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LAMPIRAN-LAMPIRAN: 

1. PEDOMAN WAWANCARA 

2. PEDOMAN OBSERVASI 

3. PEDOMAN DOKUMENTASI 

4. HASIL CATATAN LAPANGAN WAWANCARA  

5. HASIL CATATAN LAPANGAN PENGAMATAN 

6. HASIL CATATAN LAPANGAN ANALISIS DOKUMENTASI 
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Lampiran  

PEDOMAN WAWANCARA 

( INFORMAN KEPALA MADRASAH) 

 

IDENTITAS INFORMAN: 

NAMA : 

JABATAN : 

ALAMAT : 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Bagaimana bapak menyusun  program supervisi akademik ? 

2. Apa yang bapak pikirkan atau rasakan  saat penyusunan  program  supervisi 

akademik? 

3. Bagaimana tanggapan guru terhadap penyusunan program supervisi 

akademik yang bapak lakukan ? 

4. Bagaimana langkah-langkah bapak dalam melaksanakan supervisi akademik 

terhadap guru ? 

5. Apa saja bidang-bidang akademik menjadi fokus dalam pelaksanaan 

supervisi akademik  yang bapak lakukan ? 

6. Bagaimana bapak menerapkan pendekatan supervisi di dalam pelaksanaan 

supervisi akademik? 

7. Bagaimana bapak menerapkan teknik supervisi di dalam pelaksanaan 

supervisi akademik? 

8. Bagaimana pola hubungan antara kepala madrasah dengan guru dalam 

pelaksanaan supervisi akademik? 

9. Apakah pelaksanaan supervisi akademik yang  bapak  lakukan  sudah  

sesuai  dengan harapan? 

10. Sejauh mana manfaat supervisi akademik yang dilakukan kepala madrasah 

terhadap guru? 

11. Kendala-kendala seperti apa yang sering bapak hadapi dalam   

pelaksanaan supervisi akademik  terhadap guru ? 
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12. Bagaimana bapak mengatasi  kendala-kendala dalam pelaksanaan supervisi 

akademik terhadap guru ? 

13. Menurut  bapak  apa  yang  menjadi  faktor pendukung dalam pelaksanaan 

supervisi akademik kepala madrasah? 

14. Bagaimana  bapak  melaksanakan  evaluasi dalam pelaksanaan supervisi 

akademik terhadap guru? 

15. Bagaimana  tanggapan  guru   terhadap pelaksanaan  supervisi  akademik     

yang bapak lakukan? 

16. Seperti   apakah   tindak  lanjut dalam pelaksanaan  supervisi  akademik    

yang bapak  lakukan? 

17. Bagaimana bapak menindaklanjuti hasil pelaksanaan supervisi akademik? 

18. Bagaimana  langkah-langkah tindak lanjut  supervisi   akademik   yang   

bapak lakukan? 

19. Bagaimana bapak membuat laporan terkait pelaksanaan supervisi 

akademik   yang dilakukan ? 
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Lampiran  

PEDOMAN WAWANCARA 

( INFORMAN WAKA KURIKULUM) 

 

IDENTITAS INFORMAN: 

NAMA : 

JABATAN : 

ALAMAT : 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Bagaimana tanggapan bapak tentang supervisi akademik yang dilakukan oleh 

kepala madrasah ?  

2. Bagaimana penyusunan perencanaan program supervisi akademik  yang 

dilakukan oleh kepala madrasah ? 

3. Bagaimana  tanggapan bapak terhadap pelaksanaan supervisi akademik  

kepala madrasah atau tim supervisor terhadap guru?  

4. Bagaimana langkah-langkah kepala madrasah dalam melaksanakan supervisi 

akademik?  

5. Bidang-bidang apa saja yang menjadi fokus supervisi akademik kepala 

madrasah?  

6. Bagaimana kepala madrasah  menerapkan pendekatan supervisi di dalaM 

pelaksanaan supervisi akademik?  

7. Bagaimana kepala madrasah  menerapkan teknik supervisi di dalam 

pelaksanaan supervisi akademik?  

8. Bagaimana pola hubungan antara kepala madrasah dengan guru dalam 

pelaksanaan supervisi akademik? 

9. Apakah supervisi akademik yang  dilaksanakan kepala madrasah terhadap 

guru sudah sesuai dengan harapan? 

10. Sejauh mana manfaat supervisi akademik yang dilakukan kepala madrasah 

terhadap guru ?  

11.  Kendala-kendala seperti apa yang sering hadapi kepala madrasah dalam  
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pelaksanaan supervisi akademik terhadap guru ? 

12. Bagaimana upaya yang dilakukan kepala  madrasah dalam mengatasi 

kendala dalam pelaksanaan supervisi akademik ?  

13. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan supervisi akademik 

di madrasah ini ?  

14. Apa yang bapak sarankan kepada kepala madrasah supaya pelaksanaan 

supervisi akademik dapat berhasil dengan baik?  

15. Bagaimana kepala madrasah menindaklanjuti hasil supervisi akademik  

terhadap guru ?  

16. Bagaimana kepala madrasah membuat laporan pelasanaan supervisi 

akademik? 
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Lampiran  

PEDOMAN WAWANCARA 

( INFORMAN GURU) 

 

IDENTITAS INFORMAN: 

NAMA : 

JABATAN : 

ALAMAT : 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Bagaimana tanggapan bapak tentang perencanaan program supervisi 

akademik yang dilakukan oleh kepala madrasah ?  

2. Bagaimana bentuk keterlibatan guru dalam supervisi akademik kepala 

madrasah?  

3. Bagaimana tanggapan guru terhadap pelaksanaan supervisi akademik kepala 

madrasah?  

4. Bagaimana langkah-langkah kepala madrasah dalam melakukan supervisi 

akademik  terhadap guru di madrasah ini?  

5. Bidang apa saja yang menjadi fokus supervisi akademik kepala madrasah?  

6. Bagaimana kepala madrasah  menerapkan pendekatan supervisi di dalam 

pelaksanaan supervisi akademik?  

7. Bagaimana kepala madrasah  menerapkan teknik supervisi di dalam 

pelaksanaan supervisi akademik?  

8. Bagaimana pola hubungan antara kepala madrasah dan guru dalam 

pelaksanaan supervisi akademik?  

9. Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan kepala madrasah dalam 

pelaksanaan supervisi akademik ?  

10. Apakah pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan kepala madrasah 

atau tim supervisor sudah sesuai dengan harapan?  

11. Kendala-kendala seperti apa yang sering dihadapi kepala madrasah dalam  

pelaksanaan supervisi akademik terhadap guru muatan lokal keagamaan ?  
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12. Bagaimana upaya yang dilakukan kepala madrasah dalam mengatasi 

kendala dalam pelaksanaan supervisi akademik ? 

13. Bagaimana kepala madrasah menindaklanjuti hasil pelaksanaan supervisi 

akademik yang dilakukan terhadap guru ?  

14. Bagaimana  bentuk tindak lanjut yang dilakukan kepala  madrasah  dalam  

pelaksanaan supervisi akademik ? 
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Lampiran  

PEDOMAN WAWANCARA 

( INFORMAN PENGAWAS MADRASAH) 

 

IDENTITAS INFORMAN: 

NAMA : 

JABATAN : 

ALAMAT : 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Bagaimana tanggapan bapak terhadap pelaksanaan supervisi akademik  

yang dilakukan oleh kepala madrasah ?  

2. Bagaimana pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan kepala 

madrasah?  

3. Sejauh mana bapak mendapatkan informasi dalam pelaksanaan supervisi 

akademik  kepala madrasah ?  

4. Bagaimana pelaksanaan supervisi akademik kepala MA Miftahul Ulum 

Trimulyo Kayen Pati menurut bapak?  

5. Bagaimana kemampuan kepala Miftahul Ulum Trimulyo Kayen Pati 

dalam supervisi akademik menurut bapak?  

6. Bagaimana kepala Miftahul Ulum Trimulyo Kayen Pati menindaklanjuti 

hasil supervisi akademik menurut bapak?  
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Lampiran  

 

PANDUAN OBSERVASI 

 

1. Rapat perencanaan program supervisi akademik di MA Miftahul Ulum 

Trimulyo Kayen Pati 

a. Kehadiran guru dalam rapat 

b. Kondisi ruang rapat 

c. Sikap guru dalam rapat 

d. Antusias guru dalam rapat 

2. Pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah terhadap guru di MA 

Miftahul Ulum Trimulyo Kayen Pati 

a. Persiapan pelaksanaan supervisi akademik  

b. Metode/teknik kepala madrasah dalam mensupervisi 

c. Penilaian 

3. Pertemuan tindak lanjut hasil supervisi akademik 

a. Pembinaan kepala madrasah terhadap guru 

b. Model pembinaan 

c. Sikap kepala madrasah dalam membina guru 
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Lampiran  

 

PANDUAN ANALISIS DOKUMENTASI 

 

1. Menganalisis dokumen Profil MA Miftahul Ulum Trimulyo Kayen Pati 

2. Menganalisis dokumen data guru, siswa dan tenaga kependidikan di MA 

Miftahul Ulum Trimulyo Kayen Pati 

3. Menganalisis dokumen papan Inventaris Sarana dan Prasarana MA 

Miftahul Ulum Trimulyo Kayen Pati 

4. Menganalisis dokumentasi perangkat pembelajaran guru di MA Miftahul 

Ulum Trimulyo Kayen Pati. 

5. Menganalisis dokumentasi perencanaan dan pelaporan supervisi akademik 

di MA Miftahul Ulum Trimulyo Kayen Pati 
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Lampiran  

CATATAN LAPANGAN  

WAWANCARA DENGAN KEPALA MADRASAH 

  

Hari/ Tanggal   : Sabtu, 25 Juli 2020 

Tempat    : Ruang Kepala Madrasah 

Informan    : H. Solkhan, S.Pd (Kepala Madrasah) 

Aktifitas    : Wawancara 

 

Deskripsi: 

Pada hari Sabtu, 25 Juli 2020, pagi hari yang cerah sekitar pukul 07.45 

saya sudah sampai di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Trimulyo Kayen Pati. 

Saya sudah ada janjian di hari sebelumnya dengan  Bapak H. Solkhan, S.Pd., 

selaku kepala Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Trimulyo Kayen Pati. 

Sesampainya di madrasah, saya  memarkir  kendaraan  dan  berjalan  menuju  

tempat  ruang kepala madrasah.  Seperti biasa saya masuk seraya mengucapkan 

salam. Terdengar dari balik meja, Bapak H. Solkhan, S.Pd menjawab salam dan  

mempersilahkan  saya  untuk  masuk  dan  duduk  di  kursi  yang  sudah tersedia. 

Dengan tersenyum Bapak H. Solkhan, S.Pd menghampiri dan menyapa. Setelah 

kembali menyapa dan berbincang-bincang ringan, saya menyampaikan   maksud   

kedatangan   saya   untuk melakukan  wawancara berkaitan dengan supervisi 

akademik. 

Saya memulai pertanyaan dengan mengajukan pertanyaan tentang 

bagaimana bapak menyusun program supervisi akademik, beliau mengatakan 

bahwa dalam menyusun program supervisi akademik disesuaikan dengan standar 

proses yang sudah ditetapkan  oleh  pemerintah. Penyusunan   program   dimulai 

dari analisis supervisi di tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan supaya 

program kegiatan supervisi dapat diintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan 

madrasah secara komprehensif. Pelaksanaan supervisi akademik dilakukan setiap 

awal tahun pelajaran, setiap awal semester dan pada saat berlangsungnya 

kegiatan proses belajar mengajar. Penyusunan program supervisi akademik 

disesuaikan dengan standar proses yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 

Penyusunan program dimulai dari analisis supervisi di tahun sebelumnya. Dari 

hasil analisis kemudian membuat perencanaan supervisi. Fokus kegiatan 

supervisi yang saya lakukan dapat diidentifikasikan ke dalam dua hal yaitu; 

pertama, kegiatan supervisi yang menyangkut administrasi guru, dalam hal ini 

menyangkut semua persiapan yang harus dipersiap oleh seorang guru sebelum 

melakukan pembelajaran dan kedua, kegiatan supervisi yang menyangkut dengan 
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kegiatan proses belajar mengajar. Punyusunan  program  supervisi  akademik,  

kepala madrasah   dibantu   oleh   waka   bidang   kurikulum   dan   melibatkan   

guru. Perencanaan supervisi tersebut diawali dengan pembentukan tim 

supervisor. Tim supervisi terdiri dari guru-guru senior yang dipilih sesuai dengan 

rumpun mata pelajaran yang ada. Tim supervisi diberi bekal materi berkaitan 

dengan supervisi akademik yang akan dilakukan. Pembuatan jadwal supervisi 

juga masuk dalam bagian perencanaan supervisi akademik. 

Setelah jadwal dan tim supervisor terbentuk selanjutnya dilakukan 

sosialisasi   program   supervisi   akademik   kepada   guru-guru.   Sosialisasi 

dilakukan   untuk   memberikan   pemahaman   guru-guru   berkaitan   dengan 

supervisi akademik yang akan dilaksanakan. Sosialisasi dilaksanakan sedini 

mungkin sehingga guru-guru mempunyai waktu yang cukup untuk 

mempersiapkan diri, baik itu persiapan administrasi guru maupun persiapan 

media pembelajaran yang akan digunakan. Setelah sosialisasi selesai, maka 

dilaksanakanlah supervisi akademik. 

Selanjutnya saya menanyakan tentang apa yang bapak rasakan saat 

penyusunan  program  supervisi  akademik.  Dengan menghela  nafas sejenak, 

kepala madrasah menjawab bahwa setelah sekian tahun menjadi kepala 

madrasah, beliau merasakan betapa pentingnya perencanaan dalam suatu 

kegiatan. Supervisi akademik juga sangat membutuhkan sebuah perencanaan 

yang matang. Supervisi akademik akan berhasil baik dengan baik manakala 

perencanaannya juga dbapakat dengan baik. 

Berikutnya saya tanyakan kepada kepala madrasah mengenai tanggapan 

guru-guru terhadap penyusunan program supervisi akademik. Dengan sedikit 

menggeser tempat duduknya beliau menjawab bahwa rata-rata guru di Madrasah 

Aliyah Miftahul Ulum Trimulyo Kayen Pati  menyambut baik program 

supervisi akademik kepala madrasah. Kesiapan  guru-guru ini tidak lepas dari 

pemahaman  yang mereka miliki tentang supervisi. Kepala madrasah   berusaha 

memberikan pemahaman bahwa supervisi merupakan salah salah satu 

kompetensi yang harus dilakukan oleh kepala madrasah dengan tujuan 

membantu peningkatan kinerja guru-guru dalam mengatasi permasalahan yang 

dihadapi. Dengan berbekal pemahaman yang cukup tentang supervisi, maka 

guru-guru merasa enjoy ketika diadakan supervisi akademik. Selain itu,   guru 

di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Trimulyo Kayen Pati  umumnya adalah 

guru-guru yang lama menjadi guru, sehingga mereka sudah berkali- kali 

disupervisi baik oleh kepala madrasah maupun oleh anggota tim supervisi yang 

lain. Supervisi terhadap guru-guru merupakan bagian dari tugas yang harus saya 

laksanakan sebagai kepala madrasah dalam membina guru dalam proses belajar 

mengajar. Dalam hal ini, saya selaku kepala madrasah yang menjabat sekarang 

terus melakukan pembinaan terhadap guru-guru dan tenaga kependidikan 

mengingat pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah pejabat 

lama jarang sekali dilakukan. 
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Kemudian   saya  menanyakan   tentang  bagaimana   langkah-langkah 

dalam melaksanakan supervisi akademik. Kepala madrasah menjawab bahwa 

langkah-langkah   pelaksanaan   supervisi   akademik   yang   dilakukan   tidak 

langsung ke kegiatan pembelajaran di dalam kelas, tetapi diawali dengan 

wawancara sambil memeriksa kelengkapan perangkat pembelajaran 

(adminstrasi) guru yang di dalamnya terdapat analisis silabus dan RPP serta 

administrasi  penilaian.  Selanjutnya  dilakukan  pengkajian  RPP  yang 

diteruskan dengan kunjungan kelas. Setelah kunjungan kelas selesai dan 

berdialog   lagi   berkaitan   dengan   kendala-kendala   yang   ditemukan   saat 

observasi   untuk   dilakukan   tindak   lanjut   sekaligus   menyusun   program 

supervisi selanjutnya. Dan ke depan kepala madrasah berharap supervisi yang 

dilakukan adalah supervisi klinis. Artinya keinginan supervisi itu datang dari 

guru bukan dari kepala madrasah. 

Pertanyaan selanjutnya adalah bidang-bidang akademik apa saja yang 

menjadi fokus dalam pelaksanaan supervisi akademik terhadap guru termasuk 

guru muatan lokal keagamaan. Kepala madrasah  menjawab  ya tentu saja 

proses  pembelajaran,  mengingat  supervisi akademik itu berkaitan dengan 

pembelajaran guru di dalam kelas. Supervisi akademik  berkaitan  dengan  

kompetensi  pedagogik  guru,  penguasaan  guru dalam menyampaikan materi di 

dalam kelas, penggunaan media, cara evaluasi pembelajaran,   metode   

pembelajaran,   penggunaan   media   pembelajaran maupun strategi yang 

digunakan oleh guru. Sasaran supervisi akademik oleh kepala madrasah adalah 

setiap guru bidang mata pelajaran, tenaga administrasi, pengelola perpustakaan 

madrasah, wali kelas, dengan tujuan untuk membina guru dan staf agar lebih 

terampil dan cakap dalam melaksanakan tugasnya. Di samping itu, untuk 

mendorong guru menciptakan kreatifitas dalam proses belajar mengajar agar 

kegiatan tersebut dapat berlangsung secara efektif dan menyenangkan bagi siswa. 

Inilah sebenarnya kondisi yang diharapkan dalam proses pembelajaran di 

madrasah. 

Kemudian saya menyakan tentang bagaimana kepala madrasah 

menerapkan pendekatan supervisi di dalam pelaksanaan supervisi akademik. 

Kepala madrasah menjawab bahwa pendekatan supervisi akademik yang selama 

ini dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kolaboratif. Supervisi 

itu tidak harus dilakukan secara langsung di dalam kelas. Namun adakalanya 

dilakukan dengan melihat administrasi guru, output yang dihasilkan oleh guru 

sebenarnya sudah bisa diketahui seperti apa profil seorang guru.  

Selanjutnya saya menanyakan tentang bagaimana kepala madrasah 

menerapkan  teknik  supervisi  di  dalam  pelaksanaan  supervisi  akademik. 

Kepala madrasah menjawab bahwa teknik supervisi akademik yang sering 

digunakan adalah teknik supervisi individual, artinya seorang guru disupervisi 

sendiri-sendiri oleh kepala madrasah maupun tim supervisi yang lain. Namun 

kebanyakan   tindak   lanjutnya   dengan   kelompok   berdasarkan   kesamaan 
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masalah yang dihadapi guru. Teknik kelompok biasanya dilakukan pada saat 

rapat, briefing atau kegiatan lain yang sekiranya memungkinkan untuk 

penerapannya. Kami mengarahkan agar guru mau berdiskusi dengan teman 

sesama pengasuh mata pelajaran yang sama dan saling bertukar pikiran dan 

pengalaman, karena ada beberapa guru kami yang telah banyak mendapat 

pelatihan yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran serta melalui kegiatan 

MGMP. 

Kemudian saya menanyakan bagaimana pola hubungan antara kepala 

madrasah dan guru dalam pelaksanaan supervisi akademik. Beliau mengatakan 

bahwa selama ini hubungan antara seluruh komponen madrasah sangat baik. 

Kepala madrasah secara pribadi mengatakan bahwa jabatan kepala madrasah itu 

adalah tugas tambahan yang diamanahkan kepadanya. Guru-guru sudah 

memahami bahwa supervisi akademik merupakan salah satu tupoksi seorang 

kepala  madrasah  yang  memang  harus  dilaksanakan.  Kepala  madrasah  juga 

berusaha memberikan pemahaman yang benar kepada guru bahwa supervisi 

akademik  pada hekekatnya adalah usaha untuk membantu  dalam mengelola 

pembelajaran di dalam kelas. 

Pertanyaan saya selanjutnya adalah apakah pelaksanaan supervisi 

akademik  yang bapak lakukan  sudah sesuai dengan  harapan.  Kepala  

madrasah mengatakan bahwa pelaksanaan supervisi akademik secara garis besar 

sudah sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini dapat dilihat dari tahapan-

tahapan dalam kegiatan supervisi akademik sudah mengarah pada tujuan 

diadakannya supervisi.   Seorang   guru   menjadi   lebih   termotivasi   dalam   

melengkapi perangkat  pembelajaran dan  selalu  berusaha  untuk  meningkatkan 

kemampuan diri dalam mengelola pembelajaran di dalam kelas. Sebaik apapun 

kemampuan guru dalam menguasai metode pembelajaran, jika penguasaan materi 

lemah maka hasilnya tidak akan memuaskan, sehingga kami berupaya untuk 

meminta guru agar secara aktif mengikuti MGMP, karena salah satu materi 

MGMP adalah memperdalam dan memperkaya materi ajar 

Kemudian tentang manfaat supervisi akademik yang dilakukan oleh 

kepala  madrasah  atau  tim  supervisor.  Beliau  mengatakan  bahwa  manfaat 

supervisi akademik sebenarnya banyak diantaranya membantu guru untuk 

tumbuh dan berkembang dalam ruang lingkup mengajar dan kehidupan kelas. 

Manfaat lain dari Supervisi akademik juga untuk memperbaiki ketrampilan 

mengajar guru dalam memperluas pengetahuan  mereka serta menggunakan 

persiapan  mengajar, membantu guru-guru  belajar bagaimana  meningkatkan 

pengetahuan dan kapasitasnya agar peserta didik dapat mencapai tujuan belajar 

yang telah ditetapkan. Dan yang terpenting dari manfaat supervisi akademik 

adalah meningkatnya  kualitas akademik  seorang guru,  yang pada akhirnya 

mutu pembelajaran juga akan meningkat. 

Selanjutnya saya menanyakan kendala-kendala seperti apa yang sering 

dihadapi oleh kepala madrasah dalam pelaksanaan supervisi akademik. Kepala 
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madrasah   menjawab   bahwa   kendala   utama   dalam   pelaksanaan   supervisi 

akademik di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Trimulyo Kayen Pati  adalah pada 

awalnya mindset guru dan kepala madrasah. Kadang ada kepala madrasah  

yang berpikir bahwa supervisi akademik itu tidak perlu dilaksanakan di 

madrasah ini karena guru-guru sudah berpengalaman. Sedangkan mindset guru 

yang menjadi kendala adalah adakalanya guru merasa takut dengan adanya 

supervisi akademik dan adakalanya guru yang justru menyepelekan supervisi 

yang akan dilaksakan. Selain   itu,   waktu   juga   menjadi   kendala   dalam   

pelaksanaan   supervisi akademik. Mengingat tugas kepala bukan hanya melulu 

supervisi akademik, namun juga masih banyak tugas lain yang juga harus 

ditangani. 

Kemudian saya menanyakan  langkah   apa yang bapak lakukan dalam 

mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan supervisi 

akademik. Kepala madrasah menjawab ketika masalahnya terletak pada mindset 

guru maka kepala madrasah memberikan pengertian/pemahaman kepada guru-

guru. Kalau semula guru merasa takut untuk disupervisi, karena tahunya 

supervisi itu ya masuk kedalam kelas dengan membawa instrumen kemudian 

dihakimi, maka kepala madrasah memberikan pemahaman bahwa supevisi yang 

benar  itu  adalah  untuk  membantu  guru  dalam  mengelola  pembelajaran  di 

dalam kelas. Kalau masalahnya berkaitan dengan waktu, maka dengan 

dibentuknya tim supervisor persoalan waktu sudah bukan lagi menjadi sebuah 

persoalan. Hal ini dikarenakan tim supervisor setiap hari ada di madrasah. 

Selanjutnya saya tanyakan apa faktor pendukung yang menyebabkan 

supervisi  akademik  yang  dilakukan  kepala  madrasah  atau  tim  supervisor 

berhasil. Menurut kepala madrasah banyak faktor yang menjadi penyebab 

berhasilnya  pelaksanaan  supervisi  akademik  di madrasah  ini. Madrasah 

Aliyah Miftahul Ulum Trimulyo Kayen Pati  adalah kepala madrasah dan guru 

yang mengajar di madrasah ini juga termasuk guru-guru terpilih dengan 

kualifikasi yang sesuai dengan bidang studi yang diampu serta mendukung 

kegiatan supervisi yang saya lakukan. Kepala madrasah selain sudah magister 

juga sudah mengikuti diklat program persiapan kepala madrasah yang di 

dalamnya terdapat materi supervisi. Selain itu, pola hubungan  yang baik antara 

kepala madrasah, guru, dan tata usaha juga menyebabkan   suksesnya   seluruh   

kegiatan   madrasah   termasuk   supervisi akademik. 

Kemudian bagaimana kepala madrasah melaksanakan evaluasi dalam 

pelaksanaan supervisi akademik terhadap guru. Kepala madrasah mengatakan 

bahwa  evaluasi  itu  didasarkan  pada  temuan  yang  dituliskan  di  dalam 

instrumen   selama   pelaksanaan   supervisi   akademik.  Misalnya,   dalam 

instrumen yang diisi selama observasi di dalam kelas ditemukan bahwa guru 

tidak menggunakan media pembelajaran atau   masih menggunakan metode 

pembelajaran  yang  monoton  mungkin  ceramah  terus  dan  sebagainya.  Jadi 

intinya adalah evaluasi supervisi dilakukan berdasarkan temuan-temuan yang ada 



    196 
 

 
 

di lapangan selama proses supervisi akademik berlangsung. Sistem evaluasi 

yang saya terapkan di madrasah Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Trimulyo 

Kayen Pati , dimulai dari perencanaan evaluasi yang dikembangkan dan 

dirancang oleh guru. Pelaksanaan evaluasi yang sesuai dengan perencanaan dapat 

membantu guru dalam menindak lanjuti dari hasil belajar siswa. 

Selanjutnya saya tanyakan mengenai tanggapan guru terhadap 

pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala madrasah maupun oleh tim 

supervisor.   Kepala  madrasah  menjawab   bahwa  kalau  di Madrasah Aliyah 

Miftahul Ulum Trimulyo Kayen Pati  ini biasa-biasa saja. Lebih lanjut beliau 

katakan bahwa guru-guru termasuk guru muatan lokal keagamaan tidak  

mengalami  kendala  yang  berarti  selama kegiatan pembelajaran di dalam kelas. 

Artinya, mereka disupervisi atau tidak guru-guru tidak ada masalah, mengingat 

input siswa yang ada di madrasah ini relatif tidak banyak masalah ketika di 

dalam kelas. Sehingga guru-guru yang ada di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum 

Trimulyo Kayen Pati  pada dasarnya sangat menerima dengan model supervisi 

apapun dan kapanpun. 

Kemudian saya bertanya seperti apa tindak lanjut yang kepala madrasah 

lakukan setelah pelaksanaan supervisi akademik. Bapak kepala madrasah 

mengatakan  bahwa  kebanyakan  supervisi  akademik  diikuti  dengan  tindak 

lanjut. Tindak lanjut yang dilakukan kebanyakan dilakukan secara kelompok. 

Biasanya kepala madrasah sangat terbantu dalam kegiatan tindak lanjut ketika 

dalam waktu yang bersamaan juga ada kegiatan lain yang sedang dilakukan 

oleh pihak madrasah.   

Selanjutnya  saya bertanya  tentang bagaimana   langkah-langkah  bapak 

dalam menindaklanjuti hasil pelaksanaan supervisi akademik. Kepala madrasah 

menjawab bahwa setelah dilakukan evaluasi dari hasil pelaksanaan supervisi 

dilakukan kegiatan tindak lanjut. Tindak lanjut dari hasil supervisi akademik 

merupakan hal penting sebab akan dapat dirasakan oleh guru dalam upaya 

meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. 

Sebagai tindak lanjut dari hasil supervisi, terlebih dahulu mempelajari 

instrumen yang sudah digunakan dan catatan-catatan penting saat supervisi 

berlangsung.  Bila  ada  sifatnya  pribadi,  guru  yang  bersangkutan  dipanggil 

secara individual untuk diberikan saran dan masukan sehingga guru lain tidak 

mengetahui. Hal ini untuk menjaga keharmonisan dan keakraban di madrasah 

ini. Tetapi kalau  yang bersifat  umum  dapat dilakukan  pada rapat evaluasi 

program atau selesai kegiatan supervisi untuk semua guru atau pada saat briefing 

setiap hari senin selesai upacara bendera. Selain pembinaan guru di madrasah, 

bertuk lainnya saya menyarankan guru agar aktif mengikuti kegiatan MGMP dan 

pelatihan (bila ada). 

Kegiatan tindak lanjut dari supervisi akademik merupakan hal yang 

penting karena akan dapat dirasakan oleh guru dalam upaya meningkatkan 
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kompetensi yang dimilikinya. Hasil supervisi perlu ditindaklanjuti agar 

memberikan  dampak  yang  nyata  untuk  meningkatkan  profesionalitas  dan 

kinerja  guru.  Dampak  nyata  ini  diharapkan  dapat  dirasakan  masyarakat 

maupun stakeholders lainnya. 

Pertanyaan terakhir yang saya ajukan kepada kepala madrasah yaitu 

bagaimana bapak membuat laporan terkait pelaksanaan supervisi akademik yang 

sudah   dilakukan.   Kepala   madrasah   menjawab   bahwa   laporan   supervisi 

akademik  dbapakat  setelah  seluruh  rangkaian  kegiatan    supervisi  akademik 

selasai  dilaksanakan.  Kegiatan  yang  dimaksud  adalah  perencanaan, 

pelaksanaan, dan tindak lanjut dari supervisi akademik. Instrumen-instrumen 

yang digunakan dalam supervisi akademik selanjutnya dikumpulkan, direkap dan 

dihitung nilainya. Jadi pendek kata laporan supervisi akademik dbapakat 

berdasarkan rencana program dan rekapan hasil dari instrumen. Konkritnya, 

laporan supervisi akademik memuat pendahuluan, deskripsi madrasah, tindakan 

supervisi, penutup, dan lampiran-lampiran. 

 

     Trimulyo, 25 Juli 2020  

     Informan, 

 

 

  

H. Solkhan, S.Pd 
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Lampiran  

CATATAN LAPANGAN WAWANCARA DENGAN  

WAKA BIDANG KURIKULUM 

Hari/ Tanggal               : Senin, 27 Juli  2020 

Tempat                      : Rumah Waka kurikulum 

Informan                    : Munfaat, S.Pd.  

Aktifitas                      : Wawancara 

 

Deskripsi : 

Pagi  hari  Senin, tanggal 27 Juli 2020, dengan cuaca yang agak mendung,  

Peneliti  sengaja  datang  ke rumah bapak Munfaat, S.Pd  jam 08.00, sesuai 

dengan kesepakatan sebelumnya.  Sesampainya  di  rumah, peneliti  memakirkan  

motor  di tempat  parkir seperti biasanya dan langsung menuju ke ruuang tamu. 

Setelah sampai kami dipersilahkan untuk masuk dan memulai wawancara. Setelah  

menyampaikan  maksud  dan  tujuan,  peneliti  memohon  ijin untuk   merekam   

dan   memulai   wawancara   berkaitan   dengan   supervisi akademik di Madrasah 

Aliyah Miftahul Ulum Trimulyo Kayen Pati. Peneliti mengeluarkan HP dan 

menyalakan rekaman serta mengeluarkan panduan wawancara yang sudah 

disiapkan  dari  rumah.  Setelah  semuanya  dirasa  siap,  maka  penelitipun 

memulai wawancara. Berikut petikan wawancara saya: 

Pertanyaan awal yang saya ajukan adalah bagaimana tanggapan bapak 

tentang supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala madrasah. Beliau 

mengatakan  bahwa  pelaksanaan  supervisi  akademik  yang  dilakukan  oleh 

kepala maupun oleh tim supervisor pada umumnya  sudah berjalan dengan 

baik. Begitu pula dalam setiap tahapan supervisi akademik juga diikuti baik 

oleh  kepala  madrasah  maupun  tim  supervisor  yang  diberntuk  oleh  kepala 

madrasah. 

Kemudian saya menanyakan tentang penyusunan program supervisi 

akademik.  Sebagai  waka  bidang  kurikulum,  bagaimana  tanggapan  bapak 

tentang penyusunan program supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala 

madrasah.  Beliau  menjawab  dalam  menyusun  program  supervisi  akademik, 

kepala madrasah selalu melibatkan waka madrasah bidang kurikulum dan guru- 

guru   terutama   dalam   menyusun   jadwal   kunjungan   supervisi   dan   tim 

supervisor  yang  terdiri  dari  guru-guru  senior  yang  diusahakan  mewakili 

rumpun bidang studi yang ada, dan sebagai waka bidang kurikulum juga 

dilibatkan. Setelah tim supervisor terbentuk dan jadwal sudah ada, maka segera 

dilakukan  sosialisasi  pelaksanaannya.  Hal  tersebut  dilakukan  supaya  guru- 

guru lebih siap untuk menerima supervisi yang akan dilaksanakan oleh kepala 
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madrasah. Selain itu, perencanaan program supervisi akademik yang dilakukan 

oleh kepala madrasah maupun olem tim supervisor disesuaikan dengan standar 

proses yang sudah ada. 

Setelah itu saya bertanya tanggapan bapak tentang supervisi akademik 

yang dilakukan oleh kepala madrasah beserta tim supervisor. Waka bidang 

kurikulum  menjelaskan  bahwa  supervisi  akademik  yang  dilakukan  oleh 

kepala madrasah dan tim rata-rata sudah baik. Supervisi yang dilakuakan kepala 

madrasah  dan  tim  supervisor  sangat  membantu  guru  dalam  menyelesaikan 

setiap permasalahan yang timbul berkenaan dengan proses belajar mengajar. 

Karena kata waka bidang kurikulum melalui supervisi akademik akan dapat 

mengetahui  kekurangan  dan  kelemahan  dalam  mengajar  di  dalam  kelas. 

Hanya   waktu   supervisi   itu   harus   tepat   misalnya   awal   semester   atau 

pertengahan  semester  agar  guru-guru  dapat  dengan  segera  untuk 

mempersiapkan   segala   sesuatunya.   Bagi   guru,   pelaksanaan   supervisi 

akademik oleh kepala madrasah kepada guru tidak jadi masalah karena sudah 

menjadi kewajiban dan tugas guru untuk menyiapkan administrasi kelas dan 

administrasi  pembelajaran  seperti  silabus,  RPP  dan  lain-lain.  Di  sisi  lain, 

guru-guru juga sudah menyadari bahwa salah satu tugas kepala madrasah adalah 

supervisi akademik. Supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala madrasah 

atau tim supervisor  yang terjadwal itu satu kali dalam satu semester.  

Selanjutnya saya menanyakan langkah-langkah pelaksanaan supervisi 

akademik   kepala   madrasah.   Waka  bidang  kurikulum   mengatakan   bahwa 

langkah-langkah  yang dilakukan  oleh kepala madrasah  yang pertama  adalah 

mengadakan  rapat  kecil  dengan  tim  supervisor  (guru  senior  yang  telah 

dipilih). Rapat tersebut membicarakan tentang rencana pelaksanaan supervisi 

akademik.  Rapat  juga membicarakan  tentang jadwal  pelaksanaan  supervisi 

akademik sekaligus mempersiapkan instrumen-instrumen yang diperlukan. 

Setelah rapat selesai, kepala madrasah mensosialisasikan tentang rencana 

pelaksanaan supervisi akademik terhadap guru. Di dalam jadwal supervisi 

akademik  tidak dicantumkan  tentang tanggal pelaksanaan,  tetapi dituliskan 

dengan nama hari. Hal ini berarti seorang guru pada hari yang ditentukan 

harus bersiap-siap. Pada hari di mana kepala madrasah siap mensupervisi guru, 

maka kepala madrasah mengadakan pertemuan pra observasi. Pada kegiatan pra 

observasi ini, kepala madrasah melihat kelengkapan administrasi guru sekaligus 

membuat  kesepakatan  tentang  materi  apa  yang  akan  diobservasi  selama 

kegiatan belajar mengajar (KBM). 

Langkah  selanjutnya  adalah  tahap  observasi.  Pada  tahap  ini kepala 

madrasah   atau   tim   supervisor   mengamati   dengan   seksama   tentang   cara 

mengajar  guru  di  dalam  kelas.  Kepala  madrasah  atau  tim  supervisor  juga 

membuat  catatan-catatan  kecil berkaitan  dengan  aktifitas  belajar  mengajar. 

Seperti  apa  penampilan  guru  dan  bagaimana  respon  peserta  didik  dalam 

proses belajar mengajar menjadi perhatian serius kepala madrasah. Setelah 
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kegiatan KBM selesai dilanjutkan dengan pertemuan post observasi. Kepala 

madrasah  menunjukkan  hasil  pengamatannya  selama  KBM  berjalan  kepada 

guru. Kepala madrasah mengkonfirmasi catatan pengamatan yang sudah dbapakat 

kepada guru dan melakukan diskusi. Dan langkah selanjutnya adalah tindak 

lanjut. 

Selanjutnya  saya  tanyakan  bidang-bidang  apa  saja  yang  menjadi 

fokus dalam supervisi akademik kepala madrasah. Waka bidang kurikulum 

menjawab  bahwa  supervisi  akademik  yang  sudah  dilakukan  oleh  kepala 

madrasah   maupun   tim   supervisor   pada   tahap   awal   pada   administrasi 

pembelajaran  guru. Supervisi  akademik  selanjutnya  pada   kegiatan  belajar 

mengajar di dalam kelas. Supervisor melihat dan   mencatat seluruh aktifitas 

guru dan peserta didik selama proses kegiatan belajar mengajar (KBM) 

berlangsung. Strategi pembelajaran guru, media yang digunakan, penilaian, 

dan antusias peserta didik dalam mengikuti KBM tidak lepas dari supervisi 

akademik. 

Kemudian   saya   menanyakan   teknik   dan   pendekatan   apa   yang 

digunakan  oleh  kepala  madrasah  dalam  melaksanakan  supervisi  akademik 

termasuk kepada guru muatan lokal keagamaan. Waka bidang kurikulum 

menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah 

menggunakan teknik dan pendekatan yang berbeda- beda. Namun kebanyakan 

kepala madrasah menggunakan teknik supervisi individual dengan pendekatan 

secara langsung. Kepala madrasah mensupervisi guru  secara  individual  dan  

langsung  melakukan  kunjungan  kelas  sesuai dengan kesepakatan yang telah 

dbapakat. Melalui kunjungan ini, kepala madrasah dapat mengetahui kesulitan 

yang dihadapi guru. Selain itu melalui kunjungan kelas ini dapat memberikan 

dorongan kepada guru agar meningkatkan kualitas cara mengajar  yang 

dilakukan. Kemudian dengan melalui kunjungan  kelas juga dapat membantu 

guru untuk mengubah cara mengajar menjadi lebih baik. Adapun pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan langsung dan kadang juga tidak langsung.  

Adakalanya kepala madrasah langsung berhadapan dengan guru dalam kegiatan 

supervisi akademik. Namun kadang kala kepala madrasah tidak langsung  

berhadapan  dengan  guru ketika mensupervisi  karena sudah diwakili oleh tim 

supervisor.  

Lebih  lanjut  saya  juga menanyakan  bagaimana  hubungan  antara  guru 

dengan kepala madrasah. Waka bidang kurikulum menjawab bahwa hubungan 

guru-guru dengan kepala madrasah baik-baik saja. Begitu pula hubungan antara 

guru dengan guru juga baik-baik saja. Ibarat satu keluarga yang akrab dengan 

tetap saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Adanya pola 

hubungan yang akrab ini dapat membantu kelancaran dalam menjalankan tugas 

keguruan termasuk supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala madrasah. 

Kemudian juga saya menanyakan apakah supervisi akademik yang 

dilakukan kepala madrasah sesuai dengan harapan, jawab waka bidang kurikulum 
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bahwa dalam pelaksanaan supervisi itu secara umum sudah tercapai   sesuai 

dengan diharapkan. Menurut waka bidang kurikulum pelaksanaan supervisi 

akademik kepala madrasah  sudah  tercapai  sesuai dengan  tujuan diadakannya  

program. Yakni semakin meningkatnya kinerja guru   dalam mengajar dan 

kualitas pembelajarannyapun tentunya akan lebih meningkat. 

Selanjutnya saya menanyakan bagaimana manfaat supervisi akademik 

yang dilakukan kepala madrasah terhadap guru. Waka bidang kurikulum 

menjelaskan  bahwa  supervisi  akademik  itu  sangat  bermanfaat,  misalnya 

dalam meningkatkan  mutu pembelajaran  guru dan bagi peserta didik tentu 

juga akan lebih  meningkat mutu pembelajarannya. Lebih lanjut waka bidang 

kurikulum menyatakan bahwa supervisi akademik perlu dilaksanakan secara 

terus menerus dan terprogram. 

Selanjutnya  menurut  bapak apa  yang menjadi  kendala  atau 

penghambat  dalam pelaksanaan  supervisi  akademik.  Menurut waka bidang 

kurikulum yang menjadi kendala utama adalah masalah waktu pelaksanaan 

supervisi. Ada kalanya guru-guru sudah siap untuk disupervisi, namun kepala 

madrasah atau tim supervisor ada kesbapakkan lain yang lebih penting. Hal ini 

mengharuskan ditundanya waktu pelaksanaan supervisi akademik. Selain itu, 

kendala yang dihadapi adalah minset guru yang masih baru mengajar di 

Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Trimulyo Kayen Pati . Guru merasa takut, 

kurang nyaman, dan tidak percaya diri ketika mengajar pada saat supervisi 

dilaksanakan. 

Selanjutnya,  saya  bertanya  lantas  bagaimana  upaya  yang dilakukan 

kepala madrasah dalam mengatasi kendala tersebut. Waka bidang kurikulum 

upaya yang dilakukan kepala madrasah dalam mengatasi hambatan atau kendala 

masalah waktu dengan membagi tugas supervisi kepada tim supervisor yang 

terdiri dari guru senior yang dipilih.  Tim supervisor tersebut sudah dibekali 

sebelumnya  dengan materi supervisi yang diperlukan. Satu orang supervisor 

bertugas mensupervisi 5-6 guru yang diusahakan guru mata pelajaran yang 

serumpun. Hal ini selain  untuk memudahkan pelaksanaannya juga memudahkan 

rencana tindak lanjut (RTL) yang diperlukan. Jika masalahnya berkaitan dengan 

mindset guru, maka tim supervisor akan berusaha membantu kepala madrasah 

untuk memberikan pemahaman kepada para guru yang belum sepenuhnya 

memahami hakekat supervisi akademik. 

Selanjutnya saya tanyakan apa faktor pendukung yang menyebabkan 

supervisi  akademik  yang  dilakukan  kepala  madrasah  atau  tim  supervisor 

berhasil.  Menurut  waka  bidang  kurikulum  banyak  faktor  yang  menjadi 

penyebab berhasilnya pelaksanaan supervisi akademik di madrasah ini. Kepala  

madrasah  dan guru yang mengajar di madrasah ini juga termasuk guru-guru 

terpilih dengan kualifikasi  yang sesuai  dengan  bidang studi  yang diampu.  

Kepala  madrasah selain sudah magister juga sudah mengikuti diklat program 

ersiapan kepala madrasah yang di dalamnya terdapat materi supervisi. Selain itu, 
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pola hubungan yang baik antara kepala madrasah, guru, dan tata usaha juga 

menyebabkan suksesnya seluruh kegiatan madrasah termasuk supervisi 

akademik. 

Kemudian, saya melanjutkan pertanyaan lagi, apa saran bapak kepada 

kepala madrasah supaya pelaksanaan supervisi akademik dapat berjalan lebih 

baik  lagi.  Waka  bidang  kurikulum   menjelaskan   bahwa  tim  supervisor 

sebaiknya dibekali dengan ilmu tentang supervisor yang lebih dalam supaya 

dalam melaksanakan tugasnya betul-betul sudah siap. Selain itu, jadwal 

pelaksanaan supervisi akademik tidak mencantukan tanggal, akan tetapi cukup 

mencantumkan  hari  dan  jam.  Hal  ini  untuk  memudahkan  pada 

pelaksanaannya. 

Selanjutnya saya bertanya lagi bagaimana kepala madrasah 

menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru. Waka bidang kurikulum 

menjelaskan bahwa tindak lanjut supervisi akademik sudah dilaksanakan 

sebagaimana  yang seharusnya. Misalnya, ketika dalam proses Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) ditemukan kekurangan  guru dalam penggunaan media 

pembelajaran, maka tindak lanjut yang diberikan oleh kepala madrasah juga 

berkaitan dengan upaya peningkatan dalam penggunaan media pembelajaran 

supaya lebih menarik,  menyenangkan,  dan  lebih  mudah  dipahami  oleh  

peserta  didik. Begitu juga ketika dalam tahap observasi Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) ditemukan kurang mampunya guru dalam memilih metode 

mengajar yang tepat. Maka tindak lanjut yang diberikan   berupa   pembinaan   

yang  berkaitan   dengan   pemilihan   metode mengajar supaya lebih bervariatif  

(tidak monoton).  Namun   satu hal yang perlu digarisbawahi adalah upaya 

tindak lanjut kepala madrasah terhadap guru tetap   berpegang   pada   prinsip-

prinsip   supervisi   yang  seharusnya,   yakni demokratis, kekeluargaan, ilmiah, 

konstruktif dan lain-lain. 

Sebagai pertanyaan terakhir saya menanyakan apakah kepala madrasah 

selalu membuat laporan atas pelaksanaan supervisi akademik. Beliau mengatakan 

bahwa seluruh kegiatan madrasah yang dilaksanakan di madrasah ini selalu 

dbapakat laporannya, termasuk juga supervisi akademik. Biasanya, saya selaku 

waka bidang kurikulum  mengumpulkan  instrumen  yang sudah diisi oleh  tim  

supervisor  dan  kepala  madrasah  untuk  selanjutkan  sepakat rekapapitulasi hasil 

supervisi.  

Setelah rekapan hasil supervisi sudah jadi, selanjutnya saya menyerahkan 

kepada kepala madrasah beserta instumen-instrumen hasil supervisi tersebut  

untuk  dijadikan  bahan dalam pembuatan  laporan supervisi akademik. 

 

Trimulyo, 27 Juli 2020 

Informan 

 

Munfaat, S.Pd 
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Lampiran  

 

CATATAN LAPANGAN WAWANCARA  

DENGAN GURU  

  

Hari/ Tanggal               : Senin, 03 Agustus 2020 

Tempat                      : Ruang Kantor Guru 

Informan                    : Abdul Hakim, S.Pd.I  

  (Guru Al-Qur’an Hadits) 

Aktifitas                      : Wawancara 

 

Deskripsi : 

Pagi  hari Senin, tanggal 03 Agustus  2020 jam 10.00 WIB dengan cuaca 

yang berawan peneliti datang ke Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Trimulyo Kayen 

Pati untuk mewawancarai Bapak Abdul Hakim, S.Pd.I selaku guru Al-Qur’an Hadits. 

Setelah sampai, saya langsung menuju ke kantor guru. Dan setelah salam saya 

dipersilahkan untuk masuk ke dalam kantor dan dimulailah wawancara. 

Pertanyaan pertama saya bagaimana tanggapan bapak selaku guru Al-

Qur’an Hadits tentang perencanaan program supervisi akademik yang dilakukan 

oleh kepala madrasah. Seraya membetulkan kacamata Bapak Abdul Hakim, S.Pd.I  

menjawab bahwa perencanaan progran yang disusun sudah baik karena sudah ada 

jadwalnya. Waka bidang kurikulum juga dilibatkan dalam proses penyusunan 

program supervisi  akademik begitu juga dengan  guru-guru,  terutama dalam 

menentukan jadwal kunjungan kelas, pembentukan tim supervisor, dan sosialisasi 

program supervisi akademik.  

Lebih lanjut saya menanyakan bagaimana bentuk keterlibatan guru dalam 

perencanaan supervisi akademik. Bapak Abdul Hakim, S.Pd.I mengatakan bahwa 

salah satu bentuk keterlibatan guru dalam penyusunan program supervisi 

akademik  yang dilakukan oleh kepala madrasah terhadap guru adalah dalam 

penyusunan jadwal kunjungan supervisi yang disesuaikan dengan jadwal 

mengajar guru masing-masing. Hal itu dilakukan agar guru-guru tidak merasa 

terganggu ketika supervisi akademik dilaksanakan. 

Kemudian saya menanyakan tentang tanggapan guru-guru terhadap 

pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala madrasah. Beliau 

mengatakan  bahwa supervisi akademik kepala madrasah itu sebenarnya baik 

dan sangat membantu guru untuk meningkatkan kinerja mereka. Dan untuk 

mendapatkan  hasil  yang  baik  dbapaktuhkan  perencanaan   yang  baik  pula. 

Supervisi akademik yang dilaksanakan di madrasah kami termasuk kepada guru 

muatan lokal keagamaan rata-rata sudah berjalan dengan baik. Hampir semua 
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tahapan supervisi akademik sudah dilaksanakan. Mulai dari penyusunan program, 

pembuatan jadwal kegiatan, pembentukan tim supervisor, sosialisasi program, 

persiapan instrumen, pertemuan pra observasi, observasi, dan pertemuan tindak 

lanjut. Simpulnya, supervisi   akademik   sudah   berjalan   dengan   baik   begitu   

juga   dengan penerimaan guru. 

Lebih lanjut bapak Bapak Abdul Hakim, S.Pd.I mengatakan bahwa dalam 

satu semester guru disupervisi oleh kepala madrasah satu kali sesuai program 

kepala madrasah dan satu kali oleh pengawas  madrasah. Hanya terkadang 

waktunya  yang sering mengalami perubahan karena kesbapakkan kepala 

madrasah. Namun pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh tim 

supervisor dapat berjalan dengan lancar. 

Kemudian saya menanyakan tentang bagaimana langkah-langkah 

supervisi  akademik  yang dilakukan  kepala madrasah terhadap  guru.  Bapak 

Abdul Hakim, S.Pd.I menjelaskan bahwa sebelum melakukan supervisi akademik, 

kepala madrasah  terlebih  dahulu  menyusun  program  supervisi.  Dalam  

penyusunan jadwal kunjungan  supervisi  memang guru-guru  senior   ada 

beberapa  yang dilibatkan dalam proses penyusunan program supervisi akademik, 

terutama dalam menentukan jadwal kunjungan kelas. Pada tahap pra observasi, 

kepala madrasah memeriksa kelengkapan administrasi guru seperti program 

tahunan, program semester, KKM, silabus, RPP dan sebagainya. Kepala 

madrasah atau tim   supervisor   mencatatkannya   pada   instrumen   supervisi   

yang   sudah disediakan. Pada saat observasi di dalam kelas, kepala madrasah 

atau tim supervisor    duduk  di  belakang  mengawasi  jalannya  proses  

pembelajaran sampai selesai. Setelah selesai guru dipanggil ke ruang kepala 

madrasah untuk melihat hasil catatan observasi  dan memberikan  waktu 

kepada guru untuk melakukan koreksi atau konfirmasi manakala ada yang tidak 

sesuai. Setelah semua sudah tidak ada masalah, guru diminta menandatangani 

hasil supervisi sebagai kelengkapan administrasi dan dari hasil penilaian itu 

kemudian dilakukan tindak lanjut untuk melakukan pembinaan terhadap guru. 

Selanjutnya  saya  tanyakan  tentang  bidang-bidang   apa  saja  yang 

biasanya  menjadi  fokus  dalam  pelakasanaan  supervisi  akademik  kepala 

madrasah terhadap guru. Beliau mengatakan bahwa supervisi akademik yang 

dilakukan  kepala  madrasah  selalu  berkaitan  dengan  perangkat  pembelajaran 

guru dan KBM di dalam kelas. Kepala madrasah biasanya menggunakan 

instrumen  untuk  memerikasa  satu  persatu  perangkat  pembelajaran  guru. 

Kepala madrasah juga mengamati dengan seksama mengenai seperti apa guru 

mengajar, bagaimana guru mengajar, media apa yang digunakan guru dalam 

KBM. Selain itu kepala madrasah juga mensupervisi penilaian guru terhadap 

peserta didik, dimulai dari kisi-kisi soal, analisis butir soal dan lain-lain. 

 

Lalu bagaimana teknik dan pendekatan yang digunakan kepala madrasah 

dalam pelaksanaan supervisi akademik. Bapak Abdul Hakim, S.Pd.I mengatakan 
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bahwa dalam pelaksanaan supervisi akademik, kepala madrasah menggunakan 

teknik individual yakni kunjungan kelas.  Teknik supervisi yang sering dilakukan 

kepala madrasah adalah dengan kunjungan kelas. Menurut saya, teknik ini 

merupakan teknik yang paling efektif untuk mengamati guru bekerja, karena bisa 

melihat langsung tentang alat, metode serta keterampilan guru dalam mengajar, 

serta dapat memantau langsung bagaimana guru memotivasi siswa dalam belajar. 

Di samping teknik kunjungan kelas, teknik individual antara guru dengan 

supervisor juga sangat membantu guru dalam memperbaiki sistem mengajar yang 

lebih baik. Tinggi rendahnya kemampuan professional guru dalam pelaksanaan 

Proses Belajar Mengajar (PBM) bergantung pada usaha kepala madrasah dalam 

membina guru-guru tersebut. Guru setiap hari melaksanakan tugas rutin mengajar 

dan berinteraksi dengan anak didik di madrasah. Karena itu, kepala madrasah 

harus melaksanakan supervisi terhadap guru-guru untuk mengetahui tingkat 

profesionalnya meningkat atau menurun, malas atau tidak, disiplin atau tidak dan 

sebagainya. Selain itu melalui kunjungan  kelas ini dapat memberikan  

dorongan kepada guru agar meningkatkan kualitas cara mengajar di dalam kelas. 

Oleh kerena   itu,   melalui   kunjungan   kelas   ini   dapat   membantu   guru   

untuk mengubah cara mengajar mereka agar lebih baik. Dan bagi murid-murid 

akan dapat menimbulkan pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. 

Pertanyaan  saya    selanjutnya  terhadap  guru  adalah  bagaimana pola  

hubungan  antara  guru  dengan  kepala  madrasah,  guru  Al-Qur’an Hadits  

mengatakan bahwa  selama  ini  hubungan  guru  dengan  kepala  madrasah  baik-

baik  saja. Bahkan kepala madrasah tidak sungkan menyalami kepada guru-guru 

sebelum pembelajaran   di  mulai.   Adanya   pola   hubungan   yang   akrab   ini   

dapat membantu kelancaran dalam menjalankan tugas keguruan termasuk 

supervisi yang dilaksanakan kepala madrasah. 

Pertanyaan   berikutnya   adalah   bagaimana   bentuk   evaluasi   yang 

dilakukan   kepala  madrasah   dalam  pelaksanaan   supervisi   akademik,   guru 

tersebut menjawab  bahwa bentuk evaluasi  yang dilakukaan  kepala madrasah 

melakukan  pembinaan  terhadap  guru  yaitu  melakukan  pertemuan  dengan 

guru, melihat situasi  pembelajaran setelah disupervisi secara tidak langsung. 

Lalu saya bertanya tentang apakah pelaksanaan supervisi akademik kepala  

madrasah  telah  sesuai  dengan  harapan,  menurut  salah  seorang  guru tersebut  

bahwa  dalam  pelaksanaan  supervisi  yang  dilakukan  oleh  kepala madrasah   

secara   umum   sudah      tercapai   sesuai   yang   diharapkan.   Jadi pelaksanaan  

supervisi  akademik  yang kepala  madrasah  yang di   lakukan  di madrasah 

sudah  tercapai secara maksimal. Indikasinya  sudah tercapai dengan baik 

pelaksanaan supervisi akademik di madrasah adalah   guru akan menjadi 

profesional  dalam  mengajar  dan  kualitas  pembelajaran  pun  tentunya  akan 

lebih  meningkat.  Mereka  menambahkan    bahwa  "mudah-mudahan  rekan- 

rekan guru di sini akan selalu menyadari pentingnya supervisi itu”. Bantuan 

supervisor di dalam mendiagnosis kesulitan belajar siswa dapat membantu guru 
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untuk menentukan langkah-langkah kreatif bagi peningkatan hasil belajar. 

Penilaian dilakukan terhadap proses KBM dengan cara lisan melalui pertanyaan-

pertanyaan, tulisan maupun hasil pengamatan terhadap siswa, dan tes formatif. 

Setelah diketahui ada siswa yang belum memenuhi standar dari hasil penilaian, 

maka tindakan guru selanjutnya adalah memberikan remedial kepada siswa 

tersebut agar yang belum memenuhi standar tersebut mengerti dan paham 

terhadap materi yang diberikan 

Pertanyaan selanjutnya adalah apa manfaat yang diperoleh guru darai 

adanya supervisi akademik, beliau menjawab bahwa pelaksanaan supervisi yang 

dilakukan kepala madrasah adalah cukup tepat, karena sesuai dengan jadwal dan 

dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada guru tentang kegiatan 

yang menjadi materi supervisi, kemudian hasil dari kegiatan supervisi tersebut 

diberitahukan kepada guru yang bersangkutan dan selanjutnya bila ada 

permasalahan atau kelemahan dari guru, maka kepala madrasah 

mendiskusikannya dengan guru tersebut dalam upaya mencari solusinya 

Selanjutnya  apa yang menjadi kendala  dalam pelaksanaan  supervisi 

akademik yang dilakukan oleh kepala madrasah.   Menurut guru tersebut yang 

menjadi   kendala   kepala   madrasah   dalam   melakukan   supervisi   akademik 

terhadap guru, adalah mindset guru, kekhawatiran dari guru-guru dan adanya 

perasaan  kurang  nyaman  jika  djsupervisi  oleh  kepala  madrasah.  Kemudian 

beban  tugas-tugas  yang  cukup  banyak  yang dipikul  oleh kepala  madrasah 

seperti   rapat-rapat,   administrasi   madrasah,   laporan-laporan   dan   lain 

sebagainya. Kendala lain, minimnya waktu yang dimiliki oleh kepala madrasah 

untuk melakukan supervisi akademik. 

Lalu upaya apa yang dilakukan oleh kepala madrasah  dalam mengatasi 

kendala tersebut,  mereka mengatakan  bahwa upaya  yang dilakukan  kepala 

madrasah untuk mengatasi hambatan atau kendala di dalam pelaksanaan 

supervisi. Pertama-tama membangun hubungan yang akrab kepada semua 

personil madrasah secara kekeluargaan. Selanjutnya menjelaskan kembali 

program supervisi yang harus dilaksanakan, memberikan pengertian terhadap 

guru  dan  personil  lainnya.  Selain itu, kepala  madrasah  bersama  dengan  tim 

supervisor   lebih   inten   dalam   mensosialisasikan    tujuan   dan   manfaat 

diadakannya supervisi akademik. 

Kemudian  bagaimana  kepala  madrasah  menindaklanjuti  hasil 

pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan terhadap guru, guru tersebut 

menjelaskan bahwa biasanya kepala madrasah setelah melakukan supervisi 

kepada guru, guru tersebut diberitahu hasil supervisi dan dipanggil ke ruanga 

kepala   madrasah   untuk   mennanda   tangani   hasil   supervisi.   Yang   perlu 

diperhatikan dalam kegiatan tindak lanjut ini harus ada kejelasan bagian mana 

yang harus diperbaiki guru. Guru tidak selalu disalahkan katanya kurang ini 

dan itu. Lebih lanjut guru tersebut memberikan saran agar sebaiknya program 

supervisi itu setelah  disusun harusnya kepala madrasah mengadakan sosialisasi 
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dulu  dengan  guru-guru,  sehingga  semua  guru  mengetahui  tujuan  dari 

supervisi   yang   akan   dilaksanakan.   Kalau   boleh   jadwal   dan   instrumen 

supervisi yang akan digunakan dibahas bersama-sama agar guru mengetahui 

dan   memahami   serta   dapat   mempersiapkan   diri   sebelum   dilaksanakan 

supervisi akademik oleh kepala madrasah. 

Kemudian  pertanyaan  yang  terakhir  saya  bagaimana  bentuk  tindak 

lanjut   yang   dilakukan   kepala   madrasah   dalam   pelaksanaan   supervisi 

akademik, mereka   mengatakan bahwa kalau bentuk tindak lanjut supervisi 

akademik bermacam-macam. Ada yang diberi pembinaan secara individu dengan 

dipanggil di ruang kepala madrasah, kemudian   kalau bersama-sama melalui  

rapat  guru  dan  adapula  yang diberi  rekomendasi  untuk  mengikuti pelatihan 

baik di tingkat lokal maupun nasional kalau ada program dari pemerintah pusat 

supaya-lebih-baik mengajarnya. Selain itu juga untuk aktif dalam kelompok 

MGMP. 

 

Trimulyo, 03 Agustus 2020  

     Informan, 

 

 

  

Abdul Hakim, S.Pd.I 
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Lampiran  

 

CATATAN LAPANGAN WAWANCARA  

DENGAN  GURU  

  

Hari/ Tanggal               : Senin, 10 Agustus 2020 

Tempat                      : Ruang Kantor Guru 

Informan                    : Zaenuddin, S.Pd 

  (Guru Bahasa Indonesia) 

Aktifitas                      : Wawancara 

 

Deskripsi : 

Pagi  hari Senin, 10 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 WIB memulai 

wawancara dengan Bapak Zaenuddin, S.Pd selaku guru bahasa Indonesia di ruang 

guru Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Trimulyo Kayen Pati. 

Pertanyaan awal saya bagaimana tanggapan bapak tentang perencanaan 

program supervisi akademik yang dilakukan kepala madrasah beliau menjawab 

bahwa dalam merencanakan program kepala madrasah melibatkan waka 

madrasah bidang kurikulum dan ada juga guru yang dilibatkan dalam proses 

penyusunan program supervisi akademik, terutama dalam menentukan jadwal 

kunjungan kelas. 

Kemudian  saya  tanyakan  lebih  lanjut  bagaimana  bentuk  keterlibatan  

guru dalam menyusun program, guru menjawab bahwa salah satu bentuk 

keterlibatan guru dalam  penyusunan  program  supervisi  akademik  yang  

dilakukan  kepala  madrasah terhadap guru adalah dalam penyusunan jadwal 

kunjungan supervisi yang disesuikan dengan jadwal mengajar masing-masing 

guru. Hal itu dilakukan agar guru-guru lebih siap dan tidak terganggu  dalam 

menerima  supervisi  yang akan dilaksanakan  oleh kepala madrasah, biasanya 

pada waktu rapat dewan guru kepala madrasah mengatakan "Bapak dan Ibu, 

tolong siapkan administrasi pembelajaran seperti RPP dan media lainnya karena 

saya akan mengadakan supervisi terhadap bapak dan Ibu pada bulan ini". 

Lebih lanjut saya tanyakan bagaimana tanggapan bapak terhadap 

pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan kepala madrasah terhadap guru, 

guru tersebut mengatakan bahwa supervisi yang dilakukan kepala madrasah 

tentu baik sekali bagi guru, karena untuk mengetahui kekurangan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran guru dalam 

mengajar. Dalam satu semester biasanya guru disupervisi oleh kepala madrasah 

satu  kali sesuai program beliau. 
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Kemudian bagaimana langkah-langkah  supervisi akademik  yang 

dilakukan kepala madrasah, guru mengatakan bahwa sebelum melakukan 

supervisi akademik, kepala  madrasah  terlebih  dahulu  menyusun  program  

supervisi.  Dalam  penyusunan jadwal kunjungan supervisi dibantu oleh wakil-

wakil kepala madrasah, terutama dalam menentukan  jadwal  kunjungan  kelas.  

Setelah  itu  melakukan  kunjungan  ke  kelas sesuai jadwal yang telah disusun. 

Setelah melaksanakan   supervisi tentu dilakukan evaluasi, saya tanyakan 

bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan kepala madrasah. Guru mengatakan 

bahwa bentuk evaluasi yang dilakukaan kepala madrasah adalah melakukan 

pertemuan dengan guru setelah pelaksanaan supervisi akademik. Namun 

demikian pelaksanaan supervisi oleh kepala madrasah ini, kalau secara umum 

mulai dari persiapan, pelaksanaan dan tidaklanjut dari supervisi itu sudah  

tercapai. 

Lebih lanjut saya menanyakan apakah pelaksanaan supervisi sudah sesuai 

dengan  harapan.  Menurut  guru  tersebut  dalam  pelaksanaan  supervisi  itu  

sudah tercapai  sesuai  yang  diharapkan.  Meskipun  di  sana  sini  masih  ada  

kekurangan. Karena masih adanya hambatan atau kendala supervisi. Jadi, 

pelaksanaan supervisi akademik  yang kepala madrasah lakukan di madrasah   

ini sudah   tercapai  walaupun belum    maksimal. Bila sudah tercapai dengan 

baik pelaksanaan supervisi akademik di madrasah, maka guru akan menjadi 

profesional dalam mengajar dan kualitas pembelajaranpun tentunya akan lebih 

meningkat. 

Kemudian saya menanyakan apa yang menjadi kendala kepala madrasah 

dalam melakukan supervisi akademik, guru tersebut menjelaskan bahwa yang 

menjadi kendalanya antara lain adanya perasaan kurang nyaman jika disupervisi 

oleh kepala madrasah, kemudian beban tugas kepala madrasah yang cukup 

banyak seperti rapat- rapat, administrasi madrasah, laporan-laporan dan lain 

sebagainya. 

Lalu upaya apa yang dilakukan kepala madrasah dalam mengatasi kendala 

tersebut, guru mengatakan bahwa upaya yang diilakukan kepala madrasah untuk 

mengatasi hambatan atau kendala di dalam pelaksanaan supervisi, antara lain 

membangun   hubungan   yang   akrab   kepada   semua   personil   madrasah   

secara kekeluargaan, menjelaskan kembali program supervisi yang harus 

dilaksanakan, dan memberikan pengertian terhadap guru akan pentingnya 

supervisi. 

Selanjutnya   saya   bertanya   apa   pendekatan   dan   teknik   supervisi   

yang digunakan kepala madrasah dalam pelaksanaan supervisi akademik, guru 

tersebut menjelaskan   bahwa   dalam   pelaksanan   supervisi   teknik   dan   

pendekatan   yang dilakukan  kepala  madrasah  dengan  cara melakukan  

kunjungan  kelas atau observasi langsung dengan menggunakan alat observasi, 

supervisor mencatat absen yang dilihat pada saat guru sedang mengajar. Melalui 

kunjungan ini, kepala madrasah dapat mengetahui kesulitan yang dihadapi guru. 
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Dalam meksananakan supervisi akademik kepala madrasah selain  menggunakan  

instrumen  supervisi  juga mencatat hal-hal penting lainnya untuk pembinaan baik 

secara individu maupun bersama. Secara individu bila ada hal bersifat pribadi dan 

secara bersama-sama kalau itu bersifat umum. 

Kemudian saya menanyakan bagaimana kepala madrasah menindak 

lanjuti hasil pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan terhadap guru, 

mereka mengatakan bahwa biasanya setelah  melakukan  supervisi  akademik  

kepala madrasah  melakukan tindak lanjut   kepada guru. Guru tersbut 

diberitahu hasil supervisi dan dipanggil ke ruangan kepala madrasah   untuk 

dibimbing. Yang perlu diperhatikan dalam kegiatan tindak lanjut ini harus ada 

kejelasan bagian mana yang harus diperbaiki oleh guru. Guru tidak selalu 

disalahkan katanya kurang ini dan itu. Lebih lanjut guru tersebut menyarankan 

agar sebaiknya program supervisi itu setelah disusun harusnya kepala madrasah   

mengadakan sosialisasi dulu dengan guru-guru, sehingga semua guru mengetahui 

tujuan dari supervisi yang akan dilaksanakan, jadwal dan instrumen supervisi 

yang akan digunakan dibahas bersama-sama agar guru mengetahui dan 

memahami serta dapat mempersiapkan diri sebelum dilaksanakan supervisi 

akademik oleh kepala madrasah. 

Lebih lanjut saya menanyakan bagaimana bentuk tindak lanjut yang 

dilakukan kepala madrasah, guru menjelaskan bahwa bentuk tindak lanjut kepala 

madrasah adalah memberi  pembinaan  secara  individu  dengan  dipanggil  di  

ruang  kepala  madrasah apabila bersifat pribadi, guru diberi tahu tentang 

administrasi pembelajaran dan cara pengelolaan  kelas, menyarankan  untuk  aktif 

dalam kegiatan MGMP, dan adapula yang diberi rekomendasi  untuk 

mengikuti  pelatihan  baik di tingkat lokal maupun nasional kalau ada program 

dari pemerintah pusat supaya lebih baik mengajarnya. 

 

Trimulyo, 10 Agustus  2020  

     Informan, 

 

 

  

Zaenuddin, S.Pd 
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Lampiran  

 

CATATAN LAPANGAN WAWANCARA DENGAN  

PENGAWAS MADRASAH 

  

Hari/ Tanggal               : Selasa, 11 Agustus 2020 

Tempat                      : Ruang Kantor Pengawas 

Informan                    :  

Aktifitas                      : Wawancara 

 

Deskripsi : 

Pagi  hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020  jam 10.00 WIB saya mendatangi 

lokasi kantor pengawas madrasah. Setelah sampai saya memulai untuk mewawancarai 

Bapak Pengawas. Pertanyaan yang saya ajukan adalah bagaimana tanggapan 

bapak tentang pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala 

Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Trimulyo Kayen Pati . Pengawas menjelaskan 

bahwa salah satu tugas kepala madrasah adalah sebagai supervisor. Yakni 

memberikan bimbingan, bantuan pengawasan dan penilaian pada masalah-

masalah  yang  berhubungan  dengan  teknis  penyelenggaraan  dan 

pengembangan pendidikan, pengajaran yang berupa perbaikan program 

pengajaran dan kegiatan-kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat 

menciplakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Dalam hal ini kegiatan 

supervisi akademik lebih ditujukan kepada perbaikan pendidikan secara umum. 

Agar kegiatan supervisi yang dilakukan kepala madrasah benar-benar 

sesuai dengan kebutuhan di lapangan, maka program supervisi akademik yang 

disusun harus realistis yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan madrasah 

setempat. Namun demikian masing-masing kepala madrasah  memiliki 

kemampuan yang berbeda dalam membuat  perencanaan   program  supervisi.  

Ada  kepala  madrasah   yang  memiliki program yang jelas dan ada yang tidak. 

Program supervisi tersebut biasanya disusun untuk waktu satu tahun 

pelajaran. Oleh karena itu dalam mengimplementasikannya diperlukan suatu 

rencana kegiatan yang lebih spesifik misalnya program semester, program 

bulanan atau program mingguan. Dengan demikian akan jelas dan konkrit apa 

yang seharusnya dilakukan kepala  sekolaah  selaku  supervisor  dalam  upaya  

untuk  melaksanakan  program supervisi  tersebut  untuk  waktu  tertentu.  

Seyogyanya,  dalam  menyusun  rencana kegiatan  supervisi  tersebut  dapat  

melibatkan  guru  sehingga  mereka  bertanggung jawab terlaksananya kegiatan 

supervisi di madrasah dan mengetahui apa yang harus dipersiapkan. 
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Kemudian saya menanyakan sejauh mana bapak mendapat laporan dalam 

pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah, pengawas mengatakan bahwa 

selama ini kepala madrasah memberikan laporan secara rutin terhadap 

pelaksanaan supervisi akademik yang telah dilakukan. Hal ini menjadi bahan 

masukan yang positif bagi pengawas dalam memberikan pembinaan terhadap 

guru-guru. Laporan tersebut juga saya  gunakan  untuk  monitoring  terhadap  

kinerja  dan  mutu  pembelajaran  guri  di madrasah tersebut. 

Lebih lanjut pertanyaan saya kepada pengawas bagaimana pelaksanaan   

supervisi akademik  yang dilakukan  kepala  madrasah,  pengawas menjelaskan 

bahwa pelaksanaan supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala madrasah 

sudah baik, karena saya melihat sebelum melaksanakan supervisi, kepala madrasah  

sudah menyusun program, kemudian melaksanakan supervisi dan 

menindaklanjuti hasil supervisi. Hal ini dapat dilihat dari   tingkat ketercapaian 

dalam pelaksanaan supervisi dapat tercapai secara efektif. 

Kemudian  saya  menanyakan  bagaimana  kemampuan  kepala  madrasah 

dalam melaksanakan supervisi akademik terhadap guru, pengawas mengatakan 

bahwa kemampuan kepala madrasah secara umum sudah baik (sambil 

tersenyum). Di dalam pelaksanaan supervisi akademik, seorang supervisor 

diperlukan adanya kemampuan  atau   kompetensi   yang   memadai.   Lebih   

khusus   tentang kompetensi supervisi akademik. Kompetensi supervisi akademik 

ini merupakan kemampuan dan ketrampilan kepala madrasah dalam menyusun 

rencana supervisi akademik dalam rangka untuk meningkatkan profesionalitas  

guru, setelah itu baru dilaksanakan  supervisi  akademik  dengan  menggunakan  

pendekatan  teknik  dan prinsip-prinsip  supervisi  yang tepat. Kemudian  hasil 

supervisi ditindaklanjuti  agar kegiatan  supervisi  itu  bermanfaat  dalam  rangka  

peningkatan  profesionalitas  guru. Ketiga   kegiatan   ini  dimulai   dari  

menyusun   program   supervisi,   melaksanakan supervisi dan menindaklanjuti   

hasil supervisi.  

Lebih lanjut saya bertanya menurut pendapat bapak, bagaimana program 

tindaklanjut dari hasil supervisi yang telah dilakukan kepala madrasah. Pengawas 

mengatakan  bahwa  setiap  selesai  melakukan  supervisi  tentu  harus  ada  

tindak lanjutnya, sehingga supervisi tersebut memberikan dampak yang nyata 

untuk meningkatkan  profesionalitas  guru. Dampak  nyata ini diharapkan  dapat 

dirasakan masyarakat maupun stakeholders. Tindaklanjut tersebut dapat berupa: 

penguatan dan penghargaan  diberikan  kepada  guru  yang  telah  memenuhi  

standar,  teguran  yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum 

memenuhi standar, dan guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau 

penataran lebih lanjut. 

Konsep tindak lanjut supervisi akademik merupakan pemanfaatan  dari 

hasil analisis supervisi yang telah dilakukan. Isi dari konsep tindak lanjut hasil 

supervisi berupa pembinaan, baik pembinaan langsung maupun pembinaan tidak 

langsung. Pembinaan langsung adalah pembinaan yang dilakukan terhadap hal-
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hal bersifat khusus, yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis 

supervisi. Dan pembinaan tidak langsung adalah pembinaan yang dilakukan 

terhadap hal-hal bersifat umum  yang  perlu  perbaikan  dan  perhatian  setelah  

memperoleh  hasil  analisis supervisi.  Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh 

kepala madrasah  dalam membina guru  untuk  meningkatkan  proses  

pembelajaran  adalah  antara  lain    menggunakan secara efektif buku petunjuk 

bagi guru, menggunakan buku teks secara efektif, mengembangkan teknik-teknik 

pembelajaran yang telah dimiliki, menggunakan metodologi yang luwes 

(fleksibel), menggunakan lingkungan sekitar sebagai media atau alat bantu 

pembelajaran,  mengevaluasi  siswa dengan lebih akurat,  teliti, dan seksama, 

dapat bekerja sama dengan guru lain agar lebih berhasil. Kemudian 

memperkenalkan teknik pembelajaran moderen untuk inovasi dan kreativitas 

layanan pembelajaran, dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. 

Pertanyaan saya selanjutnya apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan 

supervisi akademik yang dilakukan kepala madrasah.  Pengawas menjelaskan   

dalam bekerja tentu ada saja yang namanya kendala. Kendala itu merupakan 

sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh kepala madrasah. Tidak dapat 

disangkal dalam pelaksanaan kegiatan supervisi yang dilakukan kepala madrasah 

memiliki kendala-kendala, misalnya adanya perasaan kurang nyaman kepala 

madrasah dalam melakukan supervisi terhadap guru-guru yang sudah senior. 

Apalagi di MA itu juga banyak guru-guru yang sudah senior. Adanya 

kekhawatiran akan menimbulkan kesalahpahaman dan kesibukan kepala 

madrasah dalam mengelola administrasi madrasah, menyusun laporan, rapat-rapat 

dan kegiatan lainnya. 

Kemudian saya menanyakan teknik dan pendekatan apa yang sebaiknya 

digunakan kepala madrasah dalam pelaksanaan supervisi akademik, pengawas 

menjelaskan  bahwa  pada  prinsipnya  supervisi  akademik  yang  dilakukan  

jangan sampai membuat guru-guru tidak nyaman. Oleh karena itu, kepala 

madrasah   harus memilih teknik dan pendekatan yang cocok dengan kondisi 

guru-guru yang ada di madrasah. Dalam hal ini kepala madrasah hendaknya 

menerapakan teknik dan pendekatan kekeluargaan. Sehingga guru-guru yang 

mendapatkan layanan pembinaan atau supervisi akan merasa nyaman. Dalam 

melakukan kunjungan kelas ini harus memberi tahu terlebih dahulu kepada guru 

yang akan disupervisi sehingga mereka memiliki kesiapan untuk menerima 

supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah.  

 

Layanan supervisi dari kepala madrasa juga harus dapat memberikan 

dorongan kepada guru agar meningkatkan kualitas cara mengajar yang dilakukan. 

Oleh karena itu melalui kunjungan kelas ini dapat membantu guru untuk 

mengubah cara mengajar mereka agar lebih baik. 
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Trimulyo, 11 Agustus  2020  

     Informan, 

 

 

 

Sumiyati, S.Pd 
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Lampiran 

CATATAN LAPANGAN PENGAMATAN 

 

Hari/Tanggal  : Rabu, 12  Agustus  2020  

Tempat  : Ruang Kepala Madrasah  

Subjek   : Kepala Madrasah 

Aktivitas  : Perencanaan Program Supervisi Akademik 

 

A. Deskripsi 

Pada hari  Rabu, 12 Agustus 2020 peneliti mendatangi Madrasah Aliyah 

Miftahul Ulum Trimulyo Kayen Pati. Sekitar  pukul 08.30 WIB peneliti sampai di 

madrasah dan menuju ke Kantor Kepala Madrasah untuk mengamati perencanaan 

program supervisi akademik. Rapat perencanaan program dipandu oleh waka 

bidang kurikulum dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hadir dalam rapat 

tersebut wakil-wakil kepala madrasah dan sebagian guru senior, karena tidak 

semua guru diundang dalam rapat perencanaan program. Rapat dipimpin langsung 

oleh kepala madrasah, banyak hal yang dibicarakan dalam rapat tersebut, mulai 

dari penyusunan jadwal kunjungan kelas, pembentukan tim supervisor,  teknik 

supervisi, instrumen supervisi dan lain-lain untuk waktu semester 2.   

Kondisi ruangan rapat sangat kondusif, tempat rapat di ruang kepala 

madrasah yang memang ruangannya tergolong cukup luas dengan dilengkapi 

kursi yang melingkar. Ruang kepala madrasah sangat luas, sebelum masuk ruang 

kepala madrasah ada ruang yang khusus untuk rapat dan menerima tamu kepala 

madrasah. Dengan adanya undangan rapat penyusunan program, guru merasa 

dihargai dan guru juga mempunyai rasa tanggung jawab untuk memajukan 

madrasah. Ada guru yang mengusulkan agar semua guru diundang dalam rapat 

perencanaan program, sehingga mereka tahu apa yang disampaikan dalam rapat. 

Dalam rapat ini guru sangat antusias sekali banyak usulan-usulan dari guru 

tentang pelaksanaan supervisi termasuk supervisi pada mata pelajaran muatan 

lokal keagamaan. Karena tahun sebelumnya tidak semua guru disupervisi oleh 

kepala madrasah namun diwakili oleh tim supervisor. Oleh karena itu dalam rapat 

guru mengusulkan agar pelaksanaan supervisi akademik termasuk pada mata 

muatan lokal agar lebih matang bukan hanya dari sisi perencanaan program 

namun juga pada tahapan pelaksanaan dan juga tindak lanjut. 
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B.  Tafsir  

 

Penyusunan program supervisi akademik di Madrasah Aliyah Miftahul 

Ulum Trimulyo Kayen Pati disusun bersama-sama dengan wakil kepala 

madrasah dan guru-guru, kemudian disosialisasikan melalui rapat guru. Progam 

tersebut berisi tentang perencanaan supervisi akademik, pelaksanaan supervisi 

akademik, dan tindak lanjut hasil supervisi akademik. Kepala madrasah harus 

konsisten dengan jadwal yang telah disusun bersama dengan waka madrasah  

bidang kurikulum dan guru dalam rapat penyusunan program. Guru-guru senior 

juga harus  disupervisi oleh kepala madrasah. Karena  kesibukan kepala 

madrasah di luar madrasah, ini akan menghambat pelaksanaan supervisi. Oleh 

karenanya tim supervisor yang sudah dibentuk seharusnya benar-benar 

diperdayakan. Selain itu  kepala madrasah konsisten dalam melaksanakan 

supervisi akademik, agar berjalan dengan baik dan berhasil sesuai dengan yang 

diharapkan. 
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Lampiran 

CATATAN LAPANGAN ANALISIS DOKUMEN 

 

 
Hari/ Tanggal              : Senin, 31 Agustus 2020 

Jam                              : 10.00 WIB 

Tempat                        : Ruang Tata Usaha 

Subjek                         : Kepala Tata Usaha 

Metode                        : Dokumentasi 

Jenis dokumen            : Buku Daftar 

 

A.  Deskripsi 
 

Setelah peneliti mendapatkan buku profil Madrasah Aliyah 

Miftahul Ulum Trimulyo Kayen Pati  kemudian peneliti mendapatkan 

buku daftar dari kepala tata usaha yang berisi kondisi siswa, kondisi 

guru dan keadaan karyawan dengan mengcopy di file. Melalui daftar 

buku tersebut peneliti mendapatkan data-data secara menyeluruh 

tentang kondisi siswa-siswi 

Siswa di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Trimulyo Kayen Pati  

pada tahun pelajaran 2019/2020 berjumlah 194 anak, yang terdiri dari 

kelas X sebanyak 60 siswa, kelas XI sebanyak 78 siswa dan kelas XII 

sebanyak 56 siswa. Sedangkan jumlah guru seluruhnya 22 orang. 

Jumlah guru tetap sebanyak 17 orang dan guru titak tetap 5 orang. Guru 

yang mempunyai ijazah S2 sebanyak 1 orang dan yang mempunyai 

ijazah SI sebanyak 16 orang serta yang lulusan pondok pesantren 

sebanyak 5 orang. Sebagian besar guru mempunyai sertifikat 

mengajar/Akta mengajar dan mengajar sesuai dengan bidang ilmunya. 

Sementara itu, dalam melaksanakan administrasi pembelajaran dibantu 

oleh tenaga kependidikan yang berjumlah 3 orang. Pegawai tata usaha 

berperan penting juga  untuk mendukung kemajuan madrasah yaitu 

untuk membantu guru dalam urusan  administrasi. 

 

B.  Tafsir 
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Peneliti mendapatkan buku daftar dari kepala tata usaha yang 

berisi kondisi  siswa, kondisi guru dan keadaan karyawan. Buku 

tersebut berisikan keadaan guru secara lengkap dan juga keadaan siswa 

secara lengkap, sehingga peneliti dengan mudah untuk menganalisis 

keadaan guru, siswa dan tenaga kependidikan. 

 


