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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Diskripsi Teoritis 

1. Kinerja guru 

a. Pengertian Kinerja Guru 

Permasalahan sumber daya manusia masih menjadi sorotan 

dan tumpuan bagi sekolah. Investasi yang dilakukan untuk 

meningkatkan sumber daya manusia ini tidaklah kecil jumlahnya, 

namun hasilnya seringkali sulit untuk dirasakan dalam jangka 

pendek, perlu waktu dan kesabaran serta metode yang tepat untuk 

mampu menghasilkan sumber daya manusia yang diinginkan. 

Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara mendefinisikan 

jiwa kinerja guru (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang guru dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
1
 

Menurut Suharsaputra kinerja guru pada dasarnya merupakan 

kegiatan guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai 

seorang pengajar dan pendidik disekolah yang dapat 

menggambarkan prestasi kerjanya dalam melaksanakan semua itu.
2
 

Istilah kinerja berasal dari kata Job Perfomance atau Actual 

Performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai 

oleh seseorang). Prestasi kerja atau sering disebut sebagai kinerja 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

                                                             
1
A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2000), Manajemen…… hal 1 

2
Suharsaputra. (2010). Administrasi Pendidikan. Bandung: Refika Aditama, hal 176 
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seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
3
 Prestasi kerja 

adalah sesuatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya.
4
 

Kinerja yang dimaksudkan diharapkan memiliki atau 

menghasilkan mutu yang baik dan tetap melihat jumlah yang akan 

diraihnya. Suatu pekerjaan harus dapat dilihat secara mutu terpenuhi 

maupun dari segi jumlah yang akan diraih dapat sesuai dengan yang 

direncanakan. Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja 

guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi atau kriteria 

kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Berkaitan dengan 

kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru 

dalam proses pembelajaran. Berkenaan dengan standar kinerja guru, 

Sahertian dalam buku panduan penilaian kinerja guru oleh pengawas 

menjelaskan bahwa: 

“Standar kinerja guru itu berhubungan dengan kualitas guru 

dalam menjalankan tugasnya seperti:  

a) Bekerja dengan siswa secara individual 

b) Persiapan dan perencanaan pembelajaran 

c) Pendayagunaan media pembelajaran
5
 

 

Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan 

dosen merupakan dasar kebijakan untuk memperkuat eksistensi 

                                                             
3
A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2000), Manajemen Sumber Daya Manusia Penerbit 

Evaluasi Kinerja SDM PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 67 
4
Danang Sunyoto, 2012, Teori, Kuesioner, dan Analisis Data Sumber Daya Manusia(Praktik 

Penelitian). Yogyakarta : CAPS, hal 18 
5
Sahertian. (2000). konsep dan teknik supervisi pendidikan dalam rangka pengembangan 

sumber daya manusia. Jakarta: Rineka Cipta hal 49 
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tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional, seperti profesi-

profesi yang lainnya. Kualitas profesi tenaga guru selalu diupayakan, 

baik melalui ketentuan kualifikasi pendidikannya maupun kegiatan 

in-service training, dengan berbagai bentuknya yang dilakukan.6 

Berdasarkan Pasal 2 Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 

Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan 

Pengawas Sekolah dinyatakan “Guru, Kepala Sekolah, dan 

Pengawas Sekolah” melaksanakan beban kerja selama 40 (empat 

puluh) jam dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal. 

Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 37,5 (tiga puluh 

tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam 

istirahat.
7
 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja guru 

merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksakan tugas 

pembelajaran disekolah dan bertanggung jawab atas peserta didik 

dibawah bimbingannya dengan meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Kinerja guru bukan hanya ditunjukan oleh hasil kerja tetapi juga 

perilaku dalam bekerja, dan seberapa besar kompetensi- kompetensi 

yang disyaratkan terpenuhi. 

 

 

                                                             
6 https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2005/14tahun2005uu.htm diakses tanggal 10 Juli 2020 

jam 19.00 WIB 
7
 https://www.gurumaju.com/2018/05/permendikbud-nonor-15-tahun-2018.html diakses 

tanggal 27 Januari 2021 jam 09.20 WIB. 

https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2005/14tahun2005uu.htm
https://www.gurumaju.com/2018/05/permendikbud-nonor-15-tahun-2018.html
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b. Indikator Kinerja Guru 

Menurut Ivencevich dan Gomes, yang dikutip oleh Didi 

Pianda, ada delapan hal yang menjadi kiteria penilaian kinerja, yakni 

quantity of work (jumlah kerja yang dilakukan dalam satu periode), 

quality of work (kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-

syarat kesesuaian dan kesiapannya), jobknowledge (penguasaan 

pengetahuan tentang pekerjaan yang dilakukan), creativeness 

(kreatifitas gagasan-gagasan yang ditampilkan dalam sebuah 

pelaksanaan kerja serta ide-ide yang dapat menyelesaikan 

persoalan), cooperation (kemampuan dan kesediaan bekerja sama 

dengan rekan kerja), dependability (kesadaran dan daapat dipercaya 

dalam kehadiran kerja), initiative (semangat dalam menyelesaikan 

tugas-tugas baru dan tanggung jawab yang diberikan), personal 

qualities (menyangkut kepribadian, keramahan, kepemimpinan dan 

integrasi pribadi).
8
 

Sedangkan menurut Agus Darma, aspek-aspek yang menjadi 

ukuran tolok ukur dalam menilai kinerja. Ukuran kinerja sangat 

diperlukan karena itu sangat bermanfaat bagi banyak pihak. Adapun 

indikator yang menjadi kinerja adalah sebagai berikut : (a) 

produktivitas, merupakan kemampuan/ keterampilan yang dimiliki 

oleh karyawan. profesionalisme yang dimiliki karyawan memberikan 

daya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya. (b) 

kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). 

                                                             
8
 Didi Pianda, 2018, Kinerja Guru: Kompetensi Guru, Motivasi Kerja dan Kepemimpinan 

Kepala Madrasah, Sukabumi: Jejak Publisher, hlm. 14-15 



13 
 

 
 

Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran “tingkat 

kepuasan”, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. ini berkaitan 

dengan proses atau hasil mendekati sempurna / ideal dalam 

memenuhi maksud dan tujuan.
9
 (c) kuantitas adalah jumlah yang 

dihasilkan. (d) ketepatan waktu dapat digunakan untuk mengukur 

apakah pekerjaan telah diselesaikan dengan benar dan tepat waktu. 

(e) tanggung jawab yaitu kesediaan dalam melibatkan diri terhadap 

pekerjaan untuk mencapai tujuan unit kerja maupun organisasi. (f) 

kerja sama yaitu kesediaan untuk berhubungan dan bekerja sama 

dengan orang lain dalam rangka menjalankan tugas pekerjaan.
10

 

Pendapat tersebut didukung oleh Mitchell sebagaimana 

dikutip oleh Mulyasa, ada lima aspek yang dapat dijadikan ukuran 

dalam mengkaji kinerja guru, yaitu: (a) mutu pekerjaan, (quality of 

work), (b) ketepatan waktu (promtness), (c) prakarsa (initiative), (d) 

kemampuan (capability), dan (e) komunikasi (communication).
11

 

Dari uraian diatas mengenai aspek kinerja guru, maka Georgia 

department of education telah mengembangkan teacher performance 

assessment instrument yang kemudian dimodifikasi oleh depdiknas 

menjadi alat penilaian kinerja guru. Alat penilaian ini menyoroti tiga 

aspek utama kemampuan guru yaitu: (1) rencana pembelajaran 

(teaching plans and material) atau sekarang disebut dengan RPP 

                                                             
9
 Agus Dharma, 2004, Manajemen Supervisi:Petunjuk Praktis Bagi Supervisor, Jakarta : PT 

Raja Grfindo Persada, Hlm. 355 
10

 Moeheriono, 2010, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi (Competency Based Human 

Resource Manajemen), Bogor : Ghalia Indonesia, Hlm. 116 
11

 E. Mulyasa. 2003, Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik dan 

Implementasi, Bandung: PT Remaja Rosda Karya hal 138 
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(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), (2) prosedur pembelajaran 

(classroom procedure), dan hubungan antar pribadi (interpersonal 

skill), dan (3) penilaian pembelajaran.
12

 

Adapun aspek penilaian terhadap kinerja guru antara lain : 

1) Perencanaan Program Kegiatan Pembelajaran 

Tahap perencanaan kegiatan pembelajaran adalah tahap yang 

berhubungan dengan kemampuan guru dalam proses 

penyusunan program kegiatan pembelajaran. Ada tiga tahapan 

dalam pelaksanaan pengembangan atau penyusunan silabus 

yaitu tahap adopsi, adaptasi dan produksi. Pada tahap adopsi 

memiliki makna bahwa penyusunan silabus dan RPP hanya 

mengambil dari silabus dan RPP yang sudah ada sebelumnya 

tanpa melakukan penyesuaian atau revisi apapun, sehingga bisa 

dikatakan bahwa dalam tahap ini guru bersifat pasif. Pada tahap 

adaptasi dalam penyusunan silabus dan RPP guru sudah 

melakukan penyesuaian atau revisi terhadap silabus dan RPP 

yang sudah ada, sehingga bisa dikatakan guru bersifat aktif. 

Pada tahap yang paling ideal adalah ketika guru sudah dapat 

menghasilkan suatu produk silabus dan RPP sendiri tanpa 

tergantung dari silabus dan RPP yang sudah ada. 

2) Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran 

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti 

penyelenggaraan pendidikan yang ditandai oleh adanya kegiatan 

                                                             
12

 Rusman. 2013, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru. 

Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,.hlm.75 
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pengelolaan kelas, penggunaan media dan sumber belajar, dan 

penggunaan metode serta strategi pembejaran. Semua tugas 

tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang secara 

optimal dalam pelaksanaannya sehingga menuntut kemampuan 

guru. 

3) Evaluasi/Penilaian Pe mbelajaran 

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan 

untukmengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran 

dan juga proses pembelajaran yang telah dilakukan. Pada tahap 

ini seorang guru dituntut memiliki kemampuan dalam 

menentukan pendekatan dan cara-cara evaluasi, penyusunan 

alat-alat evaluasi, pengolahan, dan penggunaan hasil evaluasi. 

Maka dari itu dapat disimpulkan indikator kinerja guru ialah 

seorang guru yang mempunyai tanggung jawab terhadap proses 

pembelajaran. Adapun yang menjadi kriteria atau tolak ukur 

terhadap kinerja guru antara lain produktivitas, kualitas, kuantitas, 

ketepatan waktu, tanggung jawab, dan hubungan yang baik. Selain 

itu, yang menjadi aspek penilaian terhadap kinerja guru yaitu melalui 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembejaran dan evaluasi 

pembelajaran. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Barnawi & Arifin kinerja guru dapat dipengaruhi 

oleh faktor-faktor tertentu, baik faktor internal maupun eksternal. 

Faktor internal kinerja guru adalah faktor yang datang dari dalam 
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diri guru yang dapat mempengaruhi kinerjanya, contohnya ialah 

kemampuan, keterampilan, kepribadian, persepsi, motivasi menjadi 

guru, pengalaman lapangan, dan latar belakang keluarga. Sedangkan 

faktor eksternal kinerja guru adalah faktor yang datang dari luar guru 

yang dapat mempengaruhi kinerjanya, contohnya ialah gaji, sarana 

prasarana, lingkungan kerja fisik dan kepemimpinan.
13

 

Menurut Sedarmayanti yang dikutip oleh Supardi, 

menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru 

antara lain : (1) sikap mental (motivasi kerja, disiplin kerja, etika 

kerja) (2) pendidikan (3) keterampilan (4) manajemen 

kepemimpinan (5) tingkat penghasilan (6) gaji dan kesehatan (7) 

jaminan sosial (8) iklim kerja (9) sarana prasarana (10) teknologi 

(11) kesempatan berorientasi.
14

 

Sedangkan menurut Ravianto, kinerja pegawai dipengaruhi 

oleh faktor-faktor pendidikan, keterampilan, disiplin, sikap dan etika 

kerja, motivasi, gaji, kesehatan, teknologi, manajemen, dan 

kesempatan berprestasi. Senada dengan hal itu, Anoraga 

menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah 

pekerjaan yang menarik, upah yang baik, keamanan dan 

perlindungan dalam pekerjaan, penghayatan atas maksud dan makna 

pekerjaan, lingkungan dan suasana kerja yang baik, promosi, merasa 

                                                             
13

 Mohammad Arifin dan Barnawi. 2014. Kinerja Guru Profesional: Instrumen Pembinaan, 

Peningkatan dan Penilaian. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, hal 43 
14

 Supardi. (2013). Aplikasi Statistika dalam Penelitian Konsep Statistika yang Lebih 

Komprehensif. Jakarta: Change Publication, hal 19 
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terlibat dalam kegiatan organisasi, pengertian dan simpati atas 

persoalan-persoalan pribadi, dan disiplin kerja yang keras.
15

 

Perry, mengungkapkan bahwa ras, gender, dan usia 

mempengaruhi kinerja. Menurut Landi dan Far, penilai akan 

memberikan nilai kinerja tinggi apabila pekerja yang dinilai 

memiliki warna kulit yang sama. Menurut Kanter, pada organisasi 

tertentu, ada penerimaan tidak tulus dari para pekerja laki-laki 

apabila seorang wanita diangkat sebagai supervisor atau pemimpin. 

Selanjutnya, Perry juga mengungkapkan bahwa usia mempengaruhi 

kinerja dan diyakini bahwa para pekerja tetap mempertahankan 

kemampuan dalam usia lebih tua karena kalangan tua merasa bahwa 

supervisor yang berusia muda cenderung memberikan penilaian 

rendah terhadap kalangan tua. Akan tetapi, Waldman dan Avolio 

mengoreksi bahwa penilaian kinerja deskriminatif terhadap usia tua 

hanya terjadi pada organisasi yang telah benar-benar profesional. 
16

 

Adapun faktor kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja 

guru melalui supervisi yaitu, antara lain : 

1) Pemberian contoh teladan yang baik 

Untuk meningkatkan kinerja guru dalam proses belajar 

mengajar, seorang kepala madrasah harus memberikan contoh 

teladan yang baik bagi guru-guru. Seperti disiplin dalam 

melaksanakan tugas, tekun dalam bekerja, selalu berusaha untuk 

                                                             
15

Tjutju Yuniarsih dan Suwatno. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, 

Aplikasi,dan Isu Penelitian) . Bandung: Alfabeta, hal 159 
16

Ayon Triyono,. 2012. Paradigma Baru Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: ORYZA, hal 

100 
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melaksanakan tugas dengan baik, dan lain-lain. Seperti yang 

dinyatakan Sondang P. Siagian dalam bukunya bahwa 

”Keteladanan seseorang terlihat dari apa yang dilakukan oleh 

seseorang dan bukan apa yang dikatakannya”. 
17

 

2) Penempatan (pemberian tugas) yang tepat 

Seorang kepala madrasah harus bisa menempatkan guru-guru 

sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan yang 

dimiliki. Seorang guru yang mengajar sesuai dengan 

kemampuan dan latar belakang pendidikan mereka turut 

menentukan keberhasilan dalam menjalankan tugas sebagai 

pendidik. Sehingga kinerja mereka pun menjadi lebih baik jika 

dibandingkan dengan seorang guru yang mengajar tidak sesuai 

dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan yang 

dimiliki. Oleh sebab itu, menurut Made Pidarta “menempatkan 

guru-guru hendaklah sesuai dengan spesialisasi, 

kegemaran/keterampilan, dan atau wataknya.
18

 

3) Pemberian motivasi 

Pemberian motivasi yang tepat dari seorang kepala madrasah 

akan berpengaruh positif untuk kemajuan pendidikan. Kepala 

Madrasah dalam hal ini harus dapat memberikan motivasi yang 

tepat bagi guru-guru agar melaksanakan tugas mereka dengan 

sebaik-baiknya. Menurut Sondang, motivasi merupakan ”Daya 

                                                             
17

 Sondang P. Siagian, 2003, Teori & Praktek Kepemimpinan, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 
105 

18
 Made Pidarta, 1995, Peranan Kepala Sekolah pada Pendidikan Dasar, Jakarta: PT. 

Gramedia, hal. 69 
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dorong bagi seseorang untuk memberikan kontribusi yang 

sebesar mungkin demi keberhasilan organisasi mencapai 

tujuannya. Dengan pengertian, bahwa tercapainya tujuan 

organisasi berarti tercapai pula tujuan pribadi para anggota 

organisasi yang bersangkutan.”
19

 

4) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan 

Untuk meningkatkan kinerja guru, kepala madrasah harus 

mengikutsertakan guru-guru dalam setiap kegiatan pendidikan 

dan pelatihan yang berhubungan dengan profesi mereka sebagai 

seorang pendidik. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, skill, 

dan pemahaman guru kegiatan yang dapat diikuti seperti 

penataran, seminar, work shop, diklat, dan lain-lain. Selain itu, 

kepala madrasah juga harus mengikutsertakan guru-guru dalam 

setiap kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan mendorong mereka agar 

aktif dalam kegiatan tersebut. Kemudian kepala madrasah juga 

bisa mengusahakan agar guru-guru dapat melanjutkan 

pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi dari 

sebelumnya. Apabila kemampuan seorang guru dapat 

ditingkatkan maka kinerja mereka juga turut meningkat. Yang 

pada akhirnya proses belajar mengajar yang mereka laksanakan 

juga akan lebih mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

                                                             
19

 Sondang P. Siagian, 2003,  Teori & Praktek Kepemimpinan, Jakarta: Rineka Cipta, 
hal. 102 
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Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sikap mental (motivasi 

kerja, disiplin kerja, etika kerja), pendidikan, keterampilan, 

manajemen kepemimpinan, tingkat penghasilan, gaji dan kesehatan, 

jaminan sosial, iklim kerja, sarana prasarana, teknologi dan 

kesempatan berorientasi 

2. Supervisi 

a. Pengertian Supervisi 

Istilah supervisi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris 

“supervision” yang berarti pengawasan. Secara Morfologis, istilah 

supervisi terdiri atas dua kata, “super” yang berarti atas dan besar, 

dan “visi” yang berarti melihat, menilik atau mengawasi. 

Menurut Poerwanto menyatakan supervisi merupakan suatu 

aktifitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dan 

pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara 

efektif. 
20

 Kemudian menurut Sri Marmoah memberikan definisi 

supervisi sebagai sebuah upaya memberikan bimbingan, layanan dan 

bantuan kepada guru-guru baik secara individu maupun secara 

kelompok dalam memperbaiki kualitas pengajaran.
21

  

Sedangkan, menurut Suharsimi Arikunto, supervisi dalam 

dunia pendidikan adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh 

staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk 

mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Kegiatan 

                                                             
20

Muwahid Sulhan, 2012. Supervisi........  hal 4 
21

 Sri Marmoah, 2016, Administrasi dan Supervisi Pendidikan Teori dan Praktik, 

Yogyakarta: Deepublish, hlm. 125 
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pokok supervisi adalah melakukan pembinaan kepada sekolah pada 

umumnya dan guru pada khususnya agar kualitas pembelajarannya 

meningkat. 
22

 

Menurut P Adam yang di kutip Binti Maunah mengatakan 

supervisi adalah program yang berencana untuk memperbaiki 

pelajaran. Program ini bakal berhasil apabila supervisor memiliki 

keterampilan dan cara kerja yang efisien dalam melakukan kerja 

sama dengan guru dan petugas pendidik lainnya. 
23

 

Selain itu, menurut Boarmen yang dikutip W. Mantja 

mengatakan bahwa supervisi pendidikan merupakan usaha 

mendorong, mengkoordinasikan serta membimbing perkembangan 

guru baik secara perseorangan maupun kelompok agar mereka 

mendapatkan pengertian yang lebih baik dan secara efektif dalam 

melaksanakan fungsi mengajar dan membimbing perkembangan 

siswa kearah partisipasi yang kaya dan intelejen dalam masyarakat.
24

 

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah 

pengawasan yang disertai dengan penilaian atas kinerja seseorang, 

yang dilakukan oleh orang yang lebih tinggi jabatannya kepada 

bawahannya dengan tujuan untuk menjadi lebih baik kinerja 

kerjanya.  

                                                             
22

Suharsimi Arikunto, 2004, Dasar-Dasar Supervisi, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal.5 
23

Binti Maimunah, 2009, Supervisi Pendidikan Islam (Teori dan Praktek), Yogyakarta : 

Teras, hal 24-25 
24

W. Mantja, 2000, Bahan Ajar Model Pembinaan/Supervisi Pengajaran (MPD 530)(Bagi 

Program Manajemen Pendidikan PPS UM) Malang : Program Pasca Sarjana Universitas Malang, 

hal 2-3 
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Supervisi berisi aktifitas menentukan kondisi yang esensial 

yang dapat menjamin terwujudnya tujuan-tujuan pendidikan. 

Orientasi supervisi dapat dikatakan sebagai proses pembantuan, 

yakni membantu dalam menciptakan suasana belajar yang baik. 

Supervisi tertuju pada kompetensi guru-guru dan personal sekolah 

lainnya yang dapat berupa dorongan, bimbingan serta pemberian 

kesempatan.
25

 

Dalam konteks Islam, supervisi merupakan bagian dari sikap 

tanggung jawab Kepala Madrasah sebagai pemimpin di lingkungan 

sekolah. Hal ini sebagaimana disinggung dalam hadits Nabi 

Muhammad SAW : 

َقاَل:ُكلُُّكْم َراٍع  َوَسلََّم،َصلَّى اللَّو َعَلْيِو َأنَّ َرُسوُل اهلِل  ،َعْن َعْبِد اهلِل ْبُن ُعَمرُ 

ُهمْ  ،َفَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتوِ  ُر الَِّذْي َعَلى النَّاِس َراٍع َوُىَو َمْسُئوٌل َعن ْ َوالرَُّجُل  ،َفاأَلِمي ْ

ُهمْ  ،راٍع َعَلى َأْىِل بَ ْيِتوِ  ِه َواْلَمْرأَُة رَاِعيٌَّة َعَلى بَ ْيِت بَ ْعِلَها َوَوَلدِ  ،َوُىَو َمْسُئوٌل َعن ْ

ُهمْ  َأاَل َفُكلُُّكْم  ،َواْلَعْبُد َراٍع َعَلى َماِل َسيِِّدِه َوُىَو َمْسُئوٌل َعْنوُ  ،َوِىَي َمْسُئوَلٌة َعن ْ

أخرجو البخاري ومسلم يف صحيحهما عن ( .َراٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتوِ 

 26)ابن عمر
 “Bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin 

bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Setiap kepala negara 

adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas 

kepemimpinan (rakyatnya), setiap perempuan/ ibu adalah 

pemimpin bagi rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, ia 

bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang hamba 
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sahaya adalah pemimpin bagi harta tuannya dan 

bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Ketahuilah bahwa 

setiap kamu adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung 

jawab atas kepemimpinannya.” (H.R. Al-Bukhari). 

Hakikatnya proses supervisi melibatkan berbagai aspek yang 

ada dalam lingkungan sekolah, terutama Kepala Madrasah sebagai 

supervisor dan guru sebagai objek supervisi. Supervisi tidak serta 

merta tindakan penilaian dan justifikasi terhadap kinerja guru, akan 

tetapi yang lebih esensial adalah bimbingan, arahan dan pelayanan 

terhadap guru dalam memaksimalkan proses pembelajaran. 

Salah satu ciri pemimpin ideal dan visioner adalah memiliki 

keunggulan dalam keilmuan dan rencana kedepan. Sebagaimana al-

Qur’an surah al-Baqarah ayat 30-33. 

َوِإْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإِّنِّ َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِليَفًة َقاُلوْا َأََتَْعُل ِفيَها َمن 

ُس َلَك َقاَل ِإِّنِّ َأْعَلُم َما  َماء َوََنُْن نَُسبُِّح ِِبَْمِدَك َونُ َقدِّ يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

( َوَعلََّم آَدَم اأَلْْسَاء ُكلََّها ُُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالِئَكِة فَ َقاَل ٠٣ُموَن)اَل تَ ْعلَ 

َقاُلوْا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما  (٠٣أَنِبُئوِّن بَِأْْسَاء َىُؤالء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقني )

ا أَنَبَأُىْم ( ٠٣َعلَّْمتَ َنا ِإنََّك أَنَت اْلَعِليُم اْلَِْكيُم ) ُهم ِبَأْْسَاِئِهْم فَ َلمَّ َقاَل يَا آَدُم أَنِبئ ْ

َواِت َواأَلْرِض َوَأْعَلُم َما تُ ْبُدوَن  مََٰ ِبَأْْسَاِئِهْم َقاَل َأَلَْ أَُقل لَُّكْم ِإِّنِّ َأْعَلُم َغْيَب السَّ

 (٠٠َوَما ُكنُتْم َتْكُتُموَن )

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; 

“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di 

bumi”. Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu 

dengan berkata): “Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak 

menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan 

menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal kami 

sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?”. 

Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa 
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yang kamu tidak mengetahuinya (30) Dan Dia telah 

mengajarkan Nabi Adam, akan segala nama benda-benda dan 

gunanya, kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Dia 

berfirman: “Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini 

semuanya jika kamu golongan yang benar (31) Malaikat itu 

menjawab: “Maha suci Engkau (Ya Allah)! Kami tidak 

mempunyai pengetahuan selain dari apa yang Engkau ajarkan 

kepada kami; sesungguhnya Engkau jualah yang Maha 

Mengetahui, lagi Maha Bijaksana (32) Allah berfirman: “Wahai 

Adam! Terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada 

mereka”. Maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-

benda itu kepada mereka, Allah berfirman: “Bukankah Aku 

telah katakan kepada kamu, bahwasanya Aku mengetahui segala 

rahasia langit dan bumi, dan Aku mengetahui apa yang kamu 

nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan (33)” (Q.S. Al-

Baqarah: 30-33). 

Dalam Ibu Kasir maksud ayat di atas adalah bahwa para 

malaikat meminta diberitahukan hikmah di balik penciptaan mereka, 

padahal makhluk tesebut menurut perkiraan mereka akan 

mengadakan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, 

sedangkan mereka selalu ta'at kepada-Nya, bertasbih dengan 

memuji-Nya dan mengagungkan-Nya dengan semua sifat sempurna 

dan sifat kebesaran. Kata-kata "nuqaddisu laka" memiliki dua 

makna: pertama, berarti "kami menyucikan-Mu karena-Mu" lam di 

ayat tersebut menunjukkan takhshis (pengkhususan kepada Allah 

saja) dan menunjukkan ikhlas (karena Allah) . Kedua, berarti "Kami 

menyucikan diri kami dari akhlak buruk karena-Mu dan kami isi 

dengan akhlak mulia seperti cinta kepada-Mu, takut dan 

mengagungkan-Mu".
27

  

Allah Ta'ala mengetahui yang nampak maupun yang 

tersembunyi. Bahkan kebaikan yang muncul dari mereka lebih 
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banyak daripada keburukan, dengan diciptakan-Nya mereka dipilih-

Nya siapa di antara mereka yang menjadi para nabi, para shiddiqin, 

para syuhada dan orang-orang shalih dan agar ayat-ayat-Nya nampak 

jelas bagi makhluk-Nya serta dapat dilakukan ibadah yang tidak bisa 

dilakukan selain oleh kalangan manusia seperti jihad dan lainnya, 

diuji-Nya mereka (manusia) akankah mereka mau ta'at kepada-Nya 

dengan kecenderungan yang ada dalam diri mereka ke arah kebaikan 

dan keburukan, demikian juga agar semakin jelas mana wali-Nya 

dan mana musuh-Nya, siapa yang berhak menempati surga-Nya dan 

siapa yang berhak menempati neraka-Nya, agar nampak jelas 

karunia dan keadilan-Nya, dan agar kelihatan jelas apa yang 

disembunyikan oleh Iblis berupa keburukan serta hikmah-hikmah 

lainnya.
28

 

Allah Ta'ala membuktikan kelebihan Adam 'alaihis salam 

dalam hal ilmu, Allah mengajarkan kepadanya nama-nama benda 

semuanya lalu diperlihatkan-Nya kepada para malaikat sambil 

berfirman: "Beritahukanlah kepada-Ku nama-nama benda yang ada 

ini jika kamu memang benar", yakni memang benar lebih layak 

menjadi khalifah di muka bumi daripada Adam dan keturunannya. 

Hikmah atau bijaksana artinya adalah tepat, yakni 

menempatkan sesuatu pada posisi yang layak. Dari ayat ini dapat 

diambil kesimpulan bahwa jika samar bagi seorang hamba hikmah 

Allah menciptakan sesuatu atau memerintahkan sesuatu, maka 
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kewajibannya adalah tunduk dan menerima. Yakni nama-nama 

benda yang mereka tidak mengetahuinya. Setelah Adam 

memberitahukannya, Allah Ta'ala menegaskan bahwa Dirinya lebih 

mengetahui hal yang samar bagi mereka baik di langit maupun di 

bumi dan Dia mengetahui apa yang mereka nyatakan dan apa yang 

mereka sembunyikan. Rahasia atau ghaib adalah yang tidak kita 

ketahui dan tidak dapat kita saksikan. Jika Allah Ta'ala mengetahui 

yang rahasia, apalagi yang nampak atau kelihatan.
29

 

Selain Kepala Madrasah, dalam supervisi juga dibutuhkan 

respons dan antusias yang tinggi dari setiap guru. Terutama dalam 

meningkatkan kinerja, guru juga harus memiliki etos kerja yang 

tinggi. Motivasi pun harus muncul dari diri sendiri. Dengan 

demikian dalam supervisi muncul adanya timbal balik antara Kepala 

Madrasah sebagai supervisor dan guru sebagai objek supervisi. 

Sebagaimana yang tercantum surah al-Nisa ayat 59 dalam 

sebuah konsep ketaatan terhadap Ulil Amri. 

ا  ِر  أَي َُّهاَي ْم أْلَ ا وِِل  َوُأ وَل  رَُّس ل ا وا  ُع ي ِط َوَأ لََّو  ل ا وا  ُع ي ِط َأ وا  ُن َم آ َن  ي لَِّذ ا

ْم  ُك ْن  .ِم
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu” (Q.S Al-Nisa : 59). 

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami 

Sadaqah ibnul Fadl, telah menceritakan kepada kami Hajaj ibnu 

Muhammad Al-A'war, dari Ibnu Juraij, dari Ya'la ibnu Muslim, dari 

Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-
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Nya: taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara 

kalian. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan 

dengan Abdullah ibnu Huzafah ibnu Qais ibnu Addi ketika ia diutus 

oleh Rasulullah Saw. untuk memimpin suatu pasukan khusus.
30

 

Ayat ini secara gamblang menyebutkan bahwa ketaatan 

terhadap pemimpin berada setelah ketaatan kepada Allah dan 

Rasulnya. Selama ketaatan itu dalam rangka tidak menabrak aturan-

aturan Allah maka ketaatan kepada pemimpin adalah wajib.
31

 

Konteks yang sama juga berlaku dalam lembaga pendidikan, bahwa 

setiap guru yang berada di bawah kepemimpinan Kepala Madrasah, 

berdasarkan ayat tersebut maka wajib mengikuti aturan dan sistem 

yang dijalankan. 

Jadi, Kepala Madrasah sebagai pemimpin di lingkungan 

sekolah memiliki peran yang sangat penting yaitu menentukan 

kondisi proses pembelajaran dapat berjalan baik, terwujudnya 

tujuan-tujuan pendidikan, memilki inisiatif dan kreatifitas serta ide-

ide cemerlang untuk membantu guru dalam memperbaiki kinerjanya, 

dan mencarikan solusi bagi persoalan yang dihadapi guru. 

b. Fungsi Supervisi Pendidikan 

Fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan 

dan peningkatan kualitas pengajaran. Baik Franseth Jane, maupun 

Ayer (Encyclopedia of Educational Research: Chester Harries, 

1958), mengemukakan bahwa fungsi utama supervisi ialah membina 
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program pengajaran yang ada sebaik-baiknya sehingga selalu ada 

usaha perbaikan.  

Menurut Swearingen dalam bukunya Supervision of 

instruction–foundation and Dimension mengemukakan 8 fungsi 

supervisi : 

1) Mengkoordinasi semua usaha sekolah.  

2) Memperlengkapi kepemimpinan sekolah. 

3) Memperluas pengalamanguru-guru.  

4) Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. 

5) Memberi fasilitas dan penilaian yang terus menerus.  

6) Menganalisis situasi belajar mengajar. 

7) Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap 

anggota staf. 

8) Memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam 

merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan 

kemampuan mengajar guru guru.
32

 

Menurut Willes fungsi supervisi antara lain : 

1) Pengembangan tujuan 

2) Pengembangan program 

3) Koordinasi dan pengawasan 

4) Motivasi guru 

5) Pemecahan masalah bagi guru 

6) Pengembangan profesional 
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7) Penilaian keluaran pendidikan 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi supervisi yaitu untuk 

perbaikan dan perkembangan dalam mengajar. Selain itu, adapun 

fungsi pendukungnya antara lain menjadi lebih mengerti tentang 

konsep pembelajaran, konsep kelas, konsep pengetahuan maupun 

keterampilan dan menambah wawasan guru dalam proses 

pembelajaran. 

c. Tujuan Supervisi Pendidikan  

Tujuan supervisi pendidikan ialah memberikan layanan atau 

bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di dalam kelas 

yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. 

Bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar tapi juga untuk 

pengembangan potensi kualitas guru. Pendapat ini sesuai dengan apa 

yang dikemukakan Olive bahwa sasaran (domain) supervisi 

pendidikan ialah: 

1) Mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan 

disekolah/ madrasah. 

2) Meningkatkan proses belajar mengajar disekolah/ madrasah. 

3) Mengembangkan seluruh staf di sekolah/ madrasah 

d. Prinsip Supervisi Pendidikan 

Permasalahan yang sering muncul kepermukaan bahwa 

bagaimana melaksanakan supervisi di lingkungan pendidikan baik di 

sekolah ataupun di madrasah yang terpenting adalah agar pola pikir 

yang bersifat otokrat dan korektif menjadi sikap yang konstruktif dan 
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kreatif. Suatu sikap yang menciptakan situasi dan relasi dimana 

guru-guru merasa aman dan merasa diterima sebagai subjek yang 

dapat berkembang sendiri. Untuk itu supervisi harus dilaksanakan 

berdasarkan data, fakta yang objektif. Bila demikian, maka prinsip 

supervisi dilaksanakan adalah: 

1) Prinsip Ilmiah maksudnya : Kegiatan supervisi dilaksanakan 

berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan 

pelaksanaan proses pembelajaran. Setiap kegiatan supervisi 

dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan kontinu. 

2) Prinsip Demokratis maksudnya : Layanan/bantuan yang 

diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang 

akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman dalam 

mengembangkan tugasnya. 

3) Prinsip Kerjasama maksudnya : Mengembangkan usaha 

bersama atau menurut istilah supervisi sharing of idea, sharing 

of experience, memberi support/ mendorong, menstimulasi guru, 

sehingga mereka merasa tumbuh bersama. 

4) Prinsip Konstruksi dan Kreatif maksudnya : Setiap guru akan 

termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau 

supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang 

menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan. 

Berdasarkan pengalaman dan analisa penulis ketika masih 

menjabat sebagai kepala madrasah juga mengikuti seminar dan 
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lokakarya tentang pendidikan dan pengawasan diantaranya sebagai 

berikut: 

1) Memang sudah saatnya pengawas harus meningkatkan 

kompetensi baik perkenaan dengan pembimbingan terhadap 

guru berupa; bimbingan silabus dan RPP serta sistem analisis 

butir soal, dan mampu dalam hal manajemen sekolah dan IT. 

2) Banyak juga keluhan dari para guru di semua jenjang 

pendidikan yang mengatakan bahwa masih banyak pengawas 

sekolah/ madrasah yang perlu ditingkatkan profesionalnya untuk 

melakukan pembimbingan dan pengembangan kepada kepala 

sekolah/ madrasah, guru juga tenaga kependidikan lainnya. 

3) Apapun alasannya pengawas harus lebih pandai dari yang di 

bimbingnya, hal ini akan dapat berpengaruh pada peningkatan 

mutu pendidikan dan dapat menjaga imej yang baik dimata 

guru-guru dan kepala sekolah/ madrasah. 

Dengan demikian, selama individu pengawas tersebut selalu 

termotivasi, belajar, mengkaji, diklat, seminar, lokakarya, workshop 

dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan 

kompetensinya, maka akan terciptanya sebuah pendidikan yang 

berkualitas serta kewibawaan yang semestinya harus diperkuat dan 

pertahankan. 

e. Ruang Lingkup Supervisi  

Merujuk pada definisi supervisi di atas, bahwa supervisi 

akademik adalah upaya Kepala Madrasah memberikan pelayanan 
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dan bantuan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, 

maka dibutuhkan ruang lingkup dan cakupan yang jelas agar 

supervisi akademik dapat optimal dan tepat sasaran. Dengan 

demikian Kepala Madrasah harus memiliki indikator-indikator yang 

jelas dalam pelaksanaan supervisi akademik. 

Ruang lingkup supervisi akademik yang dimaksud meliputi 

pertama, pelaksanaan kurikulum yang sedang dijalankan, kedua, 

persiapan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran oleh guru, 

ketiga,pencapaian standar kompetensi lulusan, standar proses, 

standar isi dan peraturan pelaksanaannya, keempat, peningkatan 

mutu pembelajaran.
33

 

Ruang lingkup di atas apabila dicermati ada beberapa aspek 

yang terkait dengan supervisi akademik, yakni (1) kurikulum, (2) 

persiapan sebelum guru melaksanakan pembelajaran, (3) melakukan 

pembelajaran sesuai kurikulum dan standar yang sudah ditentukan, 

(4) melaksanakan pembelajaran yang aktif dengan melibatkan 

seluruh peserta didik dan (5) penilaian dan evaluasi. Kelima hal 

tersebut yang menjadi target supervisi akademik Kepala Madrasah. 

f. Model dan Teknik-teknik Supervisi 

Menurut Mustaqim, ada beberapa model dalam supervisi 

antara lain, yaitu : 
34

 

1) Supervisi Konvesional 
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Ialah mengadakan inspeksi untuk mencari kesalahan. Dalam hal 

ini pemimpin cenderung mencari-cari kesalahan. 

2) Supervisi Ilmiah 

Memiliki sifat antara lain : dilasanakan secara terencana dan 

terkontinu, secara sistematis dan menggunakan prosedur, 

menggunakan instrumen pengumpulan data, data sesuai dengan 

keadaan riil. 

3) Supervisi Klinis 

Adalah proses membantu guru dalam memperkecil kesenjangan 

antara tingkah laku mengajar yang nyata dengan tingkah laku 

mengajar yang ideal. Ciri supervisi ini, ialah : bantuannya 

berupa hubungan manusiawi, timbul harapan dan dorongan 

secara sendirinya, satuannya berupa satuan integrasi, suasananya 

penuh dengan kegembiraan, supervisi tidak hanya keterampilan 

mengajar namun aspek-aspek kepribadian guru, instrumen yang 

digunakan tersusun atas kesepakatan bersama, balikan harus 

bersifat objektif. 

4) Supervisi Artistik 

Merupakan pengembangan artistik akan menampakkan dirinya 

dalam relasi dengan guru-guru yang dibimbing, sehingga para 

guru memiliki rasa aman dan terdorong positif untuk berusaha 

maju. Seperti, sikap mau belajar mendengarkan perasaan orang 

lain, mengerti orang lain dengan problema-problema yang ada, 

menerima orang lain. 
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Menurut Sahertin, teknik supervisi pendidikan dibagi menjadi 

dua, yaitu : 

1) Teknik Individual 

a) Kunjungan kelas (Classroom Visitation) 

Pengawas atau kepala madrasah mengunjungi kelas dan 

memantau guru dalam melaksanakan pembelajaran untuk 

memperoleh data yang riil, selanjutnya bisa ditanyakan 

mengenai kesulitan maupun hambatan yang dihadapi. 

Supervisi kunjungan kelas ini ada yang berasal dari 

keinginan sekolah atau guru yang secara periodik 

mengundang supervisor untuk berkunjung, ada juga atas 

dasar rencana yang sudah disusun di awal semester, tapi 

bisa juga ada kunjungan diluar rencana tanpa diberitahukan 

terlebih dahulu (sidak).
35

 Tujuan mengobservasi bagaimana 

guru mengajar, masih terdapat kelemahan atau kekurangan 

yang sekiranya masih perlu diperbaiki, selanjutnya diadakan 

diskusi untuk memberikan masukan untuk perbaikan proses 

belajar-mengajar selanjutnya.
36

 

b) Observasi Kelas (Observation Visits) 

Pengawas atau kepala madrasah bisa melakukan observasi 

proses pembelajaran di dalam, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Maksudnya, pengawas mengamati 

dari luar tanpa melihat guru maupun siswa saat 
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pembelajaran berlangsung. Tujuannya yaitu agar pengawas 

bisa melihat mendengar, dan merasakan secara 

komprehensif tentang semua aspek dalam pembelajaran 

yang perlu diamati secara menyeluruh, objektif, riil, 

sehingga para supervisor akan memperoleh data yang 

lengkap yang selanjutnya bisa dilakukan analisis. 

Kemudian, hasil analisis dijadikan pijakan dalam 

meningkatkan kinerja guru.
37

 

2) Teknik Kelompok, meliputi : 

a) Pertemuan orientasi guru baru 

Dalam hal ini berguna untuk memperkenalkan sistem kerja 

sekolah, proses, mekanisme administrasi dan organisasi 

sekolah. 

b) Panitia penyelenggara  

Guru harus dilibatkan dalam kepanitiaan disekolah. Dengan 

demikian guru mampu meningkatkan kemampuan interaksi 

dengan berbagai kalangan atau level, yang akan berujung 

pada keluwesan dan keterampilan berkomunikasi.
38

 

c) Rapat Guru (Meetings) 

Dengan adanya rapat guru, diharapkan para dewan guru 

bisa memberikan pendapat maupun solusi, dan bisa 

memaparkan kesulitan atau hambatan yang selama ini 

dialami dalam proses mengajar. Disini peran kepala sekolah 
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sangat ditentukan karena berhubungan dengan tugas 

perencanaan.
39

 

d) Diskusi atau seminar (Discussion) 

Teknik ini yaitu membentuk membentuk kelompok-

kelompok guru bidang studi dengan mata pelajaran tertentu 

yang telah diprogramkan untuk pengembangan dan peranan 

proses belajar mengajar.
40

 Tujuannya yaitu agar guru 

memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait dengan 

materi pokok dan permasalahan yang dihadapi.
41

 

e) Tukar menukar pengalaman (Inservice training) 

Yaitu pertemuan antara guru satu dengan yang lainnya 

untuk menukar pengalaman satu dengan lainnya. Tujuannya 

supaya para guru mengambil cerita pengalaman yang unik 

sehingga diterapkan dalam proses pembelajaran. 

f) Lokakarya 

Suatu pertemuan yang didalamnya para peserta belajar dan 

bekerja sama serta bertanggung jawab bersama dalam 

rangka mengembangkan kesanggupan berpikir dan 

bekerja.
42

 

g) Simposium 

Pertemuan dengan sistem santai namun menghasilkan 

pokok pikiran yang mampu mengembangkan pembelajaran. 
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h) Demonstrasi mengajar 

Supervisor menunjuk satu guru untuk menyampaikan 

kepada guru lain tentang metode pembelajaran yang baru. 

Namun bisa disiasati dengan menggunakan media video, 

dengan harapan hasil akhirnya para guru memberikan 

pertanyaan kepada supervisor mengenai kekurangan metode 

tersebut. 

i) Perpustakaan jabatan 

Perpustakan yang dikhususkan untuk para guru, sebagai 

acuan dalam pembelajaran kelak. 

j) Buletin supervisi 

Sebuah alat komunikasi berbentuk tulisan dalam kurun 

waktu tertentu, bisa terbit mingguan, bulanan, semesteran 

atau tahunan. 

k) Membaca langsung 

Tujuannya yaitu membantu guru lebih mudah dan terfokus 

dalam memahami suatu materi dan menemukan suatu ilmu 

pengetahuan dengan proses mencari sendiri. 

l) Mengikuti kursus 

Melakukan penyegaran terhadap pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang sudah dipelajari untuk 

meningkatkan suatu ilmu pengetahuan dan keterampilan 

mana yang perlu disempurnakan. 
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m) Debat aktif 

Tujuannya untuk melatih guru mencari argumen yang kuat 

dalam memecahkan masalah yang kontroversional serta 

memiliki sikap demokratis dan saling menghormati 

terhadap perbedaan pendapat. 

n) Organisasi jabatan 

Dalam organisasi ini berpengaruh besar dalam peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan karena bisa bertukar 

informasi dan pengalaman diantara mereka. 

o) Laboratorium kurikulum 

Suatu tempat yang menjadi pusat kegiatan guru untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang memiliki 

kaitan dengan kurikulum sekolah, meliputi kegiatan 

menyusun desain pembelajaran, bahan ajar, strategi 

pembelajaran, sistem evaluasi, serta metode, teknik 

instrumen evaluasi. 

p) Perjalanan sekolah (study tour) 

Sahertin membaginya menjadi tiga jenis, yaitu excursion, 

field trip dan tour. Jenis pertama biasanya peserta 

mempelajari objek yang dituju secara menyeluruh dalam 

waktu sekitar satu hari, umumnya jaraknya dekat. Jenis 

kedua adalah perjalanan sekolah untuk mempelajari aspek 

tertentu. Dan yang ketiga seperti jenis pertama tapi 

waktunya lebih lama. Perjalanan sekolah ini memiliki 
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manfaat yang banyak, antara lain peserta akan memperoleh 

pengalaman langsung, memotivasi untuk meniru kelebihan 

dari sekolah yang dikunjungi, menyadari atas kekurangan 

sekolahnya, memperluas jaringan kerja sama, dan juga 

merupakan penyegaran menghilangkan kejenuhan.
43

 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa banyak cara 

tentang teknik supervisi yang dapat dilakukan seseorang supervisor. 

g. Pelaksanaan Supervisi Akademik 

Sebagaimana paparan di atas bahwa pelaksanaan supervisi 

akademik dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru, Kepala 

Madrasah meliputi tiga hal, yakni merencanakan tindakan supervisi, 

melaksanakan tindakan supervisi dan yang terakhir adalah 

menindaklanjuti supervisi yang telah dilakukan. Tiga hal ini 

merupakan tindakan yang sistematis dalam sebuah aktifitas 

bimbingan dan pelayanan bantuan Kepala Madrasah terhadap guru 

di lingkungan sekolah. 

1) Perencanaan program supervisi akademik. 

Perencanaan merupakan hal mendasar yang pertama kali 

harus dikerjakan dalam setiap kegiatan. Perencanaan ini juga 

merupakan bagian dari manajemen yang dalam hal ini adalah 

manajemen pendidikan. Hal ini mengacu pada definisi 

manajemen yang dipaparkan oleh Terry dan Franklin, yang 

dikutip oleh Jejen Musfah, bahwa manajemen adalah satu proses 
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yang terdiri dari perencanaan, pengaturan, penggerakan dan 

pengendalian yang dilakukan untuk memenuhi sasaran hasil 

yang diwujudkan dengan penggunaan manusia dan sumber daya 

lainnya.
44

 

Perencanaan dapat diartikan sebagai upaya merancang, 

mengkonsep, menyusun dan mempersiapkan gambaran agenda 

yang akan dilaksanakan.
45

 Dalam rencana tersebut telah 

disiapkan apa saja yang akan dilakukan dalam sebuah agenda. 

Dalam supervisi misalnya, seorang Kepala Madrasah sebelum 

melaksanakan supervisi harus sudah mempersiapkan konsep dan 

rancangan yang akan dilakukan dalam tindakan selanjutnya 

yakni pelaksanaan. 

Kepala Madrasah dalam kedudukannya sebagai 

supervisor telah menyusun program supervisi pengajaran 

bersama dengan wakil Kepala Madrasah, kepala program 

keahlian, ketua pengajaran dan guru secara musyawarah. 

Supervisi yang bersifat ilmiah adalah: (1) Sitematis, artinya 

dilaksanakan secara teratur, berencana dan kontinu (berlanjut), 

(2) Objektif dalam pengertian ada data yang didapat berdasarkan 

observasi nyata bukan berdasarkan tafsiran pribadi, (3) 

Menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan informasi 
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sebagai umpan balik untuk mengadakan penelitian terhadap 

proses pembelajaran di kelas.
46

 

Program supervisi akademik ini berorientasi kepada 

peningkatan kinerja guru yang memiliki siklus dengan tahap 

perencanaan, pengamatan dan analisis intelektual. Supervisi 

difokuskan pada perbaikan pengajaran dengan menjalankan 

siklus yang sistematis dari tahap perencanaan, pengamatan, dan 

analisis intelektual dan intensif terhadap pembelajaran. Program 

supervisi akademik yang disusun oleh Kepala Madrasah 

berorientasi pada bimbingan terhadap tugas-tugas guru, seperti 

penyusunan program pengajaran, penyiapan perangkat 

pembelajaran (satuan acuan pelajaran, rencana pembelajaran, 

alat evaluasi, penyiapan media pembelajaran dan lain-lain).
47

 

Dalam tesisnya, Pawiro Ujarwanto memaparkan bahwa 

perencanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh Kepala 

Madrasah memiliki beberapa karakteristik. Pertama, tidak ada 

rencana yang standar dalam supervisi. Ini karena setiap guru 

memiliki kemampuan, kesulitan dan kebutuhan yang berbeda. 

Maka tindakan supervisi tidak dapat dilakukan secara global dan 

disamaratakan. Dalam hal ini Kepala Madrasah harus mampu 

memberikan arahan, bimbingan dan layanan kepada guru sesuai 

dengan kebutuhan mereka masing-masing sehingga dapat 
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dikatakan bahwa dalam perencanaan supervisi akademik tidak 

ada standar umum yang dapat diterapkan pada semua guru. 

Kedua, perencanaan supervisi memerlukan kreatifitas. 

Hal ini juga berkaitan dengan keberagaman persoalan guru dan 

peserta didik. Masalah yang tidak sama membutuhkan 

kreatifitas pemecahan oleh Kepala Madrasah dalam rangka 

menemukan solusi yang tepat sasaran. Di samping itu kreatifitas 

juga diperlukan dalam rangka menemukan inovasi program atau 

tindakan pembelajaran yang akan diterapkan oleh masing-

masing guru. 

Ketiga, perencanaan supervisi harus komprehensif. 

Persoalan yang harus diselesaikan oleh Kepala Madrasah 

sebagai supervisor tidak hanya berkaitan dengan SDM guru saja, 

akan tetapi juga berkaitan dengan alat kelengkapan 

pembelajaran yang lain. Selain guru, infrastruktur, metode, 

keadaan fisik, peserta didik dan bahkan Kepala Madrasah 

sendiri adalah rangkaian yang saling terkait dan tidak dapat 

dipisahkan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang 

komprehensif dan menyeluruh dalam melakukan supervisi 

akademik. 

Keempat, perencanaan supervisi harus kooperatif. Dalam 

supervisi, masalah yang dibahas bukan hanya soal guru, oleh 

karena itu kompleksitas masalah ini harus menjadi pertimbangan 

Kepala Madrasah sebagai supervisor. Oleh karena masalah yang 
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dihadapi sangat kompleks, seorang Kepala Madrasah harus 

mampu melibatkan dan mampu bekerjasama dengan berbagai 

unsur yang terkait dalam kegiatan belajar mengajar. 

Kelima, perencanaan supervisi harus fleksibel. Dalam 

merencanakan program supervisi, seorang supervisor harus 

mampu merespons setiap perubahan yang terjadi. 
48

 Ini karena 

setiap kondisi memiliki masalahnya masing-masing sehinga 

fleksibilitas program harus tetap dijaga. 

2) Pelaksanaan (eksekusi) supervisi akademik 

Pelaksanaan merupakan eksekusi rencana yang sudah 

disusun dengan sistematis. Rencana yang sebelumnya disusun 

kemudian diaplikasikan dan diterapkan serta dilaksanakan 

dalam supervisi akademik terhadap guru-guru yang ada dalam 

lingkungan sekolah. Tujuannya jelas, agar guru-guru dapat 

menjalankan proses pembelajaran dengan baik dan sesuai 

dengan target yang dipasang oleh sekolah. Pembelajaran ini 

tentunya akan berdampak pada peserta didik sebagai objek 

pembelajaran. Pembelajaran yang baik, tertata dan konsisten di 

dalamnya akan menghasilkan output peserta didik yang 

berkualitas, sebaliknya, manakala pembelajaran kurang 

maksimal, peserta didik pula yang terkena imbasnya. 

Ada beberapa bentuk supervisi yang dapat dilakukan 

oleh Kepala Madrasah, (1) Kunjungan kelas secara berencana 
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untuk dapat memperoleh gambaran tentang kegiatan belajar 

mengajar di kelas, (2) Pertemuan pribadi antara supervisor 

dengan guru untuk membicarakan masalah-masalah khusus 

yang dihadapi guru, (3) Rapat antara supervisor dengan para 

guru di sekolah, biasanya untuk membicarakan masalah-masalah 

umum yang menyangkut perbaikan dan peningkatan mutu 

pendidikan, (4) Kunjungan antar kelas atau antar sekolah 

merupakan suatu kegiatan yang terutama untuk saling 

menukarkan pengalaman sesama guru atau Kepala Madrasah 

tentang usaha-usaha perbaikan dalam proses belajar mengajar, 

dan (5) Pertemuan-pertemuan di kelompok kerja penilik, kerja 

Kepala Madrasah, serta pertemuan kelompok kerja guru, pusat 

kegiatan guru dan sebagainya. Pertemuan-pertemuan tersebut 

dapat dilakukan oleh masing-masing kelompok kerja, atau 

gabungan yang terutama dimaksudkan untuk menemukan 

masalah, mencari alternatif penyelesaian, serta menerapkan 

alternatif masalah yang tepat.
49

 

Dalam implementasinya, supervisi akademik Kepala 

Madrasah adalah fungsi pengawasan Kepala Madrasah yang 

berkenaan dengan aspek pelaksanaan tugas pembinaan, 

pemantauan, penilaian dan pelatihan profesionalitas guru dalam 

beberapa hal yang meliputi, (1) merencanakan program 

pembelajaran, (2) melaksanakan pembelajaran, (3) menilai hasil 
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pembelajaran, (4) membimbing dan melatih, (5) dan 

melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan 

tugas pokok sesuai dengan beban kerja guru.
50

 

3) Tindak lanjut dan evaluasi supervisi akademik 

Selanjutnya evaluasi supervisi merupakan tahap 

penilaian setiap kegiatan yang dilaksanakan, apakah supervisi 

sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan atau belum. Sampai 

mana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan 

organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program 

yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan 

pendidikan. Evaluasi supervisi lebih dikenal dengan tindak 

lanjut. Tindak lanjut yang dilaksanakan adalah apabila dalam 

pelaksanaan supervisi setelah diberikan masukan tetapi 

permasalahan tersebut masih belum bisa diatasi maka guru yang 

bersangkutan akan diikutsertakan dalam kegiatan ilmiah, seperti 

MGMP, workshop, pelatihan, seminar dan lain-lain. Hal tersebut 

dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan 

guru.
51

 

Kemudian dalam evaluasi merupakan pembuatan 

pertimbangan berdasarkan pada suatu kriteria yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Menurut TR Morrison dan Abdjul yang 
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dikutip oleh Nanang, ada tiga faktor penting dalam pelaksanaan 

tindak lanjut atau evaluasi supervisi, yakni pertimbangan, 

deskripsi objek penilaian dan kriteria yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Sementara itu tujuan evaluasi adalah: 

a) Mencari dan menemukan dasar pertimbangan akhir suatu 

persiode kerja, apa yang telah dicapai, apa yang telah 

dicapai dan apa yang memerlukan perhatian khusus. 

b) Menciptakan cara kerja yang efektif dan efisien yang 

membawa organisasi pendidikan kepada pembangunan 

sumberdaya (manusia, sarana prasarana dan biaya) 

pendidikan secara efektif dan efisien. 

c) Menemukan fakta tentang hambatan, kesulitan dan 

penyimpangan dalam program tahunan kemajuan belajar.
52

 

Dalam proses evaluasi ada tiga hal mendasar yang 

biasanya dilakukan oleh supervisor, yakni identifikasi tujuan 

evaluasi, penyusunan desain dan metodologi dan pengukuran. 

Arikunto misalnya mengidentikkan evaluasi ini dengan 

metodologi ilmiah kajian penelitian. Hal ini karena evaluasi 

merupakan upaya pencarian fakta-fakta sehingga dalam 

penerapannya harus logis dan rasional serta melibatkan prinsip-

prinsip metode ilmiah. Ada beberapa teknik yang dapat 

digunakan oleh supervisor dalam mencari fakta-fakta dalam 
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tindak lanjut, yakni dengan cara test, observasi, laporan diri, 

evaluasi diri dan teman sejawat.
53

 

Kegiatan supervisi dilakukan dalam waktu yang tersusun 

secara periodik setelah supervisor melaksanakan penilaian, 

pembinaan, pemantauan dan analisis hasil pengawasan. Pada 

tahap selanjutnya Kepala Madrasah selaku supervisor 

melakukan analisis berdasarkan data hasil penilaian, 

pengawasan dan pemantauan. Kemudian dilanjutkan dengan 

analisis hasil pengawasan dari masing-masing guru. 

Berdasarkan hasil analisis data kemudian disusun sebuah 

laporan yang berisi tentang capaian hasil pengawasan guru yang 

ada di bawah binaannya. 

Sebagai tahap terakhir dari siklus supervisi adalah 

menetapkan program tindak lanjut untuk menentukan program 

pengawasan tahun berikutnya. Tindak lanjut pengawasan 

disusun berdasarkan hasil yang diperoleh dari evaluasi 

komprehensif terhadap seluruh kegiatan pengawasan dalam satu 

periode. Oleh karena itu dalam melaksanakan supervisi, seorang 

Kepala Madrasah harus membangun interaksi yang harmonis 

dengan semua guru dan elemen yang terlibat dalam supervisi di 

lingkungan sekolah. Sebab interaksi yang harmonis menjadi 

pondasi keberhasilan supervisi dalam sebuah lembaga 

pendidikan. Hasil evaluasi supervisi menjadi landasan Kepala 
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Madrasah dalam menentukan langkah selanjutnya. Oleh karena 

itu Kepala Madrasah harus betul-betul mampu menjalankan 

fungsi controlling secara cermat dan tepat guna. 

3. Supervisi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru 

Supervisi dalam dunia pendidikan menutut Suharsimi Arikunto 

adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar 

mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi 

belajar mengajar yang lebih baik. Kegiatan pokok supervisi adalah 

melakukan pembinaan kepada sekolah pada umumnya dan guru pada 

khususnya agar kualitas pembelajarannya meningkat. Sebagai dampak 

meningkatnya kualitas pembelajaran, tentu dapat meningkatkan pula 

prestasi belajar siswa, dan itu berarti meningkatlah kualitas lulusan 

sekolah itu.
54

 

Tujuan supervisi akademik adalah memberikan layanan dan 

bantuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Guru 

sebagai pelaksana pembelajaran di kelas harus dibina dan dikembangkan 

kemampuan pedagogiknya yang meliputi merencanakan, melaksanakan 

dan mengevaluasi. Hal ini dapat dilakukan melalui program pra-jabatan 

maupun di dalam jabatan. Belum tentu semua guru yang dididik di 

lembaga pendidikan dapat terlatih dengan baik dan kualified, selain itu 

perubahan jaman, mobilitas masyarakat serta kemajuan ilmu dan 

teknologi yang serba cepat memacu guru untuk dapat terus menyesuaikan 

diri. 
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Kepala Madrasah sebagai supervisor untuk meningkatkan kinerja 

guru. Adapun beberapa hal dalam meningkatkan kinerja guru 

sebagaimana yang digambarkan oleh Tabrani dkk, yang dikutip oleh Didi 

Pianda, sebagai berikut: 

a. Meningkatkan motivasi kinerja guru 

Kepala Madrasah harus selalu memberikan motivasi kepada 

guru yang ada dalam lingkup kerjanya. Motivasi ini dapat berupa 

motivasi intrinsik, atau yang berkaitan dengan dirinya sendiri, atau 

bisa juga dengan motivasi ekstrinsik, atau motivasi yang berasal dari 

luar dirinya. Kepala Madrasah harus dapat meyakinkan guru tersebut 

bahwa ia dapat mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab yang 

dibebankan padanya. 

b. Mendorong etos kerja guru 

Etos kerja guru, menurut Tabrani, adalah etika kerja yang 

ada dalam diri seorang guru untuk berbuat yang tertuju pada sesuatu 

yang tujuan pendidikan. Secara sederhana, etos kerja guru adalah 

semangat kerja seorang guru tentang tanggung jawab yang ia 

jalankan. Seseorang yang memiliki etos kerja yang baik maka hasil 

kerjanya juga akan baik. Sebaliknya, seseorang yang etos kerjanya 

buruk, hasil kerjanya juga buruk. Dalam hal ini Kepala Madrasah 

harus mampu memberikan panduan kepada guru agar ia memiliki 

etos kerja yang tinggi. 
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c. Menciptakan lingkungan kerja yang baik 

Lingkungan kerja merupakan faktor penting dalam 

menciptakan kinerja yang baik.Lingkungan kerja yang baik dapat 

memberikan rasa nyaman pada setiap anggota kerja, termasuk 

guru.Lingkungan kerja guru adalah sekolah.Maka Kepala Madrasah 

harus bisa menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman sebab 

lingkungan yang nyaman menjadi dorongan psikis bagi setiap guru 

agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara ringan dan tanpa 

beban. 

d. Optimalisasi kelompok kerja guru 

Dalam lingkup sekolah terkadang ada kelompok-kelompok 

kerja guru yang dibentuk berdasarkan kesamaan program.Kelompok 

wali kelas, kelompok guru mapel dan lainnya misalnya. Kelompok 

tersebut pastinya memiliki fungsi dan tujuan yang sama sehingga 

dibentuklah sebuah kelompok kerja. Optimalisasi kelompok kerja 

dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kinerja guru.
55

 

Piet A. Sahertian, menyatakan bahwa kunci supervisi adalah 

memberikan layanan dan bantuan untuk mengembangkan situasi belajar 

mengajar yang dilakukan guru di dalam kelas. Supervisi yang berkualitas 

akan dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Melalui kualitas 

supervisi akademik diharapkan dapat menumbuh kembangkan sumber 

daya yang dimiliki oleh guru.
56
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Menurut Kartini Peran kepala sekolah dalam menjalankan 

kepemimpinannya antara lain yaitu sebagai supervisor merupakan 

mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. 

Kepala sekolah sebagai supervisor harus diwujudkan dengan kemampuan 

menyusun, dan melaksanakan program supervisi pendidikan, serta 

memanfaatkan hasilnya. Kemampuan menyusun program supervisi 

pendidikan harus diwujudkan dalam penyusunan program supervisi 

kelas, pengembangan program supervisi untuk kegiatan ekstrakulikuler, 

pengembangan program supervisi perpustakaan, laboratorium dan 

ujian.
57

 

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa peran kepala madrasah 

sebagai supervisor ialah pengawasan serta penilaian yang dilakukan 

satuan pimpinan yang paling tinggi di sebuah unit madrasah (kepala 

madrasah) dalam meningkatkan suatu prestasi seorang guru dalam 

bidang akademik dengan tahapan merencanakan, memprogram, 

mengevaluasi serta menindaklanjuti hasil dari supervisi tersebut 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Untuk menunjukkan posisi dalam penelitian ini belum ada, maka 

peneliti akan memaparkan tulisan yang sudah ada. Dari sini nantinya peneliti 

akan jadikan sebagai teori dan sebagai perbandingan dalam mengupas 

berbagai permasalahan penelitian ini, sehingga memperoleh penemuan baru 

yang otentik. Di antaranya peneliti paparkan yaitu : 
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a. Pawiro Ujarwanto dengan judul tesisnya “Supervisi Akademik Kepala 

Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam” 

Bahwa supervisi akademik Kepala MI Hidayatul Muttaqin Blayu dan SD 

Negeri Sukoanyar 1 Wajak dalam meningkatkan kinerja guru PAI 

melalui (1). Perencanan supervisi akademik Kepala sekolah dirumuskan 

dengan menggunakan model pendekatan kolaboratif, disusun pada awal 

tahun. Jenis programnya meliputi Program Tahunan, Program Semester 

yang disusun berdasarkan identifikasi, analisa dan evaluasi tahun 

sebelumnya. (2) Strategi supervisi akademik kepala sekolah yang 

ditempuh adalah : pendelegasian wakil kepala sekolah dan guru senior 

untuk melaksanakan supervisi, menggunakan teknik supervisi langsung 

dan tidak langsung meliputi supervisi guru terhadap kemampuan 

merencanakan, melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi hasil 

belajar dengan membangun komunikasi yang aktif dengan guru, 

menggunakan pendekatan direktif maupun kolaboratif, tehnik individu 

dan kelompok. (3) Evaluasi supervisi akademik kepala sekolah 

dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru senior yang telah ditunjuk, 

dilaksanakan pada akhir semester untuk mengukur tingkat keberhasilan 

sebuah pendekatan, metode/strategi supervisi yang telah dilakukan 

kepala sekolah.
58

 

b. Supardi (2017) dalam judul penelitiannya “Pengaruh Supervisi Kepala 

Madrasah Dalam Peningkatan Kinerja Guru” mengatakan bahwa 
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supervisi kepala madrasah memiliki pengaruh terhadap kinerja guru, 

adanya supervisi yang dilakukan kepala madrasah membantu guru dalam 

peningkatan kualitas kinerja guru sehingga kegiatan proses pembelajaran 

lebih maksimal dan berkualitas.
59

 

c. Penelitian berjudul “Supervisi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan 

Profesionalisme Guru” diteliti oleh Dwi Faiqoh (2019) menyatakan 

bahwa upaya peningkatan profesionalisme guru melalui supervisi kepala 

madrasah. Salah satu faktor penting yang memiliki pengaruh besar 

terhadap mutu pendidikan adalah kepala sekolah sebagai pemimpin 

pendidikan. Kepala sekolah dituntut untuk mampu memimpin sekaligus 

mengorganisir dan mengelola pelaksanaan program belajar mengajar 

yang diselenggarakan agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang 

diciptakan. Melalui perbaikan dan pengembangan kinerja secara terus-

menerus di harapkan usaha pembimbingan, pengajaran dan pelatihan 

peserta didik dapat berkembang serta meningkatkan efektivitas proses 

belajar mengajar. Dalam rangka meningkatkan profesionalismenya, guru 

dituntut untuk memahami standar profesi yang ada, mencapai kualifikasi 

dan kompetensi, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas 

termasuk lewat organisasi, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja 

yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konsumen dan 

untuk meningkatkan pemahaman guru terhadap profesinya, supervisi 
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kepala sekolah dapat dijadikan sarana demi peningkatan profesionalisme 

guru.
60

 

d. Tuti Rachmawati (2016) dengan judul penelitian “Supervisi Pendidikan 

Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Guru” Kebijakan pendidikan 

harus ditopang oleh pelaku pendidikan yang berada difront terdepan 

yakni guru melalui interaksinya dalam pendidikan. Upaya meningkatkan 

mutu pendidikan perlu dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada 

rencana strategis. Keterlibatan seluruh komponen pendidikan (guru, 

kepala sekolah, masyarakat, komite sekolah, dewan pendidikan, dan 

institusi) melalui perencanaan yang baik dan merealisasikan program 

pendidikan yang diluncurkan. Supervisi pendidikan yang dilakukan oleh 

Kepala Sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan 

kinerja guru. Kinerja guru akan dapat ditingkatkan bila supervisi 

pendidikan kepala sekolah dalam bentuk kepemimpinan dan pengawasan 

ditingkatkan.
61

 

e. Karya Siti Rubianingsih, Wildan (2017) yang berjudul “Hubungan 

Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Dan Kepemimpinan Kepala 

Madrasah Dengan Perencanaan Administrasi Guru MTs Negeri Di Kota 

Mataram Tahun 2017” bahwa :
62

 

1) Terdapat hubungan antara pelaksanaan supervisi akademik 

pengawas dengan perencanaan administrasi guru MTs Negeri di 
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Kota Mataram dengan kontribusi sebesar 18,90%, artinya bahwa 

semakin baik kualitas pelaksanaan supervisi akademik pengawas, 

maka perencanaan administrasi guru MTs Negeri di Kota Mataram 

juga semakin baik, 

2) Terdapat hubungan antara kepemimpinan kepala Madrasah dengan 

perencanaan administrasi guru MTs Negeri di Kota Mataram 

dengan kontribusi sebesar 10,56%, artinya bahwa semakin 

meningkat kepemimpinan kepala Madrasah, perencanaan 

administrasi guru MTs Negeri di Kota Mataram juga semakin baik 

3) terdapat hubungan antara pelaksanaan supervisi akademik 

pengawas dan kepemimpinan kepala Madrasah secara bersama-

sama dengan perencanaan administrasi guru MTs Negeri di Kota 

Mataram dengan kontribusi sebesar 28,19%.  

f. Nur Afifah Masruroh, Jamroh Latief (2016), dengan judul penelitiannya 

“Kepala Madrasah sebagai Supervisor Akademik untuk Meningkatkan 

Kinerja Guru MTs N Donomulyo Kulonprogo” bahwa :
63

 

1) Konsep supervisi akademik yang dikembangkan MTs Negeri 

Donomulyo adalah asistensi.  

2) Bentuk-bentuk program supervisi akademik untuk meningkatkan 

kinerja guru adalah pembinaan dan pelatihan melalui teknik 

individu dan kelompok.  
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3) Peran kepala madrasah untuk meningkatkan kinerja guru meliputi 

pengarahan dengan cara memotivasi, memberikan semangat, dan 

keteladanan serta pembimbingan dengan memberikan solusi, 

bantuan, pembinaan serta pelatihan. 

g. Hary Susanto, (2012), dengan judul ”Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kinerja Guru Sekolah Menengah Kejuruan” mengatakan 

terdapat pengaruh positif dan signifikan:
64

 

1) Kompetensi guru dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

motivasi kerja guru SMK di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 

Kalimantan Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-

sama dengan taraf signifikansi 0,038; 0,045; dan 0,001. 

2) Kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, dan motivasi kerja 

guru terhadap kinerja guru SMK di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 

Kalimantan Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-

sama, dan secara langsung atau tidak langsung taraf signifikansi 

0,036;0.003; 0,036; 0,000; (0,038 dan 0,036); (0,045 dan 0,036). 

Dari beberapa penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaan penelitian ini sama-

sama membahas supervisi kepala sekolah/madrasah. Sedangkan, perbedaan 

dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tempat penelitian dan peneliti 

lebih memfokuskan terhadap “Supervisi Kepala Dalam Meningkatkan 

Kinerja Guru Madrasah Ibtidaiyah Matholi’ul di Huda Bugel Tahun Pelajaran 

2019/2020.” 
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C. Kerangka Berpikir 

Kinerja guru yang baik hendaknya memiliki kualitas kerja yang baik 

dengan menguasai materi pelajaran yang akan disampaikan. Guru harus 

memiliki inisiatif dalam menggunakan berbagai macam metode, model dan 

media pembelajaran, serta mampu mengelola kelas dan menilai hasil belajar 

siswa. Kepala madrasah berperan penting dalam kinerja guru yaitu harus 

mampu mengawasi kegiatan guru, staf, dan membuat kebijakan yang baik.  

Kinerja seorang guru dapat diukur dengan lima indikator yaitu melalui 

(a) Kualitas kerja dimulai dari persiapan perencanaan program pembelajaran 

dan penerapan hasil dalam pembelajaran di kelas. (b) Kecepatan/ketepatan 

kerja berkaitan dengan ketepatan guru dalam menyesuaikan materi ajar 

dengan karakteristik yang dimiliki peserta didik dan kalender akademik. (c) 

Inisiatif dalam kerja selama proses pembelajaran yang variatif sesuai materi 

pelajaran dan penggunaan berbagai inventaris sekolah dengan bijak. (d) 

Kemampuan seorang guru memimpin keadaan kelas agar tetap kondusif, 

pengelolaan kegiatan belajar mengajar dan penilaian hasil belajar peserta 

didik. (e) Komunikasi yang baik dalam proses layanan bimbingan belajar 

dengan siswa. 

Dalam perannya sebagai seorang supervisor sebuah lembaga/ sekolah, 

kepala madrasah harus mampu untuk mempengaruhi dan mengarahkan semua 

orang yang terlibat dalam proses pendidikan. Dalam rangka untuk 

meningkatkan kinerja guru itulah salah satu komponennya adalah dengan 

melalui supervisi kepala madrasah yang diharapkan akan bisa mendongkrak 
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kinerja sesuai yang diprogramkan oleh sekolah antara lain membantu 

pengembangan profesional guru dalam pengenalan mengajar melalui 

observasi dan analisis data secara obyektif, teliti, sebagai dasar untuk usaha 

mengubah perilaku mengajar guru.  

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam bagan 

sebagai berikut : 

 

Supervisi 

Kepala 

Madrasah 
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