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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Mutu Pembelajaran 

a) Pengertian Mutu Pembelajaran 

Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan 

informasi dan lingkungan yang disusun secara terencana untuk 

memudahkan siswa dalam belajar.
1
 Pembelajaran adalah 

terjemahan dari instruction, yang diasumsikan dapat 

mempermudah siswa mempelajari segala sesuatu melalui 

berbagai macam media sehingga semua itu  mendorong terjadinya  

perubahan  peranan  guru dalam mengelola proses belajar 

mengajar, dari guru sebagai sumber belajar menjadi guru sebagai 

fasilitator dalam belajar mengajar.
2
 Kegiatan pembelajaran 

melibatkan komponen-komponen yang satu dengan yang lainnya 

saling terkait dan menunjang dalam mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan dalam program pembelajaran. Komponen-

komponen dalam pembelajaran tersebut adalah : a) guru, b) siswa, 

c) metode, d) lingkungan, e) media dan f) sarana prasarana.
3
 

Komponen utama dalam sistem pendidikan yang perlu 

secara terus menerus dikaji dan dikembangkan adalah : a) peserta 

didik sebagai masukan dasar, b) pendidik dan tenaga kependidikan 

                                                             
1
Jamil Suprihatiningrum, 2013, Strategi Pembelajaran: Teori dan Aplikasi, Jogjakarta:  

Ar-Ruzz Media, hlm. 75 
2
Wina Sanjaya, 2008, Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, hlm. 102 
3
 Jamil Suprihatiningrum, 2013, Strategi Pembelajaran: Teori dan Aplikasi, hlm. 77 
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lainnya sebagai unsur pengelola proses belajar-mengajar, c) 

program pendidikan yang berupa kurikulum beserta masukan alat 

sebagai instrumen input, d) keluaran pendidikan yang handal.
4
 

Disamping itu, kegiatan pembelajaran dapat mencapai hasil yang 

baik, atau agar mutu pembelajaran maksimal perlu diusahakan 

faktor penunjang seperti : a) kondisi pelajar yang baik, b) fasilitas 

dan lingkungan yang mendukung, serta c) proses belajar yang 

tepat. Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri 

dari komponen siswa sebagai input, komponen perangkat keras dan 

lunak sebagai instrumental input, komponen lingkungan sebagai 

environmental input, pelaksanaan pembelajaran sebagai komponen 

proses, dan akhirnya menghasilkan keluaran hasil belajar siswa 

sebagai komponen output.
5
 

Pembelajaran dikatakan efektif apabila dalam kegiatan 

belajar mengajar guru dapat membelajarkan peserta didik dan 

memiliki pengaruh yang baik, atau dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran tersebut memiliki efek yang baik sehingga dapat 

menuai keberhasilan.
6
 Sementara  itu, pembelajaran dapat 

dikatakan efisien, apabila dalam kegiatan belajar mengajar guru 

dapat mendayagunakan rencana pembelajaran agar berjalan sesuai 

                                                             
4
 Ahmadi, 2013, Manajemen Kurikulum : Pendidikan Kecakapan Hidup, hlm. 8 

5
 Jamil Suprihatiningrum, 2013, Strategi Pembelajaran: Teori dan Aplikasi, hlm. 77 

6
 Aminatul Zahroh, 2015, Membangun Kualitas Pembelajaran melalui Dimensi 

Profesionalisme Guru, Bandung: Yrama Widya, hlm. 139 
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dengan tujuan yang telah dirumuskan, sehingga tidak membuang- 

buang waktu, tenaga dan biaya.
7
 

Pembelajaran akan berjalan secara efektif apabila guru 

dapat mengkondisikan semua komponen pembelajaran dengan baik 

dan benar. Tujuan pembelajaran  pada  dasarnya  bukan  hanya  

mengubah  perilaku  peserta  didik, melainkan lebih untuk 

membentuk fondasi karakter dan membentuk sikap mental 

professional serta berintelektual tinggi yang berorientasi pada 

global mindset dan untuk   hal   ini   diupayakan   peningkatan   

kualitas pembelajaran.
8
  

Allah berfirman dalam QS. Al Alaq 1-5 yang berbunyi: 

ْنَساَن ِمْن َعَلقٍ  ۚ  َخَلقَ  اِقْ رَْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذيْ  الَِّذْي ۚ  اِقْ رَْأ َوَربَُّك اْْلَْكَرمُ  ۚ  َخَلَق اْْلِ
ْنَساَن َما َلَْ يَ ْعَلمْ  ۚ  َعلََّم بِاْلَقَلمِ   ۚ  َعلََّم اْْلِ

 
Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 

darah, Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia, Yang 

mengajar (manusia) dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa 

yang tidak diketahuinya.
9
 

 

Peningkatan mutu pembelajaran dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut :
10

 

a)  Memperbaiki Strategi Pembelajaran 

                                                             
7
 Aminatul Zahroh, 2015, Membangun Kualitas Pembelajaran melalui Dimensi 

Profesionalisme Guru, hlm. 139 
8
 Aminatul Zahroh, 2015, Membangun Kualitas Pembelajaran melalui Dimensi 

Profesionalisme Guru, hlm. 140 
9
  Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: CV. Penerbit J-

ART,2005. 

10
 Aminatul Zahroh, 2015, Membangun Kualitas Pembelajaran melalui Dimensi 

Profesionalisme Guru, hlm. 140 
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Strategi pembelajaran tidak hanya terbatas pada prosedur 

kegiatan, tetapi temasuk seluruh komponen materi atau paket 

pengajaran dan pola pengajaran.
11

 Strategi  pembelajaran juga 

disebut sebagai siasat guru dalam mengefektifkan dan 

mengefisienkan interaksi antara guru, peserta didik, dan 

komponen pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Strategi pembelajaran memang harus selalu diperbaiki guna 

memperoleh keefektifan dan keefisienan pembelajaran, karena 

didalam strategi pembelajaran terdapat metode dan prosedur 

yang harus ditempuh oleh peserta didik dan guru dalam kegiatan 

belajar mengajar.
12

 

Pemilihan dan penetapan strategi pembelajaran terdapat 

beberapa hal yang perlu dijadikan sebagai pertimbangan, antara 

lain sebagai berikut : 

(1) Kesesuaian dengan tujuan instruksional yang hendak 

dicapai.  

(2) Kesesuian dengan materi atau bahan pelajaran yang terdiri 

atas aspek-aspek pengetahuan, sikap, dan nilai. 

(3) Strategi pembelajaran yang mengandung seperangkat 

kegiatan pembelajaran yang terdiri atas beberapa metode 

pengajaran yang relevan atau sesuai dengan tujuan dan 

materi pelajaran. 

                                                             
11

 Yatim Riyanto, 2010, Paradigma baru Pembelajaran: Sebagai Referensi bagi Pendidik 

dalam Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas, Jakarta: Kencana, hlm. 131 
12

 Aminatul Zahroh, 2015, Membangun Kualitas Pembelajaran melalui Dimensi 

Profesionalisme Guru, hlm. 41 
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(4) Kesesuaian dengan kemampuan profesional guru dalam 

melaksanakan proses kegiatan pembelajaran. 

(5) Memiliki ketersediaan waktu yang cukup, karena berkaitan 

erat dengan waktu belajar dan banyaknya bahan atau materi 

yang hendak disampaikan oleh guru. 

(6) Kesediaan unsur penunjang, khususnya media instruksional 

yang relevan dan sarana prasarana yang memadai. 

(7) Suasana lingkungan dalam kelas dan lembaga pendidikan 

sekolah/madrasah secara keseluruhan. 

(8) Adanya jenis kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan 

minat peserta didik untuk mencapai tujuan instruksional 

pembelajaran.
13

 

b) Menggunakan Media dan Metode Secara Tepat 

Ketepatan penggunaan media mempunyai peran 

tersendiri dalam kegiatan belajar mengajar dan guru tidak 

mungkin menyampaikan materi tanpa adanya media dan 

dipastikan peserta didik akan kebingungan memahami materi 

tanpa media pembelajaran. Seperti halnya metode, penggunaan 

media juga harus disesuaikan dengan materi yang ingin dan 

hendak disampaikan oleh guru. 
14

  

Dalam pembelajaran, metode yang digunakan tidak 

cukup hanya satu metode saja, semakin banyak metode yang 

                                                             
13

 Aminatul Zahroh, 2015, Membangun Kualitas Pembelajaran melalui Dimensi 

Profesionalisme Guru, hlm. 41 
14

 Aminatul Zahroh, 2015, Membangun Kualitas Pembelajaran melalui Dimensi 

Profesionalisme Guru, hlm. 41-42 
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digunakan akan semakin menambah semangat belajar peserta 

didik. Contohnya ceramah digabung dengan metode bercerita 

dan tanya jawab. Ketepatan dalam penggunaan metode juga 

membawa efek tersendiri dalam kegiatan belajar mengajar.
15

 

Penggunaan metode yang tepat akan memperlancar kegiatan 

belajar mengajar dan materi yang disampaikan guru akan mudah 

diterima/dipahami peserta didik. Guru harus pandai memilah 

ketepatan metode pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran. 

c) Memiliki Kreativitas dan Profesionalitas yang Tinggi 

Kegiatan belajar mengajar pada dasarnya merupakan 

suatu aktivitas yang digunakan untuk mengembangkan 

kreativitas peserta didik. Untuk meningkatkan aktivitas dan 

kreativitas peserta didik, guru dapat menggunakan berbagai 

pendekatan, diantaranya self esteem approach, creative 

approach, value clarification and moral development 

approach, multiple talent approach, inquiry approach, pictorial 

riddle approach, dan synectics approach.
16

 

(1)  Self Esteem Approach (SEA) 

Self esteem approach adalah pendekatan yang 

dilakukan guru dengan memperhatikan pengembangan 

kesadaran tentang harga diri peserta didik. 

                                                             
15

 Aminatul Zahroh, 2015, Membangun Kualitas Pembelajaran melalui Dimensi 

Profesionalisme Guru, hlm. 42 
16

 Deni Kusworo dan Halimah, 2008, Bagaimana Menjadi Guru Kreatif, Bandung: 

Pribumi Mekar, hlm. 101-102 
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(2)  Creative Approach (CA) 

Creative approach adalah pendekatan yang 

dilakukan guru dengan cara mengembangkan problem 

solving, brain storming, inquiry, dan role playing. 

(3)  Value Clarification and Moral Development Approach  

(VCMDA) 

Value clarification and moral development 

approach  adalah pendekatan yang dilakukan guru dengan 

cara mengembangkan pembelajaran holistik  dan  humanis,  

agar sesuai dengan potensi peserta didik menuju 

pengembangan intelektual (self actualization). Pendekatan ini 

mengiringi seluruh aspek kepribadian termasuk etika dan 

moral peserta didik. 

(4)  Multiple Talent Approach (MTA) 

Multiple talent approach adalah pendekatan yang 

dilakukan guru dengan mengupayakan pengembangan 

seluruh potensi peserta didik untuk membangun konsep diri 

(self concept) yang menunjang kesehatan mentalnya. 

(5)  Inquiry Approach (IA) 

Inquiry approach adalah pendekatan yang dilakukan 

oleh guru dengan memberikan kesempatan   kepada peserta 

didik untuk menggunakan atau melibatkan mental dalam 

menemukan konsep atau prinsip ilmiah. Kegiatan ini 
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dilakukan untuk meningkatkan potensi dan kemampuan 

intelektualnya (IQ). 

(6)  Pictorial Riddle Approach (PRA) 

Pictorial riddle approach adalah pendekatan yang 

dilakukan oleh guru dengan mengembangkan metode. 

Pengembangan metode ini berfungsi untuk mengembangkan 

motivasi dan minat peserta didik dalam diskusi kelompok 

yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis dan kreatif. 

(7)  Synectics Approach (SA) 

Synectics approach adalah pendekatan yang   

dilakukan oleh guru dengan memusatkan perhatian pada  

aspek kompetensi peserta didik guna mengembangkan 

berbagai bentuk metafora atau kiasan. Berbagai bentuk 

metafora ini berfungsi untuk mengembangkan kreativitas. 

Kegiatan belajar mengajar dimulai dari kegiatan yang tidak 

rasional menuju pemecahan masalah secara rasional. 

d) Adanya Komitmen untuk Berubah 

Pada setiap pembelajaran, perubahan yang terjadi perlu 

diiringi dengan adanya komitmen. Adanya komitmen dari guru 

ini akan mendapatkan tanggapan yang positif dari peserta didik. 

Peserta didik memang menghendaki dan selalu menanti-nanti 

perubahan yang akan ditampilkan oleh guru. Bila guru mengajar 

dengan mengunakan teknik dan metode yang tetap,  pasti 
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peserta didik akan cepat merasa bosan dan tidak tertarik  untuk 

mengikuti pelajaran. Komitmen harus dikembangkan oleh 

seluruh warga madrasah tanpa terkecuali. Oleh karena  itu, 

antara guru yang satu dengan yang lain harus saling 

mengingatkan. 

e) Menggunakan Model Pembelajaran Konstruktivistik dan 

Kooperatif 

(1) Pembelajaran Konstruktivistik 

Pembelajaran konstruktivistik adalah model 

pembelajaran yang mengehendaki peserta didik untuk dapat  

menyesuaikan diri dengan kadar kemampuan (competency) 

yang dimilikinya sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan   

dan teknologi yang sedang berkembang.
17

 Dalam kegiatan 

belajar mengajar, pembelajaran konstruktivistik lebih 

menekankan pada  aspek pengajaran yang bersifat top down 

daripada bottom up. Hal ini berarti bahwa dalam 

pembelajaran  konstruktivistik peserta didik memulai 

dengan masalah  yang kompleks untuk dipecahkan, 

kemudian berusaha untuk menemukan hasil. Dalam 

penemuan hasil ini, peserta didik mendapat bimbingan dan 

pengarahan guru. 

Guru hanya menyediakan suasana pembelajaran, 

peserta didiklah yang lebih banyak dalam mendesain dan 

                                                             
17

 Yatim Riyanto, 2010, Paradigma baru Pembelajaran: Sebagai Referensi bagi Pendidik 

dalam Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas, hlm. 144 
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mengarahkan kegiatan belajar mengajar. Guru tidak secara 

keseluruhan memberikan pengetahuan kepada peserta didik, 

tetapi peserta didiklah yang harus membangun sendiri 

pengetahuan dalam benaknya  tersebut. Dengan kata lain,  

dalam kegiatan pembelajaran guru memberikan  

kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan ide-ide 

mereka dalam belajar. Pada penerapan ide-ide ini, guru 

hanya memberikan anak tangga saja. Anak  tangga  inilah  

yang membawa peserta didik pada pemahaman yang lebih 

luas, dengan catatan bahwa peserta didiklah yang harus 

memanjat sendiri anak tangga tersebut satu demi satu. 

Konstruktivistik berarti sesuatu yang bersifat   

membangun. Titik perhatian dalam pembelajaran 

konstruktivistik adalah penataan perilaku peserta didik. 

Praktik pembelajaran konstruktivistik dilakukan untuk 

membantu peserta didik dalam membentuk, mengubah 

diri, atau mentransformasikan informasi mengenai 

pengetahuan baru (acquiring knowledge). 

Pembelajaran konstruktivistik ini merupakan model 

pembelajaran yang dinilai dapat meningkatkan kualitas  

pembelajaran dengan baik. Karena pada dasarnya   

pembelajaran ini tidak berorientasi pada hasil, tetapi  lebih 

memusatkan perhatian dalam berfikir dan  prosesnya  

dengan mengutamakan peran peserta didik dalam 
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berinisiatif dan aktif dalam pembelajaran. Oleh karena itu, 

penekanan pembelajarannya lebih bersifat top down 

daripada bottom up yang mendorong peserta didik untuk 

belajar sendiri dalam discovery learning dengan 

menerapkan scaffolding, agar peserta didik menjadi 

semakin bertanggung jawab terhadap pembelajarannya 

sendiri. 

(2) Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran 

yang dirancang secara khusus membelajarkan peserta didik 

agar memiliki kecakapan akademik, kecakapan sosial, dan 

kecakapan antar pribadi. Keberhasilan model pembelajaran 

kooperatif ditentukan oleh tiga faktor, yaitu individual, 

kompetitif, dan kooperatif. Keberhasilan   individual adalah 

keberhasilan seseorang (guru atau peserta didik) yang 

ditentukan oleh orang itu sendiri tanpa adanya pengaruh dari 

orang lain. Keberhasilan kompetitif,  yaitu  keberhasilan 

yang dicapai seseorang karena adanya kegagalan dari orang 

lain. Sementara itu,  kooperatif  adalah keberhasilan yang 

diperoleh oleh seseorang karena pengaruh dari adanya 

keberhasilan yang lain. Hal ini  disebabkan, pada dasarnya 

seseorang tidak dapat mencapai keberhasilan dengan 

sendirian. 
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f) Menggunakan Pembelajaran Berbasis CTL (Contextual 

Teaching and Learning) 

Pembelajaran berbasis kontekstual adalah suatu konsep  

belajar yang digunakan untuk membantu guru dalam   

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia 

nyata peserta didik. Hal tersebut mendorong peserta  didik  

untuk menerapkan pengetahuan yang dimilikinya ke dalam 

kehidupannya sehari-hari dengan melibatkan tujuh komponen 

utama dalam pembelajaran efektif.
18

 Ketujuh komponen tersebut 

di antaranya adalah konstruktivisme, bertanya,    menemukan, 

masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian 

sebenarnya.
19

 Karakteristik pembelajaran CTL adalah sebagai 

berikut : 

(1) Melakukan hubungan yang bermakna. Artinya peserta didik 

mampu mengatur dirinya sendiri sebagai orang yang belajar 

secara aktif dalam mengembangkan minat, orang yang 

mampu belajar sendiri, dan mampu belajar sambil 

berbuat; 

(2) Melakukan berbagai kegiatan yang signifikan; 

(3) Belajar yang diatur sendiri; 

(4) Bekerja sama; 

(5) Berfikir kritis dan kreatif; 

                                                             
18

 Kunandar, 209, Guru Profesional Implemantasi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 295. 
19

 Yatim Riyanto, 2010, Paradigma baru Pembelajaran: Sebagai Referensi bagi Pendidik 

dalam Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas, hlm. 168 
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(6) Mengasuh dan memelihara pribadi peserta didik; 

(7) Mencapai standar yang tinggi; 

(8) Menggunakan penilaian autentik.
20

 

Pembelajaran CTL diterapkan dan dilaksanakan untuk  

membantu peserta didik dalam mempelajari apa yang 

bermanfaat bagi dirinya, sehingga pembelajaran CTL memiliki 

motto yang unik, yaitu cara yang terbaik adalah peserta didik 

mengkonstruksikan sendiri secara aktif  pemahamannya itu. 

Dengan adanya CTL, peserta didik   diharapkan dapat belajar 

melalui mengalami bukan menghafal. CTL dapat dijalankan 

tanpa harus mengubah tatanan kurikulum yang sudah ada, 

sehingga bisa diterapkan pada kurikulum yang ada pada saat ini. 

Dalam pembelajaran CTL, peserta didik perlu mengerti  tentang 

makna  belajar, apa  manfaat  dari  belajarnya itu, dan apa 

kegunaan dari belajarnya itu untuk kehidupannya nanti. 

Sementara itu, pada pembelajaran CTL guru bertugas membantu 

peserta didik. Implementasi CTL mencakup proses belajar, 

transfer belajar peserta didik sebagai pembelajar, dan 

pentingnya lingkungan belajar. 

b) Pentingnya Peningkatan Mutu Pembelajaran 

Mutu pendidikan di madrasah dapat dilihat dari mutu proses 

pembelajarannya. Maka apabila saat ini mutu pendidikan di setiap 

jenjang pendidikan ditingkatkan, yang terlebih dahulu perlu 

                                                             
20

 Nurhadi, dkk, 2018, Pembelajaran Kontekstual dan penerapannya dalam KBK, 

Malang: Universitas Negeri Malang, hlm. 68 
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ditingkatkan adalah mutu proses pembelajarannya. Dalam hal ini, 

mutu kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran yang 

perlu terlebih dahulu ditekankan. Alasannya karena proses 

pembelajaran merupakan bentuk nyata dari kegiatan pendidikan 

secara nyata yang berupa proses transmisi dan transformasi 

sejumlah pengalaman belajar kepada peserta didik.
21

 

Segenap kemampuan perlu dikerahkan oleh para guru 

supaya dapat melakukan perubahan menuju kebaikan. Perubahan 

harus dilakukan secara mandiri karena tidak mungkin pihak luar 

ikut mendorong perubahan sementara dirinya sendiri tidak tergerak 

untuk melakukan perubahan. Hal ini senada dengan ayat Al Quran 

dalam Surah Ar Ra‟ad ayat 11 yang berbunyi:  

َه َْل يُ َغي ُِّر َما ِبَقوْ  ِه ِانَّ اللّٰ ْن بَ ْْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفه ََيَْفظُْونَه ِمْن اَْمِر اللّٰ ٰبٌت مِّ ٍم َله ُمَعقِّ
ْن ُدْونِه ُه ِبَقْوٍم ُسوًْْۤءا َفََل َمَردَّ َله َوَما ََلُْم مِّ ْن مِ  َحّتّٰ يُ َغي ُِّرْوا َما بِاَنْ ُفِسِهْم َوِاَذا اََراَد اللّٰ

   وَّالٍ 

 

Artinya: Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang 

selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. 

Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak 

akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah 

keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 

keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
22

 

 

Berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pembelajaran, 

sesungguhnya pihak yang bertanggung jawab di bidang pendidikan 

                                                             
21

 Anik Ghufron, 2015, Meningkatkan Mutu Pembelajaran secara Inovatif, Dinamika 

Pendidikan, 1, 5, Juli, hlm. 12. 
22

 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: CV. Penerbit J-

ART,2005. 
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telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat inovatif 

dan konstruktif. Misalnya peningkatan kualifikasi kemampuan guru 

melalui pendidikan lanjutan dan penataran, penyempurnaan 

kurikulum, perbaikan kesejahteraan guru, dan lain-lain.  

c) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pembelajaran 

Menurut Dimyati dan Mudijono untuk dapat mengelola dan 

merancang program pembelajaran dan proses pembelajaran seorang 

guru hendaknya mengenal faktor-faktor penentu kegiatan 

pembelajaran. Faktor-faktor tersebut adalah karakteristik tujuan, 

karakteristik mata pelajaran atau bidang studi, karakteristik siswa, 

karakteristik lingkungan atau setting pembelajaran, dan 

karakteristik guru.
23

 

Menurut Sanjaya terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kegiatan proses pembelajaran yaitu :
24

 

(a) Faktor Guru 

Menurut Dunkin dalam Wina Sanjaya ada sejumlah aspek 

yang dapat mempengaruhi mutu pembelajaran, dilihat dari 

faktor guru yaitu teacher formative experience, teacher 

training experience. 

(b) Faktor Siswa 

Siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai 

dengan tahap perkembangannya. 
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(c) Faktor Sarana dan Prasarana 

Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara 

langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran. 

Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak 

langsung dapat mendukung proses pembelajaran. 

(d) Faktor Lingkungan 

Faktor organisasi kelas yang didalamnya meliputi jumlah 

siswa dalam satu kelas merupakan aspek penting yang bisa 

mempengaruhi proses pembelajaran. 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 158 ayat 1 tentang 

Sisdiknas menyatakan evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan 

oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan 

hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Uraian 

tersebut menyebutkan bahwa evaluasi juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi kualitas pembelajaran.
25

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kualitas mengajar adalah faktor 

guru, faktor siswa, karakteristik lingkungan atau setting 

pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. 

d) Indikator-Indikator Mutu Pembelajaran 

Mutu pembelajaran merupakan gambaran kualitas 

pembelajaran secara utuh dari proses dan hasil pembelajran sesuai 

dengan yang diharapkan. Proses dan hasil pembelajaran meliputi 
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perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan 

proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang 

efektif dan efisien.
26

 

(a) Perencanaan Proses Pembelajaran 

Perencanaan proses pembelajaran biasanya dituangkan 

dalam perangkat pembelajaran yang meliputi silabus dan 

rencana pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata 

pelajaran, kompetensi inti (KI), kompetensi dasar (KD), 

indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi 

ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. 

(b) Pelaksanaan Pembelajaran 

Sebelum melaksanaan pembelajaran, yang perlu 

diperhatikan adalah persyaratan antara lain: jumlah rombongan 

belajar yang telah ditentukan, beban kerja minimal guru, buku 

teks pelajaran, pengelolaan kelas. Sedangkan dalam 

pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

(1) Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib: 

a) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran; 
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b) Memberi motivasi belajar peserta didik secara 

kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar 

dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh 

dan perbandingan lokal, nasional dan internasional, serta 

disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta 

didik; 

c) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari; 

d) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar 

yang akan dicapai; dan  

e) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai silabus. 

(2) Kegiatan Inti 

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, 

metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber 

belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan /atau 

tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan 

penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang 

menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project 

based learning) disesuaikan dengan karakteristik 

kompetensi dan jenjang pendidikan. 

a) Sikap 
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Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu 

alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari 

menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, 

hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran 

berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong 

peserta didik untuk melakuan aktivitas tersebut. 

b) Pengetahuan 

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, 

memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, 

hingga mencipta. Karakteritik aktivitas belajar dalam 

domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan 

kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain 

keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan saintifik, 

tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk 

menerapkan belajar berbasis penyingkapan/penelitian 

(discovery/inquiry learning). Untuk mendorong peserta 

didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik 

individual maupun kelompok, disarankan yang 

menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah 

(project based learning). 

c) Keterampilan 

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan 

mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan 

mencipta. Seluruh isi materi (topik dan sub topik) mata 
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pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus 

mendorong peserta didik untuk melakukan proses 

pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan 

keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran 

yang menerapkan modus belajar berbasis 

penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning) dan 

pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis 

pemecahan masalah (project based learning). 

(3) Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik 

baik secara individual maupun kelompok melakukan 

refleksi untuk mengevaluasi : 

a) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-

hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama 

menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung 

dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; 

b) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran; 

c) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

pemberian tugas, baik tugas individual maupun 

kelompok; 

d) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran 

untuk pertemuan berikutnya. 

(c) Penilaian Hasil Pembelajaran 
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Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil 

pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi 

peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan 

laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses 

pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, 

dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam 

bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran 

sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau 

produk, portofolio, serta penilaian diri. Penilaian hasil 

pembelajaran menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan 

Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran. 

2. Supervisi Akademik 

a. Pengertian Supervisi Akademik 

Supervisi secara etimologi berasal dari kata “super” dan 

“vision” yang masing-masing kata itu berarti atas dan penglihatan. 

Jadi secara etimologis berarti penglihatan dari atas. Pengertian 

seperti itu merupakan arti kiasan yang menggambarkan suatu posisi 

yang melihat, berkedudukan lebih tinggi daripada yang dilihat. 

Istilah supervisi diambil dari bahasa Inggris “Supervision” yang 

berarti pengawasan.
27

 

Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu 

guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses 
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pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.
28

 Supervisi 

akademik tidak terlepas dari penilaian kinerja guru dalam mengelola 

pembelajaran. 

Penilaian kinerja guru dalam supervisi akademik adalah 

melihat kondisi nyata kinerja guru untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan, misalnya: Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kelas? 

Aktivitas mana dari keseluruhan aktivitas di dalam kelas itu yang 

bermakna bagi guru dan peserta didik? Apa yang telah dilakukan 

oleh guru dalam mencapai tujuan akademik? Berdasarkan jawaban 

terhadap pertanyaan-pertanyaan ini akan diperoleh informasi 

mengenai kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Namun 

satu hal yang perlu ditegaskan disini, bahwa setelah melakukan 

penelitian kinerja bukan berarti selesailah pelaksanaan supervisi 

akademik, melainkan harus dilanjutkan dengan tindak lanjutnya 

berupa pembuatan program tindak lanjut. 

Supervisi akademik perlu diarahkan pada upaya-upaya yang 

sifatnya memberikan kesempatan pada guru-guru berkembang secara 

profesional. Supervisi akademik merupakan kegiatan-kegiatan yang 

menciptakan kondisi yang layak bagi pertumbuhan profesional guru-

guru secara terus-menerus. Kegiatan supervisi memungkinkan guru-

guru memperoleh arah diri dan belajar memecahkan sendiri problem 
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yang dihadapi dalam pembelajaran dengan imajinatif, penuh inisiatif 

dan kreativitas, bukan konformitas.
29

 

Hal yang mendasari pentingnya supervisi akademik, 

misalnya: supervisi akademik bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran di madrasah; supervisi akademik dapat memadukan 

perbaikan pengajaran secara relatif menjadi lebih sempurna dan 

bertahap; supervisi akademik relevan dengan nuansa kurikulum yang 

berorientasi pada pencapaian hasil belajar secara tuntas, sehingga 

supervisi akademik memberikan dukungan langsung pada guru 

dalam mengupayakan tercapainya tingkat kompetensi tertentu pada 

siswa; supervisi akademik merupakan salah satu upaya 

meningkatkan kualitas dan kemampuan guru. 

Problem peningkatan kualitas pembinaan guru di madrasah 

pada hakikatnya berkaitan dengan peranan supervisor dalam 

memberikan bantuan dan pelayanan profesional bagi guru-guru agar 

mereka lebih mampu melaksanakan tugas pokoknya. Kualitas kerja 

supervisor madrasah perlu dilandasi oleh peningkatan kemampuan 

supervisi para supervisor dalam melaksanakan kewajibannya secara 

bertanggung jawab.
30

 

Dalam Al Qur‟an surah Ali Imron ayat 29, Allah 

berfirman:  
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ِت َوَما ِِف  وَٰ مَٰ قْل ِإن ُُتُْفوا َما ِِف ُصُدورُِكْم َأْو تُ ْبُدوُه يَ ْعَلْمُه ٱللَُّه  َويَ ْعَلُم َما ِِف ٱلسَّ
 ٱْْلَْرِض  َوٱللَُّه َعَلٰى ُكلِّ َشْىٍء َقِديرٌ 

 

Artinya: Katakanlah, "Jika kamu sembunyikan apa yang ada 

dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti 

mengetahuinya." Dia mengetahui apa yang ada di langit dan 

apa yang ada di bumi. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. 

(QS. Ali Imron:29)
31

 

 

b.  Tujuan dan Fungsi Supervisi Akademik 

Supervisi akademik mempunyai beberapa tujuan. Salah satu 

tujuannya adalah membantu guru dalam mengembangkan 

kompetensinya, mengembangkan kurikulum, mengembangkan 

kelompok kerja guru, dan membimbing penelitian tindakan kelas 

(PTK). Selain itu, supervisi akademik memiliki fungsi mendasar 

dalam keseluruhan program madrasah karena sebagai sumber 

informasi bagi pengembangan profesionalisme guru dengan melihat 

dari hasil pelaksanaan supervisi akademik tersebut.
32

 

Fungsi-fungsi yang sangat penting dalam kegiatan supervisi 

yang harus diketahui oleh seorang pemimpin pendidikan, antara lain: 

a) Bidang kepemimpinan: menyusun rencana bersama; mengikut 

sertakan guru dan staf dalam berbagai kegiatan; memberikan 

bantuan kepada guru dan staf dalam menghadapi dan 

memecahkan masalah; mengikutsertakan semua guru dan staf 

dalam pengambilan keputusan; meningkatkan motivasi dan 

kepercayaan diri pada guru dan staf. 
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b) Hubungan kemanusiaan: mengarahkan guru maupun staf kepada 

sikap-sikap yang demokratis; memupuk rasa saling menghormati 

antar guru dan staf di madrasah; menghilangkan rasa saling 

mencurigai antar sesama guru dan staf. 

c) Pembinaan proses kelompok: mengenal secara baik kelemahan 

maupun kemampuan para staf; menumbuhkan sikap saling 

mempercayai antar sesama staf; memupuk rasa saling tolong 

menolong; memperbesar rasa tanggung jawab para staf. 

d) Bidang administrasi personel: memilih personel yang memiliki 

syarat dan kecakapan yang diperlukan; menempatkan staf pada 

tempat dan tugas yang sesuai dengan kemampuannya; 

mengusahakan suasana kerja yang menyenangkan sehingga 

meningkatkan daya kerja staf. 

e) Bidang evaluasi: memahami dan menguasai tujuan pendidikan 

secara khusus dan terinci; menguasai dan memiliki ukuran yang 

akan digunakan sebagai kriteria penilaian; menguasai teknik 

pengumpulan data; menyimpulkan hasil penilaian sehingga 

mendapatkan gambaran tentang kemungkinan untuk mengadakan 

perbaikan.
33

 

c. Prinsip-Prinsip Supervisi Akademik 

Proses pelaksanaan supervisi memiliki beberapa prinsip, 

diantaranya: 

1. Praktis artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi madrasah; 
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2. Sistematis artinya dikembangkan sesuai perencanaan program 

supervisi yang matang dan tujuan pembelajaran; 

3. Objektif artinya masukan sesuai aspek-aspek instrumen; 

4. Realistis artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya; 

5. Antisipatif artinya mampu menghadapi masalah yang mungkin 

akan terjadi; 

6.  Konstruktif artinya mengembangkan proses pembelajaran; 

7. Kooperatif artinya ada kerja sama yang baik antara supervisor dan 

guru dalam mengembangkan pembelajaran; 

8. Kekeluargaan artinya mempertimbangkan saling asah, asih, dan 

asuh dalam mengembangkan pembelajaran; 

9.  Demokratis artinya supervisor tidak boleh mendominasi 

pelaksanaan supervisi akademik; 

10.  Aktif artinya guru dan supervisor harus aktif berpartisipasi; 

11. Humanis artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan 

yang harmonis, terbuka, jujur, ajeg, sabar, antusias, dan penuh 

humor; 

12.  Berkesinambungan (supervisi akademik dilakukan secara 

teratur dan berkelanjutan oleh kepala madrasah); 

13.  Terpadu artinya menyatu dengan program pendidikan; 

14. Komprehensif artinya memenuhi ketiga tujuan supervisi 

akademik di atas.
34

 

d. Jenis-Jenis Supervisi Akademik 

                                                             
34

 Martiyono, 2013, Mengelola dan Mendampingi Implementasi Kurikulum 2013, 

Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 100
 



38 
 

 

Menurut Burton dan Bureckner, supervisi akademik terdiri 

dari beberapa jenis, antara lain: 

1. Inspeksi yaitu pengawasan dalam bentuk yang hanya terbatas 

pada pemeriksaan pekerjaan guru. Pemeriksaan dimaksudkan 

untuk memastikan apakah guru melakukan tugas mereka dengan 

baik. Jika guru tidak melakukan tugasnya, maka akan mengganti 

guru tersebut dengan guru yang lain; 

2. Laissez-faire yaitu supervisi ini sebenarnya bukan jenis 

supervisi yang disarankan, karena supervisi seperti ini 

membiarkan setiap guru untuk mengajar sesukanya, tanpa 

mengacu pada upaya yang dilakukan oleh guru lainnya. Sedikit 

upaya dilakukan pengawas untuk membantu guru meningkatkan 

pembelajaran yang dilakukan guru; 

3. Pemaksaan yaitu jenis supervisi seperti ini bersifat otoriter, 

karena tugas guru adalah untuk melakukan perintah dan 

instruksi dari pengawas. Pengawas tersebut percaya bahwa cara 

yang paling efektif untuk membuat para guru untuk bekerja 

adalah untuk memaksa mereka mengajar menggunakan cara, 

metode dan jadwal yang telah ditetapkan oleh pengawas 

tersebut; 

4. Pelatihan dan bimbingan yaitu supervisi berperan menanamkan 

guru dalam memahami makna pendidikan dan pelatihan jasa 

pada pekerjaannya. Supervisi jenis ini mencoba untuk memaksa 
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guru, menanamkan perannya dalam melayani di bidang 

pendidikan, sehingga guru termotivasi untuk berbuat lebih baik; 

5. Kepemimpinan demokratis yaitu supervisi jenis ini membangun 

kekuatan guru untuk melaksanakan kinerjanya melalui 

partisipasinya dalam penentuan tujuan dan perumusan metode 

dan prosedur pembelajaran untuk meningkatkan kinerja guru.
35

 

e. Teknik-Teknik Supervisi Akademik 

Teknik supervisi akademik sendiri terdiri dari dua macam, 

yaitu teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok. 

Seorang kepala madrasah/pengawas madrasah harus benar-benar 

menguasai dan memahami dua macam teknik tersebut. Hal ini 

diperlukan untuk mengantisipasi apabila ada permasalahan yang 

tidak bisa diselesaikan dengan satu teknik, maka bisa menggunakan 

teknik yang lain. Teknik supervisi akademik dibagi menjadi dua, 

yaitu:  

a) Teknik Supervisi Individual 

Teknik supervisi individual yaitu pelaksanaan supervisi 

yang dilakukan terhadap seorang guru, sehingga hasil supervisi 

akan diketahui kualitas pembelajarannya. Teknik ini dibagi 

menjadi lima macam, antara lain: 

(1) Kunjungan kelas yaitu teknik pembinaan guru yang 

dilakukan dengan cara melakukan pengamatan di dalam 

kelas. Tujuan kunjungan kelas untuk meningkatkan cara 
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mengajar guru dan cara belajar siswa.
36

 Cara melaksanakan 

kunjungan kelas adalah sebagai berikut: 

(a) Dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 

tergantung sifat tujuan dan masalahnya; 

(b) Atas permintaan guru bersangkutan; 

(c) Sudah memiliki instrumen atau catatan-catatan; 

(d) Tujuan kunjungan harus jelas. 

Dengan penjelasan sebagai berikut : 

(a) Tahap persiapan. Pada tahap ini, supervisor merancang 

waktu, sasaran, dan cara mengobservasi selama 

kunjungan kelas; 

(b) Tahap pengamatan selama kunjungan. Pada tahap ini, 

supervisor mengamati jalannya proses pembelajaran 

berlangsung; 

(c) Tahap  akhir  kunjungan.  Pada  tahap  ini,  supervisor 

bersama guru mengadakan perjanjian untuk 

membicarakan hasil-hasil observasi; 

(d) Tahap tindak lanjut. Teknik supervisi individual 

melalui kunjungan kelas harus menggunakan enam 

kriteria, yaitu memiliki tujuan-tujuan tertentu, 

mengungkapkan aspek-aspek yang dapat memperbaiki 

kemampuan guru, terjadi interaksi antara pembina dan 

yang dibina sehingga menimbulkan sikap saling 
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pengertian, pelaksanaan kunjungan kelas tidak 

menganggu proses pembelajaran; dan pelaksanaannya 

diikuti dengan program tindak lanjut. 

(2) Observasi kelas yaitu mengamati proses pembelajaan secara 

teliti di kelas. Tujuannya untuk memperoleh data objektif 

aspek-aspek situasi pembelajaran, kesulitan guru dalam 

usaha memperbaiki proses pembelajaran kemudian 

menganalisis kesulitan yang dialami guru dan mengubah 

cara mengajar guru. Pelaksanaan observasi kelas ini melalui 

tahapan, yaitu: persiapan, pelaksanaan, penutupan, penilaian 

hasil observasi dan tindak lanjut.
37

 Dalam melakukan 

observasi kelas, supervisor seharusnya: 

(a) Sudah siap dengan instrumen observasi; 

(b) Menguasai masalah dan tujuan supervisi; 

(c) Observasi tidak mengganggu proses pembelajaran. 

(3) Pertemuan individual yaitu kegiatan melakukan pertemuan, 

percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara supervisor dan 

guru. Tujuannya adalah: 

a) Memberikan kemungkinan pengembangan jabatan guru 

melalui pemecahan kesulitan yang dihadapi; 

b) Mengembangkan pelaksanaan pembelajaran yang lebih 

baik; 
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c) Memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada 

diri guru dan menghilangkan atau menghindari segala 

prasangka. 

Supervisi harus berusaha mengembangkan segi positif guru, 

mendorong guru mengatasi kesulitan, memberikan 

pengarahan, dan melakukan kesempatan terhadap hal-hal 

yang masih meragukan.
38

 

(4) Kunjungan antar kelas yaitu kegiatan berkunjung seorang 

guru dari satu kelas ke kelas yang lain dalam satu madrasah. 

Tujuannya untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran. 

Cara melaksanakan kunjungan antar kelas, yaitu: 

(a) Harus direncanakan; 

(b) Guru yang akan dikunjungi harus diseleksi; 

(c) Tentukan guru yang akan mengunjungi; 

(d) Sediakan segala fasilitas yang diperlukan; 

(e) Supervisor hendaknya mengikuti acara ini dengan 

pengamatan yang cermat; 

(f) Adakah tindak lanjut setelah kunjungan antar kelas 

selesai, misalnya dalam bentuk percakapan pribadi, 

penegasan, dan pemberian tugas-tugas tertentu; 

(g) Segera aplikasikan ke madrasah atau ke kelas guru 

bersangkutan, dengan menyesuaikan pada situasi dan 

kondisi yang dihadapi; 
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(h) Adakan perjanjian untuk mengadakan kunjungan antar 

kelas berikutnya.
39

 

b) Teknik Supervisi Kelompok 

Teknik supervisi kelompok adalah salah satu cara 

melaksanakan program supervisi yang dilakukan terhadap lebih 

dari satu orang guru. Guru-guru yang diduga, sesuai dengan 

analisis kebutuhan, memiliki masalah atau kebutuhan atau 

kelemahan yang sama dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi 

satu/bersama-sama. Kemudian mereka diberikan layanan 

supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang 

mereka hadapi. Kegiatan tersebut antara lain: 

1. Pertemuan Orientasi yaitu pertemuan yang dilakukan oleh 

pengawas madrasah dan atau kepala madrasah, guru latih, dan 

guru baru yang bertujuan mengenalkan guru baru terhadap 

suasana kerja sebagai seorang pendidik. 

2. Rapat Guru yaitu pertemuan antara pengawas madrasah 

dengan guru-guru yang dilakukan untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang dihadapi oleh guru; 

3. Studi Kelompok Antar Guru yaitu kegiatan yang dilakukan 

oleh sejumlah guru mata pelajaran untuk mengkaji atau 

mempelajari sejumlah masalah yang berhubungan dengan 

penyajian dan pengembangan materi bidang studi yang 
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diampunya. Kegiatan ini lebih dikenal dengan Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran (MGMP); 

4. Diskusi yaitu pertukaran pikiran atau pendapat yang 

membahas masalah untuk dicari alternatif penyelesaiannya; 

5. Workshop (Lokakarya) yaitu kegiatan belajar kelompok guru 

yang mempunyai masalah yang relatif sama untuk dicari 

penyelesaiannya; 

6. Tukar Menukar Pengalaman yaitu teknik saling memberi dan 

menerima dari guru berpengalaman ke guru yang belum 

berpengalaman; 

7. Diskusi Panel yaitu bentuk diskusi yang dilakukan untuk 

menyelesaikan masalah dan didatangkan ahli untuk membantu 

menyelesaikan masalah tersebut; 

8. Seminar yaitu dilakukan untuk memperbaiki cara mengajar 

guru dan meningkatkan kualitas manajemen madrasah; 

9. Simposium yaitu suatu kegiatan yang membahas sekumpulan 

karangan pendek tentang suatu pokok masalah yang ditulis 

sejumlah ahli, dan pandangan para ahli tersebut agar 

pandangan ahli tersebut dapat dijadikan jalan keluar.
40

 

f. Strategi Supervisi Akademik dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran 

1. Perencanaan Supervisi Akademik 
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Perencanaan adalah persiapan menyusun suatu keputusan 

berupa langkah-langkah penyelesaian masalah atau pelaksanaan 

suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu atau 

suatu cara untuk mengantisipasi perubahan sesuai tujuan.
41

 Istilah 

lain dari perencanaan adalah program kerja, kata program dalam 

beberapa hal dipersamakan dengan rencana, bahkan ada yang 

menyamakan dengan kata persiapan. 

Perencanaan supervisi akademik adalah program kegiatan 

atau rencana yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan 

supervisi akademik menyangkut dua aspek pokok yang harus ada 

dalam perencanaan supervisi akademik yaitu penjadwalan. Kapan 

supervisi dilakukan dan target apa yang akan dicapai. Arti penting 

sebuah perencanaan dalam pelaksanaan supervisi akademik 

adalah :
42

 

(1) Untuk mencari kebenaran atas fakta yang diperoleh dan 

disajikan agar dapat diterima oleh berbagai pihak yang 

berkepentingan dengan hasil supervisi yang dilakukan. 

(2) Dengan perencanaan supervisi akan diperoleh data yang 

obyektif, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk 

menentukan tindakan yang berorientasi masa depan. 

(3) Supervisi yang direncanakan secara baik akan meningkatkan 

kepercayaan, pengakuan, serta penerimaan dari semua pihak 

yang terlibat dalam kegiatan supervisi. 
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(4) Supervisi yang direncanakan, hasilnya dapat diukur dan 

diketahui secara jelas karena dilakukan dengan penuh 

kesadaran atas alasan, tujuan dan cara melakukannya. 

(5) Supervisi yang terencana dan terprogram dapat dijadikan 

bagian dari pengembangan pendidikan pada umumnya dan 

pengembangan sekolah/madrasah pada khususnya, sehingga 

secara langsung dapat dirasakan manfaatnya. 

2. Pelaksanaan Supervisi Akademik 

Melaksanakan supervisi akademik dalam rangka 

peningkatan pembelajaran menjadi salah satu tugas supervisor 

(kepala sekolah/madrasah). Untuk melaksanakan supervisi 

akademik secara efektif diperlukan keterampilan konseptual, 

interpersonal, dan teknikal. Oleh sebab itu, setiap kepala 

sekolah/madrasah harus memiliki keterampilan teknikal berupa 

kemampuan menerapkan teknik-teknik supervisi yang tepat dalam 

melaksanakan supervisi akademik. Teknik-teknik supervisi 

akademik ada dua macam yaitu individual dan kelompok. 

Seorang supervisor harus memahami dan menguasai 

berbagai strategi supervisi akademik dalam pelaksanaannya. Hal 

ini diperlukan untuk melakukan antisipasi apabila ada 

permasalahan yang terkait dengan supervisi akademik yang tidak 

bisa diselesaikan dengan suatu cara tertentu, maka supervisor bisa 

menggunakan strategi yang lain.
43
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3. Tindak Lanjut Supervisi Akademik 

Hasil supervisi akademik perlu ditindaklanjuti agar 

memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran. Dampak nyata yang diharapkan dirasakan oleh 

anak didik, masyarakat dan stakeholder lainnya.  

Tindak lanjut merupakan kegiatan akhir dari proses 

supervisi sebelum laporan dibuat, dengan melakukan pertemuan 

antara supervisor dengan yang disupervisi. Dalam pertemuan itu 

guru yang disupervisi mendapat kesempatan untuk 

menyampaikan pendapatnya mengenai pelaksanaan tugasnya di 

kelas yang telah diamati oleh supervisor, begitu juga supervisor 

mendapat kesempatan untuk membantu guru untuk mengatasi 

masalahnya dalam pelaksanaan pembelajaran. 

a) Langkah tindak lanjut dilakukan melalui proses dialogis 

antara supervisor dengan yang disupervisi untuk 

mendiskusikan langkah perbaikan atas kekurangan-

kekurangan dan kelehamahan-kelemahan yang dialami guru 

dalam proses pembelajaran. Pendekatan yang dilakukan 

dalam diskusi tersebut harus bersifat kemitraan dan 

kekeluargaan, bukan bersifat instruksi dari atasan kepada 

bawahan, sehingga terjadi proses yang terbuka, manusiawi, 

dan saling menghormati untuk besama-sama mencari solusi 

terbaik dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran yang 

pada gilirannya akan meningkatkan mutu prestasi siswa. 
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Diskusi yang dilakukan dalam proses tindak lanjut 

merupakan langkah menindak lanjuti dari apa yang 

ditemukan dalam proses pengamatn pembelajaran dengan 

berusaha bersama-sama untuk mencari jalan keluar dalam 

upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. 

Dengan demikian maka proses tersebut tidak ada saling debat 

mempertahankan argumen masing-masing, akan tetapi secara 

bersama-sama mencari langkah yang tepat dengan arahan dan 

bimbingan supervisor. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan 

dengan objek kajian dalam penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa 

karya ilmiah yang akan dijadikan sebagai perbandingan dalam membahas 

berbagai permasalahan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. Tesis Moh. Adib, IAIN Ponorogo tahun 2018, dengan judul “Supervisi 

Akademik dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran MI Al-Huda Pacitan”. 

Hasil penelitian ini adalah 1) MI Al-Huda melakukan analisis kebutuhan 

pembelajaran dengan menganalisis harapan para pemangku kepentingan, 

menganalisis karakter peserta didik, dan menganalisis media pembelajaran. 

2) Supervisi perangkat pembelajaran dilakukan dengan menyampaikan 

standar perangkat pembelajaran dari kemdikbud, memberi contoh 

pembuatan perangkat pembelajaran, dan pemeriksaan pembelajaran sebelum 
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pelaksanaan pembelajaran dan di saat pelaksanaan observasi kelas supervisi 

akademik. 3) Pelaksanaan supervisi akademik dilakukan dengan melakukan 

kunjungan kelas, observasi kelas, dan rapat guru. 4) Tindak lanjut supervisi 

akademik yang diterapkan adalah membina langsung dan tidak langsung 

berupa pelatihan internal (in house training), pemantapan berupa penugasan 

penelitian (PTK).
44

 Kesamaan tesis diatas dengan penelitian yang akan 

diteliti adalah sama-sama membahas mengenai supervisi akademik dalam 

peningkatan mutu pembelajaran. Sementara perbedaannya adalah tesis 

diatas membahas mengenai supervisi akademik dalam peningkatan mutu 

pembelajaran secara umum, sedangkan penelitian yang akan diteliti fokus 

terhadap supervisi akademik dalam peningkatan mutu pembelajaran yang 

dilakukan kepala madrasah secara khusus. 

2. Tesis Ita Syarifah Mudrikah, IAIN Purwokerto tahun 2017, dengan judul 

“Implementasi Supervisi Akdemik sebagai Upaya Peningkatan Mutu 

Pembelajaran di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto”.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi dilakukan sesuai dengan 

jadwal yang telah dibuat awal tahun akademik dan akhir tahun akademik. 

Masing-masing guru mendapat minimal dua kali disupervisi, dua kali di 

semester gasal dan dua kali di semester genap. Sehingga setiap semester 

keterampilan mengajar guru bertambah baik dan dapat meningkatkan mutu 

pembelajaran. Kepala madrasah memberikan fasilitas yang dapat 

menunjang kompetensi guru yaitu berupa workshop, in house training, 
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MGMP, KKG.
45

 Kesamaan tesis diatas dengan penelitian yang akan diteliti 

adalah sama-sama membahas mengenai supervisi akademik dalam 

peningkatan mutu pembelajaran. Sementara perbedaannya adalah tesis 

diatas membahas mengenai implementasi supervisi akademik dalam 

peningkatan mutu pembelajaran, sedangkan penelitian yang akan diteliti 

fokus terhadap supervisi akademik dalam peningkatan mutu pembelajaran 

yang dilakukan kepala madrasah. 

3. Jurnal penelitian Ani Kadarwati, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2016, dalam 

Jurnal Studi Sosial, dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

melalui Supervisi Akademik dengan Teknik Kunjungan Kelas”.  

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan supervisi akademik dengan teknik 

kunjungan kelas dapat dilakukan dengan kepala madrasah sesuai dengan 

program supervisi yang direncanakan bersama para guru. Kepala madrasah 

sebagai supervisor harus mau belajar dari berbagai sumber sehingga 

pemahamannya tentang supervisi akademik dapat meningkat dengan baik. 

Jadi dapat dikatakan semakin sering kepala madrasah berkunjung ke kelas 

untuk mensupervisi guru maka kemampuan dan keterampilan melakukan 

supervisi akademik semakin meningkat dan baik. Bagi guru kunjungan 

kelas yang dilakukan kepala madrasah dapat menjadi motivasi tersendiri 

untuk memacu dirinya dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan 
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profesional yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas yang 

berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di madrasah.
46

  

Kesamaan jurnal diatas dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-

sama membahas mengenai supervisi akademik dalam peningkatan mutu 

pembelajaran. Sementara perbedaannya adalah jurnal diatas membahas 

mengenai supervisi akademik dalam peningkatan mutu pembelajaran 

dilakukan dengan teknik kunjungan kelas, sedangkan penelitian yang akan 

diteliti fokus terhadap supervisi akademik dalam peningkatan mutu 

pembelajaran menggunakan teknik sesuai dengan yang telah dilakukan 

kepala madrasah. 

4. Tesis Silmi Kaffah, Tahun 2019, yang berjudul “Pelaksanaan Supervisi 

Akademik dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs NU 06 Sunan 

Abinawa Pegandon Kendal Jawa Tengah”.  

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: (1) Pelaksanaan supervisi akademik 

di MTs NU 06 Sunan Abinawa dilakukan oleh Pengawas Madrasah dari 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal dan Kepala 

Madrasah.Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada 

saat itu. (2) Faktor pendukung pelaksanaan supervisi akademik di Madrasah 

yaitu adanya motivasi yang tinggi dari dalam diri Pengawas maupun Kepala 

Madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan agar setara dengan 

sekolah/madrasah negeri lainnya serta motivasi dan peran aktif guru untuk 

meningkatkan kinerja mengajar. Faktor penghambat yaitu beban kerja dan 

terbatasnya waktu untuk melakukan kegiatan supervisi akademik secara 
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berkala dan bertahap baik Pengawas maupun Kepala Madrasah, adanya 

guru yang tidak mau dibina dan dinasehati, guru kembali ke gaya mengajar 

yang lama. (3) Upaya yang dilakukan Kepala Madrasah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah yaitu dengan mengadakan 

pelatihan pembelajaran berbasis teknologi, mengirimkan perwakilan guru 

untuk mengikuti seminar, menasehati guru untuk menggunakan metode 

yang kreatif dan tidak membosankan dalam mengajar. Upaya yang 

dilakukan Pengawas Madrasah dengan melakukan kegiatan supervisi 

akademik secara sungguh-sungguh, memotivasi guru serta memperbaiki 

kekurangannya dalam mengajar, selalu memantau perkembangan guru 

melalui Kepala Madrasah.
47

  

Kesamaan tesis diatas dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-

sama membahas mengenai supervisi akademik dalam peningkatan mutu 

pembelajaran. Sementara perbedaannya adalah tesis diatas membahas 

mengenai supervisi akademik dalam peningkatan mutu pembelajaran 

dilakukan dengan pengawasan madrasah, sedangkan penelitian yang akan 

diteliti fokus terhadap supervisi akademik dalam peningkatan mutu 

pembelajaran menggunakan teknik sesuai dengan yang telah dilakukan 

kepala madrasah. 

5. Jurnal penelitian Muhammad Iqbal Ansori Firdaus dan Cicih Sutarih, 

Volume 27, Nomor 1, Tahun 2020, dalam Jurnal Administrasi Pendidikan, 

yang berjudul “Implementasi Teknik Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran”.  
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Hasil penelitian ini adalah implementasi supervisi akademik kepala 

madrasah untuk meningkatkan mutu pembelajara di lihat dari aspek 

perencanaan. Dimana perencanaan disusun untuk melaksanakan kurikulum, 

disusun dengan persiapan matang, direncanakan terhadap pelaksanaan 

penilaian pembelajaran oleh guru, direncanakan untuk menilai standar 

kompetensi lulusan, direncanakan untuk menilai standar proses, 

direncanakan untuk menilai pelaksanaan dari aturan yang ada, dan 

direncanakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Supervisi akademik 

dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Seperti melakukan 

pra observasi terlebih dahulu, melakukan pengamatan pembelajaran sesuai 

dengan aspek yang telah disepakati. Supervisi akademik dilakukan tindak 

lanjut dengan prosedur yang telah ditentukan.
48

  

Kesamaan jurnal di atas dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-

sama membahas mengenai supervisi akademik. Sementara perbedaannya 

adalah jurnal di atas membahas mengenai implementasi supervisi akademik 

dalam peningkatan mutu pembelajaran, sedangkan penelitian yang akan 

diteliti fokus terhadap supervisi akademik kepala madrasah dalam 

peningkatan mutu pembelajaran. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Dalam rangka otonomi madrasah, kepala madrasah mempunyai 

kewenangan yang besar dalam membuat kebijakan tingkat madrasah, 

melaksanakan dan mengawasinya, supaya madrasah yang dipimpinnya 
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semakin memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dan 

lingkungannya. Aktivitas 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.
49

 

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 madrasah 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.
50

 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 Madrasah. 
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Untuk itu kepala madrasah perlu memiliki konseptual, interpersonal, dan 

teknikal terkait dengan supervisi akademik.
51

 

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 Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Sebagaimana supervisi adalah 

kegiatan yang dilaksanakan oleh orang yang mempunyai kemampuan yang 

lebih dari orang yang disupervisi. 

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. 
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Oleh karena itu siswalah yang menjadi pusat perhatian dari segala upaya 

pendidikan, berarti bahwa supervisi sudah mengarah pada subyeknya. 

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 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa ketika sedang 

dalam proses belajar.
52

 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. 

Untuk lebih jelasnya dalam pendeskripsian tentang bagaimana alur 

Supervisi Akademik Kepala Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran 

pada Madrasah Tsanawiyah Daarul „Ulum Tlogowungu Pati Tahun Pelajaran 

2020/2021, peneliti sajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:    
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