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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Dekripsi Data  

1. Sejarah berdirinya Yayasan Daarul '‘Ulum 

MA Daarul ‘Ulum didirikan pada Tahun 2004, berkedudukan 

tepatnya di Desa Tamansari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. 

Dengan diprakarsai oleh sembilan orang yaitu : 

- H. Abdul Ghoni Supeno 

- Drs. Masirin 

- Munawar, BA (almarhum) 

- Nur Rohmani Anshori 

- Hj. Ummi Kultsum Sutini 

- Tarman (almarhum) 

- Sahid 

- Suparman 

- Sunar 

Dari ke–9 beliau tersebut berkumpul untuk bermaksud 

mendirikan Madrasah dengan Nama MA. Daarul '‘Ulum, dasar dengan 

tujuan untuk masyarakat umum karena di sekitar Ds. Tamansari Kec. 

Tlogowungu Kab. Pati belum ada sekolah yang bercirikan Islam 
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2. Identitas Madrasah 

 

1. Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH DAARUL 

'‘ULUM 

2. Status : Terakreditasi B (82 ) 

3. No. Statistik Madrasah : 131233180045 

 Alamat : Desa Tamansari  kec.Tlogowungu 

kab.Pati 

4. Kepala Madrasah :  

 Nama : Nurul Hidayati, S.Ag 

 NIP : - 

 Pangakat / Golongan : - 

 Pendidikan Terakhir : S 1 

3. Visi, Misi dan Tujuan 

1. Visi:  

Beriman, Bertaqwa, Terampil, Berakhlak karimah, dan 

berkepribadian Qur’ani 

2. Indikator Visi : 

a. Terwujudnya generasi muslim yang senantiasa meletakkan sendi -

sendi keimanan dalam konsep dan prilaku kehidupan. 

b. Terwujudnya generasi muslim yang ta’at kepada aturan-aturan 

Agama baik dalam aplikasi ketauhidan maupun syariat. 

c. Terwujudnya generasi muslim yang meguasai ilmu pengetahuan 

dan mampu mengimplementasikannya sebagai kecakapan hidup 

demi kemaslahatan umat. 



79 
 

 

d. Terwujudnya generasi muslim yang santun dalam bertutur dan 

berperilaku terhadap tuhannya, diri sendiri, sesama manusia, dan 

lingkungan alam yang didasari oleh nilai-nialai qur’an. 

Misi : 

a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan islam yang 

didasarkan kepada konsep keimanan yang benar. 

b. Melaksanakan Pembelajaran integral antara ketauhidan dan syariat 

islam dengan disertai pemantauan yang berkelanjutan terhadap 

kehidupan peserta didik. 

c. Melaksanakan dan mengembangkan kurik’Ulum pendidikan 

modern pada bidang ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK) dan 

bahasa asing yang bertumpu pada syari’at islam dan budaya lokal . 

d. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan akhlaq civitas 

akademika secara sistematis dan terus menerus. 

e. Melaksanakan dan mengembangkan pengajaran ‘‘Ulumul qur’an 

dan salafi 

Tujuan : 

a. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha 

Esa 

b. Meletakkan dasar-dasar keimanan yang kuat untuk membentengi 

pengaruh perkembangan ideologi sesat. 

c. Membangun manusia yang senantiasa tunduk terhadap perintah dan 

larangan Allah SWT , berangkat dari kesadaran diri yang tulus. 
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d. Menyiapkan peserta didik agar mampu mengembangkan diri 

sejalan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang 

dijiwai ajaran Islam. 

e. Menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada 

jenjang pendidikan tinggi . 

f. Meningkatkan minat dan kemampuan peserta didik sesuai dengan 

potensi dan karakteristik lingkungan daerah . 

g. Menyiapkan peserta didik agar mampu menjadi anggota 

masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan 

lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar yang dijiwai suasana 

keagamaan. 

h. Membangun peserta didik Madrsah Tsanawiyah Daarul '‘Ulum 

Tlogowungu menjadi manusia yang terampil – qur'ani 

4. Keadaan Madrasah 

a. Keadaan sarana Fisik 

Lokasi Madrasah Tsanawiyah Daarul '‘Ulum Tlogowungu Pati 

berada di desa Tamansari, kecamatan Tlogowungu, kabupaten Pati. 

1. Tanah yang dimiliki 

Luas  : 1.875 m2 ( Seribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Meter 

Persegi 
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5. Struktur Organisasi MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati 

Tabel 4.1 Struktur Oganisasi MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati 

2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Keterangan :  
: Lini Komando 

: Lini Koordinasi
1
 

Secara terperinci fungsi-fungsi dari struktur organisasai di MA 

Daarul ‘Ulum Tamansari Pati adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Madrasah 

Kepala Madrasah Aliyah Daarul ‘Ulum berfungsi sebagai 

pimpinan, administrator, dan supervisor. 

a. Kepala Madrasah selaku pimpinan madrasah mempunyai tugas: 

1) Menyusun perencanaan 

2) Mengorganisasikan kegiatan 

                                                             
1
 Profil Ma Daaruul Ulum Tamansari Pati, dikutip 2 juli 2020 

 

KOMITE 
KEPALA MADRASAH 

Nurul Hidayati, S.Ag 

KA. TU  

Dwiyanto 

Sekretaris  

Bidang  

Humas  

Dwiyanto,Amd.Kom 

Sekretaris  

Bidang  

Akademik  

Eko Yuliani, S.Pd 

Sekretaris  

Bidang  

Kesiswaan  

Tugimin, S.Pd 

Sekretaris  

Bidang  
Sarana & Prasarana  

Dwiyanto,Amd.Kom 

Wali kelas BP/BK 

PENDIDIK  MA DAARUL 'ULUM 

 

PESERTA DIDIK  MA DAARUL 'ULUM 
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3) Mengarahkan kegiatan 

4) Mengkoordinasikan kegiatan 

5) Melaksanakan pengawasan 

6) Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan 

7) Menentukan kebijaksanaan 

8) Mengadakan rapat 

9) Mengambil keputusan  

10) Mengatur proses belajar mengajar 

11) Mengatur administrasi kantor, siswa, perlengkapan, dan 

keuangan 

12) Mengatur Organisasi Siswa  

b. Kepala Madrasah selaku administrator bertugas menyelenggarakan 

administrasi: 

1) Perencanaan  

2) Pengorganisasian 

3) Pengarahan 

4) Kurik’Ulum 

5) Pengawasan 

6) Kesiswaan 

7) Kantor 

8) Kepegawaian 

9) Perlengkapan 

10) Keuangan 

11) Perpustakaan 
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c. Kepala Madrasah selaku supervisor bertugas menyelenggarakan 

supervisi mengenai: 

1) Kegiatan belajar mengajar 

2) Kegiatan BP 

3) Kegiatan ekstrakulikuler 

4) Kegiatan ketatausahaan 

5) Kegiatan kerjasama dengan masyarakat. 

2. Komite Madrasah 

a. Memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan 

kebijakan pendidikan . 

b. Pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun 

tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. 

c. Pengontrol dalam rangka transparasi dan akuntabilitas 

penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. 

d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan lembaga pendidikan 

3. Wakil Kepala Madrasah Urusan Kurik’Ulum 

Adapun tugas wakil kepala madrasah urusan kurik’Ulum 

adalah: 

1) Menyususn program pengajaran (program tahunan dan program 

semester) 

2) Menyusun kalender pendidikan 

3) Menyusun jadwal pelajaran 

4) Menyusun SK pembagian tugas mengajar guru dan tugas 

tambahan lainnya. 
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5) Menyusun program dan jadwal Pelaksanaan Ujian Akhir 

Madrasah / Nasional 

6) Menyusun kriteria dan persyaratan siswa untuk naik kelas/tidak 

serta lulus/tidak siswa yang mengikuti ujian 

7) Menyusun jadwal penerimaan buku lapaoran pendidikan (Raport) 

dan penerimaan STTB/ijasah dan STK 

8) Menyediakan silabus seluruh mata pelajaran dan contoh format 

RPP 

9) Menyediakan agenda kelas, agenda piket, surat izin masuk keluar, 

agenda guru (yang berisi: jadwal pelajaran, kontrak belajar 

dengan siswa, absensi siswa, form catatan pertemuan dan materi 

guru, daftar nilai, dan form home visit) 

10) Penyusunan program KBM dan analisis mata pelajaran 

11) Menyediakan dan memeriksa daftar hadir guru 

12) Memeriksa program satuan pembelajaran guru 

13) Mengatasi hambatan terhadap KBM 

14) Mengatur penyediaan kelengkapan sarana guru dalam KBM 

(kapur tulis, spidol da nisi tintanya, penghapus papan tulis, daftar 

absensi siswa, daftar nilai siswa dsb.) 

15) Mengkoordinasikan pelaksanaan KBm dan laporan pelaksanaan 

KBM 

16) Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan satuan 

pelajaran 

17) Menyusun laporan pelaksanaan pelajaran secara berkala. 
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4. Wakil Madrasah Bidang kesiswaan 

Adapun tugas wakil kepala bidang kesiswaan adalah: 

1) Menyusun program pembinaan kesiswaan 

2) Menegakan tata tertib Madrasah 

3) Melaksanakan bimbingan ,pengarahan dan pengendalian kegiatan 

siswa dalam rangka menegakan disiplin dan tata tertib Madrasah 

4) Membina dan melaksanakan kordinasi keamanan,kebersihan, 

ketertiban,kerindangan,keindahan dan kekeluargaan 

5) Memberi pengarahan dan penilaian dalam pemilihan pengurus 

osis. 

6) Melakukan pembinaan pengurus osis dalam berorganisasi 

7) Bekerja sama dengan para Pembina kegiatan kesiswaan didalam 

menyusun program dan jadwal pembinaan siswa secara berkala 

dan insidentil 

8) Melaksanakan pemilihan calon siswa teladan dan calon 

penerimaan siswa baru 

9) Mengadakan pemilihan siswa untuk memakili madrasah dalam 

kegiatan diluar madrasah 

10)  Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kegiatan kesiswaan 

secara berkala 

11) Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan orang 

tua murid 

12) Melaksanakan pemilihan calon siswa teladan dan siswa penerima 

beasiswa 
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5. Wakil kepala bidang sarana dan prasarana 

Adapun tugas wakil kepala bidang sarana dan prasarana 

adalah: 

1) Menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana 

2) Mengkordinasikan pendayagunaan sarana dan prasarana 

3) Pengelola alat-alat pengajaran 

4) Menyusun laporan pelaksanaan urusan sarana dan prasarana 

secara berkala. 

6. Wakil kepala Madrasah Bidang hubungan Masyarakat ( HUMAS) 

Adapun tugas wakil kepala bidang HUMAS adalah: 

1) Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan orang 

tua/wali siswa 

2) Membina hubungan antara sekolah dan masyarakat. 

3) Membina hubungan antara sekolah dan pemerintah, dunia usaha 

dan lembaga social yang lain. 

4) Berkonsultasi dengan dunia usaha. 

5) Menyusun laporan pelaksanaan bimbingan masyarakat secara 

berkala 

7. Kepala Tata Usaha 

Berbagai perangkat administrasi madrasah yang disiapkan oleh 

kepala tata usaha meliputi : 

1) Administrasi pengajaran 

2)  Administrasi kesiswaan 

3)  Administrasi keuangan 
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4)  Administrasi kepegawaian 

5)  Administrasi hubungan masyarakat. 

8. Wali Kelas 

Tugas wali kelas membantu kepala madrasah dalam 

melaksanakan kegiatan_ kegiatan pengelolaan kelas penyelengara 

administrasi kelas meliputi : denah tempat duduk siswa, papan absensi 

siswa, daftar pelajaran siswa, buku absensi siswa, buku kegiatan 

belajar mengajar, tata tertib kelas, daftar piket kelas, penyusunan 

/pembuatan statistik bulanan siswa, pengisian daftar nilai, pembuatan 

catatan kusus tentang siswa, pengisian buku laporan pendidikan 

(raport), dan pembagian buku laporan pendidikan (raport). 

9. Bimbingan dan konseling 

Bimbingan dan konseling yaitu salah satu usaha untuk 

membantu memecahkan masalah anak dalam menghadapi kesulitan 

belajar,baik menyangkut masalah interen maupun ekstern, agar bisa 

mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Adapun tugas 

bimbingan dn konseling adalah : 

1) Merencanakan petugas BK oleh kepala madrasah dan 

direncanakan awal tahun 

2) Merencanakan progam BP oleh segenap guru BK, adapun jenis 

progam adalah bimbingan pribadi, social, belajar 

3) Menyiapkan instrumen BP segenap guru BK dan tata usaha dan 

dikerjakan diawal tahun pelajaran. Adapun instrumennya adalah 
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data pribadi, data indisipliner, data absen, data siswa asuh, peta 

siswa, peta kelas, dan data dinding 

4) Melaksanakan rapat-rapat kordinasi petugas BP, rapat kordinasi 

rutin oleh kepala madrasah, waka serta BK, pada setiap hari senin 

minggu ke1 dan 3 pada jam ke8 dan 9 bila tidak ada upacara dn 

rapat kordinasi bersama wali kelas (kordinasi pabila ada masalah 

5) Mengusahaan kepada kepala madrasah bagi terpenuhinya, tenaga, 

prasarana dan sarana, alat serta pelaksanaan BK 

6) Mempertanggung jawaban pelayanan pelayanan BK kepada 

kepala madrasah 

10. Guru 

Guru bertanggung jawab kepada kepala madrasah dan 

mempunyai tugas melaksanakan proses belajar mengajar secara 

efektif dan efisien. Tugas dan tanggung jawab guru meliputi : 

a. Membuat progam pengajaran 

 Analisis materi pelajaran (AMP) 

 Progam Tahunan/Progam semester 

 Progam Satuan pelajaran 

 Rencana progam pengajaran 

 Progam Mingguan Guru 

b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

c. Melaksanakan kegiatan penilaian belajar,ulangan harian, 

semester/tahunan 

d. Melaksanakan analisis hasil ulangan harian  
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e. Menyusun dan melaksanakan progam perbaikan dan pengayaan  

f. Mengisi daftar nilai siswa 

g. Melaksanakan kegiatanmembimbing guru dalam kegiatan proses 

mengajar 

h. Membuat alat pengajaran/alat peraga 

i. Menciptakan karya seni 

j. Melaksanakan tugas tertentu di madrasah.
2
 

11. Keadaan Guru dan Personalia 

a. Guru 

Madrasah Aliyah Daarul ‘Ulum Tamansari Pati secara 

kualitatip dalam proses pendidikan yang diselenggarakan telah 

memiliki tenaga pendidik yang memadai. 

6. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Tabel 4.2; Keadaan Guru dan Karyawan Di MA Daarul ‘Ulum
3
 

No Jenis Tugas 
Jumlah personil 

L P JML 

1 Pendidikan PNS (kemenag) - - - 

2 Pendidikan PNS (kemendiknas) - - - 

3 Tenaga kependidikan PNS - - - 

4 GTY 2 6 8 

5 GTT 3 7 10 

6 PTT 2 2 4 

 JUMLAH 7 15 22 

 

  

                                                             
 2 Dokumen MA DÂRUL Ulum Tamansari Pati, dikutip 16 Juli 2020 

 3 Dukumen  MA Daaul Ulum Tamansari Pati, dikutip 2 JUNI 2020 
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a. Nama Pendidik 

NO NAMA NIP 
GOL 

RUANG 
STATUS 

MATA 

PELAJARAN 

1 H. Sutoyo,S.E. - - GTY  

2 
Suprihatiningsih, 

S.S 
- - GTY Bahasa inggris 

3 
Agus Budi 

Cahyono, S.Pt. 
- - GTT Prakarya 

4 Ratawi, S.Pd - - GTT Penjasorkes 

5 
Andriany D 

febriana, S.Ag 
- - GTY Bahasa Arab 

6 Zaenun, S.Ag - - GTT Akhlaqul B 

7 
Sri 

Pujiningsih,S.Ag 
- - GTY 

Alqur’an Hadih, 

Fiqih 

8 
Choirun Annisa 

Aryanti, S.Kel 
- - GTY IPS 

9 
Atik Sholihatin, 

S.Pd 
- - GTT Matematika 

10 
Edy Prasetyo W, 

S.Pd 
- - GTY Pkn 

11 Tugimin,S.Pd - - GTT Bahasa Jawa 

12 Nurhamnah, S.Pd - - GTT Seni Budaya 

13 
Ulfa Hidayatun 

Nafi’ah, S.Pd.I 
- - GTT 

BTA/Ilmu 

Tajwid 

14 Sukesi, S.Pd - - GTY 
Bahasa 

Indonesia 

15 
Dwiyanto, 

Amd.Kom 
- - GTT TIK 

16 Susi, S.Pd - - GTY 
SKI, Aqidah 

Akhlak 

17 
Dwi Octarina 

Wulandari, S.Pd 
- - GTT Matematika 

18 
Arisna Nur 

Fadlilah, S.Pd 
- - GTT IPA 
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b. Nama Tenaga kependidikan 

NO NAMA NIP JABATAN 

1 Dwiyanto, Amd. Kom - Ka. TU 

2 Yustyanti Adhi Astuti, S.Pd - Bendahara 

3 Sulistiyo Utomo, S.E - Pembantu Umum 

4 Retno Widayati, S.Pd - Pustakawan 

 

7. Kondisi Riil Siswa 

Siswa merupakan salah satu factor yang sangat menentukan  demi 

terwujudnya suatu lembaga pendidikan dan proses belajar mengajar tidak 

akan berjalan tanpa adanya siswa.Oleh karena itu siswa merupakan salah 

satu komponen penting dalam lembaga pendidikan.  

Berkaitan dengan data siswa Madrasah Aliyah Daarul ‘Ulum 

Tamansari Pati secara terperinci dapat kita lihat melalui table berikut 

dengan jumlah siswa kelas serta klasifikasi jumlah antara laki-laki dan 

perempuan. Adapun jumlah siswamasing masing kelas tergambar dalam 

table berikut: 

Tabel 4.3: Keadaan Siswa di MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati 

Tahun 

Pelajaran 

Jumlah peserta Didik 
Pendaftaran Peserta Didik 

Baru 

X XI XII Jumlah Pendaftar Diterima Rasio 

2014/2015 27 50 52 129 28 27 98,64% 

         

2015/2016 80 28 50 158 83 80 94,73% 

         

2016/2017 56 81 27 164 58 56 96,68% 

         

2017/2018 69 57 79 205 75 69 96,68% 

         

2018/2019 74 71 56 201 80 74 92,50% 
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2019/2020 58 72 72 201 60 58 96,67 

         
 

Out Put Madrasah : 

Tabel 4.4: Lulusan MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati 

  TAHUN 

PELAJARAN 

 Tamatan ( % ) RATA-RATA 

SKHUN 
  

     
                

  

   Jumlah   Target  Hasil   Target 
                       

   2013/2014   100   100   7,00  6,75   
                       

   2014/2015   100   100   6,86  6,80   
                       

   2015/2016   100   100   6,87  6.89   
                       

   2016/2017   100   100   6,86  6,85   
               

                       

   2017/2018   100   100   6,57  6.65   
               

                       

   2018/2019   100   100   6,76  6,70   
               

                     

Tabel 4.5: Rentang Nilai Ujian Akhir Nasional 

NO 
TAHUN 

PELAJARAN 

Rentang 

Nilai 

Mata Pelajaran 

Q
u

ra
n

 H
a
d

is
 

A
k

id
a
h

 

A
k

h
la

q
 

F
iq

ih
 

S
K

I 

B
a
h

a
sa

 A
ra

b
 

B
a
h

a
sa

 

In
d

o
n

es
ia

 

B
a
h

a
sa

 

In
g
g
ri

s 

M
a
te

m
a
ti

k
a
 

IP
A

 

1 2017/ 2018 

MAX 8.80 9.00 8.50 9.40 8.80 9.60 8.80 7.75 8.00 

RAT 7.60 7.90 7.80 8.30 7.40 7.70 5.80 4.40 5.60 

MIN 7.20 7.60 7.00 7.20 7.00 4.00 4.00 3.25 4.00 

2 2018/ 2019 

MAX 9.00 9.20 9.00 9.20 9.60 9.00 9.00 9.75 8.75 

RAT 7.70 8.10 7.70 8.40 7.90 7.30 4.90 4.00 4.60 

MIN 6.60 7.20 7.00 7.00 6.60 4.20 3.40 2.75 3.75 

 

8. Sarana Prasarana 

Sebagai lembaga pendidikan, dalam rangka untuk memenuhi segala 

kebutuhan yang berkaitan jalannya proses belajar mengajar, maka sarana 

dan prasarana yang layak mutlak dimiliki. Sarana dan prasarana menjadi 

bagian yang sangat fital dan mutlak adanya dalam rangka untuk mencapai 

hasil yang maksimal. Karenanya tidak dapat dipungkiri sarana dan 
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prasarana sebagai bagian intergral dalam proses pembelajaran menjadi 

intrumen yang menentukan. 

Sebagaimana umumnya suatu sekolah, bahwa pendirian madrasah 

pada awalnya hanya dilengkapi dengan fasilitas yang sederhana saja, 

kemudian lama kelamaan bertambah sesuai kebutuhan dan makin luas 

sendiri. Seperti halnya MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati, mula mula 

sarana pendidikan hanya yang dibutuhkan siswa saja, yang memang 

dibutuhkan pada saat  itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

madrasah. Semua proses belajar mengajar diselenggarakan di kelas kelas 

yang fasilitasnya masih sederhana. 

Keadaan saat ini, secara terperinci fasilitas madrasah Aliyah Daarul 

‘Ulum Tamansari  Pati adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6: Sarana Prasarana MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati 

 
NO. 

 
JENIS BANGUNAN 

  
Banyakn

ya   

   

Jumlah 
 

Kondisi        

           

 1  R. Kepala Madrasah  1   Baik 
           

 2  R.Tata Usaha  1   Baik 
           

 3  R. Kelas  6   Baik 
           

 4  R. Guru  1   Baik 
           

 5  R. Perpustakaan  1   Baik 
           

 6  R. Komputer  1   

Kurang 

Memadai 
           

 7  R. Laboratorium IPA  1   

Kurang 

Memadai 
           

 8  R. Koperasi  1   

Kurang 

Memadai 
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 9  R. Garasi / parker  2   Baik 
           

 10  R. Masjid  1   Kurang 
           

 11  R. Gudang  2   Kurang 
           

 12  R. UKM  1   Baik 
           

 13  R. Penjaga  1   Baik 
           

 14  R. Pertemuan/rapat  1   Baik 
           

 

15 
 

R. MCK 
 

5 
  4 Baik, 

     

1 sedang          

          

 

9. Kurik’Ulum MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati 

Madrasah Aliyah Daarul ‘Ulum Tamansari Pati sebagai salah satu 

satuan pendidikan menengah di lingkungan kementrian agama 2020/2021 

mengunakan kurik’Ulum 2013. Selain itu juga ada mata pelajaran muatan 

local yang dikembangkan. Dengan memakai kurik’Ulum 2013 diharapkan 

pelaksanaan program-progam pendidikan di madrasah Daarul ‘Ulum 

Tamansari Pati akan sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. 

Tabel 4.7: Struktur Kurik’Ulum MA Daarul ‘Ulum Tamansari 

Pati 

    Alokasi Waktu   
 

Komponen 

        

 Kelas VII  Kelas VIII  Kelas IX 
        

  Smst. Smst. Smst. Smst. Smst. Smst. 

  1 2  1 2  1 2 

A. Mata Pelajaran         
          

1. Pendidikan Agama         
          

 a. Al Qur an Hadits 2 2  2 2  2 2 
          

 b. Aqidah dan Akhlak 2 2  2 2  2 2 
          

 c. Fiqih 2 2  2 2  2 2 
          

 d. Sej. Kebudayaan Islam 2 2  2 2  2 2 
          

2. Pendidikan Kewarganegaraan 3 3  3 3  3 3 
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3. Bahasa Indonesia 6 6  6 6  6 6 
          

4. Bahasa Arab 3 3  3 3  3 3 
          

5. Bahasa Inggris 4 4  4 4  4 4 
          

6. Matematika 5 5  5 5  5 5 
          

7. Ilmu Pengetahuan Alam 5 5  5 5  5 5 
          

8. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4  4 4  4 4 
          

9. Seni Budaya 1 1  1 1  1 1 
         

10. Pendidikan Jasmani & Olahraga kesehatan 3 3  3 3  3 3 
         

11. Prakarya 2 2  2     2  2 2 
         

B. Muatan local         
         

Bahasa Jawa 2 2  2 2  2 2 
         

C. Pengembangan Diri         
         

Jumlah 53 53  53 53  53 53 
          

 

B. Analisis  Data  

1. Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi Supervisi akademik Kepala 

Madrasah Dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru di 

MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati 

a. Perencanaan Supervisi Akademik Kepala Madrasah 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diungkapkan 

bahwa sebelum melaksanakan supervisi akademik terhadap para guru 

kepala MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati terlebih dulu membuat 

program perencanaan supervisi akademik. Hal ini sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Kepala MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati berikut:  

Penyusunan program supervisi akademik di madrasah kami saya 

buat pada awal tahun ajaran. Hal ini dimaksudkan supaya program 

kegiatan supervisi dapat diintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan 
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madrasah secara komprehensif. Pelaksanaan supervisi akademik 

dilakukan setiap semester, yaitu setiap awal semester dan ahir semester 

pada saat berlangsungnya kegiatan proses belajar mengajar. 

Penyusunan program supervisi akademik dimulai dari penyusunan 

jadwal disesuaikan dengan standar proses yang sudah ditetapkan oleh 

pemerintah . Penyusunan program dimulai dari analisis supervisi di 

tahun sebelumnya. Dari hasil analisis kemudian membuat perencanaan 

supervisi. Fokus kegiatan supervisi yang saya lakukan dapat 

diidentifikasikan ke dalam dua hal yaitu; pertama, kegiatan supervisi 

yang menyangkut administrasi guru, dalam hal ini menyangkut semua 

persiapan yang harus dipersiap oleh seorang guru sebelum melakukan 

pembelajaran dan kedua, kegiatan supervisi yang menyangkut dengan 

kegiatan proses belajar mengajar.
4
 

Kepala madrasah dalam penyusunan program supervisi 

akademik juga melibatkan wakil kepala bidang kurik’Ulum dan guru-

guru. Supervisi  akademik berkaitan erat dengan kegiatan belajar 

mengajar di dalam kelas, sehingga orang yang tugas tambahannya 

berkaitan langsung yaitu waka bidang kurik’Ulum. Hal ini terbukti dari 

hasil wawancara dengan Eko Yuliani bidang Kurik’Ulum mengatakan, 

bahwa kepala madrasah mengajak kami, guru-guru yang senior dalam  

penyusunan program supervisi akademik. Selain itu beliau juga 

menjelaskan bahwa penyusunan program supervisi akademik, kepala 

madrasah melibatkan juga melibatkan guru. Dengan demikian, mereka 

                                                             
4
 Hasil wawancara dengan Kepala MA DÂRUL Ulum Taman sari Pati, hari kamis 

tanggal 16-7-2020, jam 00,11,02 WIB 
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ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu dan turut bertanggung jawab atas 

pelaksanaannya. Para guru harus mengetahui bahwa dalam waktu dekat 

akan diadakan supervisi  akademik. Guru harus mempersiapkan apapun 

yang yang berkaitan  dengan administrasi guru. Guru juga harus 

mempersiapkan metode dan media pembelajaran di dalam kelas. Oleh 

karenanya guru selalu dilibatkan dalam penyusunan program supervisi 

akademik.
5
 

Selanjutnya kepala MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati 

menjelaskan bahwa:  

Penyusunan program supervisi akademik saya laksanakan pada 

awal semester ganjil atau pada awal tahun ajaran, demikian juga 

pelaksanaan programnya. Sedangkan evaluasi program supervisi  

pendidikan saya lakukan pada setiap akhir semester ganjil dan semester 

genap dengan tujuan dapat mengetahui sejauhmana pencapaian 

program supervisi yang telah dilaksanakan.
 
 

Sehubungan dengan uraian di atas, hasil wawancara dengan 

guru-guru menyatakan bahwa mereka mengetahui kepala madrasah 

telah menyusun jadwal supervisi. Sebelum melaksanakan supervisi 

terhadap guru-guru sudah menyusun program terlebih dahulu, jika 

program tidak disusun terlebih dahulu dengan baik, maka 

pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun 

program-program yang disusun mengenai jadwal kegiatannya terdiri 

dari tanggal dimulai pelaksanaannya sampai akhir, alat yang diperlukan, 

                                                             
5
 Hasil wawancara dengan waka kurikulum MA DÂRUL Ulum Tamansari Pati, hari 

kamis 16-7-2020, jam 00;00. WIB 
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tujuan yang ingin dicapai, rancangan untuk pengembangan kemampuan 

profesional guru, meningkatkan motivasi kerja guru dan bagai mana 

cara agar supervisi akademik dapat berjalan dengan baik. 

Perencanaan supervisi akademik tersebut diawali dengan 

pembentukan tim supervisor. Tim supervisi terdiri dari guru-guru senior 

yang dipilih sesuai dengan rumpun mata pelajaran yang ada. Tim 

supervisi diberi bekal materi berkaitan dengan supervisi akademik yang 

akan dilakukan.
  

Pembuatan jadwal supervisi juga masuk dalam bagian 

perencanaan supervisi akademik. Jadwal supervisi akademik menjadi 

penting untuk segera dibuat mengingat dengan melihat jadwal kepala 

madrasah, tim supervisor, dan guru akan mengetahui apa yang harus 

dilaksanakan dan  kapan pelaksanaannya. Jadwal supervisi akademik 

memuat kolom nomor, nama guru, hari pelaksanaan, kelas, dan nama 

supervisornya. Di dalam jadwal supervisi akademik sengaja tidak 

dicantumkan kolom tanggal untuk memudahkan guru maupun tim 

supervisor sehingga bisa lebih fleksibel sesuai dengan kesiapan 

keduanya. 

 Instrumen supervisi akademik juga termasuk bagian 

penyusunan program supervisi. Instrumen-instrumen yang akan 

digunakan oleh kepala madrasah dan tim supervisor harus dipersiapkan 

sebelum  pelaksanaan program. Instrumen supervisi akademik meliputi 

instrumen administrasi pembelajaran guru, instrumen analisis silabus, 

instrumen analisis rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), instrumen 
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pengamatan kegiatan pembelajaran, dan instrumen evaluasi 

pembelajaran. 

Setelah program supervisi akademik sudah tersusun, tim 

supervisor terbentuk dan jadwal sudah ada, maka segera dilakukan 

sosialisasi pelaksanaannya. Sosialisasi dilakukan oleh kepala madrasah 

dan tim supervisor terhadap para guru.  Hal tersebut dilakukan supaya 

guru-guru lebih siap untuk menerima supervisi yang akan dilaksanakan 

oleh kepala  madrasah.
6
   

Kepala madrasah merencanakan pelaksanaan supervisi 

akademik terhadap guru-guru minimal satu kali, dan maksimal dua kali 

dalam setahun, yaitu satu kali pada semester ganjil dan satu kali pada 

semester genap. Jadwal pelaksanaannya pada awal dan akhir semester, 

baik semester ganjil maupun semester genap. Hal ini dilakukan untuk 

melihat perkembangan dan perubahan yang dilakukan guru dalam 

proses belajar mengajar. Pada akhir semester genap tahun berjalan 

dilakukan evaluasi program supervisi akademik dengan tujuan dapat 

mengetahui sejauh mana program-program tersebut sudah terealisasi 

dan kegiatan-kegiatan mana yang perlu direvisi karena tidak relevan 

untuk dilaksanakan. Demikian juga, dapat mengidentifikasi hal-hal 

yang dapat menghambat proses supervisi. Selanjutnya temuan-temuan 

hasil evaluasi, baik terhadap program maupun terhadap hasil 

pelaksanaan supervisi tersebut segera ditindaklanjuti untuk memenuhi 

target sesuai dengan yang telah diprogramkan. 

                                                             
6
 Hasil wawan cara dengan Waka kurikulum MA DÂRUL Ulum Taman sari Pati 
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Program supervisi akademik yang disusun oleh kepala madrasah 

menjadi prioritas kegiatan sebelum proses belajar mengajar 

berlangsung, karena menurut keterangan kepala MA Daarul ‘Ulum 

Tamansari Pati bahwa:  

Supervisi terhadap guru-guru merupakan bagian dari tugas yang 

harus saya laksanakan sebagai kepala madrasah dalam membina guru 

dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini, saya selaku kepala 

madrasah yang menjabat sekarang terus melakukan pembinaan terhadap 

guru-guru dan tenaga kependidikan mengingat pelaksanaan supervisi 

yang dilakukan oleh kepala madrasah pejabat lama jarang sekali 

dilakukan.
7
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala MA Daarul ‘Ulum 

Tamansari Pati juga mengatakan, bahwa:  

Sasaran supervisi akademik oleh kepala madrasah adalah setiap 

guru bidang mata pelajaran, tenaga administrasi, pengelola 

perpustakaan madrasah, wali kelas, dengan tujuan untuk 

membina guru dan staf agar lebih terampil dan cakap dalam 

melaksanakan tugasnya. 

Di samping itu, untuk mendorong guru menciptakan kreatifitas 

dalam proses belajar mengajar agar kegiatan tersebut dapat 

berlangsung secara efektif dan menyenangkan bagi siswa. Inilah 

sebenarnya kondisi yang diharapkan dalam proses pembelajaran 

di madrasah.
 8
 

 

Dari penjelasan  tersebut di atas dapat diketahui, bahwa program 

supervisi akademik yang disusun oleh kepala madrasah berorientasi 

pada bimbingan terhadap tugas-tugas guru, seperti penyusunan program 

pengajaran, pelaksanaan program pengajaran, persiapan perangkat 

                                                             
7
 Hasil wawancara denga Kepala MA DÂRUL Ulum Tamansari Pati 

8
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pembelajaran (satuan acuan pelajaran, rencana pembelajaran, alat 

evaluasi, persiapan media pembelajaran dan lain-lain). Selanjutnya 

kepala madrasah MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati mengungkapkan, 

bahwa:  

Perencanaan harus dirumuskan secara jelas dan dikerjakan 

secara professional. Suatu perencanaan yang baik harus jelas apa 

yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya serta 

harus jelas pula tujuannya. Hal-hal lain yang perlu saya lakukan 

sebagai kepala madrasah dalam penyusunan program supervisi 

akademik adalah membaca, memahami kurik’Ulum, menguasai 

petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, dan 

pelaksanaan supervisi akademik di madrasah. Buku-buku yang 

harus dimiliki dan dikuasai oleh kepala madrasah adalah 

petunjuk pelaksanaan kurik’Ulum, petunjuk pelaksanaan 

supervisi, petunjuk teknis masing-masing mata pelajaran dan 

sistem evaluasi.
 9
 

 

Program pengajaran yang disusun oleh kepala madrasah 

bersama dengan guru-guru mempunyai hubungan timbal balik antara 

satu dengan yang lainnya yang saling mendukung. Oleh karena itu, 

aplikasi dari program- program tersebut harus dilaksanakan secara 

sistematis dan intensif sehingga dapat meminimalkan hambatan yang 

mungkin terjadi dalam proses belajar mengajar. Hal ini dapat dilakukan 

dengan memahami Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) 

berdasarkan masing-masing mata pelajaran, petunjuk teknis dan 

pelaksanaan.  

Program perencanaan supervisi yang matang dengan 

memperhatikan kondisi yang ada, maka guru dan kepala madrasah  

dapat mengetahui masalah-masalah proses pembelajaran apa saja yang 
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dihadapi, cara-cara apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

masalah itu dan pada akhirnya dapat mengetahui secara sistematis 

perubahan-perubahan positif apa saja yang telah terjadi dari waktu ke 

waktu.   

Perencanaan program supervisi akademik ini sangat penting 

karena dengan perencanaan yang baik, maka dapat memberikan 

gambaran yang jelas untuk mencapai tujuan dan memudahkan untuk 

mengukur ketercapaiannya. Perencanaan dalam fungsi manajemen 

pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dan menjadi salah 

satu fungsi urutan pertama. Demikian juga dalam merencanakan 

program supervisi akademik di madrasah  memiliki posisi sangat 

penting dalam rangkaian  proses supervisi akademik. 

Program supervisi merupakan satu kesatuan dalam kerangka 

untuk peningkatan pengetahuan, kemampuan dan kesadaran dalam 

menjalankan tugas, fungsi dan peran seorang kepala madrasah  sebagai 

supervisor.  Program supervisi adalah rincian kegiatan yang akan 

dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil 

belajar. Kegiatan tersebut menggambarkan hal-hal apa yang akan 

dilakukan, bagaimana melakukannya, fasilitas apa yang diperlukan, 

kapan dilakukan dan cara  untuk mengetahui berhasil tidaknya usaha 

yang dilakukan itu. 

b. Pelaksanaan Supervisi Akademik Dalam Mengembangkan Kompetensi 

Profesional Guru Pada MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati 

1) Teknik Pelaksanaan Supervisi 
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Setelah menyusun rencana program supervisi akademik, 

maka selanjutnya memasuki tahap pelaksanaannya. Pelaksanaan 

program  supervisi akademik akan berjalan dengan baik, apabila 

segala rencana  yang telah disusun sudah dipersiapkan dengan baik, 

yakni dengan cara: a) Menerapkan prinsip supervisi: kontinyu, 

obyektif, konstruktif, humanistik dan kolaboratif, b) Menerapkan 

pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.  

Kepala MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati menjelaskan 

bahwa pelaksanaaan supervisi akademik  jadwalnya disusun bersama 

tim supervisor dan guru, dalam satu semester hanya satu kali. Ini 

berguna bagi kami, sehingga guru-guru sudah dapat mempersiapkan 

diri sebelum dilaksanakan supervisi. Kadang-kadang jadwalnya ada 

bergeser karena kesibukan kepala madrasah dan tim supervisor, akan 

tetapi hal itu bukan suatu masalah mengingat di dalam jadwal hanya 

mencantumkan hari.
10

 

Pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah dan tim 

supervisor  MA Daarul ‘Ulum Pati menerapkan langkah-langkah 

yang sistematis. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh waka 

bidang kurik’Ulum:   

Pada hari di mana kepala madrasah siap mensupervisi guru, 

maka kepala madrasah mengadakan pertemuan pra 

observasi. Pada kegiatan pra observasi ini, kepala madrasah 

melihat kelengkapan administrasi guru sekaligus membuat 

kesepakatan tentang materi apa yang akan diobservasi 

selama kegiatan belajar mengajar (KBM). Langkah  

selanjutnya adalah tahap observasi. Pada tahap ini kepala 

madrasah atau tim supervisor mengamati dengan seksama 
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 Hasil wawancara dengan Kepala MA DÂRUL Ulum Tamansari Pati 



104 
 

 

tentang cara mengajar guru di dalam kelas. Kepala 

madrasah atau tim supervisor juga membuat catatan-catatan 

kecil berkaitan dengan aktifitas belajar mengajar. Seperti 

apa penampilan guru dan bagaimana respon peserta didik 

dalam proses belajar mengajar menjadi perhatian serius 

kepala madrasah. Setelah kegiatan KBM selesai dilanjutkan 

dengan pertemuan post observasi. Kepala madrasah 

menunjukkan hasil pengamatannya selama KBM berjalan 

kepada guru. Kepala madrasah mengkonfirmasi catatan 

pengamatan yang sudah dibuat kepada guru dan melakukan 

diskusi. Dan langkah selanjutnya adalah tindak lanjut.
11

 

 

Pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah juga 

menggunakan teknik-teknik supervisi. Dalam pelaksanaan supervisi 

akademik kepala madrasah menggunakan teknik supervisi individual 

dengan pendekatan secara langsung. Kepala madrasah mensupervisi 

guru secara individual dan langsung melakukan kunjungan kelas 

sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Melalui kunjungan ini, 

kepala madrasah dapat mengetahui kesulitan yang dihadapi guru. 

Selain itu melalui kunjungan kelas ini dapat memberikan dorongan 

kepada guru agar meningkatkan kualitas cara mengajar yang 

dilakukan. Kemudian dengan melalui kunjungan kelas juga dapat 

membantu guru untuk mengubah cara mengajar menjadi lebih baik.
 

12
  

Pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah 

berpegang pada prinsip-prinsip supervisi yang ada. Prinsip 

humanistik dan kerjasama begitu nampak nyata di dalam 

pelaksanaan supervisi akademik. Hal ini  sebagaimana yang 

dikatakan oleh kepala MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati bahwa 
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selama ini hubungan antara seluruh komponen madrasah sangat baik. 

Kepala madrasah secara pribadi mengatakan bahwa jabatan kepala 

madrasah itu adalah tugas tambahan yang diamanahkan kepadanya. 

Guru-guru sudah memahami bahwa supervisi akademik merupakan 

salah satu tupoksi seorang kepala madrasah yang memang harus 

dilaksanakan. Kepala madrasah juga berusaha memberikan 

pemahaman yang benar kepada guru bahwa supervisi akademik  

pada hekekatnya adalah usaha untuk membantu  dalam mengelola 

pembelajaran di dalam kelas.
 13  

Hal yang senada juga dikatakan oleh waka bidang 

kurik’Ulum berikut: 

Hubungan guru-guru dengan kepala madrasah baik-baik 

saja. Begitu pula hubungan antara guru dengan guru juga 

baik-baik saja. Ibarat satu keluarga yang akrab dengan tetap 

saling menghargai dan menghormati satu dengan yang 

lainnya. Adanya pola hubungan yang akrab ini dapat 

membantu kelancaran dalam menjalankan tugas keguruan 

termasuk supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala 

madrasah.
 14 

 

Upaya yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam 

pelaksanaan supervisi meliputi penyusunan program tahunan, 

program semester, dan persiapan lainnya yang harus dipersiapkan 

oleh seorang guru, dan mengadakan kunjungan supervisi ke kelas 

serta  penyusunan laporan tindak lanjut hasil supervisi. Kepala 

madrasah melakukan supervisi terhadap semua komponen 

pendidikan madrasah. Pelaksanaan supervisi akademik yang 
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dilakukan oleh kepala madrasah lebih menekankan pada pembinaan 

terhadap kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa 

pelaksanaan supervisi yang dilakukan kepala madrasah adalah 

dengan teknik humanistik bukan mencari-cari kesalahan, tetapi 

sungguh-sungguh membantu guru untuk dapat bekerja yang lebih 

bagus dan terarah dalam melaksakan tugasnya.  

2) Sasaran Supervisi 

Pelaksanaan supervisi kepala madrasah juga memperhatikan 

bidang-bidang supervisi akademik yakni seluruh proses 

pembelajaran. Pelaksanaan supervisi akademik itu berkaitan dengan 

pembelajaran guru  di dalam kelas. Supervisi akademik berkaitan 

dengan kompetensi  pedagogik guru, penguasaan guru dalam 

menyampaikan materi di dalam  kelas, penggunaan media, cara 

evaluasi pembelajaran, metode  pembelajaran, penggunaan media 

pembelajaran maupun strategi yang digunakan oleh guru.
15

 

 Upaya kepala madrasah dalam pengembangan sumber daya 

guru termasuk guru muatan lokal keagamaan di MA Daarul ‘Ulum 

Tamansari Pati di antaranya adalah melalui pembinaan kemampuan 

guru dalam menguasai materi ajar, pembinaan kemampuan 

menguasai metode pembelajaran, kemampuan dalam teknik evaluasi.  

(1)  Upaya Pembinaan Kemampuan Guru dalam penguasaan materi 

ajar.  
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Berdasarkan temuan dari hasil penelitian, secara umum 

upaya yang dilakukan kepala madrasah MA Daarul ‘Ulum 

Tamansari Pati dalam pengembangan sumber daya guru guna 

meningkatkan penguasaan materi ajar, antara lain: guru 

mengikuti kegiatan musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), 

mengikuti Kelompok Kegiatan Guru (KKG), mengirim guru 

untuk mengikuti pelatihan dan penataran yang berhubungan 

dengan pengembangan profesionalisme guru. Usaha 

peningkatan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar 

harus dilakukan secara terus menerus baik oleh lembaga ataupun 

secara pribadi. Penguasaan terhadap materi pelajaran merupakan 

indikator yang sangat penting untuk menjadi guru yang 

professional.  

Berkaitan dengan upaya kepala madrasah dalam 

membina guru agar mampu mempersiapkan perangkat 

pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar melalui kegiatan-

kegiatan seperti pelatihan/penataran dan melalui kegiatan 

MGMP madrasah. Hal ini sebagaimana penjelasan yang 

diungkapkan oleh kepala madrasah MA Daarul ‘Ulum 

Tamansari Pati, berkenaan dengan pembinaan guru dalam 

mempersiapkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan 

materi ajar (Lembaran Kerja Siswa, media dan perangkat 

pembelajaran), bahwa:  

Kami mengarahkan agar guru mau berdiskusi dengan 

teman sesama pengasuh mata pelajaran yang sama dan 
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saling bertukar pikiran dan pengalaman, karena ada 

beberapa guru kami yang telah banyak mendapat 

pelatihan yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran 

serta melalui kegiatan MGMP.
 16

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

kepala madrasah  mengupayakan guru-guru terlibat dalam 

diskusi-diskusi di madrasah, mengirim guru untuk mengikuti 

pelatihan dan penataran, serta mendorong dan memotivasi guru 

agar dapat mengikuti MGMP. Hal ini bertujuan agar dapat 

berdiskusi untuk pendalaman materi pelajaran dan masalah-

masalah lain yang ditemukan dalam pembelajaran. Selanjutnya 

upaya kepala madrasah dalam meningkatkan sumber daya guru 

yaitu melalui memenuhi kebutuhan guru terhadap bahan ajar 

atau buku pelajaran dengan membeli atau mengusahakan buku-

buku sumber yang diperlukan untuk meningkatkan penguasaan 

materi pelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan 

oleh masing-masing guru. Upaya yang dilakukan ini adalah agar 

guru mempersiapkan materi dengan baik untuk dapat dijelaskan 

pada siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.  

(2) Upaya Pembinaan Kemampuan Guru dalam menggunakan 

Metode Pembelajaran  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurul kepala MA 

Daarul ‘Ulum Tamansari Pati menyatakan, bahwa:  

Metode mengajar disesuaikan dengan situasi dan 

kebutuhan siswa. Penggunaan metode belajar yang tepat 
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dan bervariasi menyebabkan siswa merasa antusias 

mengikuti pelajaran, sehingga ada siswa yang menyukai 

guru tertentu dan tidak menyukai guru yang lain.
 17 

 

Berkaitan dengan upaya kepala madrasah MA. Daarul ‘Ulum 

Tamansari Pati dalam pembinaan kemampuan guru dalam 

menggunakan metode pembelajaran yang efektif dan efesien, antara 

lain peningkatan bekal pengetahuan kepada guru pengiriman guru 

dalam kegiatan ilmiah seperti pelatihan, penataran dan diskusi 

sesama guru untuk meningkatkan kompetensi guru dalam 

menyelesaikan masalah pembelajaran yang dihadapi dalam 

menjalankan tugasnya. Hal ini dilakukan agar guru dapat melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakannya untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah 

Daarul ‘Ulum Tamansari Pati sebagai berikut: 

Selain kemampuan dalam materi ajar, yang tak kalah 

pentingnya adalah kemampuan guru terhadap model dan 

strategi pembelajaran pada PBM, sehingga kami selalu 

berupaya untuk meminta guru mengkoreksi pembelajaran 

yang dilakukan, agar guru dapat memperbaiki model dan 

strategi pembelajaran yang kurang baik dan mempertahankan 

yang sudah baik.
 18 

 

Sejalan dengan pernyataan kepala madrasah tersebut di atas, 

dapat diketahui bahwa kepala madrasah melakukan supervisi yang 

bertujuan antara lain untuk memantau proses pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru dalam upaya memperbaiki proses 
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pembelajaran yang sedang dilaksanakan oleh guru. Supervisi yang 

dilaksanakan ini juga untuk memperoleh data tentang kekurangan, 

kelebihan dan kelengkapan guru, baik dari proses pembelajaran 

maupun sisi administrasi yang dipersiapkan oleh guru. Dengan 

melakukan supervisi dalam kegiatan pembelajaran, kepala madrasah 

telah melakukan upaya pembinaan profesinal guru dalam 

melaksanakan program pembelajaran.  

(3)  Upaya Pembinaan Kemampuan Guru dalam Teknik Evaluasi 

Pembelajaran 

Selanjutnya berdasarkan penjelasan dari kepala madrasah 

MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati dapat diketahui, bahwa 

melalui supervisor, guru juga dibantu untuk memahami fungsi-

fungsi evaluasi, yaitu: Fungsi formatif, Fungsi sumatif, Fungsi 

diagnostik, yaitu evaluasi untuk mengungkapkan kesulitan 

belajar sehingga dapat diagnosis untuk program remedial.  Dari 

ketiga fungsi evaluasi yang paling banyak melibatkan supervisor 

adalah fungsi diagnostik. 

Berdasarkan temuan penelitian dari hasil wawancara 

dengan kepala madrasah MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati 

Nurul mengatakan bahwa: 

Sistem evaluasi yang saya terapkan di madrasah MA 

Daarul ‘Ulum Tamansari Pati, dimulai dari perencanaan 

evaluasi yang dikembangkan dan dirancang oleh guru. 

Pelaksanaan evaluasi yang sesuai dengan perencanaan 

dapat membantu guru dalam menindak lanjuti dari hasil 

belajar siswa”.
 19 
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3) Signifikansi 

Kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala 

madrasah terhadap guru dalam rangka meningkatkan kualitas proses 

belajar mengajar secara formal dilakukan dengan terjadwal. Untuk 

supervisi terhadap administrasi guru dilakukan setiap awal tahun 

atau menjelang semester, sedangkan untuk kegiatan belajar 

mengajar, kegiatan supervisi dilakukan pada hari-hari 

dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar. Keadaan ini 

memberikan gambaran bahwa kepala madrasah memanfaatkan 

waktu untuk kegiatan supervisi melalui pendekatan formal yakni 

secara terjadwal maupun pendekatan non formal yakni kapan saja 

pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Untuk itu, 

penggunaan waktu dalam kegiatan supervisi yang dikembangkan 

kepala madrasah seperti ini menuntut guru-guru untuk senantiasa 

siap setiap saat dilaksanakan supervisi oleh kepala madrasah. 

Kegiatan supervisi ini sangat mempengaruhi keberhasilan guru 

dalam meningkatkan proses belajar mengajar. 

 Dari hasil penelitian di lapangan dapat diketahui, bahwa 

pengaruh supervisi akademik yang dilakukan kepala madrasah 

terhadap guru dalam meningkatkan proses belajar mengajar sangat 

besar. Dalam hal ini supervisor yaitu kepala madrasah hendaklah 

mempunyai pengetahuan yang lebih dalam mengelola pembelajaran 

agar dapat membina guru-guru dan memecahkan masalah-masalah 
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pendidikan yang dihadapi guru agar tercapai tujuan pendidikan yang 

diharapkan 

c. Evaluasi Supervisi Akademik dalam Mengembangkan Kompetensi 

Profesional Guru di MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati 

Kepala madrasah MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati melakukan 

evaluasi dengan melaksanakan tindak lanjut dari hasil kegiatan 

supervisi. Tindak lanjut supervisi akademik sudah dilaksanakan 

sebagaimana yang seharusnya. Misalnya, ketika dalam proses KBM 

ditemukan kekurangan guru dalam penggunaan media  pembelajaran, 

maka tindak lanjut yang diberikan oleh kepala madrasah juga berkaitan 

dengan upaya peningkatan dalam penggunaan media pembelajaran 

supaya lebih menarik, menyenangkan, dan lebih mudah  dipahami oleh 

peserta didik. Begitu juga ketika dalam tahap observasi  KBM 

ditemukan kurang mampunya guru dalam memilih metode mengajar 

yang tepat. Maka tindak lanjut yang diberikan berupa pembinaan yang 

berkaitan dengan pemilihan metode mengajar supaya  lebih bervariatif 

(tidak monoton). Namun  satu hal yang perlu digaris bawahi adalah 

upaya tindak lanjut kepala madrasah terhadap guru  tetap berpegang 

pada prinsip-prinsip supervisi yang seharusnya, yakni demokratis, 

kekeluargaan, ilmiah, konstruktif dan lain-lain.
20

 

Di dalam kegiatan tindak lanjut diharapkan terjadi perubahan 

perilaku yang positif seorang guru yang pernah disupervisi. Perubahan- 

perubahan itu akan membawa seorang guru menjadi profesional dalam 
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mengajar dan mutu pendidikan serta kinerjanya akan meningkat. Yang  

perlu diperhatikan dalam kegiatan tindak lanjut ini harus ada kejelasan 

bagian mana yang harus diperbaiki oleh guru. Guru tidak selalu 

disalahkan karena kekurangannya. Namun kegiatan tindak lanjut lebih 

pada upaya memperbaiki kekurangan dan kesalahan guru.  

Berkenaan dengan tindak lanjut sebagai evaluasi supervisi 

akademik di MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati yang dilaksanakan, 

kepala madrasah mengatakan:  

Agar supervisi yang saya laksanakan membawa manfaat, maka 

setelah selesai pelaksanakan saya melaksanakan tindak lanjut. Sebagai 

tindak lanjut dari hasil supervisi, terlebih dahulu mempelajari instrumen 

yang sudah digunakan dan catatan-catatan penting saat supervisi 

berlangsung. Bila ada sifatnya pribadi, guru yang bersangkutan 

dipanggil secara individual untuk diberikan saran dan masukan 

sehingga guru lain tidak mengetahui. Hal ini untuk menjaga 

keharmonisan dan keakraban di madrasah ini. Tetapi kalau yang 

bersifat umum dapat dilakukan pada rapat evaluasi program atau selesai 

kegiatan supervisi untuk semua guru atau pada saat briefing. Selain 

pembinaan guru di madrasah, bertuk lainnya saya menyarankan guru 

agar aktif mengikuti kegiatan MGMP dan pelatihan (bila ada). Kegiatan 

tindak lanjut dari supervisi akademik merupakan hal yang penting 

karena akan dapat dirasakan oleh guru dalam upaya meningkatkan 

kompetensi yang dimilikinya. Hasil supervisi perlu ditindaklanjuti agar 

memberikan dampak yang nyata untuk meningkatkan profesionalitas 
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dan kinerja guru. Dampak nyata ini diharapkan dapat dirasakan 

masyarakat maupun stakeholders lainnya.
 21

  

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa setelah 

pelaksanaan supervisi, kepala madrasah melakukan tindak lanjut 

supervisi: 

Kepala madrasah memanggil guru yang di supervisi guna 

menandatangani hasil supervisi sebagai kelengkapan 

administrasi kepala madrasah. Lalu kepala madrasah 

menjelaskan hasil supervisi tentang kekurangan dan 

kelebihan guru yang bersangkutan. Kepala madrasah 

mengarahkan kepada guru tersebut agar selalu  meningkatkan  

kualitas  pembelajaranya,  dan  dalam  waktu  dekat  kepala 

madrasah    akan  memanggil  lagi,  untuk  pembinaan  secara  

pribadi. 

 

Adanya tindak lanjut dari kegiatan supervisi akademik yang  

dilaksanakan kepala madrasah salah seorang guru mengatakan:  

Bentuk tindak lanjut kepala madrasah adalah memberi 

pembinaan secara individu dengan dipanggil di ruang kepala 

madrasah apabila bersifat pribadi, guru diberi tahu tentang 

administrasi pembelajaran dan cara pengelolaan kelas, 

menyarankan untuk aktif dalam kegiatan MGMP, dan 

adapula yang diberi rekomendasi untuk mengikuti pelatihan 

baik di tingkat lokal maupun nasional kalau ada program dari 

pemerintah pusat supaya lebih baik mengajarnya.
22

 

 

Tujuan diadakannya kegiatan tindak lanjut hasil supervisi 

akademik terhadap guru agar  memberikan perubahan perilaku yang 

positif dalam melaksanakan tugas  di madrasah. Dalam pembinaan ini 

diharapkan guru dapat mengetahui kekurangan dan kelebihannya. 

Kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran agar diberitahukan 
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kepada guru untuk dapat diperbaiki.  Demikian juga dengan kelebihan 

yang dimiliki guru perlu juga disampaikan agar dapat dikembangkan. 

Konsep tindak lanjut supervisi akademik yang telah dilakukan  

kepala madrasah merupakan pemanfaatan dari hasil analisis supervisi 

yang telah dilakukan. Isi dari konsep tindak lanjut hasil supervisi 

berupa pembinaan, baik pembinaan langsung maupun pembinaan tidak 

langsung. Pembinaan langsung adalah pembinaan yang dilakukan 

terhadap hal-hal bersifat khusus, yang perlu perbaikan dengan segera 

dari hasil analisis supervisi. Dan pembinaan tidak langsung adalah 

pembinaan yang dilakukan terhadap hal-hal bersifat umum yang perlu 

perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. 

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh kepala madrasah 

dalam membina guru untuk meningkatkan proses pembelajaran. Cara 

tersebut  antara lain menggunakan secara efektif buku petunjuk bagi 

guru, buku teks secara efektif, mengembangkan teknik-teknik 

pembelajaran yang telah dimiliki, menggunakan metodologi yang luwes 

(fleksibel), menggunakan lingkungan sekitar sebagai media atau alat 

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

seksama, dapat bekerja sama dengan guru lain agar lebih berhasil. 

Kemudian memperkenalkan teknik pembelajaran modem untuk inovasi 

dan kreativitas layanan pembelajaran, dan menciptakan suasana 

pembelajaran yang kondusif. Jadi tindak lanjut dari hasil supervisi itu 

ada manfaatnya bagi guru dalam perbaikan proses pembelajaran. Dalam 
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pelaksanaan supervisi akademik terhadap guru, bukan suatu yang 

mudah tetapi bukanlah sesuatu yang sulit pula untuk dilakukan.  

Pelaksanaan supervisi akademik diperlukan suatu keterampilan 

seorang  kepala madrasah  sebagai supervisor pendidikan di 

madrasahnya. Kepala  madrasah  berperan dalam kegiatan meneliti 

situasi lingkungan pendidikan,  melalui pengumpulan dan pengolahan 

data, serta membuat simpulan hasil  penelitian.  Kemudian 

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara kooperatif  dengan pihak-

pihak yang disupervisi. Evaluasi dilakukan untuk  mengetahui 

kelebihan dan kekurangan serta mencari penyebab terjadinya  masalah 

untuk mencari solusi yang tepat. Selanjutnya melakukan tindak lanjut 

hasil penelitian, sehingga akan terjadi peningkatan kinerja dalam 

melaksanakan tugas. Dan yang terakhir dapat memberikan bimbingan 

dan bantuan kepada guru dalam upaya meningkatkan kinerja pihak 

yang disupervisi. 

Rangkaian terakhir dari  kegiatan supervisi akademik adalah 

pembuatan laporan. Laporan supervisi akademik dibuat setelah seluruh 

rangkaian kegiatan  supervisi akademik selesai dilaksanakan. Kegiatan 

yang dimaksud adalah perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut dari  

supervisi akademik. Instrumen-instrumen yang digunakan dalam 

supervisi akademik selanjutnya dikumpulkan, direkap dan dihitung 

nilainya. Jadi pendek kata laporan supervisi akademik dibuat 

berdasarkan rencana program dan rekapan hasil dari instrumen. 

Konkritnya, laporan supervisi akademik memuat pendahuluan, 
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deskripsi madrasah, tindakan supervisi, penutup, dan lampiran-

lampiran.
  

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh wakil kepala 

madrasah  bidang kurik’Ulum bahwa:  

Seluruh kegiatan madrasah yang dilaksanakan di madrasah 

ini selalu dibuat laporannya, termasuk juga supervisi 

akademik. Biasanya, saya selaku waka bidang kurik’Ulum 

mengumpulkan instrumen yang sudah diisi oleh tim 

supervisor dan kepala madrasah untuk selanjutkan dibuat 

rekapapitulasi hasil supervisi. Setelah rekapan hasil supervisi 

sudah jadi, selanjutnya saya menyerahkan kepada kepala 

madrasah beserta instumen-instrumen hasil supervisi untuk 

dijadikan bahan dalam pembuatan laporan supervisi 

akademik.
 23 

 

Untuk mengukur efektif tidaknya pelaksanaan supervisi 

akademik maka perlu adanya sebuah evaluasi, sebagaimana yang 

disampaikan oleh Nurul sebagai berikut: 

Evaluasi pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah itu 

saya rasa sangat penting untuk mengukur tingkat keberhasilan 

sebuah pendekatan, metode atau strategi supervisi yang saya 

lakukan. Hal ini bisa dilihat dari perubahan positif yang 

ditunjukkan oleh guru yang telah disupervisi. Jika tidak ada 

perubahan positif ini menunjukkan pendekatan maupun 

strategi supervisi yang saya terapkan tidak berhasil dan perlu 

adanya perubahan. Dengan supervisi yang saya lakukan guru-

guru lebih mempersiapkan pembelajaran.
 24

 

 

Dengan demikian, dengan adanya pelaksanaan supervisi 

akademik yang dilaksanakan oleh kepala madrasah, guru-guru yang 

disupervisi lebih  mempersiapkan pembelajaran baik dalam administrasi 

perangkat pembelajaran, pengelolaan kelas maupun evaluasi 

pembelajaran. 
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2. Hasil Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Melalui Supervisi 

Akademik Kepala MA Daarul ‘Ulum Taman sari Pati 

Setelah Kepala Madrasah Aliyah Daarul ‘Ulum melakukan 

progam supervisi, pelaksanaan, evaluasi supervisi akademik dan 

meneruskan dengan tindak lanjut maka dapat dilihat hasilnya apakah guru 

itu sudah memenuhi dalam tujuan supervisi akademik atau belum. Seperti 

apa yang disampaikan kepala Madrasah sebagai berikut; 

Setelah kami mengadakan tindak lanjut dengan membimbing para 

guru dan memberian pelatihan pelatihan lewat seminar dan selalu 

ikut MGMP maka disitu bisa dilihat perubahan peruhan guru, 

seperti penguasaan materi dan pola pikir dalam penyampaian 

pembelajaran.
25

 

 

Begitu juga dipaparkan oleh waka kurik’Ulum sebagai berikut; 

Guru guru disini itu setelah diadakan tindak lanjut oleh kepala 

madrasah yaitu dengan cara dibimbing dan diarahkan, diikutkan 

seminar, itu memang ada peningkatan,  lebih-lebih  pada 

penguasan materi, itu bisa kami ukur dengan hasil prestasi anak, 

nilai-nilai  anak   itu sudah dapat memenuhi KKM, dan anak anak 

dalam pembelajaran merasa senang, karena para guru dalam 

menyampaikan pembelajaran itu tidak membuat anak-anak jenuh, 

dan anak merasa senang, aktif dalam pembelajaran.
26

 

 

Hasil wawancara dengan kepala MA Daarul ‘Ulum Tamansari 

Pati sebagai berikut ; 

Tidak cukup penguasan materi saja tapi para guru disini kami 

tuntut untuk menguasai kompetensi dasar juga karena kompetensi 

dasar itu merupakan kemampuan  dan materi minimal yang harus 

dicapai peserta didik, tanpa guru menguasai kompetensi dasar 

maka anak anak didik tidak akan bisa mencapai pada kompetensi 

inti. 
27
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Berdasarkan penemuan penelitian hasil wawancara dengan waka 

kurik’Ulum mengatakan;  

Para guru  dalam pembelajaran kan harus membuat RPP didalam 

perencanaan itu pastinya sudah tertera kompetensi dasar dan 

kompetensi inti juga jadi para guru berpedoman pada RPP yang 

sudah ada kompetensi dasarnya, dan para guru walaupun tidak 

seratus persen minimal delapan puluh persen mereka sudah 

menguasai kompetensi dasar. 
28

 

 

Dengan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setelah kepala 

madrasah  MA Daarul ‘Ulum melakukan tindak lanjut maka para guru 

menjadi lebih baik dan profesional, lebih-lebih yaitu tentang penguasaan 

materi dan penguasaan kompetensi dasar. 

Dari penelitian hasil wawancara dengan kepala madrasah 

menyampaikan sebagai berikut:  

Untuk keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan sangat 

tergantung pada keberhasilan guru dalam merancang materi, 

untuk itu para guru kami harap setelah penguasan materi harus 

bisa mengembang materi dengan baik, agar peserta didik mudah 

untuk menerima materi yang disampaikan oleh guru.
29

  

 

Untuk keberhasilan anak didik dalam pembelajar itu tergantung 

juga penguasaan guru pada materi, sebagaimana yang disampaikan bu Eko 

yuli sebagai berikut; 

Sebagaian besar guru-guru disini sudah mengembangkan materi 

pembelajaran, yaitu dengan cara belajar dari internet, karena guru 

disini pontensial karena masih muda-muda, dan semangat selalu 

kreaktif dalam pengembangan materi pembelajaran.
30

 

 

Setelah supervisi akademik dilaksanakan sampai tindak lanjut 

diharapkan guru melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus 
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menerus dan memanfaatkan hasil reflesi untuk meningkatkan 

keprofesionalnya. 

Seperti hasil wawancara dengan waka kurik’Ulum sebagai 

berikut; 

Guru kami sudah mengembangkan keprofesionalnya secara 

berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan seperti 

mengikuti MGMP, mengikuti seminar, pertemuan KKG 

walaupun belum semua tapi sudah menuju kearah kesana.
31

 

 

Senada dengan apa yang disampaian oleh kepala sekolah sebagai 

berikut;  

Setelah kami mengadakan tindak lanjut keguru, saya arahkan para 

guru untuk selalu mengembangkan keprofesionalnya yaitu dengan 

cara mengikutkan seminar, aktif dalam MGMP dan pertemuan 

KKG.
32

 

 

Untuk mengukur keprofesional guru dilihat juga dari pengusaan 

guru terhadap teknologi informasi, komunikasi, karena teknologi 

komunikasi sangat penting didalam pembelajaran. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh ibu Eko Yuli sebagai berikut; 

Semua guru didalam pembelajaran semuanya memakai teknologi 

informasi, komunikasi yaitu dengan memakai internet, didalam 

mengembangkan materi ajar dan juga didalam mencari reprensi 

selain dari buku
33

. 

 

Hasil wawancara dengan kepala madrasah sebagai berikut; 

Guru harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Tidak boleh 

para guru ketinggalan informasi, apalagi untuk menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan guru haru bisa 

mengembangkan metode pembelajaran, yaitu dengan cara 

mengunakan teknologi informasi, komunikasi. Guru tidak boleh 

gaptek dengan teknologi informasi, komunikasi. Apalagi masa 

pademi ini, kegiatan belajar mengajar tidak bisa bertatap muka, 

mau tidak mau pembelajaran harus secara daring, contoh lewat 

                                                             
31

 Hasil wawancara dengan waka kurikulum 
32

 Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah 
33

 Hasi wawancara dengan guru bahasa Indonesia MA Daarul Ulum 
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aplikasi classroom dan aplikasi lainnya, jadi guru harus 

menguasai teknologo informasi dan komunikasi.
34

 

 

Sesuai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa guru-guru sudah 

menguasai materi dan mengembang materi sesuai kebutuhannya serta 

dapat mengembakan keprofesionalanya dan mengunakan teknologi 

informasi dan teknologi. 

C. Pembahasan 

1. Perencanaan Supervisi Kepala Madrasah MA Daarul ‘Ulum 

Tamansari Pati  dalam Meningkatkan Profesional Guru  

Salah satu tupoksi dari kepala madrasah adalah kepala madrasah 

sebagai penyelia (supervisor). Sebagai supervisor kepala MA Daarul 

‘Ulum Tamansari Pati mampu menyusun program supervisi kelas, 

pengawasan dan evaluasi pembelajaran. Salah satunya dikarenakan Kepala 

MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati memiliki kompetensi supervisi  

akademik yang memadai. Kompetensi supervisi akademik yang dimiliki 

oleh kepala madrasah ini dapat dilihat dari kemampuannya dalam: (1) 

merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan 

profesional guru. (2) menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap 

guru dalam rangka peningkatan professional  guru. 

Perencanaan program supervisi akademik kepala MA Daarul 

‘Ulum Tamansari Pati Pati dibuat setiap awal semester. Perencanaan 

supervisi akademik dimulai dengan menganalisis hasil supervisi akademik 

di tahun sebelumnya. Dari hasil analisis supervisi akademik tersebut 

disusunlah perencanaan program supervisi di tahun berjalan. Perencanaan 

                                                             
34 Hasil wawancara dengan kepala madrasah Daarul Ulum Tamansari Pati 
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program supervisi akademik dibuat dengan mempertimbangkan kondisi 

madrasah atau sumber daya madrasah yang ada. Sehingga perencanaan 

program supervisi akademik mudah pada tataran aplikasinya nanti. 

 Program supervisi akademik mempunyai fungsi sebagai pedoman  

dalam melakukan kegiatan dan sekaligus sebagai alat untuk mengukur 

keberhasilan pembinaan profesional. Dengan program yang baik, maka 

guru dan kepala madrasah dapat mengetahui masalah-masalah proses 

pembelajaran apa saja yang dihadapi, cara-cara apa saja yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi masalah itu dan pada akhirnya dapat 

mengetahui secara sistematis perubahan-perubahan positif apa saja yang 

telah terjadi dari waktu ke waktu. 

Program supervisi akademik mempunyai fungsi sebagai pedoman  

dalam melakuakan kegiatan dan sekaligus sebagai alat untuk mengukur 

keberhasilan pembinaan profesional. Dengan program yang baik, maka 

guru dan kepala madrasah dapat mengetahui masalah-masalah proses 

pembelajaran apa saja yang dihadapi, cara-cara apa saja yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi masalah itu dan pada akhirnya dapat 

mengetahui secara sistematis perubahan-perubahan positif apa saja yang 

telah terjadi dari waktu ke waktu.   

 Sesungguhnya tidak ada patokan baku mengenai hal ini, namun 

demikian semakin rinci dan operasional suatu program, tentu akan 

semakin baik karena akan membantu dan mempermudah supervisor di 

dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Oleh sebab itu 

program supervisi tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi supervisor di 
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dalam melakukan kegiatan supervisinya. Dengan adanya program 

supervisi akadamik, maka sudah tentu akan bermanfaat bagi supervisor 

antara lain pedoman pelaksanaan dan pengawasan akademik. Program 

supervisi akademik juga berguna untuk menyamakan persepsi seluruh 

warga madrasah tentang program supervisi akademik, dan penjamin 

penghematan serta keefektifan penggunaan sumber daya madrasah baik 

tenaga, waktu, dan biaya. 

Perencanaan program supervisi akademik kepala MA Daarul 

‘Ulum Tamansari Pati disusun dengan melibatkan wakil kepala madrasah 

bidang kurik’Ulum. Hal ini dilakukan tentunya dengan banyak 

pertimbangan. Waka bidang kurik’Ulum merupakan orang kedua di MA. 

Manahijul Daarul ‘Ulum Tamansari Pati. Waka bidang kurik’Ulum 

biasanya mengetahui banyak hal berkaitan dengan kegiatan belajar 

mengajar (KBM) yang ada di madrasah tersebut, sehingga dengan 

dilibatkannya waka bidang kurik’Ulum akan lebih memudahkan kepala 

madrasah dalam penyususnan perencanaan program supervisi akademik.  

Penyusunan perencanaan program supervisi akademik kepala MA. 

Daarul ‘Ulum Pati juga melibatkan guru-guru. Guru-guru tersebut adalah 

guru-guru senior yang mewakili rumpun mata pelajaran yang ada. Guru-

guru senior tersebut juga ditunjuk untuk menjadi anggota tim supervisor 

yang membantu kepala madrasah dalam perencanaan program dan  

pelaksanaan supervisi akademik. Tim supervisor dibekali dengan 

ketrampilan supervisi akademik sehingga mereka layak untuk 

mensupervisi guru. Hal ini dilakukan kepala madrasah untuk membantu 
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tugas kepala madrasah dalam melaksanakan supervisi akademi terhadap 

guru.  

Jadi, program manajemen supervisi di MA. Daarul ‘Ulum 

Tamansari Pati merupakan program yang dibuat oleh kepala madrasah, 

wakil kepala madrasah bersamaan dengan guru, program tersebut yaitu 

progam semester dan program tahunan. Program supervisi merupakan 

bagian dari program semester dan program tahunan. Program manajemen 

supervisi dilakukan  sesuai dengan jadwal yang tertera pada program. 

Penyusunan progam manajemen kepala sekolah di buat pada rapat  awal 

tahun pelajaran. Guru diminta rencana kegiatanya, untuk dihimpun dan 

dimasukkan dalam program sekolah dalam masa satu tahun.  Guru perlu 

mengetahui apa saja yang akan dilakukan dalam masa satu tahun,  

termasuk dalam menentukan program supervisi madrasah.  Keikut sertaan 

guru dalam menentukan program akan memperlancar pelaksanaan.  Guru  

juga diminta program-programnya untuk dirangkum ke dalam program 

madrasah. 

Jadwal pelaksanaan supervisi akademik merupakan bagian dari  

perencanaan program supervisi yang disusun oleh kepala madrasah 

bersama  waka bidang kurik’Ulum dan guru senior. Jadwal yang dimaksud 

adalah  jadwal pelaksanaan kunjungan kelas. Di dalam jadwal tersebut 

tidak  disebutkan tanggal pelaksanaan supervisi, namun cukup 

dicantumkan hari  pelaksanaannya. Artinya, dari jadwal yang ada seorang 

guru harus  mempersiapkan diri pada hari yang sudah ditentukan. Setelah 
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jadwal  supervisi akademik dibuat dan digandakan, selanjutnya jadwal 

tersebut di  sosialisasikan kepada semua guru.  

Instrumen supervisi juga mejadi bagian dari penyusunan 

perencanaan program supervisi akademik kepala MA Daarul ‘Ulum 

Tamansari Pati. Instrumen supervisi akademik yang dimaksud adalah 

instrumen kelengkapan administrasi pembelajaran guru, instrumen 

pengembangan silabus, instrumen penyususnan RPP, instrumen 

pengamatan pelaksanaan pembelajaran, dan instrumen penilaian. 

Instrumen supervisi merupakan patokan atau acuan dalam melaksanakan 

kegiatan supervisi yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Instrumen  

dibuat untuk memudahkan tugas supervisor dalam melakukan tindak lanjut 

dari hasil supervisi akademik nantinya.  

Administrasi PBM apabila diperinci terdiri dari beberapa 

komponen, yaitu: 1) program pengajaran dan program evalusi, 2) 

menyusunpersiapan harian/silabus, 3) evaluasi dan analisis evaluasi, 4) 

bimbingan dan penyuluhan, 5)  melaksanakan perbaikan dan pengayaan. 

Kelima jenis administrasi PBM termasuk penyajian program pengajaran 

ini harus benar-benar dikerjakan oleh guru guna tindak lanjut kegiatan 

pembelajaran yang paling pokok. 

Dari tahapan penyusunan perencanaan program supervisi akademik  

kepala MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati dapat diketahui bahwa 

penyusunan perencanaan program supervisi akademik sudah sistematis 

dan  komprehensif Sistematis berarti penyusunan perencanaan program  

tersebut sesuai dengan tahap-tahap yang seharusnya. Komprehensif berarti 
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penyusunan perencanaan program membahas komponen-komponen yang 

seharusnya. Jadi, pada tahap penyusunan perencanaan program supervisi 

akademik kepala MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati sudah  melaksanakan 

dengan sebaik-baiknya. Salah satu faktor penyebab tingginya kompetensi 

supervisi kepala  MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati adalah kemampuan 

kepala madrasah dalam merencanakan program supervisi akademik yang 

baik. Selama ini program supervisi akademik yang disusun oleh kepala 

madrasah dengan  mengacu pada aturan-aturan yang tertuang dalam 

standar pelayanan  minimal.   

Perencanaan supervisi akademik di MA Daarul ‘Ulum Tamansari 

Pati disusun secara sistematis dimulai dari penyusunan jadwal terprogram, 

penyusunan instrumen supervisi, personil yang terlibat dan materi ajar 

yang akan disampaikan. Kegiatan perencanaan merupakan tahap yang 

sangat penting dalam suatu kegiatan termasuk supervisi akademik. 

Kegiatan perencanaan menggambarkan apa yang akan dilakukan, siapa 

yang melakukan, bila mana, di mana, dan bagaimana melakukannya serta 

target pencapaiannya.  

Berdasarkan dari hasil temuan sebagaimana dipaparkan di atas, 

dapat diketahui bahwa kepala madrasah MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati 

telah membuat program perencanaan supervisi akademik. Perencanaan 

program supervisi akademik tersebut disusun bersama-sama dengan wakil 

kepala madrasah dan guru-guru senior, kemudian disosialisasikan melalui 

rapat guru. Progam tersebut berisi tentang perencanaan supervisi 
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akademik, pelaksanaan supervisi akademik, dan tindak lanjut hasil 

supervisi akademik. 

 Hal ini seperti yang diungkapkan oleh M. Ngalim Purwanto, 

perencanaan merupakan aktivitas memikirkan dan memilih rangkaian 

tindakan-tindakan yang tertuju pada tercapainya maksud-maksud dan 

tujuan pendidikan.
35

 Jadi, tujuan utama dari kegiatan perencanaan ini 

adalah untuk memudahkan pencapaian tujuan dari suatu kegiatan yang 

telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Di mana Kepala 

madrasah sebagai supervisor berperan penting sebagai fasilitator. Kepala 

sekolah memfasilitasi perencanaan, penyiapan instrumen, penyusunan 

jadwal, dan sosialisasi kepada seluruh guru dan personil yang terkait. 

2. Pelaksanaan Supervisi Akademik dalam Meningkatkan Kompetensi 

Propresional Guru di MA Daarul ‘Ulum Pati  

Kompetensi supervisi akademik kepala madrasah yang kedua 

adalah pelaksanaan supervisi akademik. Kepala MA Daarul ‘Ulum 

Tamansari Pati dan tim supervisor  pada tahap ini mengadakan janjian 

dengan guru yang akan disupervisi. Pada tahapan pra observasi kepala 

madrasah dan tim supervisor memeriksa administrasi pembelajaran guru 

menggunakan instrumen supervisi yang sudah disiapkan. Kepala madrasah 

melihat satu persatu adminstrasi pembelajaran guru mulai dari kalender 

pendidikan, program tahunan, program semesteran, perhitungan minggu 

efektif, silabus  pembelajaran, RPP, KKM, analisis butir soal evaluasi, dan 

                                                             

35
 M. Ngalim Purwanto, 2008, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Bandung: 

Remaja Rosdakarya, hlm. 16. 
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lain-lain. Dari  tahapan ini dapat diketahui bahwa tahapan awal 

pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah yakni supervisi 

administrasi pembelajaran guru  terlaksana dengan sangat detail.  

Setelah tahapan pra observasi selesai, kepala madrasah dan tim 

supervisor masuk  pada tahap observasi. Pada tahap ini kepala madrasah 

masuk ke dalam  kelas bersama guru yang sedang disupervisi. Kepala 

madrasah duduk di belakang kelas mengamati dan mencatat seluruh 

aktifitas pembelajaran dalam instrumen yang sudah disediakan. Bagaimana 

guru mengajar, media apa yang digunakan, metode apa yang diterapkan 

menjadi  fokus pengamatan kepala madrasah. Selain itu, interaksi antara 

guru  dengan peserta didik juga tidak lepas dari pengamatan kepala 

madrasah.  

Dari tahap ini juga diketahui bahwa kepala MA Daarul ‘Ulum 

Tamansari Pati benar-benar mengamati kegiatan belajar mengajar yang 

sedang berlangsung. Hal ini dilakukan tentunya untuk mengetahui di mana 

kelemahan dan kekurangan guru, sehingga memudahkan kepala madrasah 

dalam melakukan pembinaan. Selain itu dengan adanya observasi  

langsung ke dalam kelas, seorang guru juga akan merasa bahwa tanggung 

jawab kualitas pendidikan di madrasah ini menjadi tanggung jawab  

bersama.  Dan pada tahap akhir dari supervisi akademik adalah pertemuan  

tindak lanjut. Pertemuan tindak lanjut dilakukan dengan langsung setelah 

observasi di dalam kelas. Biasanya kepala madrasah mengajak guru yang 

bersangkutan ke ruang kepala madrasah untuk diperlihatkan catatan 

administrasi pembelajaran guru dan pengamatan di dalam kelas. Setelah 
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semuanya beres, maka guru dipersilahkan untuk menandatangani 

instrumen yang sudah ada. Dan pada kesempatan ini pula kepala madrasah 

memberikan pembinaan langsung sekiranya permasalahan yang dihadapi 

guru tidak terlalu berat. Namun jika masalah yang dihadapi guru dirasa 

berat dan memerlukan latihan bersama, maka kepala madrasah akan 

melakukan pembinaan secara kelompok, misalnya melalui workshop.  

Kepala MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati mampu menciptakan 

pola hubungan yang baik dengan seluruh warga madrasah. Pola hubungan 

ini dapat dilihat dalam keseharian dan dalam berbagai kegiatan yang ada di 

madrasah. Kepala madrasah mampu menempatkan dirinya dalam situasi 

dan kondisi yang ada. Kondisi  ini merupakan modal yang sangat berharga 

bagi terlaksananya seluruh program madrasah termasuk supervisi 

akademik.  Pola hubungan antara kepala madrasah dan guru yang baik 

inilah, yang menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan supervisi 

akademik.  Guru-guru tidak takut untuk disupervisi karena mereka 

memahami bahwa  supervisi akademik merupakan salah satu tupoksi 

seorang kepala madrasah yang harus dilaksanakan.    

Guru-guru juga memahami bahwa supervisi akademik kepala 

madrasah adalah untuk membantu mereka meningkatkan kemampuan diri 

dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Oleh karena itu, kepala 

madrasah harus menjaga pola hubungan ini selamanya. Supervisi 

akademik sebagai suatu kegiatan untuk dilakukan secara terencana, rutin, 

dan berkelanjutan membutuhkan situasi yang kondusif dalam setiap 

tahapannya. Situasi di mana setiap guru merasa nyaman tanpa merasa 
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disalahkan apalagi dihakimi oleh kepala madrasah. Untuk itu diperlukan 

cara berpikir dan bersikap yang kreatif supaya guru-guru tidak merasa 

digurui. Oleh kerenanya pelaksanaan supervisi akademik harus  didasarkan 

pada prinsip-prinsip yang seharusnya. Jika prinsip-prinsip ini senantiasa 

dipegang oleh kepala madrasah, maka para guru akan dengan senang hati 

melihat dan menerima bahwa ada kekurangan dan kelemahan yang harus 

diperbaiki dalam melaksanakan tugas. Dengan komunikasi yang baik dan 

harmonis di madrasah dapat menunjang tercapainya tujuan dan manfaat 

pelaksanaan supervisi akademik. Manfaat tersebut diantaranya untuk 

membangkitkan dan mendorong semangat guru untuk melaksanakan  tugas 

dengan sebaik-baiknya. Selain itu, guru juga kan berusaha melengkapi 

kekurangnya dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk media 

pembelajaran yang diperlukan untuk kelancaran proses belajar mengajar di 

madrasah.   

Berdasarkan gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa pola 

hubungan yang baik antara kepala madrasah dengan guru akan membawa 

pengaruh yang besar terhadap kesuksesan pelaksanaan program supervisi 

akademik. Dari gambaran pelaksanaan program supervisi yang ada, kepala 

MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati selalu berpegang pada prinsip supervisi 

diantaranya adalah ilmiah, objektif, humanis, kreatif, konstrutif, dan lain-

lain, sehingga hubungan yang terjalin benar-benar hubungan profesional.  

Supervisi akademik pada hakekatnya adalah hubungan seorang 

manusia dengan manusia yang lain. Supervisi akademik merupakan 

interaksi antara kepala madrasah dengan guru. Hubungan antara keduanya 
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dapat terjalin dengan baik, jika keduanya ada keinginan untuk 

menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Kepala madrasah 

dengan seluruh kewenangan yang ada tidak boleh berbuat semena-mena 

terhadap seluruh warga madrasah, termasuk kepada guru. Kepala 

madrasah berkewajiban untuk menjaga hubungan baik antar sesama. 

Menjaga hubungan merupakan salah satu perintah dalam agama.  

Dalam pelaksanaan supervisi yang telah dilaksanakan kepala 

madrasah MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati sudah berjalan dengan baik 

sesuai teori yang dikatakan Piet A. Sahertian juga menegaskan bahwa 

peranan kepala sekolah sebagai supervisor adalah membantu, memberi 

suport dan mengikut sertakan, dan juga memberikan kesempatan untuk 

guru-guru memiliki otonom dalam arti bebas mengembangkan diri sendiri 

atas kesadaran diri sendiri.
36

 

3. Evaluasi Supervisi Akademik dalam Meningkatkan Propresional 

Guru di MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati  

Kepala MA Daarul ‘Ulum Tamansari dalam evaluasi/pengawasan 

sudah bersifat kontinyu, objektif, transparan dan akuntabel. Pengawasanya 

bersifat preventif dalam arti pengendalian yang baik harus mampu 

mendorong  semua pekerjaan berfungsi sesuai tugasnya yang benar. 

Pengawasan ini merupakan suatu usaha pimpinan untuk  mengetahui 

semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja, khususnya  untuk 

mengetahui kelancaran kerja para pegawai dalam melakukan tugas  untuk 
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 Piet A. Sahertian, 2008, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam 

Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Jakarta,, hal.26. 
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mencapai tujuan.Tujuanya agar dapat diketahui tingkat pencapaian  tujuan 

dan menghindarkan tercapainya penyelewengan. 

Melalui kegiatan tindak lanjut ini diharapkan permasalahan yang 

muncul dalam pembelajaran dan berbagai langkah untuk membantu guru 

meningkatkan kualitas pembelajaran dapat dipecahkan di forum ini. Hal 

seperti ini sangat perlu untuk mendapat perhatian dalam rangka 

meningkatkan kinerja guru  dan kepala madrasah di madrasah ini. 

Mengingat kegiatan tindak lanjut merupakan lanjutan dari kegiatan 

pelaksanaan supervisi yang telah dilakukan.  

Dari seluruh tahapan supervisi akademik yang dilakukan oleh 

kepala MA Daarul ‘Ulum Tamansari Pati menunjukkan bahwa 

kemampuan kepala madrasah dalam hal supervisi akademik cukup 

mumpuni. Kemampuan tersebut bukan hanya dalam tataran teori, namun 

juga pada tataran implementasi. Sehingga hasil dari pelaksanaan supervisi 

akademik sesuai dengan harapan diselenggarakannya program.   

Hal ini sesuai dengan tugas kepala sekolah sebagai supervisor, 

yaitu kepala madrasah harus menguasai kompetensi supervisi akademik 

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah dan 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 

tentang Kepala Madrasah. Dengan melaksanakan supervisi akademik 

secara terprogram dan kontinyu akan dapat mengetahui kesalahan atau 

kelemahan guru dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya 

ditindaklanjuti yaitu melalui pembinaan dan mencari solusi untuk 
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memecahkan masalah yang dihadapi guru, agar pada akhirnya proses 

belajar mengajar di madrasah berjalan baik dan sekaligus akan dapat 

meningkatkan mutu pendidikan.   

Hasil manajemen supervisi akademik dalam meningkatkan 

professional guru   yang dilaksanakan oleh kepala madrasah MA Daarul 

‘Ulum Tamansari Pati sudah berjalan dengan baik tetapi kurang maksimal.  

Hasil manajemen supervisi akademik yaitu adanya peningkatan cara kerja 

guru, dan  meningkatnya profesionalitas guru. Hasil pelaksanaan supervisi 

guru  dicatat dalam catatan kegiatan supervisi guru.  Hasil penilaian 

dijadikan  bahan penilaian kinerja guru serta dijadikan bahan  pembinaan 

selanjutnya. 

4. Hasil Peningkatan Kompetensi profesional Guru di MA Daarul ‘Ulum  

Umpan balik kepala Madrasah Aliyah Daarul ‘Ulum  setelah 

menjalankan supervisi sesuai dengan harapan tujuan supervisi, yaitu 

membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan 

pembelajaran yang direncanakan bagi murid-muridnya. Kepala MA Daarul 

‘Ulum setelah mengadakan pelaksanaan supervisi dan tindak lanjut 

mengarahkan kepada guru untuk selalu mengikuti MGMP dan mengikuti 

seminar baik yang diadakan oleh madrasah sendiri atau yang berkaitan 

dengan dinas pendidikan. Dengan mengikuti MGMP, guru MA Daarul 

‘Ulum dapat memperluas wawasan dan pengetahuan guru kususnya 

penguasaan materi pembelajaran. 

Begitu juga dalam kegiatan belajar mengajar Kepala Madrasah 

Daarul ‘Ulum Tamansari Pati menuntut para guru untuk menguasi standar 
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kompetensi dan kompetensi dasar dan membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) dan didalam RPP ada standar kompetensi, kompetensi 

dasar sebagai acuan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan 

penguasaan KD dan standar kompetensi untuk mengetahui bahwa anak 

didik sudah mencapai standar kompetensi yang ditetapakan. 

Sesuai uraian diatas guru harus menguasai materi, menguasai 

standar kompetensi dan menguasai kompetensi dasar yang disampaikan 

kepala madrasah Daarul ‘Ulum tamansari pati itu  sudah baik dan sesuai 

dengan UU No 16 tahun 2007 tentang standar kompetensi. Di dalam 

kompetensi profesional  menyebutkan bahwa guru harus menguasai 

materi, standar kompetensi, kompetensi dasar. 

Upaya yang dilakukan Kepala MA Daarul ‘Ulum sudah sangat baik 

yaitu menuntut para guru MA Daarul ‘Ulum untuk menguasai standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. 

Materi pembelajaran merupakan salah satu hal yang penting dalam 

kegiatan belajar mengajar. Untuk merancang pembelajaran diperlukan 

pemikiran materi/bahan pembelajaran apa yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran dan mencapai kompetensi yang diinginkan, 

maka dari itu perlunya pengembangan materi pembelajaran. Adapun 

dalam pengembangan materi pembelajaran guru harus mampu 

mengidentifikasi materi pembelajaran dengan mempertimbangkan hal-hal 

yaitu; a. Pontensi peserta didik b. relevansi c. tngkat perkembangan fisik, 

intelektual, emosional, social dan spiritual peserta didik. d. kebermanfatan 

bagi peserta didik. e. Struktur keilmuan. f. aktualitas, kedalaman dan 
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keluasaan materi pembelajaran. Pengembangan materi   yang dilakukan 

guru MA Daarul ‘Ulum juga sudah baik, langkah langkah yang dilakukan 

oleh kepala madrasah dalam membimbing para guru supaya 

mengembangkan materi pelajaran sudah yaitu dengan cara menganjurkan 

guru untuk selalu mengikuti seminar, mengikuti MGMP, hingga akirnya 

dapat dilihat hasil supervisi akademik di MA Daarul ‘Ulum bahwa guru di 

MA Daarul ‘Ulum sudah mengembangkan materi dengan baik.  

Penilaian kinerja guru pada kompetensi profesional dilakukan 

secara pemantauan. Pada kompetensi profesional diharapkan guru 

melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus dan 

memanfaatkan hasil refleksi untuk meningkatkan keprofesian. Begitu juga 

kepala MA Daarul ‘Ulum juga mengarahkaan para guru untuk selalu 

mengembangkan keprofesionalannya baik itu dari internet maupun 

keaktifan didalam berorganisasi MGMP maupun KKG hingga ahirnya 

guru dapat benar benar menjadi guru professional. 

Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bukan hanya 

bagian dari tuntutan kompetensi guru, tetapi guru perlu dilatih menguasai 

teknologi infomasi dakomunikasi karena TIK dapat membantu proses 

menejemen pembelajaran. Dan memudahkan para guru untuk mengali 

informasi lebih dalam tetang materi pembelajaran yang disampaikan.Dan 

kepala MA Daarul ‘Ulum tamansari pati menganjurkan para guru supaya 

tidak gaptek terhadap teknologi informasi dan komunikasi untuk 

peningkatan kompetensi professional guru MA Daarul ‘Ulum. Setelah 

Kepala MA Daarul ‘Ulum menyarakan guru tidak gaptek teknolog 
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informasi dan komunikasi sekara guru MA Daarul ‘Ulum didalam 

penguasaan teknologi komunikasi dan informasi sudah lebih baik. Itu 

semua dibuktikan dalam kegiatan belajar mengajar para guru memakai 

teknologi informasi dan komunikasi. Lebih –lebih dimasa pandemic yang 

pembelajaran harus dilaksanakan secara daring.  

Dari hasil pembahasan diatas dapat kita Tarik sebuah teori bahwa 

setelah kepala MA Daarul ‘Ulum melaksanakan tindak lanjut dalam 

supervisi akademik maka hasil yang didapat yaitu guru dapat menguasai 

materi pembelajaran dengan baik, dan menguasai standar kompetensi serta 

mengembangkan materi, mengembangkan keprofesionalanya, 

menenguasai teknologi informasi dan komunikasi. Sesuai UU No 16 tahun 

2007 tentang standar kompetensi guru. Yaitu kompetensi professional 

bahwa guru harus menguasai struktur, konsep dan pola piker keilmuan 

yang mendukung pelajaran yang diampu, menguasai standar kompetensi 

dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, mengembangkan 

materi pembelajaran secara kreaktip, mengembangkan keprofesionalan 

secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang replektif, 

memanfaatkan teknonogi informasi dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri. 

D. Keterbatasan Penelitan 

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses 

penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan bisa menjadikan 

beberapa factor yang agar dapat untuk diperhatikan bagi peneliti peneliti yang 

akan dating dalam lebih menyempurnakan penelitiannya, karena penelitian ini 
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sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penelitian 

penelitian tersebut. Diantaranya sebagai berikut: 

1. Keterbatasan waktu untuk dalam mencari data karena baru masa 

pandemic.  

2. Wawancara kurang maksimal mengingat waktu penelitian harus 

memperhatikan kesehatan dalam rangka menyegah penyebaran covid 19. 


