensi supervisi pendidikan dalam meningkatkan kinerja guru memiliki 

nilai penting dalam membangun tiang-tiang lembaga yang dipimpinnya. Keputusan untuk 

meningkatkan kualitas kemudian diarahkan menjadi keputusan yang sifatnya hanya 

mengambil keputusan sepihak sekaligus menurut perundangan. Oleh karenanya sulit 

berharap peningkatan kualitas guru jika proses yang berjalan melenyapkan peran 

operasional guru selama ini. Agak sukar berharap perubahan kalau UU guru masih 

melakukan klasifikasi yang tidak berkaca pada lapangan. 7 

Searah dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang luar biasa, tantangan dari 

peran dan tugas guru sebagai tenaga pendidik dalam memberikan pembelajaran semakin 

berat pula untuk dilalui. Guru sebagai komponen utama dalam dunia pendidikan dituntut 

untuk mampu mengimbangi bahkan melampui perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang berkembang dalam masyarakat. Dengan adanya fenomena perkembangan 

teknologi dapat dilihat, peran penting guru di sekolah diharapkan mampu mencetak peserta 

didik yang memiliki kompetensi tinggi dan siap menghadapi tantangan dengan percaya diri 

dan rasa yakin.8 

Salah satu yang menjadi penyebab utama rendahnya mutu pendidikan di Indonesia 

adalah rendahnya kinerja guru. Rendahnya kinerja guru dipengaruhi oleh banyak faktor, 

faktor itu bisa dari ekternal maupun internal. Salah satu faktor internal dalam proses 

meningkatkan kualitas kinerja guru yang harus dipertimbangan adalah disiplin kerja.  

Disiplin kerja yang terabaikan akan menjadi suatu kebiasaan yang buruk sehingga 

                                                           
6 Anisayahmai, “Supervisi Akademik Kepala Sekolah”, Jurnal Manajemen Pendidikan (September 2016) 
7 Eko Prasetyo, Guru: Mendidik Itu Melawan! (Yogyakarta: Resist Book, 2006), 55. 
8 Kunandar, Guru Professional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses 

dalam Sertifikasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 36.  
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menurunkan kinerja dalam menyelenggarakan proses pendidikan. Akibatnya, cita-cita 

pendidikan hanya menjadi impian saja.9 

Dari data tersebut jelaslah kinerja guru masih sangat rendah. Salah satu efek 

rendahnya tingkat kinerja guru yaitu kurang maksimalnya kegiatan belajar mengajar di 

kelas sehinga berdampak pada kualitas lulusan yang rendah. Jika kondisi tersebut tetap 

dibiarkan maka mutu yang dihasilkan lembaga madrasah semakin hari akan semakin 

rendah. Maka dari itu perlu dilakukan berbagai upaya kepala madrasah dalam mencegah 

permasalahan tersebut.  

Guru merupakan faktor utama dalam pelaksanaan belajar mengajar didalam 

pendidikan. Dengan demikian kinerja guru sangat penting untuk menciptakan kemampuan 

peserta didik langsung maupun tidak langsung. Proses belajar siswa ditentukan oleh pola, 

kurikulum, struktur sekolah, akan tetapi kemampuan guru untuk terus hadir dalam 

mengajar juga sangat penting. 

Guru memiliki kompetensi dan kedudukan sebagai tenaga pendidik yang 

professional pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan formal, 

seperti yang diatur dalam dalam pasal 2 UU No.14 tahun 2005. Berlanjut disebutkan bahwa 

guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta memiliki 

kompetensi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 7 UU RI No. 14 tahun 

2005). Kinerja guru dapat ditunjukkan dari besarnya kompetensi yang dimilikinya. 

Kompetensi tersebut meliputi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial dan profesioal.10 

Berdasarkan hal tersebut guru dituntut untuk memahami dan memiliki kualitas kinerja 

yang baik untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan tepat. Kinerja 

yang baik terlihat dari hasil yang diperoleh dalam penilaian prestasi dari peserta didik. 

                                                           
9 Barnawi dan Mohammad Arifin, Kinerja Guru Professional, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 109.  

10 Nurochim, Administrasi Pendidikan, (Bekasi: Gramata Publising, 2016), 190. 
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Pada pengamatan awal penelitian diketahui apabila, MAN 2 Ponorogo adalah 

sekolah berbasis islam yang memiliki visi menjadikan insan religious, insan yang unggul, 

insan yang berbudaya dan juga berintegritas tinggi. Madrasah yang didesain unggul karena 

sekolah memiliki banyak prestasi yang dihasilkan peserta didiknya, terbukti setiap ada 

perlombaan MAN 2 Ponorogo selalu mengikut sertanya perwakilan siswanya untuk 

mengikuti perlombaan hingga mencapai tingkat nasional.  

Berdasarkan hasil penemuan observasi peneliti mengetahui bahwa MAN 2 

Ponorogo adalah salah satu sekolah favorit di Ponorogo. Madrasah yang berada dibawah 

naungan Kementrian Agama Jawa Timur dan menjadi proyek menjadikan Madrasah 

Aliyah yang unggul se-Jawa Timur.  Madrasah Aliyah sebagai contoh lembaga yang 

mengembangkan keilmuan dan juga kereligiusan. Siswa MAN 2 Ponorogo selalu 

mendapatkan dukungan formal maupun non formal dari guru-guru dan juga kepala 

sekolah, sehingga peserta didik bersemangat belajar. MAN 2 Ponorogo memiliki 4 (empat) 

jurusan yaitu IPA, IPS, Agama dan Program 4 Semester. Proses pembelajarannya pun 

sudah berbasis teknologi seperti pengembangan website, UN berbasis komputer dan juga 

disusul baru-baru ini perpustakaan berbasis nasional dan juga menggunakan teknologi 

elektronik. 11 Berdasarkan hasil wawancara dengan waka kurikulum peneliti menemukan 

masalah positif yang berjalan dalam sistem pengawasan kepala madrasah dalam rangka 

meningkatkan kualitas kinerja guru di MAN 2 Ponorogo. Masalahnya adalah, berhasil 

tidaknya suatu lembaga pendidikan tergantung pada kepemimpinan kepala madrasahnya. 

Oleh sebab itu peran kepala madrasah sebagai supervisor sangat penting perannya dan 

penting pula untuk dilakukan. Sebab, kepala sekolah adalah seseorang yang dapat 

mempengaruhi guru dan guru merupakan SDM yang sangat berpengaruh dalam mencetak 

prestasi perserta didik dan juga mutu madrasah sesuai harapan. Positifnya adalah, 

diadakannya supervisi tiap bulan di MAN 2 Ponorogo memberi dampak pada 

                                                           
11 Data Observasi tanggal 01/5-II/2020 dalam lampiran penelitian 
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keberlangsungan kinerja guru setiap harinya. Hasil dari pelaksanaan itu dapat dilihat dari 

kedisiplinan guru berangkat dan pulang tepat waktu, adanya praktik langsung di kelas oleh 

guru dalam memberikan materi dan menggunakan stategi sangat kreatif. Adanya supervisi 

diharapkan mampu memberikan kemanfaatan dan menghasilkan mutu SDM guru yang 

berkompetensi dan timbulnya peningkatan kinerja yang semakin maju. Wawancara kecil 

teradap sebagian peserta didik juga yang dilakuakn peneliti, untuk mengetahui seberapa 

efektif kinerja guru. peneliti dapat menyimpulkan penemuan bahwa beberapa guru sangat 

kreatif memberikan mata pelajaran dengan cara yang berbeda dan kekreatifan itu dinilai 

sangat efektif untuk membangun kelas dengan suasana kondusif dan tidak memberikan 

efek bosan. Untuk menambah kekuatan dalam rangka meningkatakn kualitas kinerja guru, 

kepala madrasah juga mengadakan workshop setiap bulan dengan mengundang pembicara 

dari luar ataupun memanfaatkan guru senior untuk memberikan isian. Workshop dilakukan 

ketika mendapati problema dalam pembaharuan pembelajaran sehingga guru selalu update 

dengan persoalan dan mendapatkan penyegaran serta pemahaman langsung. Tema 

supervisi akademik di MAN 2 Ponorogo belum pernah dijadikan bahan penelitian 

sebelumnya. Itu salah satu alasan kuat peneliti mengambil tema supervisi akademik dalam 

meningkatkan kualitas kinerja guru di MAN 2 Ponorogo. Peneliti ingin membuktikan 

fenomena sistem pengawasan di MAN 2 Ponorogo serta mengetahui praktik pelaksanaan 

dan hasil yang didapatkan. 12  

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai” 

Pelaksanaan Supervisi Akademik Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Guru di MAN 2 

PONOROGO”. 

 

 

                                                           
12 Wawancara dengan Waka Kurikulum sekaligus Guru pada hari kamis, 9 Januari 2020 
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B. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian yang akan dilakukan adalah Pelaksanaan Supervisi Akademik 

dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Guru. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Model dan teknik yang digunakan dalam Supervisi Akademik Kepala 

Madrasah dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Guru di MAN 2 Ponorogo?  

2. Bagaimana Keberhasilan Supervisi Akademik Kepala Madrasah dalam Meningkatkan 

Kualitas Kinerja Guru di MAN 2 Ponorogo ? 

3. Apa sajakah faktor penghambat dan faktor pendukung Supervisi Akademik Kepala 

Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di MAN 2 Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan, Model dan teknik Supervisi 

Akademik dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Guru di MAN 2 Ponorogo 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis Keberhasilan Supervisi Akademis Kepala 

Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Guru di MAN 2 Ponorogo 

3. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam 

penerapan model Supervisi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja 

Guru di MAN 2 Ponorogo 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu dalam bidang manajemen pendidikan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan  mampu memberikan kontribusi keilmuan untuk 

menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya terutama pada 

peningkatan kualitas kinerja guru. 

2. Manfaat praktis 
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a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan sumbangan untuk 

pengelola madrasah yang ingin meningkatkan kinerja guru melalui model 

supervisi akademis kepala madrasah 

b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan sumbangan untuk 

mengelola lembaga pendidikan yang masih mengalami kesulitan dalam 

meningkatkan kinerja guru 

c. Bagi sekolah yang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi analisis  

d. faktor kekuatan sehinga dapat meningkatkan kinerja guru di madrasah 

F. Sistematika Pembahasan 

BAB I, latar belakang sebagai pengantar untuk menjelaskan kelayakan, urgensi 

masalah, dan arah penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II, telaah hasil penelitian terdahulu serta kajian teori untuk menyoroti dan 

sekaligus sebagai bahan analisis atas kondisi lapangan. Dalam bab ini diuraikan beberapa 

teori yang dapat digunakan sebagai kerangka pemikiran atau landasan teori berkaitan 

dengan supervisi akademik kepala madrasah dalam meningkatkan kualitas kinerja guru. 

Meliputi pengertian supervisi akademik, tujuan dan fungsi supervisi akademik, model-

model supervisi akademik, pengertian kinerja guru dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja guru. 

BAB III, berisi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan 

dan tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV, bagian ini memuat uraian tentang data umum dan data khusus. Data umum 

memuat deskripsi singkat profil madrasah sebagai lokasi penelitian. Adapun data khusus 

berisi tentang temuan yang diperoleh dari pengamatan dan atau hasil wawancara serta 

dokumentasi lainnya yang terkait dengan rumusan masalah.  
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BAB V, bagian ini memuat gagasan-gagasan peneliti terkait dengan pola-pola, 

kategori-kategori, posisi temuan terhadap temuan-temuan sebelumnya, penafsiran, dan 

penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan. 

BAB IV, bagian ini berisi kesimpulan hasil temuan dan saran untuk madrasah. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Penelitian Terdahulu 

Berikut beberapa hasil analisis penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

supervisi akademik kepala madrasah dan kinerja guru yang uraikan seperti berikut ini: 

Pertama, Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala 

Sekolah Melalui Lesson Study Sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Guru PAI Dalam 

Mata Pelajaran Ibadah di SD Muhammadiyah Karangkajen II Kota Yogyakarta. 

Penelitian tersebut dilakukan oleh Noviana Tri Kurniawati dari UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta pada tahun 2016. Hasil penelitiannya (a) penerapan konsep supervisi 

akademik menggunakan konsep Plan, Do, See (b) proses kegiatan supervisi akademik 

menggunakan model Lesson Study (c) hasil pelaksanaan supervisi akademis: guru PAI 

dapat mengembangkan kemampuan sikap pedagogik dan juga profesional.13 

Kedua, Skripsi dengan judul Pelaksanaan Supervisi Akademik Dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTS NU 06 Sunan Abidana Pegandon Kendal Jawa 

Tengah. Disusun oleh Silmi Kaffah Dari UIN Sunan Kalijaga Pada Tahun 2014. Hasil 

penelitian mencangkup (a) pelaksanaan supervisi akademik: dilakukan oleh pengawas 

madrasah dari Kementrian Agama Kabupaten Kendal dan kepala madrasah dengan waktu 

yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi (b) faktor pendukung dan penghambat 

penerapan supervisi akademik. Pendukung: motivasi tinggi dan peran aktif guru. 

Penghambat: Beban kerja dan terbatasnya waktu. (c) upaya pengawas dalam 

meningkatkan mutu: mengadakan pelatihan guru, penerapan supervisi akademik berbasis 

                                                           
13 Noviana Tri Kurniati, ”Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah Melalui Lesson Study Sebagai 

Upaya Peningkatan Kompetensi Guru Pai Dalam Mata Pelajaran Ibadah Di SD Muhammadiyah Karangkajen II 

Kota Yogyakarta,”(Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2016) 
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teknologi, mengirim guru untuk ikut seminar, sosialisasi supervisi, penggunaan metode 

kreatif.14 

Ketiga, Skripsi dengan judul Implementasi Supervisi Akademik Dalam 

Meningkatkan Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru Di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

Penelitian tersebut dilakukan oleh Dewi Alfiani dari IAIN Ponorogo pada tahun 2019. 

Hasil penelitian (a) pelaksanaan supervisi akademik: menggunakan pendekatan langsung, 

tidak langsung dan juga kolaboratif (b) dampak positif: guru lebih paham dengan 

pembuatan rencana pembelajaran, memahami perilaku dan karakteristik siswa, 

menggunakan cara kreatif dan inovatif dalam mengajar, menggunakan teknologi 

pembelajaran, mudah menggunakan teknologi, serta kinerja guru meningkat (c) faktor 

penghambat dan pendukung. faktor pendukung: perencanaan matang, adanya koordinasi 

guru dan supervisi, terjalin hubungan baik antara guru dan supervisi, adanya penjelasan 

tentang supervisi, supervisi yang kompeten, Kepala Sekolah meluangkan waktu untuk 

melakukan supervisi, serta sarana dan prasarana lengkap. Faktor penghambat: tidak ada 

kesiapan guru dan supervisi, jumlah guru terlalu banyak, kekurangan personil supervisi, 

banyak kegiatan sekolah jadi tidak ada waktu supervisi.15 

Keempat, Penelitian dalam bentuk jurnal berjudul Implementasi Supervisi 

Akademis Kepala Sekolah untuk meningkatkan kinerja guru di SMAN 1 Sembawa. 

Peneltian tersebut dilakukan oleh Leniwati dan Yasir Arafat dari Universitas PGRI 

Palembang pada tahun 2017. Hasil penelitian berupa, a) langkah pelaksanaan supervisi 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. b) jenis metode yang digunakan yaitu 

supervisi biasa (di luar kelas) dan juga supervisi klinis (di dalam kelas). c) evaluasi tindak 

                                                           
14 Silmi Kaffah, “Pelaksanaan Supervisi Akademik Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MTS NU 06 

Sunan Abidana Pegandon Kendal Jawa Tengah,” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014) 
15 Dewi Alfiani, “Implementasi Supervisi Akademik Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Dan 

Profesional Guru Di SMK PGRI 2 Ponorogo,” (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019) 



17 

 

 

lanjut berupa mengikutsertakan guru dalam kegiatan ilmiah seperti workshop, MGMP, 

pelatihan, seminar dll.16 

Kelima, Tesis dengan judul Pelaksanaan Supervisi Akademik Dalam Rangka 

Meningkatkan Kinerja Guru di MI Nurul Huda Grogol Sawo Ponorogo. Penelitian 

tersebut dilakukan oleh Mohamad Jamroji di STAIN Ponorogo pada tahun 2016. Hasil 

penelitian berupa, a) urgensi pelaksanaan supervisi yaitu sesuai dengan teori praktis dan 

realistis kemudian dengan fungsi supervisi penelitian, penilaian, perbaikan dan 

peningkatan. Lalu teori kinerja berupa motivasi, b) gambaran pelaksanaan supervisi, 

menggunakan siklus Deming yaitu PDCA-Cycle, c) tindak lanjut supervisi yaitu 

menggunakan teori inservice training dan upgranding.17 

Persamaan penelitian dari empat tinjauan terdahulu tersebut dengan penelitian 

yang akan peneliti ambil yaitu sama-sama meneliti terkait tema supervisi akademis kepala 

sekolah. Yang membedakan adalah variabel penelitian selanjutnya. Peneliti Noviana Tri 

Kurniawati fokus pada Upaya Peningkatan Kompetensi Guru. Peneliti Silmi Kaffah fokus 

pada Peningkatan Mutu Pendidikan. Peneliti Dewi Alfiani fokus pada Peningkatan 

Kompetensi Pedagogik Dan Professional Guru. Sedangkan Penelitian Leniwati dan Yasir 

Arafat sama dalam pengambilan judul hanya berbeda pada penulisan Implementasi 

(Pelaksanaan) dan fokus penelitian dalam rumusan masalah yang diteliti, penelitian 

Leniwati mengambil rumusan tentang Pelaksanaan Supervisi, Metode Supervisi dan juga 

Evaluasi supervisi. Penelitian Mohamad Jamroji fokus pada urgensi pelaksanaan dan 

tindak lanjut. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Model dan Teknik Supervisi, 

Indikator Keberhasilan Supervisi, Faktor Pendukung dan Penghambat Supervisi. 

                                                           
16 Leniwati dan Yasir Arafat, “Implementasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan 

kinerja Guru di SMAN 1 Sembawa,” (Jurnal MKSP, Universitas PGRI Palembang, Palembang, 2017) 
17 Mohamad Jamroji, “Pelaksanaan Supervise Akademik Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Guru Di MI 

Nurul Huda Grogol Sawo”, (Tesis MPI, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016) 
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Pembaharuan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu akan peneliti 

uraikan sebagai berikut: Pemilihan lokasi penelitian, di MAN 2 Ponorogo penelitian 

dengan model dan fokus dalam supervisi akademik dalam meningkatkan kinerja guru 

belum pernah dikaji. Yang kedua pemilihan rumusan masalah, dalam penelitian terdahulu 

rata-rata yang diambil sebagai rumusan masalah yaitu penerapan supervisi, proses 

supervisi, hasil pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat, upaya kepala sekolah, 

jenis metode, evaluasi tindak lanjut. Pembaharuan dalam penelitian ini adalah fokus 

peneliti kedalam metode dan teknik supervisi, indikator keberhasilan, faktor penghambat 

dan pendukung dalam mencapai hasil. 

B. Kajian Teori 

1. Konsep Supervisi akademik  

a. Pengertian supervisi 

Supervisi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, to supervise artinya 

mengawasi. Beberapa sumber lain menyebutkan bahwa supervisi berasal dari dua 

kata yaitu superior dan vision. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepala sekolah 

digambarkan sebagai seorang yang memiliki keahlian dan juga keunggulan lebih, 

sedangkan guru digambarkan sebagai orang yang membutuhkan pengetahuan dari 

keahlian dan keunggulan kepala sekolah.  

Supervisi dalam istilah pada awalnya diartikan tradisional, yaitu sebagai suatu 

kegiatan menginspeksi, memeriksa, dan mengawasi dengan cara mencari kesalahan 

dan memata-matai. Setelah itu, berkembang pemahaman supervisi yang bersifat 

ilmiah, dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

1) Sistematis, artinya supervisi dilakukan secara terstruktur, antara satu bagian dari 

bagian lain saling berkaitan dan bersinergi. 

2) Objektif, artinya supervisi dilakukan berdasarkan data hasil observasi yang 

dilakukan sebelumnya. 
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3) Berkelanjutan, artinya supervisi dilaksanakan secara terus menerus untuk 

menghindari terjadinya penyimpangan. 

4) Menggunakan instrumen yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik 

untuk dapat melakukan langkah tindak lanjut menuju perbaikan pada masa yang 

akan datang. 

Kimbal wiles menyatakan supervisi merupakan proses bantuan untuk 

meningkatkan situasi belajar mengajar agar lebih baik. Pengertian ini menunjukkan 

bahwa supervisi adalah proses bantuan, bimbingan dan pembinaan supervisor 

kepada guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Mulyasa menyatakan bahwa 

supervisi berasal dari kata “super” dan “visi” yang dapat dipahami sebagai melihat 

dan meninjau dari atas, atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak 

atasan terhadap aktivitas, kreatifitas, dan kinerja bawahan. Purwanto menyatakan 

bahwa supervise merupakan suatu kegiatan pembinaan yang direncanakan untuk 

membantu guru dan pegawai sekolah dalam melakukan tugasnya secara efektif. 

Manullang menyatakan bahwa supervisi merupakan suatu proses untuk 

menerapkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan apabila perlu 

mengoreksi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.18 Suryo subroto  

menyatakan supervisi adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf 

sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan 

situasi belajar-mengajar yang lebih baik. Sutisna menyatakan supervisi merupakan 

segala usaha dari para pejabat sekolah yang diangkat, diarahkan kepada penyediaan 

kepemimpiann bagi para guru dan tenaga pendidikan lain dalam perbaikan 

pengajaran, stimulasi pertumbuhan profesional dan perkembangan dari para guru, 

                                                           
18 Donni Juni Priansa dan Sonny Suntani Setiana, Manajemen Dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: CV 

Pustaka Setia,2017), 136. 
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seleksi dan revisi tujuan pendidikan, bahan pengajaran, dan metode mengajar, serta 

evaluasi pengajaran.19 

Dari banyak pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian supervisi 

akademik adalah kegiatan memberikan bantuan berupa pembinaan, bimbingan, dan 

arahan dari kepala madrasah kepada guru dan personalia madrasah dalam upaya 

meningkatkan kualitas mutu layanan dan kualitas prestasi siswa supaya lebih maju 

dan unggul. 

b. Tujuan dan Fungsi Supervisi Akademis 

Glickman menyatakan secara umum, tujuan supervisi akademik adalah 

membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yang direncanakan bagi peserta didiknya.  

Menurut Peter Olivia menyatakan bahwa kegiatan supervisi akademik 

bertujuan untuk membantu guru dalam: 

1) Merencanakan pembelajaran 

2) Penyajian materi pembelajaran 

3) Mengevaluasi pembelajaran 

4) Mengelola kelas 

5) Mengembangkan kurikulum 

6) Mengevaluasi kurikulum 

7) Mengevaluasi diri mereka sendiri 

8) Bekerjasama dengan kelompok 

9) Inservice program 

Fungsi utama dari supervisi akademik adalah perbaikan dan peningkatan 

kualitas pengajaran menyatakan bahwa fungsi utama supervisi adalah menilai dan 

                                                           
19 Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi, Aplikasi, (Yogyakarta: Sukses Offset, 

2009), 225. 
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memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. 

Berkaitan dengan hal tersebut, fungsi supervisi akademik yaitu sebagai berikut: 

1) Penelitian, yaitu untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif tentang 

berbagai situasi pendidikan. 

2) Penilaian, yaitu lebih menekankan pada aspek positif dari pada negatif. 

3) Perbaikan, yaitu dapat mengetahui situasi pendidikan atau pengajaran pada 

umumnya dan situasi belajar mengajarnya. 

4) Pembinaan, berupa bimbingan ke arah pembinaan diri yang disupervisi. 

Selain itu, supervisi berfungsi untuk meningkatkan kemampuan hubungan 

manusia agar mencapai tujuan pendidikan. Guru tidak dapat melakukan tugasnya 

sendiri sehingga membutuhkan bantuan sesama guru maupun masyarakat. Kepala 

sekolah sangat berperan dalam membantu guru mengenali diri dan mengenali 

berbagai tugasnya, serta cara menyelesaikannya dengan baik. Selain itu, kepala 

sekolah juga sangat berperan dalam membantu guru untuk membangun kerjasama 

yang harmonis dengan orang tua peserta didik, masyarakat, ataupun stakeholder 

pendidikan lainnya. Berkaitan dengan uraian tersebut, fungsi supervisi akademik 

adalah sebagai berikut:  

(1) Mengkoordinasi semua usaha sekolah  

(2) Melengkapi kepemimpinan sekolah  

(3) Memperluas pengalaman guru-guru  

(4) Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif  

(5) Memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus  

(6) Menganalisis situasi belajar mengajar  

(7) Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap staf  

(8) Memberikan wawasan yang luas dan bersinergi dalam merumuskan tujuan 

pendidikan dan dapat meningkatkan kemampuan mengajar guru. 
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Dari pemaparan tujuan dan fungsi supervisi akademis dapat disimpulkan 

bahwa fungsi lebih ke bagaimana kepala sekolah menjalin hubungan komunikasi 

efektif kepada guru sehingga menimbulkan umpan balik yang positif dalam 

meningkatkan kemampuan dalam upaya mencapai tujuan. Sedangkan, tujuan 

supervisi lebih ke pemberian bantuan oleh kepala madrasah untuk guru dalam 

mengembangkan kemampuan dalam pembelajaran di kelas.   

c. Model-model supervisi pendidikan 

1). Model supervisi tradisional 

Model ini merupakan refleksi dari kondisi masyarakat, yang pada saat itu 

banyak dipengaruhi oleh sifat kepemimpinan yang autokrat dan korektif. 

Pemimpin cenderung untuk mencari-cari kesalahan, bahkan sering berlaku 

memata-matai. Sering juga disebut supervisi korektif. Pelaksanaan supervisi 

ini sangat mudah jika hanya untuk mengoreksi atau mencari kesalahan yang 

ada pada guru dalam melaksanakan pembelajaran. Akan tetapi, lebih sulit 

apabila supervisi dilaksanakan untuk melihat segi-segi yang positif. 

Model supervisi tradisional dalam supervisi akademik, meliputi kegiatan 

berikut:  

a) Observasi langsung: (1) pra observasi, sebelum melakukan observasi kelas, 

supervisor melakukan diskusi dengan guru yang akan diamati. Isi diskusi 

dan wawancara tersebut mencangkup kurikulum, pendekatan, metode dan 

strategi, media pengajaran, evaluasi, dan analisis. (2) Observasi, setelah 

wawancara dan diskusi mengenai hal-hal yang akan dilaksanakan guru 

dalam kegitan belajar mengajar, kemudian supervisor mengadakan 

observasi kelas. Observasi kelas meliputi pendahuluan (apresepsi), 

pengembangan, penerapan, dan penutup. (3) Post-Observasi, setelah 

observasi kelas selesai, sebaiknya supervisor mengadakan wawancara dan 
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diskusi tentang kesan guru terhadap penampilannya, identifikasi 

keberhasilan dan kelemahan guru, identifikasi keterampilan mengajar yang 

perlu ditingkatkan, serta gagasan baru yang akan di lakukan. 

b) Observasi tidak langsung: (1) tes dadakan, sebaiknya soal yang digunakan 

pada saat tes dadakan sudah diketahui validitas, reliabilitas, daya beda, dan 

tingkat kesukarannya. Soal yang diberikan sesuai dengan yang sudah 

dipelajari peserta didik. (2) diskusi kasus, diskusi kasus diawali dengan 

kasus-kasus yang ditemukan pada observasi proses pembelajaran, laporan 

atau hasil studi dokumentasi. Supervisor dan guru mendiskusikan kasus 

demi kasus, mencari asal permasalahan, serta mencari alternatif solusi. (3) 

metode angket, angket berisi pokok pemikiran yang berkaitan dengan 

mencerminkan penampilan, kinerja guru, kualifikasi hubungan guru dengan 

peserta didik. 

2) Model supervisi ilmiah 

Model supervisi ilmiah dilaksanakan secara berencana, kontinyu, 

sistematis, serta menggunakan prosedur dan teknik-teknik tertentu, 

menggunakan instrumen sebagai pengumpul data, dan data yang objektif 

sesuai dengan keadaan riil. Hasil penelitian atau supervisi ini diberikan kepada 

guru agar guru mampu memperbaiki kualitas proses kegiatan belajar yang 

dilaksananakan.  

Model supervisi ilmiah dapat dibantu dengan alat bantu berupa perekam 

data, misalnya kamera dan sejenisnya, yang merupakan alat pengumpulan 

bukti nyata dilapangan. Walaupun demikian, hasil rekaman data secara ilmiah 

belum merupakan jaminan untuk melaksanakan supervisi yang natural karena 

melalui pengambilan rekaman ini dapat mempengaruhi perilaku guru dalam 

mengajar dan situasi belajar peserta didik. 
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3) Model supervisi klinis 

Supervisi klinis merupakan bentuk supervisi yang difokuskan pada 

peningkatan kualitas belajar mengajar melalui siklus yang sistematis, 

terencana, pengamatan, serta analisis yang intensif dan cermat tentang 

penampilan belajar mengajar yang nyata, serta bertujuan mengadakan 

perubahan dengan cara yang rasional. Supervisi klinis membantu guru-guru 

memperkecil kesenjangan antara tingkah laku yang ideal.20 Supervisi klinis 

memiliki karakteristik yang khas seperti dikemukakan oleh Goldhammer, 

Anderson dan Krajewski yang mengemukakan Sembilan karakteristik 

supervisi klinis, yaitu:  

a) Merupakan teknologi untuk memperbaiki pengajaran 

b) Merupakan intervensi atau melakukan campur tangan secara sengaja ke 

dalam proses pengajaran 

c) Berorientasi pada tujuan, mengkombinasikan tujuan sekolah dan tujuan 

pribadi untuk bertumbuh 

d) Merupakan komunikasi hubungan kerja antara guru dan supervisor 

e) Saling percaya dicerminkan dalam pengertian, dukungan, dan komitmen 

untuk bertumbuh 

f) Suatu usaha yang sistematis, namun memerlukan keluwesan dan perubahan 

metodologi yang terus menerus 

g) Menciptakan ketegangan yang kreatif yang menjembatani kesenjangan 

antara keadaan riil dan ideal 

h) Mengasumsikan bahwa supervisor mengetahui lebih banyak dibandingkan 

guru 

                                                           
20 Donni Juni Priansa & Sonny Suntani Setiana, Manajemen Dan Supervise Pendidikan, 140. 
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i) Memerlukan latihan untuk supervisor 

Dalam model supervisi klinis harus ada interaksi langsung antara guru 

dengan supervisor dalam upaya memahami secara langung sehingga akurat 

aspek yang memerlukan perbaikan serta melakukan praktik untuk mengatasi 

permasalan tersebut. Supervisi klinis membantu guru dengan adanya rencana 

aksi (action plan) yang sesuai dengan tujuan perbaikan pembelajaran setelah 

konferensi pasca kegiatan observasi.  

Supervisi klinis dalam pelaksanaanya dapat mengikuti struktur lima 

langkah sebagai berikut: (1) konferensi sebelum observasi (2) observasi kelas 

(3) analisis dan strategi (4) konferensi supervisi, dan (5) analisis pasca 

konferensi. Supervisi klinis dapat digunakan dengan guru pemula yang minim 

pengalaman, guru yang memiliki pengalaman sulit dan guru yang 

berpengalaman yang berupaya memperbaiki kinerjanya. Supervisi klinis fokus 

pada pertumbuhan professional guru dalam bentuk perbaikan pembelajaran di 

dalam kelas. Untuk mewujudkan supervisi klinis yang efektif dengan hal-hal 

sebagai berikut : (a) pengembanan hubungan kolegalitas antara guru dan 

supervisor bersasarkan pada kepercayaan, rasa hormat, dan saling menerima 

(b) guru mengendalikan atas hasil supervisi yang diinginkan (c) guru 

mempertahankan kontrol atas keputusan yang berdampak pada praktik 

pembelajarannya (d) adanya kesinambungan proses supervisi dan waktu yang 

lama (e) supervisor memberikan data observasi yang tidak menghakimi kepada 

guru (f) baik guru maupun supervisor terlibat dalam pelaksanaan refleksi.21 

4) Model supervisi artistik 

                                                           
21 Nur Aedi, Penawasan Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 58-61. 
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Mengajar dan supervisi berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan 

seni. Supervisi bekerja untuk orang lain, bekerja melalui orang lain. Dalam 

hubungan bekerja dengan orang lain, suatu rantai hubungan kemanusiaan 

merupakan unsur utama. Hubungan manusia dapat tercipta apabila ada 

kerelaan untuk menerima orang lain sebagaimana adanya. Sergiovani 

menyatakan beberapa ciri khas dan model supervisi artistik : 

a) Membutuhkan perhatian agar lebih banyak mendengarkan dari pada 

banyak berbicara 

b) Tingkat pengetahuan yang cukup atau keahlian khusus, untuk memahami 

kebutuhan seseorang sesuai dengan harapan. 

c) Sumbangan yang unik dari guru dalam membantu pengembangkan 

pendidikan bagi generasi muda 

d) Menuntut untuk memberi perhatian lebih banyak terhadap proses 

kehidupan kelas dan proses saat diobservasi selama waktu yang diterapkan 

sehingga diperoleh peristiwa yang signifikan dan dapat ditempatkan dalam 

konteks waktu tertentu. 

e) Memerlukan laporan yang menunjukkan bahwa dialog antara supervisor 

dan yang disupervisi dilaksanakan atas dasar kepemimpinan yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak 

f) Kemampuan berbahasa, yaitu cara mengungkapkan yang dimiliki terhadap 

orang lain dan orang lain dapat menangkap dengan jelas ciri ekspresi yang 

diungkapkan itu 

g) Kemampuan menafsirkan makna dari peristiwa yang diungkapkan 

sehingga orang lain memperoleh pengalaman dan membuat mereka 

mengapresiasi yang dipelajarinya 
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h) Menunjukkan fakta bahwa supervisi yang bersifat individual dengan 

kekhasannya, sensitivitas dan pengalaman merupakan instrumen yang 

utama digunakan, ketika situasi pendidikan tersebut diterima dan 

bermakna bagi orang yang disupervisi. 

d. Teknik-teknik supervisi akademik 

Menurut Made Pidarta dalam bukunya menyebutkan teknik supervisi terdiri 

dari dua teknik, yaitu teknik supervisi individual dan juga kelompok. Untuk 

mengetahui apa saja yang menjadi penjelasan akan dijelaskan dibawah ini sebagai 

berikut: 

1) Teknik supervisi individual 

a) Teknik supervisi perkembangan 

Supervisi perkembangan mulai dikembangkan pada tahun 1980 

oleh Glickman. Dalam hal ini supervisor mendekati guru dengan berbagai 

cara yang berbeda-beda. Artinya, setiap guru yang disupervisi didekati 

dengan cara tertentu, sesuai dengan kondisi guru. Ini berarti pula kondisi 

guru tidak sama dan tidak boleh disamakan oleh supervisor. Lalu juga 

berkaitan dengan guru berkaitan juga dengan kinerja dan kinerja guru itu 

beda-beda, kinerja itu sendiri berkembang sejalan dengan perkembangan 

belajar guru bersangkutan dalam meningkatkan profesinya. semakin cerdas 

dan semakin banyak belajar maka semakin cepat pula meningkatkan 

kinerjanya.  

Supervisi yang memperhatikan perkembangan guru inilah yang 

disebut supervisi perkembangan. Suatu supervisi yang mengamati kinerja 

guru, sebelum melakukan proses supervisi. Hal ini dilakukan untuk 

menentukan pendekatan yang paling tepat dipakai dalam membina guru 

yang bersangkutan. Jadi supervisi pengembangan adalah supervisi yang 
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dilakukan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan kinerja guru. 

Masing-masing guru menggunakan pendekatan dan metodenya sendiri. 

Tujuan supervisi perkembangan memiliki tujuan untuk membuat proses 

supervisi menjadi lebih efektif. Kefektifan didapat karena setiap guru yang 

akan disupervisi diperiksa dulu kondisinya. Apakah guru merupakan 

kategori energik, konseptor, profesional atau lemah. Kemudian menentukan 

metode dan pendekatan yang dipakai untuk membina guru disesuaikan 

dengan kategori guru. Dengan cara itu diharapkan supervisi berhasil secara 

efektif dan berpeluang mencapai sasaran yang tepat. 

b) Teknik supervisi direncanakan bersama 

Tujuan teknik yang direncakan bersama tujuan itu adalah untuk 

mendapatkan kesepakatan waktu melakukan supervisi dalam upaya 

melakukan perbaikan kelemahan guru yang sudah dia sadari dan 

rencanakan sebelumnya. Disini guru sadar akan kelemahannya dalam hal 

tertentu pada proses pembelajaran. Tujuan teknik supervisi adalah memberi 

kesempatan kepada guru untuk memperbaiki kelemahannya dengan 

mengundang supervisor melakukan supervisi kepada dirinya.  

Ciri-ciri teknik supervisi direncanakan bersama sebagai berikut 

yaitu bersifat individual, dimulai dari kesadaran guru tentang semua 

kelemahnya dalam hal tertentu, supervisi dilakukan atas permintaan guru 

untuk memperbaiki kesalahannnya apa sudah betul atau masih salah, ada 

pertemuan balikan setelah proses supervisi selesai untuk membicarakan 

supervisi, penguatan juga diadakan agar guru tidak merasa putus asa 

melainkan tetap giat belajar, tindak lanjut diadakan manakala kelemahan 

yang diperbaiki pada proses supervisi itu belum memberi hasil yang 

memuaskan. 
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c) Teknik supervisi sebaya 

Umumnya adalah guru senior membina atau membimbing guru 

yunior. Guru yang membina dan guru yang dibina pada umumnya memiliki 

spesialais yang sama. Tujuan teknik supervisi sebaya bermaksud untuk 

mencari kemudahan dalam meningkatkan profesi guru. Mengapa lebih 

mudah karena guru sebaya itu ada dalam sekolah dan jika sewaktu-waktu 

dibutuhkan dalam segera dihubungi. Dengan demikian tujuan sebenarnya 

supervisi sebaya adalah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tertentu 

seorang guru melalui prosedur yang tidak terlalu formal dalam mengundang 

dan melakasanakan supervisi.  

Ciri-ciri supervisi sebaya adalah yang bertindak sebagai supervisor 

adalah guru-guru senior yang disebut sebagai semi supervisor, yang 

menjadi supervisor antar guru satu lebih ahli dari yang lain, supervisi 

bersifat individual, tempat tidak harus diruang kelas, waktu supervisi tidak 

terikat dengan jadwal belajar para siswa, proses supervisi tidak harus ketika 

guru mengajar di dalam kelas, pertemuan balikan hanya dilakukan kalu 

supervisi dilaksanakan dalam proses pembelajarannya dikelas, guru diberi 

penguatan, tindak lanjut diadakan atau tidak bergantung pada keberhasilan 

guru dalam mengelolala kelemahannnya.  

d) Teknik supervisi memanfaatkan siswa 

Teknik supervisi memakai siswa bermaksud agar data yang didapat 

pada proses supervisi sangat wajar dengan kondisi kelas yang 

sesungguhnya. Dengan melihat data supervisor tahu secara persis 

bagaimanakah kualifikasi guru yang bersangkutan. Ciri-ciri supervisi 

memanfaatkan siswa yaitu bersifat individual, supervisi dilakukan secara 

diam-diam tanpa memberitahukan kepada guru sebelumnya, proses 
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supervisi di dalam kelas dimana guru sedang mengajar, pengobservasi atau 

pencatat data adalah dua sampai tiga siswa yang dipercaya, alat pencatat 

daftar cek dan skala penilain, pertemuan balikan mungkin ada mungkin juga 

tidak, kalau ada pertemuan balikan berarti ada penguatan, dan juga 

memungkinkan adanya tindak lanjut kalo kedua belah pihak sebpakat 

diadakan. 

e) Teknik supervisi dengan alat-alat elektronik 

Supervisi ini menggunakan alat video sebagai alat pencatat data 

dalam proses supervisi. Tujuan supervisi ini untuk mendapatkan data 

tentang guru mengajar secara objektif seperti apa yang terjadi 

sesungguhnya atau alami.  

Ciri-ciri supervisi yaitu Supervis bersifat individual, alat yang 

dipakai adalah video, data tentang guru bersifat objektif dan otentik, hasil 

supervisi dinilai dan dianalaisis sendiri, pertemuan balikan diperlukan 

apabila ada hal penting yang perlu disampaikan oleh guru, penguatan 

diberikan untuk perilaku yang lebih baik. Tindak lanjut diadakan kalau 

diperlukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. 

f) Teknik supervisi pertemuan informal 

Pertemuan informal tidak direncanakan atau pertemuan informal 

ini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Dalam pertemuan ini tiba-tiba 

guru menemui supervisor atau supervisor menemui guru untuk 

membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Tujuan 

supervisi pertemuan informal memberikan kemudahan kepada guru dan 

supervisor menyampaikan maksudnya. Guru ingin menanyakan sesuatu 

karena belum jelas atau supervisor ingin menegur atau menyampaikan 

sesuatu kepada guru segera dapat terealisasikan dalam pertemuan informal 
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ini. Ciri-ciri teknik supervisi pertemuan informal antara lain yaitu supervisi 

diadakan tanpa kesepakatan waktu, materi, dan tempat terlebih dahulu, 

supervisi dilakukan secara mendadak dalam pertemuan informal tertentu, 

pembicaraan dalam supervisi bersifat individual, proses supervisi mirip 

dengan proses konsultasi bedanya jika konsultasi keputusan diambil oleh 

guru jika supervisi diambil oleh supervisor yang disepakati oleh guru, pada 

umumnya tidak ada pertemuan balikan, penguatan jarang sekali dilakukan,  

penguatan diadakan kalau tampak guru sangat berprestasi, tindak lanjut 

juga tidak diperlukan kecuali kalau guru menginginkan sesuatu pada hari 

berikutnya. 

2) Teknik supervisi kelompok 

a) Teknik supervisi rapat guru 

Rapat guru bersifat rutin biasanya bersifat terbuka adapun yang 

biasanya dibahas yaitu proses pembelajaran seperti pembuatan persiapan 

mengajar, kepribadian dan keterampilan yang pantas dicontoh oleh siswa, 

dan upaya meningkatkan profesi guru. Adapun tujuan supervisi rapat guru 

untuk menyampaikan informasi baru yang berkaitan dengan pembelajaran, 

kesulitan-kesulitan yang dialami guru, dan cara mengatasi kesulitan itu 

secara bersama sehingga meminimalkan waktu supaya lebih efisien.  

Ciri-cirinya pun sebagai berikut diantaranya supervisi  diberikan 

kepada sejumlah guru, tempat supervisi di ruang guru, waktu mengadakan 

bisa secara berkala dan dapat juga insendental atau keduanya sesuai dengan 

kebutuhan, supervisi dipimpin oleh kepala sekolah, prosesnya sebagian 

besar melalui diskusi, proses supervisi diakhiri dengan simpulan yang 

menjadi kesepakatan bersama. 

b) Teknik supervisi sebaya 
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Supervise ini sudah ada dalam teknik individual yang paling 

membedakan adalah jika supervisi individual satu guru berhadapan dengan 

satu supervisor tetapi dalam supervisi  kelompok satu guru berhadapan 

dengan beberapa supervisor. Tujuan Teknik supervisi ini adalah untuk 

memberikan kemudahan bagi guru dalam mendapatkan bantuan untuk 

memecahan masalah.  

c) Teknik supervisi diskusi 

Diskusi terjadi pada berbagai bentuk pertemuan, bisa dalam rapat 

sekolah, dalam mimbar ilmiah, dalam laporan penelitian, dalam pertemuan 

ilmiah dan pertemuan lainnya. Materi yang dibahas pun bermacam-macam.  

Lebih lanjut sifat materi yang biasa menjadi bahan diskusi adalah, 

yang masih belum jelas dipahami oleh guru-guru. Misalnya konsep 

pembelajaran yang baru, konsep atau teori yang susah dilaksanakan, 

pembelajaran yang memberi dampak kelas kacau, cara menghadapi 

masyarakat yang masa bodoh, orang tua yang selalu menuntut, cara 

mendekati atau menyesuaikan diri dengan masyarakat dan sebagainya. 

Tujuan supervisi ini adalah melahirkan jawaban atas permasalahan dengan 

demikian tujuan diskusi secara kelompok adalah untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi guru dalam pekerjaan sehari-hari dan upaya 

meningkatkan profesi melalui diskusi di kalangan para peserta supervisi. 

d) Teknik supervisi demonstrasi 

Materi yang sering dibahas dalam supervise ini hapir semua hal-

hal yang bisa didemontrasikan atau hal-hal yang dapat dipahami secara baik 

lewat demontrasi. Materi lain yang dibahas adalah menganalisis budaya 

masyarakat melalui video, proses pembelajaran dengan televisi atau video. 

Tujuan dari supervisi ini adalah memberi pemahaman kepada para peserta 
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akan nama benda atau instrument yang dimontrasikan. Pemahaman ini 

diawali oleh supervisor melakukan tanya jawab dengan para peserta.  

e) Teknik supervisi pertemuan ilmiah 

Maksud mengadakan supervisi dengan teknik pertemuan ilmiah 

adalah untuk mendapatkan informasi baru yang berkaitan dengan 

pengembangan profesi guru dan mencari pemecahan kalau ada halangan 

yang menghadang. Misalnya Pertemuan membahas cara menganalisis 

daerah. Aspek daerah yang bisa dianalisis terdiri dari aspek budaya, religi, 

ekonomi, dan sosial.  

Ciri-ciri teknik ini supervisi bersifat kelompok, tempat supervisi 

bisa disekolah tetapi umumnya tidak di sekolah karena pesertanya banyak, 

waktu mengadakan supervisi ditentukan, peserta dari beberapa sekolah, 

sering memakai supervisor ekspert dari luar dunia pendidikan, wujud 

supervisi didominasi oleh ceramah yang dilengkapi dengan diskusi dan 

wawancara, pada umumnya tidak ada pertemuan tindak lanjut atau biasanya 

tindak lanjut berupa penularan penngetahuan kepada guru-guru lain yang 

tidak mengikuti supervisi. 

f) Teknik supervisi kunjungan ke kelas 

Tujuan kunjungan supervisi adalah untuk mendapatkan 

pengalaman, pengetahuan, dan bila mungkin keterampilan tentang hal-hal 

yang bersifat inovatif. Bentuk pertemuannya adalah  pertemuan antara 

guru-guru dengan satu atau beberapa supervisor dan membahas materi  dari 

objek kunjungan. Ciri-ciri supervisi ini diantaranya supervisi dilakukan 

secara kelompok, proses supervisi berwujud ceramah dan mengamati 

objek-objek yang dikunjungi, sekolah yang dikunjungi hampir semua 
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sekolah percobaan, tindak lanjut diperlukan jika supervisi kunjungan 

sekolah ini berhasil.22 

2. Konsep kinerja guru 

a. Pengertian kinerja guru 

Kata kinerja merupakan serapan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu dari 

kata performance. Kata performance berasal dari kata to performance berarti 

menampilkan atau melaksanakan. Performance berarti prestasi kerja, pencapaian 

kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja. Dalam KBBI, kinerja adalah sesuatu yang 

ingin dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja. Pendapat para 

ahli mengenai kinerja adalah sebagai berikut: Mangkunegara kinerja adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Tinggi rendahnya kinerja pekerja berkaitan erat dengan sistem pemberian 

penghargaan yang ditetapkan oleh lembaga atau organisasi dimana ia bekerja.  

Suwatno menyatakan kinerja merupakan prestasi nyata yang ditampilkan 

seseorang setelah yang bersangkutan menjalankan tugas dari perannya dalam 

organisasi. Sulistiyorini kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau 

kelompok orang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta 

kemampuan untuk mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Meminjam 

istilah Ilyas kinerja merupakan tampilan hasil karya personel baik kuantitas 

maupun kualitas dalam suatu organisasi dan merupakan penampilan individu 

maupun kelompok. Menurut UU No. 14 tahun 2005 pasal 20, tugas kewajiban guru 

antara lain: 

                                                           
22 Made Pidarta, Manajemen dan Organisasi Sekolah (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 152-189. 
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1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang 

bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran 

2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi secara 

kontinyu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis 

kelamin, agama, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta 

didik dalam pembelajaran. 

4) Menjunjung tinggi peraturan undang-undang, hukum, dan kode etik guru serta 

nilai agama dan etika 

5) Memelihara dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa 

Kinerja guru dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan guru dalam 

melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya 

berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan selama periode tententu dalam 

mencapai tujuan pendidikan.  

Direktorat tenaga pendidikan bahwa standar kinerja guru berhubungan 

dengan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya seperti a) bekerja dengan siswa 

secara individual, b) persiapan dan perencanaan pembelajaran, c) pendayagunaan 

media pembelajaran, d) melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar, e) 

kepemimpinan yang efektif dari guru.23 

b. Indikator Pengukuran Kinerja Guru 

1) Pengukuran kinerja pengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator 

kinerja dibutuhkan untuk mengukur sasaran, strategi dan tujuan. Pengukuran 

kinerja guru dapat dilihat sebagai berikut: 

a) Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar 

                                                           
23 Barnawi Dan Mohammad Arifin, Instrument Pembinaan Peningkatan dan Penilaian Kinerja Guru 

Professional, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), 43-65. 
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b) Penguasaan materi yang akan dijarkan kepada siswa 

c) Penguasaan metode dan strategi mengajar 

d) Kemampuan mengelola kelas 

e) Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi 

2) Penilaian kinerja harus terus menerus dilakukan secara sitematis dan terencana 

sehingga pertumbuhan organisasi bisa dicapai. Beberapa model penilaian 

sebagai berikut: 

a) Model Esai Model esai adalah metode evaluasi kinerja yang penilainya 

merumuskan hasil penilaiannya dalam bentuk esai. Isi esai 

menggambarkan kegiatan dan kelemahan kinerja karyawan yang masuk 

penilaian. Model ini menyediakan peluang yang sangat baik sebagai upaya 

mengetahui kinerja yang ternilai secara terperinci.  

b) Model Critical Incident adalah suatu kejadian penting yang sengaja 

dilakukan karyawan dalam pelaksanaan tugasnya. Model ini mengharuskan 

penilai untuk membuat catatan berupa pernyataan yang melukiskan 

perilaku baik, perilaku yang harus dilakukan sesuai dengan standar dan 

perilaku buruk.  

c) Ranking Method Metode ranking yaitu mengurutkan pegawai yang nilainya 

tertinggi sampai yang paling rendah. Metode ini dimulai dengan observasi 

dan menilai kinerja para karyawan, kemudian merangking kinerja mereka.   

d) Model Cheklist Penilaian kinerja model checklist berisi daftar indicator 

hasil kerja, perilaku kerja, atau sifat pribadi dalam melaksanakan 

pekerjaan. Dalam metode evaluasi kinerja checklist, penilai mengobservasi 

kinerja yang ternilai, selanjutnya memilih indikator yang menggambarkan 

kinerja dan karakteristik ternilai lalu memberikan tanda checklist.  
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e) Model Graphic Rating Scale Ciri dari model Graphic Rating Scale adalah 

penilaian kinerja dengan membuat indikator kinerja karyawan beserta 

definisi singkat.  

f) Model Behavior Observation Scale (BOS) Model penilaian kinerja BOS 

sama dengan BARS. Keduanya didasarkan pada perilaku kerja, 

perbedaannya, dalam BOS penilai diminta untuk menyatakan berapa kali 

perilaku tersebut muncul.  

g) Model Behavior Expectation Scale (BES) Ketika merekrut seorang 

pegawai, organisasi/ perusahaan mengharapkan (expectation) agar pegawai 

tersebut melaksanakan pekerjaannya dengan baik. 24 

c. Faktor – faktor yang secara umum mempengaruhi kinerja guru 

1) Gaji. Gaji merupakan salah satu bentuk reward, upah dan kompensasi karena 

prestasi kerja. Meminjam istilah dari Handoko, bahwa kompensasi adalah 

segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja keras 

mereka. 

2) Pemenuhan Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana diklasifikasikan 

menjadi tiga macam, yaitu: a) habis tidaknya dipakai b) bergerak tidaknya saat 

dipakai c) hubungannya dengan proses belajar mengajar. Sementara prasarana 

pendidikan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perangkat 

kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan kegiatan 

belajar megajar di sekolah. Prasarana pendidikan dapat diklasifikasikan 

menjadi dua macam: (1) prasarana yang secara langsung digunakan dalam 

proses pembelajaran (2) prasarana yang tidak digunakan untuk proses 

pembelajaran tetapi secara langsung sangat menunjang proses pembelajaran. 

                                                           
24 Qurrotu Uyun, “Penilaian Kinerja Pada Karyawan Perusahaan”. Majalah Ilmiah Informatika Vol. 2 No. 

(September 2003) 

 



38 

 

 

Sarana dan prasarana sekolah tentunya sangat menunjang kegiatan guru. Guru 

yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai akan menunjukkan 

kinerja yang baik dari pada guru yang tidak dilengkapi sarana dan prasarana 

yang memadai. Kualitas sarana dan prasarana sebaiknya mengikuti 

perkembangan teknologi yang lebih modern. Artinya, sarana dan prasarana 

yang digunakan seharusnya sarana dan prasarana yang modern yang mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. 

3) Lingkungan kerja fisik. Hal utama yang harus diusahakan untuk memperbaiki 

kinerja karyawan adalah menjamin agar karyawan dapat melaksanakan 

tugasnya dalam keadaan memenuhi syarat. Dengan demikian mereka dapat 

melaksanakan tugasnya tanpa mengalami ketegangan-ketegangan, atau dengan 

kata lain perusahaan harus menyediakan lingkungan kerja yang baik bagi 

karyawan. Meminjam istilah Nitisemito yang menuliskan bahwa lingkungan 

kerja fisik merupakan sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan yang dapat 

mempengaruhi dirinya untuk menjalankan tugas yang dibebankan misalnya 

kebersihan, pencahayaan dan lainnya. Lingkungan kerja merupakan faktor yang 

berpatok pada situasi dan berpengaruh terhadap kinerja pegawai, secara 

langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja dapat diubah sesuai dengan 

keinginan pendesaiannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan 

kerja fisik, yaitu pencahayaan, pewarnaan, udara, kebersihan, kebisingan dan 

keamanan. 

4) Kepemimpinan. Dalam wilayah praktis, istilah manajemen sering dipersepsikan 

sama dengan kepemimpinan. Keduanya sulit dibedakan karena memang 

memiliki beberapa kesamaan, diantara substansinya yang diurus sama-sama 

manusia dan non manusia, tujuannya sama-sama ingin mengelola organisasi 

agar efektif dan efisien, dan keduanya sama-sama melakukan transformasi. 
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Tetapi keduanya harus dibedakan agar mudah dipahami sehingga bermanfaat 

sebagai acuan kerja.  

Burhanuddin dalam romli mengidentifikasi beberapa unsur yang terkandung 

dalam kepemimpinan: 

a) Ada orang-orang yang memimpin, memengaruhi, dan memberikan bimbingan 

b) Ada orang yang dipengaruhi atau pengikut seperti anggota organisasi, 

bawahan, maupun kelompok yang mau dikendalikan. 

c) Adanya kegiatan tertentu dalam menggerakkan bawahan untuk mencapai 

tujuan bersama 

d) Adanya tujuan yang diperjuangkan melalui serangkaian tindakan.  

Biatna melihat ada tiga pola dasar yang ada dalam gaya kepemimpinan dan 

menyimpulkan gaya kepemimpinan mana yang paling tepat. Tiga pola dasar gaya 

kepemimpinan, yaitu yang mementingkan pelaksanaan tugas, yang mementingkan 

hubungan kerja sama, dan yang mementingkan hasil yang dapat dicapai. Dengan 

demikian, gaya kemimpinan yang tepat adalah suatu gaya yang dapat 

memaksimumkan produktivitas, kepuasan kerja, dan pertumbuhan, dan mudah 

menyesuaikan dengan segala situasi. 

Kepemimpinan memberikan peranan yang sangat penting dalam menentukan 

kinerja pegawai. Baik buruknya pegawai selalu dihubungkan dengan 

kepemimpinan. Pramudyo menyatakan bahwa dalam kenyataanya pemimpin dapat 

memengaruhi moral dan kepuasan kerja, keamanan, kualitas hidup kerja dan 

terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Oleh karena itu, mengusahakan 

pemimpin yang baik merupakan sebuah keharusan sebagai upaya meningkatkan 

kinerja guru.25  

 

                                                           
25  Ibid.,  
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3. Hubungan Peran Supervisi Akademik terhadap Kinerja Guru 

Lembaga pendidikan merupakan salah satu sarana pembelajaran guna mencapai 

tujuan pendidikan nasional. Kepala sekolah merupakan pengelola, pemimpin dan 

sekaligus pengawas dalam lembaga pendidikan. Berhasil tidaknya sebuah lembaga 

pendidikan tergantung dari peran penting adanya kepala sekolah. Ia adalah salah satu 

kunci untuk mecapai tujuan yang telah direncanakan. Kepala sekolah dalam hal ini 

memiliki kedudukan yang sangat penting. Keberhasilan sekolah merupakan 

keberhasilan kepala sekolah. Kepala sekolah akan berhasil apabila ia menyadari 

keberadaan sekolah sebagai lembaga organisasi yang kompleks dan unik serta 

menyadari tanggungjawab dan amanat untuk memimpin lembaganya. Ditinjau dari 

struktural lembaga sekolah posisi guru tepat berada dibawah kepala sekolah. 

Kedudukan guru menempati titik sentral, artinya guru adalah inti dan juga fungsional 

sekolah. Guru merupakan komponen dan sumber daya penting yang harus dibina dan 

dikembangkan secara berkesinambungan. Kepala sekolah dalam usaha meningkatkan 

kinerja harus mampu membina, memberikan bimbingan, pertolongan untuk guru dan 

staf administrasi untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat mempercayai, 

mengakui dan menyerahkan sepenuhnya kepada guru untuk mendidik putra putrinya 

serta membantu mengembangkan potensinya secara professional. Selain memberikan 

pembinaan perlu diketahui realitas kinerja guru melalui berbagai kegiatan 

pemantauan, monitoring dan juga supervise seperti memberikan kesempatan untuk 

mengemukakan gagasan, membangkitkan semangat bekerja, menciptakan suasana 

yang menyenangkan aman dan terkendali serta nyaman.  

Hubungan supervisi akademik dan kinerja guru diketahui melalui urutan 

input, proses, output dan outcome. Yang peneliti jabarkan sebagai berikut: 

a. Input  

Dari penelitian ini Inputnya berfokus pada supervisi kepala sekolah.  
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b. Proses  

1) Mengetahui kompetensi guru sebelum disupervisi (pengamatan),  

2) Mengetahui perencanaan supervisi akademik,  

3) Pelaksanaan supervisi akademik (penggunaan metode dan teknik 

supervisi),  

4) Evaluasi supervisi akademik (pencapaian sesuai indicator keberhasilan 

serta faktor pendukung dan penghambat)  

5) Tanggapan guru tentang supervisi akademik.  

c. Sasaran  

Dari penelitian ini adalah menanyakan pengelolaan kepada kepala sekolah, 

mencari data dari dari guru sebagai objek penelitian dan juga data dari siswa 

sebagai pengguna dari jasa guru 

d. Output  

Didalam penelitian ini ouput yang ingin dilihat adalah hasil dari 

peningkatan kualitas kinerja guru.  

e. Outcome  

Outcome dari penelitian ini yaitu supervisi akademik sangat bermanfaat 

bagi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran 

sebagai upaya peningkatan mutu sekolah yang baik dan juga prestasi siswa 

yang amat gemilang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskrptif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, motivasi, perilaku, tindakan dll, secara 

menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks ilmiah 

dan juga metode alamiah.26 Hasil penelitian kualitatif sesuai dengan prosedur yaitu berupa 

deskriptif analisis, yaitu uraian naratif mengenai suatu proses tingkah laku subjek sesuai 

dengan masalah yang diteliti. Temuan peneliti susuai dengan konsep-konsep bermakna dari 

data dan informasi dikaji dan disusun untuk menghasilkan data yang ilmiah.27 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk 

memperoleh informasi yang diperlukan, metode field research ini digunakan untuk 

mendapatkan hasil yang akurat dan pasti, dimana peneliti ikut serta di lapangan demi 

mendapatkan kesimpulan yang sesuai dari apa yang ada di lapangan.28 Dalam studi lapangan, 

digunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, studi dokumenter 

semuanya difokuskan untuk mendapatkan kesatuan data dan kesimpulan.29 Penelitian 

kualitatif berkeharusan membuat perencanaan yang matang untuk menentukan tempat, 

partisipan dan memulai pengumpulan data. Rencana ini bersifat berubah dan berkembang 

sesuai dengan perubahan dalam temuaan di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif dan jenis penelitian studi lapangan. 

                                                           
26 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2016), 6. 
27 Amirul Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 13-15 
28 Fadlun Maros dkk, Penelitian Lapangan Field Research Pada Metode Kualitatif (Sumatera Utara: FISIP, 

2016) 
29 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2014), 62 

 



 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai instrument. Menurut 

Nasution yang dikutip dari bukunya Andi Prastowo, peniliti adalah key instrument atau alat 

penelitian utama.30 Untuk itu dalam penelitian ini penulis bertindak sebagai instrument kunci, 

partisipasi penuh sekaligus pengumpul data. 

C. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo yang beralamatkan 

di Jl. Soekarno Hatta No. 381, Kertosari, Keniten, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa 

Timur 63413. Telp. (0352) 481168. 

D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata dan tindakan, selebihnya 

merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Yang dimaksud kata-kata dan 

tindakan disini yaitu kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan 

sumber data utama (primer). Sedangkan sumber data lainnya bisa berupa sumber tertulis 

(sekunder), dan dokumentasi seperti foto.31 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama dari indvidu maupun 

kelompok, seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner.32 Peneliti akan wawancara 

informan untuk menggali informasi mengenai supervisi akademik yang dilakukan oleh 

kepala sekolah dalam meningkatkan kualiatas kinerja guru dan yang menjadi sumber data 

utama yaitu kepala sekolah, guru, siswa MAN 2 Ponorogo. 

2. Data sekunder  

                                                           
30 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 

2009), 94-99. 
31 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 45. 
32 Abdul Manab, Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 202. 



 

 

Data sekunder yaitu data tambahan berupa informasi yang saling melengkapi 

dengan data primer. Data ini berupa dokumen atau arsip dan foto pendukung yang sudah 

ada. 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data dan keberhasilan penelitian 

sebagian besar tergantung pada teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan. Adapun 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penilitian ini antara lain : 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu kegiaan yang memiliki tujuan tertentu. Percakapan ini 

dilakukan oleh dua pihak, pihak pewawancara sebagai pengaju pertanyaan dan juga pihak 

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.33 Dalam konteks ini, berbagai 

jawaban diutarakan. Jadi, wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi 

pemahaman situasional (situated understanding) yang bersumber dari episode-episode 

interaksional khusus.34 Menurut Patton Macam dan jenis wawancara sebagai berikut: 

a. Wawancara Pembicaraan informal, pertanyaan bergantung pada pewawancara itu 

sendiri jadi bergantung pada spontanitas dalam mengajukan pertanyaan kepada 

narasumber. Jenis wawancara ini jika menurut Esterberg disebut dengan wawancara 

tidak terstruktur. 

b. Wawancara Petunjuk umum wawancara, membuat kerangka dan garis besar pokok-

pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Pengurutan 

pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam keadaan sebebarnya. Jika 

menurut Esterberg wawancara ini disebut wawancara semi terstruktur. 

                                                           
33 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualiatif, 186 
34 Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, Equilibrium Vol 5 No 9 (Januari 2009) 



 

 

c. Wawancara baku dan terbuka, wawancara yang menggunakan seperangkat 

pertanyaan baku. Keluesan pertanyaan dimungkinkan untuk menghindari kekeliruan. 

Jika menurut Esterberg wawancara ini termasuk jenis wawancara terstruktur.35 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan semua jenis wawancara dikerenakan 

kondisi dan situasi bagaimana narasumber memberikan jawaban. Jika jawaban mengalir 

maka bisa menggunakan jenis wawancara yang tidak terstruktur ataupun semi terstruktur. 

Dan jika narasumber menjawab apa yang hanya ditanyakan maka bisa menggunakan 

wawancara terstruktur atau bebas terpimpin. 

2. Observasi 

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatatan 

secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau 

kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara 

langsung data di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang jelas dan lebih luas 

tentang permasalahan yang diteliti.  

a. Terbuka, diketahui oleh subjek dan para subjek sukarela memberikan kesempatan 

kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi. 

b. Tertutup, beroperasi dan mengadakan pengamatan tanpa diketahui oleh para 

subjeknya.36 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan semua jenis observasi yaitu 

observasi terbuka dan juga tertutup sesuai dengan bagaimana kondisi lapangan. 

3. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi diartikan sebagai upaya 

untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan 

berkaitan dengan masalah yang diteliti.37 

 

                                                           
35 Lexy J. Moleung, Metode Penelitian Kualitatif, 187. 
36 Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 93-94. 
37 Ibid,105. 



 

 

F. Teknik Analisis Data  

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

mudah dipahami untuk diinformasikan kepada orang lian. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, penjabaran dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam 

pola, memilah mana data yang penting dan membuat kesimpulan.38 Model analisis data 

terbagi menjadi empat: 

1. Pengumpulan data. Data yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi dicatat dan dikumpulkan. Catatan lapangan berisi informasi yang ada 

dilapangan. 

2. Reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal penting dan pokok, 

dan membuat kategori. Dalam hal ini reduksi data sebagai penjelas gambaran dan 

mempermudah dalam pengumpulan data.  

3. Display data. Menyajikan data pada bentuk pola sesuai dengan fokus penelitian. Dengan 

mendisplay data akan mudah memahami apa yang terjadi dan merencakan 

tindaklanjutnya. Sehingga lebih mudah menarik kesimpulan 

4. Kesimpulan. Menarik simpulan yang berupa temuan baru yang diuji dan disusun denga 

tema penelitian.39 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesehatan 

(validitas) dan keadaan (reliabilitas). Derajat pengecekan dilakukan dengan teknik 

pengamatan yang tekun dan triangulasi. Pertama, ketekunan pengamatan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

                                                           
38 Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, 209. 
39 Burhan Bungin, Analis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2012), 69-70. 



 

 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian menemukan diri pada 

hal-hal tersebut secara rinci.40 Ketekunan pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara : 

1. Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap 

implementasi supervisi akademik dalam meningkatkan mutu kompetensi guru. 

2. Menelaah secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal 

tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa. 

Pemeriksaan dilakukan peneliti antara lain dengan cara: 

a. Triangulasi Data 

Triangulasi data merupakan cara membandingkan data hasil pengamatan 

dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi.  

b. Triangulasi Metode 

Triangulasi metode adalah cara mencari data lain tentang sebuah fenomena 

yang diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Kemudian hasil yang diperoleh dengan metode ini 

dibandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya dan 

akurat. 

c. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber yaitu cara membandingkan kebenaran suatu fenomena 

berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, baik dilihat dari dimensi waktu maupun 

sumber lain. 41 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah 

dengan tahapan terakhir yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahapan-tahapan 

tersebut adalah: 

                                                           
40 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: ALFABETA, 2006), 66. 

 
41 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 171. 



 

 

1. Tahap Pra-Lapangan 

Meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus 

perizinan penelitian, menjajaki dan menilai lokasi penelitian, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan menyangkut persoalan etika 

penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, pengenalan hubungan 

peneliti di lapangan, dan berperan serta mengumpulkan data. 

3. Tahap Analisis 

Meliputi analisis selama pengumpulan data. 

4. Tahap Penulisan Hasil Laporan Penelitian 

Meliputi penulisan data-data dari proses pengumpulan wawancara, observasi dan 

juga dokumentasi.42 

 

                                                           
42 Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif, 144-14 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah dan letak geografis MAN 2 Ponorogo 

MAN 2 Ponorogo berdiri sejak tanggal 1 Januari tahun 1966 dengan nama 

Pendidikan Guru Agama Negeri 4 (PGAN  4). Lalu dua tahun kemudian tepatnya pada 

tanggal 10 Februari tahun 1968 berganti nama menjadi PGAN 6, sesuai dengan Surat 

Keputusan (SK) nomer 4. Pada tahun 1990 berganti nama menjadi MAN Ponorogo 2, 

sesuai dengan Surat Keputusan (SK) nomer 64. Dan pada tanggal 1 juli 1992 resmi 

bernama MAN 2 Ponorogo sesuai dengan Surat Keputusan (SK) nomer 42 dan dipakai 

sampai sekarang.  

MAN 2 Ponorogo memiliki luas lahan 9.788 m2 dengan rincian ruang kelas, ruang 

aula, ruang guru, ruang lab, perpustakaan, ruang serbaguna, ruang TU, ruang kepala 

sekolah, gazebo, gedung olahraga, lapangan. MAN 2 Ponorogo memiliki lokasi yang 

strategis, sehingga mudah dalam jangkauannya. Tidak jauh pula dengan jalur utama 

Madiun, Pacitan, Magetan, Purwantoro dan Trenggalek. Sehingga siswa yang masuk 

tidak hanya dari Ponorogo saja tetapi ada juga yang dari wilayah lainnya. MAN 2 

Ponorogo terletak di kabupaten Ponorogo berada di lingkungan perkotaan, tepat 

diseberang sebelah utara jalan terdapat bangunan berupa pabrik es balok, tepat disebelah 

timur jalan berdekatan dengan sekolah menengah kejuruan (SMK) PGRI 2, didepan 

gerbang utara sampai gerbang selatan berjajar kios bunga hidup dan di sebelah selatan 

terdapat taman sukowati. Lingkungan madrsah memiliki lingkungan yang asri dan hijau, 

ini dikarenakan banyak pohon yang tumbuh subur di pekarangan madrasah dari depan 

hingga tengah, didukung pula dengan adanya tumbhan yang ditanam di dekat ruang kelas, 



 

 

pekrangan depan kelas seperti tanaman hias, tanaman obat, sayur dan buah, sehingga 

menciptakan kondisi yang nyaman dan sejuk. 43 

2. Visi dan Misi MAN 2 PONOROGO 

a. Visi Madrasah  

“Religius, Unggul, Berbudaya, dan Integritas”   

b. Misi Madrasah 

Menyiapkan lulusan Madrasah RUBI yang: 

1. Mewujudkan perilaku berakhalakul karimah bagi semua warga madrasah 

2. Meningkatkan kualitas dalam ibadah 

3. Menjaga keistiqomahan pelaksanaan sholat berjama’ah dhuhur dan sholat dhuha 

4. Mewujudkan Tertib berdo’a, membaca Al-qur’an dan asmaul husna sebelum 

belajar 

5. Meningkatkan karakter yang unggul dalam kedisiplinan 

6. Meningkatkan kualitas dalam pengembangan kurikulum 

7. Mewujudkan perolehan Nilai Ujian Nasional (NUN) yang tinggi 

8. Meningkatkan daya saing peserta didik dalam melanjutkan jenjang pendidikan 

tinggi 

9. Meningkatkan rasa suka dan cinta pada kearifan budaya lokal 

10. Meningkatkan peran serta warga madrasah dalam budaya pelestarian lingkungan, 

pencegahan kerusakan lingkungan dan mencegah pencemaran lingkungan 

11. Meningkatkan integrasi antara ilmu agama, ilmu umum, akademik dan non 

akdemik.44 

 

 

                                                           
43 Lihat Trankrip Dokumentasi nomer: 01/D/12-II/2020 dalam Lampiran Hasil Dokumentasi. 
44 Lihat Trankrip Dokumentasi nomer : 02/D/12-II/2020 dalam Lampiran Hasil Dokumentasi 



 

 

3. Keadaan Guru dan Siswa MAN 2 Ponorogo 

Seiring dengan kemajuan yang telah dicapai oleh lembaga MAN 2 Ponorogo, 

dalam melakukan peningkatan dan perbaikan secara terus menerus dalam semua bidang 

pendidikan, terutama pada kualitas peningkatan kinerja guru yang berkaitan langsung 

dengan proses belajar mengajar dan kualitas mutu prestasi siswa. Sebagian besar guru-

guru yang di MAN 2 ponorogo merupakan guru yang mengajar sesuai dengan bidang 

pelajaran yang dikuasai. Didukung oleh tenaga pendidik 83 orang, sebanyak 32 

guru dengan pendidikan S2 dan 4 guru masih menempuh pendidikan S2, dan 25 

tenaga non kependidikan. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di MAN 

2 Ponorogo terdapat kerjasama yang sangat baik antara siswa, tenaga pendidik, 

tenaga non kependidikan dan komite dengan perannya masing-masing. Berikut 

data guru MAN 2 Ponorogo di tahun 2019/2020: 

No Kelompok Jumlah 

1 Kepala Sekolah 1 Guru 

2 Waka 4 Guru 

3 Pelajaran (23) 72 Guru 

4 Kepala Staff (Laboratorium, Perpustakaan, BK, UKS) 6 Guru 

JUMLAH 83 GURU 
Tabel (4.1) Data Guru TA 2019/2020 MAN 2 Ponorogo 

 

Siswa merupakan komponen paling penting dalam lembaga pendidikan. Tanpa 

adanya komponen siswa maka tidak akan terjadi proses belajar mengajar. MAN 2 

Ponorogo dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai pada setiap tahunnya 

bisa menghasilkan lulusan yang bermutu baik, yaitu dengan banyaknya lulusan yang 

diterima di Kampus PTN terbaik, sehingga hal ini sangat menarik perhatian masyarakat 

untuk menyekolahkan anak-anaknya di MAN 2 Ponorogo. MAN 2 Ponorogo membuka 

3 jurusan yaitu Keagamaan, MIPA, dan IPS. Dengan 3 jurusan dan hubungan masyarakat 

yang baik menghasilkan citra baik dalam pandangan masyarakat maka barang tentu tidak 

heran jika jumlah siswa di MAN 2 Ponorogo dari tahun ke tahun terus meningkat. Siswa 

MAN 2 Ponorogo tidak hanya berasal dari Ponorogo saja, akan tetapi banyak juga yang 



 

 

berasal dari luar kota, seperti Madiun, Pacitan, Ngawi, maupun Magetan. Berikut 

merupakan Data jumlah siswa MAN 2 Ponorogo:45 

NO PROGRAM KELAS JUMLAH 

 X XI XII  

1 KEAGAMAAN 34 37 21 92 

2 MIPA 1 BP 33 27 26 86 

3 MIPA 2 BP 29 27 25 81 

4 MIPA 3 BP 29 28 26 83 

5 MIPA 4  35 28 37 100 

6 MIPA 5 36 27 36 99 

7 MIPA 6 35 25 37 97 

8 MIPA 7 35 29 18 P4S 82 

9 IPS 1 BP 30 27 27 84 

10 IPS 2 36 37 36 109 

11 IPS 3 35 37 35 107 

12 IPS 4 30 36 36 102 

 

JUMLAH 

 

 

397 

 

365 

 

360 

 

1.122 

Tabel (4.2 )  Data Jumlah Siswa  TA 2019/2020 MAN 2 Ponorogo 

4. Sarana dan Prasarana MAN 2 Ponorogo 

Sarana dan prasarana merupakan komponen pendukung yang sangat penting dalam 

menentukan keberhasilan pembelajaran di sekolah. Adanya prasarana fisik atau gedung 

yang memadai akan sangat mendukung kualitas pendidikan dan dapat menciptakan 

suasana pembelajaran yang kondusif. Sedangkan adanya sarana atau peralatan 

pembelajran yang memadai dapt memudahkan guru mengaplikasikan metode atau juga 

strategi yang bervariasi. Man 2 ponorogo memiliki luas lahan 9.788 m2, dengan kelompok 

ruang dan bangunan, laboratorim dan perpustakaan, lapangan, koperasi, toilet, sarana 

pengelolaan lingkungan hidup. Dengan rincian sebagai berikut:46 

 

 

                                                           
45 Lihat Trankrip Dokumentasi nomer: 03/D/22-II/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian. 

46 Lihat trankrip dokumentasi nomer: 04/D/15-II/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian. 

 



 

 

 

No 

 

Nama 

 

Jumlah 

 

KELOMPOK RUANG DAN BANGUNAN 

1 Ruang Kepala Madrasah 1 Standar 

2 Ruang Tamu 1 Standar 

3 Ruang Waka 1 Standar 

4 Ruang Tata Usaha 1 Standar 

5 Ruang Guru 1 Standar 

6 Ruang Kelas 36 kelas standar 

7 Ruang Bk 1 Standar 

8 Ruang Uks 1 Standar 

9 Ruang Osis 1 Standar 

10 Ruang Pramuka 1 Standar 

11 Ruang Patroli Keamanan Sekolah (Pks) 1 Standar 

12 Ruang Kesenian 1 Standar 

13 Ruang Ibadah 1 masjid, 1 Mushola 

14 Ruang Aula 1 Standar 

15 Gedung Olahraga (Gor) 1 Standar 

16 Mahad Ronggowarsito 1 Standar 

17 Gasebo 1 Standar 

18 Ruang Keamanan 1 Standar 

19 Dapur Madrasah 1 Standar 

20 Gudang 1 Standar 

KELOMPOK LABORATORIUM DAN PERPUSTAKAAN 

21 Laboratorium Biologi Dan Kimia 1 Standar 

22 Laboratorium Fisika 1 Standar 

23 Laboratorium Komputer 1 Standar 

24 Laboratorium Bahasa 1 Standar 

25 Laboratorium Prakarya Dan Keterampilan 1 Standar 

26 Perpustakaan 1 Standar 

KELOMPOK LAPANGAN 

27 Lapangan Upacara 1 Standar 

28 Lapangan Basket Dan Futsal 1 Standar 



 

 

29 Lapangan Volly 1 Standar 

30 Lapangan Badminton 1 Standar 

KELOMPOK KOPERASI DAN KANTIN MADRASAH 

31 Koperasi Madrasah 1 Standar 

32 Kantin Madrasah 1 Standar 

KELOMPOK KAMAR MANDI DAN TOILET 

33 Km/T Guru Dan Karyawan 4 standar 

34 Km/T Siswa 8 standar 

35 Km/T Gor 1 Standar 

36 Km/T Mahad 2 standar 

37 Km/T Perpustakaan 1 Standar 

KELOMPOK SARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

38 Green House 1 Standar 

39 Taman Dan Hutan Madrasah 3 Standar 

40 Kebun Binatang Mini 1 Standar 

41 Bank Sampah 1 standar 

42 Sumur Resapan 1 standar 

43 Biopori 1 Standar 

44 Drainase 3 standar 

Tabel 4.3 Data Sarana dan Prasarana MAN 2 Ponorogo 

 

B. Deskripsi Data Khusus  

1. Model dan Teknik Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Madrasah dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru 

Supervisi akademik merupakan kegiatan yang harus ada dan dilakukan dalam 

lembaga pendidikan, karena supervisi akademik sangat penting dan berkaitan dengan 

peningkatan mutu layanan lembaga madrasah. Melalui supervisi akademik dapat dilihat, 

sudah sejauh mana kinerja guru dalam kegiatan belajar mengajar. Berikut penjelasan 

langsung Kepala MAN 2 Ponorogo Bapak Nasta’in tentang supervisi akademik yang 

telah dilaksanakan:  

“Pelaksanaan supervisi akademik sudah ada dari kepala madrasah yang dulu tetapi mungkin 

beda cara dan model yang dipakai. Jadi, supervisi akademik itu tugasnya melakukan pengawasan 



 

 

kegiatan guru dalam pembelajaran di kelas. Yang saya lakukan mula-mula mengamati dengan 

cara berkeliling kelas atau duduk di depan kelas, tanpa diketahui oleh guru yang sedang 

mengajar. Yang kemudian secara ilmiah atau terencana ditemukan masalah, sehingga timbul 

penggunaan teknik apa yang kiranya efektif, biasanya dilakukan berkelompok karena banyaknya 

peserta lalu memeriksa alat-alat pembelajaran seperti RPP dan kemudian mengadakan 

pertemuan dengan guru yang bersangkutan untuk berdiskusi dalam mencari solusi. Selanjutnya 

model yang terakhir yang biasanya dilakukan perindividu. Misalnya seperti ketika ada guru yang 

dilaporkan melakukan tindakan dalam tanda kutip negatif, maka guru yang bersangkutan akan 

saya panggil keruangan untuk mengakui kesalahan. Bukan cara yang menyeramkan, sebenarnya 

sudah ada perjanjian yang dibuat sebelumnya kepada semua guru, kalau ada yang melanggar 

siap mengakui kesalannya. Model yang terakhir ini cenderung terbuka dan adanya saling 

menghargai, dilakukan diskusi terlebih dahulu, lalu menggunakan teknik kunjungan kelas 

kemudian kepala sekolah mengobservasi guru sesuai instrumen yang telah disepakati, yang 

terakhir adanya umpan balik dari kepala madrasah sebagai upaya penguatan dan menunjukkan 

hasil observasi atau juga berdiskusi kembali untuk menyelesaikan permasalahn itu dengan cara 

guru sendiri secara individu.” 47 

Adapun dengan pelaksanaan supervisi akademik, kepala madrasah pasti 

memiliki alasan khusus dalam melakukannya. Seperti pemakaian tiga model yang 

sudah dikatakan oleh kepala madrasah dalam keterangan di atas. Kepala Madrasah 

MAN 2 Ponorogo selalu memantau setiap kegiatan di madrasah. Berdasarkan 

pengamatan peneliti, kepala madrasah selalu datang lebih awal ketika tidak ada dinas 

di luar kota dan memantau kegiatan mulai pagi hari ketika siswa dan guru masuk 

sekolah hingga sore menjelang pulang. 48 

Menurut keterangan dari Kepala Madrasah, di MAN 2 Ponorogo pelaksanaan 

supervisi akademik sudah terlaksana dari kepemimpinan sebelumnya akan tetapi 

berbeda teknik dan model yang digunakan. Secara langsung kepala madrasah 

memahami maksud dari supervisi akademik sendiri, karena memang beliau 

melaksanakannya di madrasah. Menurut beliau penggunaan model supervisi akademik 

yang dipakainya selama ini sudah efektif yaitu menggunakan model tradisional, model 

ilmiah dan model klinis. Untuk model tradisional, hanya dilakuakan oleh kepala 

madrasah dan yang mengetahui waktunya hanya beliau saja. Pelaksanaan supervisi 

akademik dengan menggunakan model ini dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa 

diketahui oleh guru. 49 

                                                           
47 Trankrip wawancara kepala sekolah nomer: 04/W/26-II/2020 dalam Lampiran hasil wawancara penelitian 

48 Trankrip observasi nomer: 01/O/05-II/2020 dalam Lampiran Observasi Penelitian 

49 Trankrip wawancara nomer: 04/W/26-II/2020 dalam Lampiran Penelitian 



 

 

Sedangkan menurut keterangan guru MIPA, IPS, Agama, BK dan guru Bahasa 

Indonesia yang juga menjabat kepala perpustakaan, menyatakan penggunaan model 

yang dipakai dalam supervisi akademik kepala madrasah menggunakan dua model, 

yaitu model ilmiah dan juga model klinis. Menurut beliau berlima, pak kepala 

menggunakan model itu untuk mengumpukan data. Pada dasarnya semua model yang 

dilakukan oleh kepala madrasah dalam melaksanakan supervisi akademik ini dalam 

rangka untuk mengumpulkan data. Berikut uraian keterangan salah satu informan 

secara langsung dari Bu Siti Sa’diyah mata pelajaran MIPA: 

“Memang betul, di madrasah ini sudah melakukan supervisi akademik dan model yang 

digunakan bapak kepala madrasah saat supervisi yaitu model dengan kolaborasi yaitu model 

ilmiah lalu dilanjutkan dengan model klinis. Untuk model tradisional dan artistik sepertinya 

tidak digunakan. Karena tujuan kepala madrasah dalam melakukan supervisi untuk 

mengumpulkan data.” 50 

Menurut kepala madrasah model tradisional itu dilaksanakan sewaktu-waktu dan 

tiba-tiba tanpa sepengetahuan guru. Oleh karena itu, guru hanya mengetahui 

pelaksanaan dengan menggunakan dua model supervisi akademik. Model itu adalah 

model ilmiah dan model klinis.  

Menurut Bu Siti Nur Laela yang mengajar mata pelajaran Agama mengatakan 

keterangannya jika model ilmiah ini biasanya dilaksanakan dengan adanya 

penjadwalan dan diberitahu terlebih dahulu ketika kepala madrasah akan melakukan 

supervisi akademik. Model ini digunakan kepala madrasah dalam rangka mengetahui 

apakah guru melaksankan proses belajar mengajar di kelas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya atau belum, lalu mengetahui bagaimana strategi dan metode belajar di kelas 

dan bagaimana guru menciptakan susasana kondusif.51 Dengan penjelasan beliau 

sebagai berikut: 

“Model ilmiah digunakan ketika kepala sekolah ingin mengetahui kinerja guru dalam pelayanan 

belajar mengajar sudah sesuai tupoksi atau belum. Untuk model ilmiah dilaksanakan karena telah 

direncanakan tetapi lebih tepatnya model ilmiah ini dilakukan setelah menggunakan model 

tradisional, karena dalam model ilmiah guru cenderung lebih diberikan masukan supaya 

memperbaiki sikap atau cara pembelajaran”52 

                                                           
50 Transkrip wawancara nomer: 01/W/25-II/2020 dalam Lampiran Penelitian 
51 Trankrip Dokumentasi nomer: 01/D/13-II/2020 dalam Lampiran Penelitian 
52 Trankrip wawancara nomer: 02/W/25-II/2020 dalam Lampiran Penelitian 



 

 

Pada dasarnya semua model yang digunakan kepala madrasah untuk mengetahui 

seberapa besar tingkat kinerja dan kompetensi mengajar seorang guru di dalam kelas. 

Dengan model tradisional kepala sekolah mendapatkan temuan yang tidak diketahui 

oleh guru. Lalu kemudian menggunakan model ilmiah yang direncanakan dan 

dilaksankan di dalam kelas dimana guru mengajar, hal ini bisa saja efektif akan tetapi 

tidak terlihat orisinil atau apa adanya sesuai dengan kebiasaan guru di kelas.53 Adapun 

pelaksanaan model klinis memang dibedakan dengan ilmiah, persamaanya hanya satu, 

sama-sama direncanakan. Menurut Bu Ulfa Lutfiana guru mata pelajaran IPS 

menyatakan keterangannya dalam wawancara sebagai berikut: 

“model klinis digunakan dalam upaya memberikan perbaikan dari pada kekurangan yang 

dirasakan oleh guru. Jadi, pelaksanaan model ini dilakukan dengna cra memanggil guru ke 

ruangan kepala madrasah lalu kepala madrasah mendiskusinka terkait apa maslah yang 

dihadapi guru berdasarkan temuannya di model tradisional dan ilmiah disandingkan 

dengan maslah yang diungkap dari guru itu sendiri. Kemudian kepla sekoplah memeberika 

solusi plihan untuk memperbaiki kesalahan.”54 

Waktu pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah menggunakan tiga 

model tradisional, ilmiah dan klinis ini yaitu dilaksanakan sejak tahun 2015 ketika 

kepala madrasah yang baru (Bapak Nasta’in) menjabat. Tempat pelaksanaannya di 

dalam kelas dimana guru mengajar dan juga di aula atau in house dengan model 

berkelompok.55 Stakeholder yang terlibat langsung dengan pelaksanaan adalah kepala 

madrasah, pelaksana sks, waka kurikulum yang yang memiliki staf yang terdiri dari 

staf akademik, staf penilaian, staf pengayaan, staf operator. Jadi tim yang terbentuk 

dalam pelaksanaan supervisi akademik ini terdiri dari 7-8 orang. 56 

Menurut Bu siti Sa’diyah, dampak dari pelaksanaan supervisi akademik secara 

keseluruan di MAN 2 ponorogo cenderung ke dampak yang positif, karena memang 

pelaksanaan supervisi itu sendiri dilakukan sesuai kebutuhan. Dan guru yang 

                                                           
53 Trankrip Wawancara nomer: 04/W/26-II/2020 dalam Lampiran Penelitian 
54 Trankrip Wawancara nomer: 03/W/25-II/2020 dalam Lampiran Penelitian 
55 Trankrip Dokumentasi nomer: 01/D/13-II/2020 dalam Lampiran Penelitian 
56 Trankrip kepala madrasah nomer: 04/W/26-II/2020 dalam Lampiran Penelitian 

 



 

 

disupervisi tidak merasa dicari-cari kesalahannya oleh sebab itu menumbuhkan 

keoptimisan tersendiri dari dalam diri guru sehingga respon yang didapatkan kepala 

madrasah ketika melaksanakan supervisi akademik sangat diapresiasi dan diterima 

dengan baik-baik. 57 

Berikutnya adalah penggunaan teknik pelaksanaan supervisi akademik kepala 

madrasah dalam meningkatkan kualitas kinerja guru MAN 2 Ponorogo. Teknik yang 

digunakan dalam pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala madrasah 

menggunakan teknik kolaborasi yaitu menggunakan teknik individu dan juga teknik 

kelompok sesuai dengan penilaian dan kebutuhan. Ketika kunjungan kelas dilakukan 

langsung oleh Kepala Madrasah, ketika rapat guru dihadiri oleh Kepala Tata Usaha 

(KTU) dan semua perangkat penting madrasah. Rapat dilakukan 2 bulan sekali atau 

juga sesuai dengan kebutuhan. Kepala madrasah memberikan guru keleluasaan untuk 

mendemontrasikan pendapatnya secara terbuka agar apresiasi tersampaikan tanpa ada 

diskriminasi pendapat. Adapun pernyataan Bapak Nasta’in sebagai Kepala Madrasah 

terkait dengan penggunaan teknik dalam Pelaksanaan Supervisi Akademik dalam 

Meningkatkan Kualitas Kinerja Guru sebagai berikut: 

“Semua teknik digunakan, tetapi tidak semua yang disini (trankrip wawancara) dilakukan. Untuk 

teknik Individu di sini menggunakan alat elektronik seperti cctv dikelas-kelas mengajar58, alat 

ini tidak bisa menilai perkembangan guru dalam layangan belajar mengajar tetapi bisa melihat 

kedisiplinan guru masuk kelas. dan untuk teknik kelompok yang dilakukan yaitu rapat guru 

dilakasanakan setiap 2 bulan sekali atau juga ketika ada kebutuhan, diskusi juga ada, kunjungan 

kelas juga dilakukan. Dalam pelaksanaannya kalau kunjungan kelas dilakukan dengan masuk 

kelas dimana guru mengajar,59 mengamati bagaimana guru mengajar, dan sudah sesuai dengan 

form format penilaian atau belum.” 60 

Setelah mengetahui model dan teknik yang digunakan, perlu diketahui apa saja 

yang harus dilaksanakan untuk membuat supervisi akademik menjadi efektif dan 

                                                           
57 Trankrip guru dan kepala sekolah nomer: 02/W/25-II/2020 dan 04/W/26-II/2020 dalam Lampiran 

Penelitian 

58 Trankrip Dokumentasi nomer: 01,04/D/26-II/2020 dalam Lampiran Penelitian 
59 Trankrip Dokumentasi nomer: 05/D/6-III/2020 dalam lampiran Penelitian 

60 Trankrip kepala sekolah nomer: 04/W/26-II/2020 dalam Lampiran penelitian 

 



 

 

menghasilkan mutu yang baik sesuai apa yang diinginkan dan efisiensi guru 

melakukan belajar mengajar di kelas semakin bernilai unggul. Adapun Pelaksanaan 

teknik sesuai dengan kebutuhan dengan pemberitahuan penjadwalan, diinfokan secara 

tertulis atau eletronik, melalui undangan, dan juga nota dinas.61 Ketika akan 

melaksanakan supervisi dengan teknik kelompok misalnya satu hari sebelumnya akan 

diingatkan oleh waka humas, lalu ketika supervisi melibatkan siswa maka 

pemberitahuan dilakukan oleh waka kesiswaaan dan ketika  supervisi melibatkan guru 

maka yang memberikan informasi adalah waka kurikulum.62 Berikut ini merupakan 

wawancara dengan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi dengan model klinis 

sebagai penyelesaian terakhir: 

“kadang langsung kadang diskusi sesuai kebutuhan, ketersediaan waktu dan pihak terkait, 

dijadwalkan dan dilakukan supervisi. Terkadang guru yang akan disupervisi dipanggil untuk 

ditanyai masalah yang dihadapi di ruang kepala sekolah dan juga guru mendapatkan solusi 

permasalahan yang dihadapi.63 Kalo penggunaan teknik ini dilakukan juga pada tahun 2015 

tetapi efektifnya dilakukan ketika tahun 2019.” 

Terkait dengan pelaksanaan supervisi akademik dengan menggunakan model 

dan teknik yang dirasa efektif tentu saja akan ada dampak yang didapatkan. Dan 

dampak tersebut berupa dampak yang bersifat positif dan membangun. Karena 

pelaksanaan supervisi akademik dalam meningkatkan kualitas kinerja guru ini 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan guru supaya dapat bekerja sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. Berikut adalah keterangan wawancara dengan Bu Atik 

mata pelajaran bahasa Indonesia dari pelaksanaan supervisi akademik yang telah 

dilakuka: ”Dampak yang didapatkan tentunya positif karena sesuai dengan kebutuhan 

selain itu kegiatan proses belajar mengajar semakin bagus dan anak didik mendapatkan 

penyegaran dari perbaikan dengan variasi pembelajaran.”64 

                                                           
61 Trankrip dokumentasi nomer: 06/D/6-III/2020 dalam Lampiran Penelitian 

62 Trankrip wawancara nomer: 04/W/26-II/2020 dalam Lampiran Penelitian 
63 Trankrip kepala madrasah nomer: 04/W/26-II/2020 dalam lampiran penelitian 

64 Trankrip wawancara nomer: 06/W/06-III/2020 dalam lampiran Penelitian 

 



 

 

Jadi kesimpulan dari Rumusan masalah yang pertama dan juga data khusus yang 

pertama berupa pelaksanaan supervisi akademik di MAN 2 ponorogo sudah terjadi di 

tahun 2015 dan kepemimpinan sebelumnya. Karena ada pelaksanaan ada pula tim yang 

dibentuk untuk mendukung pelaksanaannya. Tim supervise akademik tersususn dari 

jajaran kepala madrasah, waka kurikulum, penyelenggara sks dan penjaminan mutu. 

Adapun model yang digunakan ada tiga model yaitu model tradisional, model ilmiah 

dan model klinis. Model dirasa mulai efektif digunakan dalam supervisi akademik 

pada tahun 2019. Teknik yang digunakan merupakan teknik kolaborasi dengan 

menggunakan teknik individu dan juga teknik kelompok secara terus menerus. Upaya 

yang dilakuakan dalam memberikan hasil maksimal disesuaikan dengan kebutuhan 

dan kepentingan. Dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan supervisi akademik 

menggunakan model dan teknik seperti uraian di atas berupa dampak positif dan 

membangun. 

2. Indikator Keberhasilan dalam pelaksanaan Supervisis Akademik dalam 

meningkatkan Kualitas Kinerja Guru 

Indikator keberhasilan sangat diperlukan untuk diketahui agar semua pihak tidak 

mudah puas dengan keberhasilan yang didapat tetapi terus menerus belajar untuk 

memaksimalkan keberhasilan yang dicapai dan mengembangkan keberhasilan-

keberhasilan tersebut semaksimal mungkin. Beberapa temuan lapangan dari 

wawancara guru dan juga kepala madrasah sebagai berikut: 

“Peningkatan disiplin guru (masuk sekolah, dan kelas).65 Guru yang mulanya dilaporkan oleh 

anak didik tidak enak dalam (penyampaian materi pembelajran, metode dan strategi) jadi efektif, 

manajemen kelas (guru kelas) lebih bagus,66 dari hasil penilaian dan evaluasi prestasi siswa 

semakin meningkat. 67“68 

                                                           
65 Trankrip Dokumentasi dan observasi nomer: 07/D/6-III/2020 dan 01/O/5-II/2020 dalam Lampiran 

Penelitian 

66 Trankrip Dokumentasi nomer: 01/D/13-II/2020 dalam Lampiran Penelitian 
67 Trankrip Observasi nomer: 03/O/6-II/2020 dalam lampiran Penelitian 
68 Trankrip Kepala Madrasah nomer: 04/W/26-II/2020 dalam hasil penelitian 



 

 

Selain 4 (empat) keberhasilan tersebut terdapat aspek yang mendukung 

keberhasilan pelaksanaan supervisi akademik dalam meningkatkan kinerja guru bisa 

dilihat dari PKG (Penilaian Kinerja guru) PKG itu sendiri bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kedisiplinan guru dilihat dari ketika masuk madrasah sampai kelengkapan 

instrumen, penguatan literasi untuk siswa dan ketelatenan mengurus anak didik. Untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal harus dilakukan perbaikan dan belajar terus 

menerus.69 

Menilik dari tidak adanya penjadwalan yang tertulis dalam pelakasanaan 

program supervisi akademik dalam meningkatakan kualitas kinerja guru di MAN 2 

Ponorogo. Peneliti melakukan adopsi  beberapa program pada RKM (Rencana Kerja 

Madrasah), yang kebetulan memiliki kesamaan dengan teori teknik supervisi yaitu 

teknik kelompok. Program tersebut realisasinya sama dengan indikator keberhasilan 

supervisi dan persamaan berikutnya adalah sasarannya yaitu guru dan kepala sekolah. 

Sama seperti supervisi akademik (kepala sekolah) dan kinerja guru (guru). Program 

tersebut adalah pendidikan dan pelatihan, workshop, motivasi dan monitoring serta 

rapat koordinasi. Yang melahirkan empat belas indicator yaitu 1) melatih kecakapan 

serta memahami materi dan metode 2) kecakapan guru mempengaruhi tingkat prestasi 

siswa 3) meningkatkan pembiasaan literasi 4) belajar terus menerus tanpa kenal puas 

5) komunikasi harmonis 6) mengurangi keterlambatan guru 7) meningkatkan disiplin 

guru 8) terealisasinya program supervisi  9) tumbuhnya rasa optimis dan merasa diakui 

10) guru dapat membuat program pembelajaran 11) guru dapat membuat instrument 

pembelajaran 12) guru memiliki instrument pembelajaran 13) meminimalisir kesalahan 

14) dapat mengevaluasi hasil belajar siswa.  

3. Faktor Pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan supervise akademik 

dalam meningkatkan kinerja guru 

                                                           
69 Trankrip guru dan kepala madrasah nomer: 05/W/06-II/2020 dalam hasil Penelitian 



 

 

Setiap kegiatan pastinya memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi, begitu juga 

dalam pelaksanaan supervisi akademik di MAN 2 Ponorogo ini. Faktor yang 

mempengaruhi supervisi dibagi menjadi dua yaitu faktor mendukung dan faktor yang 

menghambat. Faktor yang mendukung biasanya berupa motivasi dan dapat 

memberikan semangat. Dan faktor penghambat adalah faktor yang dapat menjadi 

penghambat proses berjalannya suatu kegiatan sehingga tidak tercapai dengan 

maksimal. 

Menurut Bapak Nasta’in ada 4 (empat) Faktor pendukung dalam pelaksanaan 

supervisi akademik dalam meningkatkan kualitas kinerja guru. Pertama, Pemenuhan 

fasilitas seperti cctv, media pembelajaran di kelas, sarana dan prasarana belajar dll.70 

Kedua, kelengkapan perangkat administrasi (layanan dari semua pihak).71 Ketiga, 

Kesadaran bapak ibu guru. Keempat, Respon baik dari bapak ibu guru. Dan Cara 

memaksimalkan faktor pendukung tersebut dengan cara mengaktifkan semua 

komponen stakeholder madrasah. Peran kepala sekolah dalam memaksimalkan faktor 

pendukung dalam meningkatkan kinerja guru dengan memberikan dorongan, arahan 

dan motivasi. 72Berikut keterangan kepala madrasah terkait dengan adanya faktor 

pendukung keberhasilan pelaksanaan supervis akademik dalam meningkatkan kualitas 

kinerja guru: “Faktor pendukungnya yaitu menghasilkan produk unggul dalam 

akademik, prestasi unggul peserta didik, psikologi sehat, respon yang baik, komunikasi 

yang baik menciptakan kenyamanan”73 

Selain faktor pendukung ada pula faktor penghambat yang dampaknya dapat 

menjadi penghalang pelaksanaan supervisi akademik dalam meningkatkan kinerja 

guru. dari wawancara kepala sekolah dan juga guru memiliki jawaban yang sama yaitu 

                                                           
70 Trankrip Observasi nomer: 04/O/26-II/2020 dalam Lampiran Penelitian 

71 Trankrip Dokumentasi nomer: 05/D/26-II/2020 dalam Lampiran Penelitian 
72 Trankrip wawancara kepala madrasah nomer: 04/W/26-II/2020 dalam lampiran Hasil Penelitian 

73 Trankrip wawancara nomer: 03/W/25-II/2020 dalam hasil penelitian 



 

 

masalah waktu. Bahkan dalam upaya memaksimalkan waktu untuk pelaksanaan 

supervisi harus membuat skala prioritas. Skala prioritas digunakan untuk mengetahui 

kepentingan-kepantingan yang harus disegerekan dan sesuai dengan kebutuhan.74 

Adapun hal teknis setelah adanya kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya 

menghasilkan indikator keberhasilan dan juga mengetahui faktor-faktor yang 

mendukung maupun menghambat. Perlu adanya tindak lanjut dari aktivitas program, 

penentuan target dan analisis kebutuhan. Adapun tindak lanjut tersebut adalah 

diadakanya pembinaan dan pemetaan. Dalam pembinaan bertujukan untuk mengetahui 

penyelesaian masalah tanpa merubah sikap, dalam pembinaan tindakan yang bisa 

dilakukan adalah dengan jalan pelatihan, diskusi kelompok maupun individu serta 

konsultasi. Tindak lanjut dengan pemetaan bertujuan untuk mengelompokkan dan 

mengatur masalah yang sesuai sehingga untuk menyelesaikan dan memberikan solusi 

sesuai dengan tingkat masalah guru.75 

Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari penggalian data terkait Pelaksanaan 

Supervisi Akademik dalam Meningkatkan Kinerja Guru adalah supervisi akademik 

benar-benar dilaksanakan di MAN 2 Ponorogo. Pelaksanaanya dilakukan dengan tidak 

terencana tetapi sesuai dengan kebutuhan. Sebagai bukti adanya pelaksanaan supervisi 

akademik tersusun juga tim supervisi yang berjumlah 7-8 orang yang terdiri dari kepala 

madrasah, waka kurikulum, penyelenggara sks dan penjaminan mutu. Adapun proses 

dalam pelaksanaan supervisi menggunakan model-model supervisi akademik yaitu 

model tradisional, ilmiah dan klinis. Dengan teknik kolaborasi yaitu menggunakan 

teknik individu (penggunaan alat dan pertemuan informal) dan juga kelompok (rapat 

guru, diskusi, kunjungan kelas dan juga demontrasi). Dengan pencapaian keberhasilan 

yaitu disiplin guru semakin meningkat, pembelajaran guru semakin terdapat perubahan 
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yang signifikan dan penyegaran untuk peserta didik, lalu manajemen kelas yang 

semakin kondusif, komunikasi antar kepala madrasah kepada guru semakin harmonis 

dan juga psikologi yang baik dibuktikan dengan respon yang baik saat kepala madrasah 

melakukan supervisi kepada guru. Adapula faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

supervisi yang dibagi menjadi dua yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. 

Adapun faktor pendukung yaitu pemenuhan sarana dan prasarana, adanya kelengkapan 

administrasi, kesadaran guru, respon yang baik, psikologi guru yang sehat, komunikasi 

yang baik, dan terciptanya suasana nyaman. Ada pula Faktor penghambat yaitu soal 

waktu. Dimana persoalan waktu ini dari data guru dan juga kepala madrasah sangat 

menghambat pelaksanaan supervisi akademik dalam meningkatkan kualitas kinerja 

guru. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Model dan Teknik Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Madrasah dalam 

Meningkatkan Kualitas Kinerja Guru di MAN 2 Ponorogo 

Supervisi merupakan proses bantuan untuk meningkatkan situasi belajar mengajar 

agar lebih baik hal ini menunjukkan bahwa supervisi dipandang sebagai proses bantuan, 

bimbingan dan pembinaan supervisor kepada guru untuk memperbaiki proses pembelajaran.76 

Sama halnya Pelaksanaan supervisi akademik di MAN 2 Ponorogo yang sudah ada dan 

dilaksanakan mulai dari kepala madrasah yang dahulu. Akan  tetapi memiliki perbedaan 

teknik dan model yang dipakai. Pelaksanaan supervisi di MAN 2 Ponorogo dilakukan 

langsung oleh kepala madrasah dan juga dibantu oleh tim yang terdiri dari waka kurikulum, 

penjaminan mutu, penyelenggara sks dan staf khusus pilihan kepala madrasah.  Jadi, supervisi 

akademik itu tugasnya melakukan pengawasan kegiatan guru dalam pembelajaran di kelas. 

Penggunaan model ketika supervisi dilakukan menggunakan tiga model yaitu tradisional, 

ilmiah dan klinis. 

Model yang digunakan dalam pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah 

dalam meningkatkan kualitas kinerja guru di MAN 2 Ponorogo adalah sebagai berikut: 

1. Model tradisional 

Supervisi dalam istilah pada awalnya diartikan tradisional, yaitu sebagai suatu 

kegiatan menginspeksi, memeriksa, dan mengawasi dengan cara mencari kesalahan dan 

memata-matai.77 Teori tersebut sesuai dengan deskripsi data sebelumnya yang 

menjelaskan bahwa penggunaan model tradisional dalam pelaksanaanya memang 

cenderung mengamati, mengawasi, memata-matai guru yang dikehendaki oleh kepala 

                                                           
76 Donni Juni Priansa dan Sonny Suntani Setiana, Manajemen Dan Supervise Pendidikan (Bandung: CV 

Pustaka Setia,2017) 
77 Ibid,. 



 

 

madrasah. Pelaksanaan supervisi akademik menggunakan model tradisional, hanya 

dilakukan oleh kepala madrasah dan yang mengetahui waktu, objek guru hanya beliau 

saja. Pelaksanaan supervisi akademik dengan menggunakan model ini dilakukan secara 

tiba-tiba dan tanpa diketahui oleh guru. Karena tujuan kepala madrasah dalam melakukan 

supervisi untuk mengumpulkan data sesuai observasinya. 

2. Model ilmiah 

Model supervisi ilmiah dilaksanakan secara berencana, kontinyu, sistematis, serta 

menggunakan prosedur dan teknik-teknik tertentu, menggunakan instrumen sebagai 

pengumpul data. Hasil penelitian atau supervisi ini diberikan kepada guru agar guru 

mampu memperbaiki kualitas proses kegiatan belajar yang dilaksanakan. 78 Teori tersebut 

sesuai dengan deskripsi data sebelumnya yang menyebutkan bahwa Model ilmiah 

digunakan ketika kepala madrasah ingin mengetahui kinerja guru dalam pelayanan 

belajar mengajar sudah sesuai tupoksi atau belum. Dalam pelaksanaannya, model ilmiah 

ini telah direncanakan terlebih dahulu. Dalam supervisi akademik model ilmiah ini 

dilaksanakan setelah kepala madrsah menarik kesimpulan dari pengumpulan data 

menggunakan model tradisional, karena dalam model ilmiah guru cenderung lebih 

diberikan masukan dalam upaya perbaikan. 

3. Model klinis 

Supervisi klinis merupakan bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan 

kualitas belajar. Supervisi klinis membantu guru dengan adanya rencana aksi (action 

plan) yang sesuai dengan tujuan perbaikan pembelajaran setelah konferensi pasca 

kegiatan observasi. 79 Teori tersebut sesuai dengan deskripsi data sebelumnya yang 

menyebutkan Model klinis digunakan dalam upaya memberikan perbaikan dari pada 

kekurangan yang dirasakan oleh guru. Jadi, pelaksanaan model ini dilakukan dengan cara 

memanggil guru ke ruangan kepala madrasah lalu kepala madrasah mendiskusikan terkait 
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apa masalah yang dihadapi guru berdasarkan temuan kepala madrasah dalam pelaksanaan 

menggunakan model tradisional dan ilmiah disandingkan dengan masalah yang diungkap 

langsung dari guru sendiri. Kemudian kepala madrasah memberikan solusi pilihan untuk 

memperbaiki kesalahan. 

Adapun teknik yang digunakan sebagai pelengkap model yang dilakukan dalam 

pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah dalam meningkatkan kualitas kinerja 

guru adalah teknik kolaborasi yaitu teknik individu dan juga teknik kelompok sebagai 

berikut: 

a. Teknik individu 

1) Teknik supervise dengan alat-alat eletronik 

Supervisi ini untuk mendapatkan data tentang guru mengajar secara 

objektif seperti apa yang terjadi sesungguhnya atau alami. Ciri-ciri supervisi 

yaitu supervisi bersifat individual, alat yang dipakai adalah video, data tentang 

guru bersifat objektif dan otentik, hasil supervisi dinilai dan dianalisis sendiri.80 

Teori tersebut sesuai dengan deskripsi data sebelumnya yang menyebutkan 

pelaksanaan supervisi menggunakan semua teknik yang ada, tetapi tidak semua 

dilakukan. Untuk teknik Individu disini menggunakan alat elektronik seperti 

cctv dikelas-kelas mengajar, alat ini tidak bisa menilai perkembangan guru 

dalam layanan belajar mengajar tetapi bisa melihat kedisiplinan guru masuk 

kelas. 

2) Teknik supervisi pertemuan informal 

Dalam pertemuan ini tiba-tiba guru menemui supervisor atau supervisor 

menemui guru untuk membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran. Tujuan supervisi pertemuan informal memberikan kemudahan 
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kepada guru dan supervisor menyampaikan maksudnya. Guru ingin menanyakan 

sesuatu karena belum jelas atau supervisor ingin menegur atau menyampaikan 

sesuatu kepada guru segera dapat terealisasikan dalam pertemuan informal ini.81 

Teori tersebut sesuai dengan deskripsi data sebelumnya yang menyebutkan 

terkadang guru yang akan disupervisi dipanggil untuk ditanyai masalah yang 

dihadapi di ruang kepala sekolah dan juga guru mendapatkan solusi 

permasalahan yang dihadapi. 

b. Teknik kelompok 

1) Rapat guru 

Rapat guru bersifat rutin biasanya bersifat terbuka adapun yang biasanya 

dibahas yaitu proses pembelajaran seperti pembuatan persiapan mengajar, 

kepribadian dan keterampilan yang pantas dicontoh oleh siswa, dan upaya 

meningkatkan profesi guru. Adapun tujuan supervisi rapat guru untuk 

menyampaikan informasi baru yang berkaitan dengan pembelajaran, kesulitan-

kesulitan yang dialami guru, dan cara mengatasi kesulitan itu secara bersama 

sehingga meminimalkan waktu supaya lebih efisien.82  Teori tersebut sesuai 

dengan deskripsi data sebelumnya yang menyebutkan untuk teknik kelompok 

yang dilakukan yaitu rapat guru dilakasanakan setiap dua bulan sekali atau juga 

ketika ada kebutuhan. 

2) Diskusi 

Dalam teknik diskusi sifat materi yang biasa menjadi bahan diskusi 

adalah, yang masih belum jelas dipahami oleh guru-guru. Misalnya konsep 

pembelajaran yang baru, konsep atau teori yang susah dilaksanakan, 

pembelajaran yang memberi dampak kelas kacau, cara menghadapi masyarakat 

yang masa bodoh, orang tua yang selalu menuntut, cara mendekati atau 
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menyesuaikan diri dengan masyarakat dan sebagainya. Tujuan supervisi ini 

adalah melahirkan jawaban atas permasalahan, dengan demikian tujuan diskusi 

secara kelompok adalah untuk memecahkan masalah yang dihadapi guru.83  

Teori tersebut sesuai dengan deskripsi data sebelumnya yang menyebutkan 

pelaksanaan teknik diskusi dilakukan sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan 

waktu pihak-pihak bersangkutan yang dijadwalkan supervisi akademik 

3) Kunjungan kelas 

Tujuan kunjungan supervisi adalah untuk mendapatkan pengalaman, 

pengetahuan, dan bila mungkin keterampilan tentang hal-hal yang bersifat 

inovatif. Bentuk pertemuannya adalah pertemuan antara guru-guru dengan satu 

atau beberapa supervisor dan membahas materi dari objek kunjungan. Ciri-ciri 

supervisi ini diantaranya supervisi dilakukan secara kelompok, proses supervisi 

berwujud ceramah dan mengamati objek-objek yang dikunjungi, sekolah yang 

dikunjungi hampir semua sekolah percobaan, tindak lanjut diperlukan jika 

supervisi kunjungan sekolah ini berhasil.84  Teori tersebut sesuai dengan 

deskripsi data sebelumnya yang menyebutkan dalam teknik kelompok yang 

dilakukan kunjungan kelas. Dalam pelaksanaan kunjungan kelas kepala 

madrasah melakukannya dengan cara masuk kelas dimana guru mengajar, 

mengamati bagaimana guru mengajar, dan disesuaikan dengan form format 

penilaian yang dikehendaki kepala madrasah. 

Supervisi akademik yang dilakukan dilembaga pendidikan dapat dikatakan 

efektif, apabila dalam pelaksanaan supervisi bisa memberikan hasil berupa terealiasinya 

semua program-program yang dibuat kepala sekolah dan terbentuknya sumber daya 

manausia (guru) yang memiliki keahlian, potensi dan daya guna serta menghasilkan 

                                                           
83 Ibid,. 
84 Ibid,.  



 

 

kinerja yang baik dan terus berkesinambungan dalam proses belajar mengajar menjadikan 

peserta didik memiliki prestasi yang maksimal.  

Untuk mewujudkan hasil seperti uraian kalimat di atas maka sangat dibutuhkan 

teknik dan model yang tepat dan tentunya dapat memaksimalkan hasil yang telah dicapai. 

Meminjam istilah Maryono dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Mulyawan supervisi 

yang dilakukan kepala madrasah adalah upaya memberikan arahan serta mengadakan 

penilaian secara kritis terhadap proses belajar mengajar di kelas. Demikian hasil akhir 

dari pelaksanaan supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru yaitu 

pemberian pelayanan yang baik kepada peserta didik.85 Jika pelaksanaan supervisi tidak 

sama dengan pengertian supervisi di atas maka tidak akan sempurna pula hasil yang ingin 

dicapai dalam merealisasikan program.  

Selanjutnya dalam rangka memaksimalkan hasil yang ingin dicapai perlunya 

keharusan dalam mengoptimalkan usaha untuk meminimalisir tingkat kegagalan yang 

mungkin terjadi. Penggunaan model dan teknik fleksibel saja dan disesuaikan dengan 

kebutuhan. Jika penggunaan model tidak tepat, respon yang dikeluarkan oleh guru pun 

bisa mempengaruhi tingkat kinerjanya. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat 

tentang penggunaan model dan teknik yang digunakan kepala madrasah dalam 

meningktakan kualitas kinerja guru. Karena diantara fungsi supervisi akademik salah 

satunya adalah memberikan wawasan yang luas dan bersinergi dalam merumuskan tujuan 

pendidikan dan dapat meningkatkan kemampuan mengajar guru.86 Dari pemilihan model 

dan teknik yang tepat diharapkan mampu meningkatkan keberhasilan pelaksanaan 

supervisi akademik yang sangat bermutu. 

MAN 2 Ponorogo merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Islam yang 

mempunyai visi RUBI (Religius, Unggul, Berbudaya dan Integritas) dan madrasah yang 
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menerapkan pendidikan karakter dan pembiasaan Islami. Hal itu untuk memberikan 

benteng diri untuk peserta didik agar mampu menghadapi dunia globalisasi yang penuh 

persaingan dalam tingkat prestasi dan moralitas.  

Dalam mewujudkan tujuan supervisi akademik, keplaa sekolah tidak bisa berjalan 

sendiri tetapi harus melibatkan semua stakeholder madrasah dan tentunya guru sebagai 

sasaran diadakannya supervisi akademik. Pada dasarnya hubungan guru dan kepala 

madrasah adalah hubungan yang bersifat komunikatif efektif dengan dilihat dari adanya 

hubungan timbal balik (feedback) dalam setiap komunikasi yang dilakukan setiap 

harinya. Kepala sekolah memberikan bimbingan, arahan dan konsultasi kepada guru. 

Yang disampaikan dengan baik-baik sehingga menimbukan respon yang baik dari guru 

sehingga guru bersemangat dan optimis memberikan partisipasinya.87 Dengan adanya 

hubungan yang memiliki timbal balik pelaksanaan supervisi akan semakin memudahkan 

kepala madrasah. Dengan demikian supervisi akademik yang dilaksanakan mempunyai 

peranan yang sangat berharga terhadap keberhasilan kinerja guru.  

Sebaliknya upaya atau timbal balik yang diberikan guru yaitu pemberian 

sumbangan pengetahuan dalam perkembangan pendidikan bagi generasi muda. 

Sumbangan itu adalah sesuatu yang sangat penting karena guru dengan sukarela 

memberikan tanggungjawab dengan bukti pelayanan yang terbaik untuk peserta didik 

supaya prestasinya dapat membanggakan lembaga madrasah dan memberikan bekal dalam 

menghadapi persaingan pendidikan.88 Dengan demikian pelaksanaan supervisi akademik 

sangat efektif ketika guru memberikan respon yang baik. 

Dari pendapat diatas sesuai model dan teknik yang digunakan di madrasah dalam 

pelaksanaan supervisi akademik dapat diberikan simpulan bahwa supervisi akademik 

berhubungan erat dengan kualitas kinerja guru dalam rangka memberikan hasil maksimal 
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dari program-program yang sudah terealisasikan serta meningkatkan kemampuan dan 

perkembangan lembaga pendidikan. 

B. Indikator keberhasil Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Madrasah dalam 

Meningkatkan Kualitas Kinerja Guru di MAN 2 Ponorogo 

Dari deskripsi data lapangan sebelumnya dalam pelaksanaan supervisi akademik 

dalam meningkatkan kualitas kinerja guru di MAN 2 Ponorogo menyimpulkan bahwa 

indikator keberhasilan kinerja guru dapat dilihat dari empat indikator. Indikator-indikator 

itu adalah Peningkatan disiplin guru (masuk sekolah dan kelas), Guru yang mulanya 

dilaporkan oleh anak didik tidak enak dalam (penyampaian materi pembelajran, metode 

dan strategi) jadi efektif, manajemen kelas (guru kelas) lebih bagus, dan hasil penilaian 

serta evaluasi prestasi siswa semakin meningkat. Meminjam teori yang dituliskan oleh 

Qurotu Uyun, indikator keberhasilan kinerja guru dari pelaksanaan supervisi akademik 

adalah mampu membuat perencanaan dan persiapan dalam mengajar, menguasai materi 

belajar, menguasai metode dan strategi belajar, mampu mengelola kelas dan mampu 

melakukan penilaian dan evaluasi.89 Berdasarkan teori tersebut perbedaan terdapat dalam 

kedisiplinan peningkatan kinerja guru. Secara umum indikator Qurotu Uyun yang 

menyatakan mampu membuat perencanaan dan persiapan menjajar menurut analisis 

penulis termasuk pada kedisiplinan. Akan tetapi berbeda dengan maksud dari data 

lapangan. Data lapangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kedisiplinan guru 

yaitu disiplin saat guru masuk sekolah yang dibuktikan dengan fingerprint, disiplin masuk 

kelas dibuktikan dengan ketepatan masuk pada jam mengajar dan disiplin dalam membuat 

instrumen bahan ajar seperti RPP dll. 

Adapun agar mudah memahami indikator keberhasilan pada halaman berikutnya 

terdapat tabel yang menyatakan program supervisi akademik, memang bukan program 

resmi yang dibuat khusus untuk supervisi tetapi penulis mengidentifikasi dari data yang 
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diambil dari rencana kerja madrasah yang bersifat tahunan dan indikator keberhasilan yang 

disesuaikan dengan data wawancara, dokumentasi dan juga observasi. Berikut data tabel 

yang memuat program, sasaran dan indikator keberhasilan:  

No Program Komponen Sasaran Indicator Keberhasilan 

 Kepala Madrasah Guru  

1 Pendidikan 

dan pelatihan 

 √ a. melatih kecakapan guru 

dalam memahami materi, 

metode dan strategi 

b. kecakapan guru 

mempengaruhi tingkat 

prestasi siswa 

2 Workshop √ √ a. meningkatakan 

pembiasaan literasi 

b. guru tidak merasa puas 

dengan hasil, oleh sebab 

itu belajar terus menerus 

3 Motivasi dan 

konseling 

√ √ a. menciptakan komunikasi 

yang harmonis antara guru 

dan kepala madrasah 

b. dengan komunikasi yang 

baik mengurangi tingkat 

keterlambatan guru 

c. meningkatkan disiplin 

guru 

d. terealisasinya semua 

program 

e. memberikan rasa optimis 

dan merasa diakui  

4 Rapat 

koordinasi 

√ √ a. mampu merencanakan dan 

membuat program 

pembelajaran 

b. mampu membuat 

instrument pembelajaran 

c. memiliki instrument 

pembelajaran pelajaran 

d. mampu meminimalisir 

kesalahan 

e. mampu memberikan 

evaluasi dari hasil belajar 

siswa 
5.1 Tabel Indikator Keberhasilan Supervisi Akademik Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kualitas 

Kinerja Guru 

 

Kinerja guru dapat meningkat apabila ada stimulus yang mendorong dirinya. Guru 

yang merupakan komponen penting dalam suatu lembaga pendidikan sangat diperlukan 



 

 

keberadaannya. Pelaksanaan supervisi akademik pastinya memiliki suatu program, yang 

mana program itu harus terealisasikan. Komunikasi efektif yang dibangun kepala madrasah 

sangat mempengaruhi timbal balik yang akan didapatkan dari guru sebagai sasaran 

supervisi akademik. Karena komunikasi yang baik dapat menjadikan salah satu stimulus 

untuk guru dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Melalui teori yang dituliskan oleh Umi 

Fauziah menjabarkan indikator keberhasilan kinerja guru yaitu dengan adanya kualitas 

kerja, kecepatan/ketepatan kerja, inisiatif dalam bekerja, kemampuan kerja dan 

komunikasi.90 Jadi indikator yang ditemukan di lapanagan dan teori tersebut sangat erat 

kaitanya. Memang, secara wacana tidak sama. Akan tetapi secara makna terdapat 

kesamaan. Kualitas kerja disandingkan dengan disiplin kerja, kecepatan dan ketepatan 

kerja disandingkan dengan kemampuan merencanakan dan menyiapkan bahan ajar, 

kemampuan kerja disandingkan dengan kemampuan dalam mengaplikasikan materi 

metode dan strategi pembelajaran, lalu yang terakhir adalah indikator komunikasi. Dimana 

sejak awal komunikasi sangat penting dalam setiap kegiatan. Indikator komunikasi sangat 

erat hubungannya dengan manajemen, siklus sosial guru dengan kepala madrasah dan 

berhasil tidaknya suatu program supervisi akademik. 

Inisiatif dalam bekerja tidak masuk dalam indikator dari data lapangan, tentunya itu 

menjadi suatu pertanyaan. Hal ini menjelaskan bahwa inisiatif kerja dianggap sebagai 

tanggung jawab dan bukan sebagai acuan keberhasilan. Karena guru dianggap sebagai 

komponen utama dalam proses belajar mengajar dibutuhkan kemampuan professional 

dalam mengajar sehingga dapat memenuhi perencanaan yang sistematis dan menjadikan 

prospek dalam mencapai tujuan yang efektif.91 Berdasarkan teori tersebut data yang dapat 

disimpulkan adalah keberadaan guru amat penting bagi terlaksananya program supervisi 

akademik kepala madrasah. Indikator keberhasilan didorong oleh motivasi dan 
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komunikasi. Tanpa adanya komunikasi penulis merasa program supervisi akademik dan 

hasilnya tentu tidak akan maksimal. Jadi bentuk program supervisi akademik disesuaikan 

dengan kondisi guru dan selalu menjaga komunikasi diantara hubungan sosial kepala 

madrasah kepada semua warga madrasah. 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala 

Madrasah dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Guru di MAN 2 Ponorogo 

Faktor yang mempengaruhi supervisi dibagi menjadi dua yaitu faktor mendukung 

dan faktor penghambat. Faktor yang mendukung biasanya berupa motivasi dan dapat 

memberikan semangat dan faktor penghambat adalah faktor yang dapat menghalagi proses 

berjalannya suatu kegiatan sehingga tidak tercapai dengan maksimal. Faktor-faktor 

tersebut bisa berupa gaji, keterpenuhan sarana dan prasana, lingkungan kerja yang nyaman, 

kepemimpinan dan persoalan waktu.92 Teori tersebut sesuai dengan deskripsi data 

sebelumnya yang menyebutkan Faktor pendukungnya yaitu menghasilkan produk unggul 

dalam akademik, prestasi unggul peserta didik, psikologi sehat, respon yang baik, 

komunikasi yang baik menciptakan kenyamanan. Selain faktor pendukung ada pula faktor 

penghambat yang dampaknya dapat menjadi penghalang pelaksanaan supervisi akademik 

dalam meningkatkan kinerja guru yaitu masalah waktu. Bahkan dalam upaya 

memaksimalkan waktu untuk pelaksanaan supervisi harus membuat skala prioritas. Skala 

prioritas digunakan untuk mengetahui kepentingan-kepantingan yang harus disegerekan 

dan sesuai dengan kebutuhan. 

Dengan pelaksanaan supervisi akademik yang telah menggunakan model dan 

teknik yang sesuai dan indikator yang telah didapatkan. Maka selanjutkanya perlu kita lihat 

faktor-faktor yang menyebabkan penentu keberhasilan dan penghambat kegiatan. 

Dituliskan oleh Karsiyem dan Muuhamad Nur Wangid factor pengdukung dasar pokoknya 

adalah kesediaan guru disupervisi, kelengkapan administrasi dan adanya jadwal supervisi. 
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Adapun faktor penghambatnya sebagai berikut guru tidak bersedia disupervisi, banyaknya 

kegiatan kepala madrsah dan banyaknya tugas guru.93 Dengan teori tersebut dapat dilihat 

bahwa meningkatkan kinerja guru memang tidak mudah, ada saja hambatan dan proses 

panjang yang harus diselesaikan dan dilakuakn supaya dapat menjapai tujuan yang 

diinginkan.  

Adapun hal genting dan umum yang menjadi factor penentu peningkatan kualitas 

kinerja guru yaitu gaji, pemenuhan sarana dan prasarana, lingkungan kerja, dan 

kepemimpinan.94 Hal-hal tersebut terus terlestarikan sampai saat ini. Berbagai usaha telah 

dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, misalnya meningkatkan kompetensi guru 

dengan mengikutsertakan dalam diklat, sertifikasi guru, dan perbaikan sarana dan 

prasarana serta manajemen sekolah yang baik. Namun tampaknya segala usaha belum 

memberikan hasil yang maksimal. 

Kegiatan penutup diwarnai dengan membuat rangkuman atau simpulan, melakukan 

penilaian terhadap kegiatan yang telah dilakukan, memberikan umpan balik, memberikan 

tugas dan menyampaikan rencana tindakan pada pertemuan mendatang.95 Sudah diketahui 

analisis peneliti dari mulai penggunaan model dan teknik supervisi, indikator keberasilan 

supervisi dan tentu saja faktor penghambat serta pendukung supervisi. Tidak lengkap jika 

tidak ada tindak lanjut dari pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah dalam 

meningkatkan kualitas kineja guru. Oleh karena itu peneliti sedikit melakukan konfirmasi 

terkait dengan tindak lanjut yang dilakukan kepala madrasah MAN 2 Ponorogo. Penemuan 

peneliti dari data terkait adalah kegiatan tindak lanjut selalu dilakukan setelah kegiatan 

pelaksana supervisi di MAN 2 Ponorogo. Beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan 

tindak lanjut adalah dari aktivitas program, penentuan target dan analisis kebutuhan. 
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95 Syiriadi dkk, “Supervisi Akademik Dalam Meningkatkan Kinerja Mengajar Guru SMP”. Program Studi 

Administrasi Pendidikan, Universitas Tanjungpura Pontianak (Juni 2016) 



 

 

Adapun tindak lanjut tersebut diadakannya pembinaan dan pemetaan masalah. Dalam 

pembinaan bertujukan untuk mengetahui penyelesaian masalah tanpa merubah sikap, 

dalam pembinaan tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan jalan pelatihan, diskusi 

kelompok maupun individu serta konsultasi. Tindak lanjut dengan pemetaan bertujuan 

untuk mengelompokkan dan mengatur masalah yang sesuai, sehingga untuk 

menyelesaikan dan memberikan solusi sesuai dengan tingkat masalah guru. 

Guna mencapai cita-cita dan target dalam peningktan mutu lembaga pendidikan, 

disinilah terlihat peran penting guru dalam memberikan sumbangsihnya dengan 

meningkatkan kualitas kinerjanya. Untuk memiliki kinerja yang baik guru memang 

dituntut untuk memiliki kemampuan akademik yang memadai, dan dapat mengaplikasikan 

ilmu yang dimilikinya kepada peserta didik. Hal ini sangat menentukan kemampuan guru 

dalam menentukan cara menyampaikan materi, metode dan strategi dan pengelolaan kelas 

yang kondusif. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Model yang digunakan dalam pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah dalam 

meningkatkan kualitas kinerja guru di MAN 2 Ponorogo yaitu: a) model tradisional, b) 

model ilmiah, dan c) model klinis. Penggunaan model tersebut disesuaikan dengan tingkat 

permasalahan yang dimiliki guru dilihat dari temuan data oleh kepala madrasah. Teknik 

yang diguanakan dalam pelaksanaan supervisi yaitu teknik indivu dan juga teknik 

kelompok. Teknik individu dilakukan melalui a) teknik menggunakan alat-alat elektronik 

dan b) teknik menggunakan pertemuan informal. Adapun Teknik Kelompok yang 

digunakan yaitu menggunakan teknik rapat guru, diskusi, dan kunjungan kelas. 

2. Indikator keberhasilan pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah dalam 

meningkatkan kualitas kinerja guru di MAN 2 Ponorogo antara lain:  a) peningkatan 

kedisiplinan guru b) penyegaran layanan proses belajar mengajar oleh guru dalam hal 

memberikan materi, metode dan strategi c) manajemen kelas yang semakin kondusif d) 

peningkatan hasil penilaian dan evaluasi prestasi peserta didik. 

3. Faktor pendung dan faktor penghambat pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah 

dalam meningkatkan kualitas kinerja guru di MAN 2 Ponorogo. Yakni faktor 

pendukungnya adalah : a) menghasilkan produk yang bermutu dan unggul. b) prestasi 

belajar siswa yang semakin meningkat. c) keadaan psikologi guru yang sehat. d) respon 

yang baik dari guru. e) komunikasi yang harmonis dan f) terciptanya suasana yang nyaman. 

Adapun faktor yang menghambat yaitu persoalan waktu. 

 

 

 



 

 

B. Saran  

Di akhir kegiatan apapun secara langsung maupun tidak langsung pastinya terdapat 

penilaian. Dari penilaian itu diharapkan dapat menjadikan evaluasi untuk kegiatan yang akan 

dating. Sesuai dengan harapan penlitian ini bisa menjadi manfaat bagi kepala sekolah 

(khususnya kepala MAN 2 Ponorogo), guru tim supervisor dan juga semua stakeholder yang 

berkepentingan. Maka saran-saran yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Tim pelaksana supervisi sebaiknya ditambah, karena jumlah guru semakin banyak. 

Sehingga nantinya semua guru merasakan manfaat dari supervisi. 

2. Penjadwalan sebaiknya dilakukan lebih rinci dan dimatangkan, walaupun memang 

kekurangan waktu, tetapi bisa dilihat ketika ditanyakan.  

3. Program supervisi sebaiknya dimiliki oleh guru, kepala sekolah dan TU, sehingga tidak 

hanya tanggung jawab TU saja. 

4. Mungkin bisa dilakukan identifikasi kelemahan dan kelebihan guru dan dipetakan 

supaya lebih mudah menentukan apa yang harus dilakukan ketika supervisi. 
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