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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan bagian integral dengan kehidupan manusia, 

dimana manusia dapat membina kepribadiannya dengan jalan 

mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai di 

dalam masyarakat dan kebudayaan. Sehingga dapat didefinisikan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
1
 

Tujuan pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap anak didik secara optimal. Sebagaimana tujuan 

pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yaitu membentuk 

manusia Indonesia seutuhnya dalam arti tersedianya sumber daya manusia 

Indonesia yang berkualitas mampu mempertahankan dan mengembangkan 

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

disamping menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan sekaligus menjadi 

sasaran kegiatan pendidikan.  

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat 

                                                             
1
 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, 2003,  Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Jakarta: Sekretariat Negara RI, hlm. 2 



2 
 

 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.
2
 

Keberadaan madrasah penting untuk menumbuh kembangkan potensi 

yang dimiliki manusia. Madrasah merupakan suatu lembaga pendidikan 

formal yang menyelenggarakan proses belajar mengajar sebagai upaya untuk 

tercapainya tujuan pendidikan. Penanggung jawab dalam proses belajar 

mengajar adalah guru. Tinggi rendahnya mutu pendidikan banyak dipengaruhi 

oleh kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru, karena secara langsung 

seorang guru memberikan bimbingan kepada siswa.  

Guru memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi dan misi tujuan 

pendidikan nasional melalui proses pembelajaran. Perkembangan teknologi 

informasi tidak dapat menggeser guru dalam pengelolaan  dan kepemimpinan 

proses pembelajaran. Sebagai pengelola pembelajaran, guru melakukan 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembelajaran. Sebagai 

pemimpin, guru akan memotivasi, mengarahkan dan menciptakan pengaruh 

agar siswa berperilaku positif. Teknologi informasi diberdayakan untuk 

pemecahan kesulitan belajar dan meningkatkan akselerasi dalam 

pengembangan potensi peserta didik. 

Hasil belajar peserta didik dalam proses belajar mengajar sebagian 

besar ditentukan oleh peranan guru. Guru yang berkompeten akan lebih 
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mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, dan akan lebih mampu 

mengelola proses belajar mengajar dengan baik, sehingga hasil belajar siswa 

berada pada tingkat yang optimal. Keberhasilan proses belajar mengajar juga 

ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengelola proses belajar mengajar. 

Selain dilandasi oleh idealisme kuat sebagai pendidik, guru harus menguasai 

perangkat kompetensi tertentu. Menurut M. Ngalim Purwanto guru harus 

mampu melaksanakan fungsi-fungsi adaministrasi pendidikan untuk 

mendorong dan mengoordinasi kegiatan murid-murid serta kesanggupan 

untuk menilai kemajuan-kemajuan ke arah tercapainya tujuan-tujuan yang 

telah dirumuskan.
3
 

Dunia pendidikan, khususnya bagian pengajaran, yang menjadi tolok 

ukur keberhasilannya adalah guru. Guru adalah orang yang memiliki 

kemampuan yang dapat memudahkan dalam peranannya membimbing 

muridnya.
4
 Oleh karena itu peningkatan profesional guru merupakan 

keharusan dalam dunia pendidikan dasar dan menengah. Guru profesional 

tidak hanya dituntut untuk menguasai bidang ilmu, bahan ajar, metode 

pembelajaran, memotivasi peserta didik, memiliki keterampilan yang tinggi 

dan wawasan yang luas terhadap dunia pendidikan tetapi juga harus memiliki 

pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia dan masyarakat. 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk 

mencapai pendidikan yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia 

dan institusi pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Sisdiknas (UU No. 
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20 Tahun 2003 Pasal II Bab 3), namun hasilnya masih belum menunjukkan 

hasil yang menggembirakan, bahkan masih banyak yang gagal. Dan kenyataan 

di lapangan, masih ada guru yang belum memenuhi kriteria kelayakan 

mengajar seperti merencanakan dan mempersiapkan materi pelajaran dengan 

baik.
5
 

Penelitian Delia Subriyanti menunjukkan bahwa kemampuan 

profesional guru di Indonesia masih belum memadai dan salah satu faktor 

yang menyebabkan rendahnya profesional guru adalah buruknya keterampilan 

mengajar guru di kelas, padahal banyak sekali keterampilan yang harus 

dimiliki oleh guru, dan untuk menguasai keterampilan-keterampilan tersebut 

guru membutuhkan bimbingan dan pembinaan intensif yang dapat 

meningkatkan keterampilan dalam mengajar.
6
 

Dalam rangka otonomi madrasah, kepala madrasah mempunyai 

kewenangan yang besar dalam membuat kebijakan tingkat madrasah, 

melaksanakan dan mengawasinya, supaya madrasah yang dipimpinnya 

semakin memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dan 

lingkungannya. Akitivitas pengarahan dan bimbingan yang dilakukan kepala 

madrasah kepada guru-guru serta personalia madrasah lainnya yang langsung 

menangani belajar pada siswa untuk memperbaiki situasi belajar mengajar 

inilah yang dimaksud dengan supervisi.
7
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Pada dasarnya supervisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

seluruh proses administrasi pendidikan yang ditujukan terutama untuk 

mengembangkan efektivitas kinerja personalia madrasah yang berhubungan 

dengan tugas-tugas utama pendidikan. Dengan kata lain supervisi dipandang 

sebagai sub sistem, supervisi tidak terlepas dari sistem administrasi yang juga 

menyangkut tenaga non guru, termasuk kepala madrasah, guru dan staf 

administrasi.  

Kegiatan utama pendidikan di sekolah dalam rangka mewujudkan 

tujuannya adalah kegiatan pembelajaran, sehingga seluruh aktivitas organisasi 

madrasah bermuara pada perencanaan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 

Oleh karena itu, salah satu tugas kepala madrasah adalah sebagai supervisor, 

yaitu mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh guru-guru.
8
 Salah satu 

tugas kepala madrasah adalah melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Hal 

tersebut diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(Permendiknas) Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah. 

Untuk itu kepala madrasah perlu memiliki konseptual, interpersonal, dan 

teknikal terkait dengan supervisi akademik.
9
 

Supervisi akademik merupakan suatu keniscayaan untuk menjadi 

sebuah bagian dari manajemen mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh 

kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah sebagaimana yang 

tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.12 Tahun 2017 

tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah. Sebagaimana supervisi adalah 
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kegiatan yang dilaksanakan oleh orang yang mempunyai kemampuan yang 

lebih dari orang yang disupervisi.
10

 

Pelaku supervisi akademik atau pejabat yang mempunyai wewenang 

menjadi pelaku subyek supervisi akademik adalah kepala sekolah/madrasah 

dan pengawas sekolah/madrasah sebagaimana tercantum dalam Permendiknas 

No.12 dan 13 Tahun 2007. Kepala sekolah/madrasah dan pengawas harus 

berperan aktif dalam membina, membimbing dan membantu guru yang 

dibawahinya dalam menemukan solusi-solusi untuk permasalahan yang 

dihadapi para guru tersebut. 

Kegiatan pokok supervisi adalah melakukan pembinaan kepada 

madrasah pada umumnya dan guru pada khususnya agar kualitas 

pembelajaran meningkat, sebagai dampak meningkatnya kualitas 

pembelajaran tentu dapat meningkatkan pula prestasi belajar siswa, dan itu 

berarti meningkatlah kualitas lulusan dalam suatu madrasah. Jika perhatian 

supervisi sudah tertuju pada keberhasilan siswa dalam memperoleh ilmu 

pengetahuan dan keterampilan di madrasah, berarti bahwa supervisi tersebut 

sudah sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu siswalah yang menjadi pusat 

perhatian dari segala upaya pendidikan, berarti bahwa supervisi sudah 

mengarah pada subyeknya.
11

 

Supervisi akademik mempunyai posisi/kedudukan sebagai suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran tepatnya pada 

proses belajar mengajar. Supervisi akademik menitikberatkan pengamatan 

pada masalah akademik, yaitu yang langsung berada dalam lingkup kegiatan 
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pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa ketika sedang 

dalam proses belajar.
12

 Dalam memberikan bantuan dan pembinaan kepada 

guru tersebut, program supervisi menduduki posisi yang sangat penting yaitu 

dengan menerapkan pengetahuan tentang memberikan bantuan dan pembinaan 

kepada guru dalam merencanakan dan melaksanakan peningkatan jabatan dan 

profesional mereka dengan memanfaatkan sumber yang tersedia. 

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran merupakan kegiatan utama dalam pendidikan yang dapat 

menentukan mutu pendidikan. Guru sebagai pemimpin proses pembelajaran 

diharapkan mampu melaksanakan pembelajaran dengan maksimal untuk itu 

diperlukanlah supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala madrasah. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Supervisi Akademik Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran pada Madrasah Tsanawiyah Daarul „Ulum Tlogowungu 

Pati Tahun Pelajaran 2020/2021”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya mutu pembelajaran di Indonesia. 

2. Masih rendahnya tingkat keprofesionalan guru. 

3. Pentingnya supervisi akademik untuk memberikan pembinaan pada guru. 

4. Masih rendahnya keterampilan yang dimiliki guru. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana supervisi akademik kepala madrasah dalam peningkatan mutu 

pembelajaran pada Madrasah Tsanawiyah Daarul ‘Ulum Tlogowungu Pati 

Tahun Pelajaran 2020/2021? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat supervisi akademik kepala 

madrasah dalam peningkatan mutu pembelajaran pada Madrasah 

Tsanawiyah Daarul ‘Ulum Tlogowungu Pati Tahun Pelajaran 2020/2021? 

3. Sejauhmana hasil peningkatan pembelajaran melalui supervisi akademik 

kepala madrasah pada Madrasah Tsanawiyah Daarul ‘Ulum Tlogowungu 

Pati Tahun Pelajaran 2020/2021? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

untuk : 

1. Mendeskripsikan supervisi akademik kepala madrasah dalam peningkatan 

mutu pembelajaran pada Madrasah Tsanawiyah Daarul ‘Ulum 

Tlogowungu Pati Tahun Pelajaran 2020/2021. 

2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat supervisi akademik 

kepala madrasah dalam peningkatan mutu pembelajaran pada Madrasah 

Tsanawiyah Daarul ‘Ulum Tlogowungu Pati Tahun Pelajaran 2020/2021. 
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3. Mendeskripsikan hasil peningkatan pembelajaran melalui supervisi 

akademik kepala madrasah pada Madrasah Tsanawiyah Daarul ‘Ulum 

Tlogowungu Pati Tahun Pelajaran 2020/2021. 

 

E. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis akan menemukan pendekatan, teknik 

peningkatan pembelajaran melalui supervisi akademik kepala madrasah. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi madrasah penelitian ini sebagai bahan pertimbangan yang strategis 

dalam upaya peningkatan pembelajaran melalui supervisi akademik 

kepala madrasah. 

b) Bagi kepala madrasah penelitian ini dapat memberikan pertimbangan 

dalam peningkatan pembelajaran melalui supervisi akademik kepala 

madrasah. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Secara keseluruhan, penulisan dalam penelitian tesis ini terdiri dari lima 

bab dengan rincian sebagai berikut: 

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang, 

Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Sistematika Penelitian. 

BAB II, merupakan kajian teori yang berisi tentang  deskripsi teori dan 

konsep yang berkaitan dengan judul tesis ini, Mutu Pembelajaran meliputi : 
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Pengertian Mutu Pembelajaran, Pentingnya Peningkatan Mutu Pembelajaran, 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pembelajaran, Indikator-Indikator 

Mutu Pembelajaran. Supervisi Akademik meliputi : Pengertian Supervisi 

Akademik, Tujuan dan Fungsi Supervisi Akademik, Prinsip-Prinsip Supervisi 

Akademik, Jenis-Jenis Supervisi Akademik, Teknik-Teknik Supervisi 

Akademik, Strategi Supervisi Akademik dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran. Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berpikir. 

BAB III, merupakan metode yang membahas tentang pendekatan dan 

jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV, merupakan pembahasan yang memuat hasil penelitian dan 

analisis yang menjawab rumusan masalah. Bab  ini akan membahas tentang 

deskripsi data : gambaran secara umum Madrasah Tsanawiyah Daarul ‘Ulum 

Tlogowungu Pati Tahun Pelajaran 2020/2021, analisis supervisi akademik 

kepala madrasah dalam peningkatan mutu pembelajaran pada Madrasah 

Tsanawiyah Daarul ‘Ulum Tlogowungu Pati Tahun Pelajaran 2020/2021, 

faktor pendukung dan penghambat supervisi akademik kepala madrasah dalam 

peningkatan mutu pembelajaran pada Madrasah Tsanawiyah Daarul ‘Ulum 

Tlogowungu Pati Tahun Pelajaran 2020/2021, hasil peningkatan mutu 

pembelajaran melalui supervisi akademik kepala madrasah pada Madrasah 

Tsanawiyah Daarul ‘Ulum Tlogowungu Pati Tahun Pelajaran 2020/2021. 

Pembahasan : supervisi akademik kepala madrasah dalam peningkatan mutu 

pembelajaran pada Madrasah Tsanawiyah Daarul ‘Ulum Tlogowungu Pati 

Tahun Pelajaran 2020/2021, faktor pendukung dan penghambat supervisi 
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akademik kepala madrasah dalam peningkatan mutu pembelajaran pada 

Madrasah Tsanawiyah Daarul ‘Ulum Tlogowungu Pati Tahun Pelajaran 

2020/2021, hasil peningkatan mutu pembelajaran melalui supervisi akademik 

kepala madrasah pada Madrasah Tsanawiyah Daarul ‘Ulum Tlogowungu Pati 

Tahun Pelajaran 2020/2021. 

BAB V, merupakan penutup. Bab ini berisi dua sub bab yang terdiri 

dari penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan 

penelitian di Madrasah Tsanawiyah Daarul ‘Ulum Tlogowungu Pati. 

Kemudian sebagai pelengkap akan dicantumkan pula daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran 


