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Nama Guru   :  

Guru Mapel    :  

Jumlah Jam TM/minggu :   

Semester/ Kelas  :  

Tahun Ajaran   :  2019/ 2020 

 

NO KOMPONEN KONDISI SKOR KET 
 

  ADA TIDAK 4 3 2 1 4 = SB 
3 = B 
2 = C 
1 = K 

1 Program Tahunan       

2 Program Semester       

3 Silabus        

4 RPP       

5 Kalender Pendidikan       

6 Jadwal Pelajaran       

7 Agenda Harian       

8 Daftar Nilai       

9 KKM       

10 Presensi/Daftar Hadir Siswa       

11 Buku Pedoman Guru       

12 Buku Teks Pelajaran       

 JUMLAH SKOR        

 NILAI        

48/48 x 100 

 

 

Pati, ………………….  
 

Guru yang disupervisi,     Kepala Madrasah, 

      , 

 

 
          

……………………….     Nurul Hidayati, S.Pd. 
 



Catatan:  

Telaah Administrasi Perangkat Pembelajaran 

 

Supervisi akademik dalam peningkatan pembelajaran perlu adanya telaah 

keberadaan perangkat pembelajaran. Setiap guru harus disupervisi terkait ada 

tidaknya perangkat pembelajaran yang dimiliki. Telaah administarsi pembelajaran 

oleh kepala/wakamad kurikulum sekolah/madrasah terkait dengan perangkat 

pembelajaran meliputu kepemilikan tentang: program tahunan, program 

semester, silabus, RPP dari setiap Kompetensi Dasar yang disajikan, kalender 

pendidikan, jadwal pelajaran, agenda harian, daftar nilai, penentuntan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM), presensi/daftar hadir peserta didik, buku pedoman 

guru, buku teks pelajaran, dan buku pengayaan. Setiap guru harus mempunyai 

perangkat pembelajaran ini tidak hanya sebagai pelengkap administrasi saja, 

akan tetapi benar-benar terkait dengan pelaksanaan tugas pembelajaran. Ketika 

guru mempunyai perangkat pembelajaran tersebut, berarti bahwa guru telah 

benar-benar mempersiapkan apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas 

sebagai guru profesional. Apabila hasil supervisi perangkat pembelajaran berniali 

dibawah baik, maka sudah tentu kepala sekolah/madrasah memberikan 

dorongan agar guru memiliki perangkat pembelajaran ini. 

  





 



 

 

 

 



 



 

Lampiran  

PEDOMAN WAWANCARA 

( INFORMAN KEPALA MADRASAH) 

 

IDENTITAS INFORMAN: 

NAMA : 

JABATAN : 

ALAMAT : 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Bagaimana ibu menyusun  program supervisi akademik ? 

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

akademik? 

3. Bagaimana tanggapan guru terhadap penyusunan program supervisi 

akademik yang ibu lakukan ? 

4. Bagaimana langkah-langkah ibu dalam melaksanakan supervisi akademik 

terhadap guru ? 

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

supervisi akademik  yang ibu lakukan ? 

6. Bagaimana ibu menerapkan pendekatan supervisi di dalam pelaksanaan 

supervisi akademik? 

7. Bagaimana ibu menerapkan teknik supervisi di dalam pelaksanaan supervisi 

akademik? 

8. Bagaimana pola hubungan antara kepala madrasah dengan guru dalam 

pelaksanaan supervisi akademik? 

9. Apakah pelaksanaan supervisi akademik yang  ibu  lakukan  sudah  sesuai  

dengan harapan? 

10. Sejauh mana manfaat supervisi akademik yang dilakukan kepala madrasah 

terhadap guru? 

11. Kendala-kendala seperti apa yang sering ibu hadapi dalam   pelaksanaan 



supervisi akademik  terhadap guru ? 

12. Bagaimana ibu mengatasi  kendala-kendala dalam pelaksanaan supervisi 

akademik terhadap guru ? 

13. Menurut  ibu  apa  yang  menjadi  faktor pendukung dalam pelaksanaan 

supervisi akademik kepala madrasah? 

14. Bagaimana ibu melaksanakan evaluasi dalam pelaksanaan supervisi 

akademik terhadap guru? 

15. Bagaimana  tanggapan  guru   terhadap pelaksanaan  supervisi  akademik     

yang ibu lakukan? 

16. Seperti   apakah   tindak  lanjut dalam pelaksanaan  supervisi  akademik    

yang ibu  lakukan? 

17. Bagaimana ibu menindaklanjuti hasil pelaksanaan supervisi akademik? 

18. Bagaimana  langkah-langkah tindak lanjut  supervisi   akademik   yang   

ibu lakukan? 

19. Bagaimana membuat laporan terkait pelaksanaan supervisi akademik   

yang dilakukan ? 

20. Kapan supervise akademik ibu laksanakan? 

21. Berapa kaliibu melaksanakan supervise akademik dalam dua semester? 

22. Strategi apa yang ibu laksanakan untuk meningkatkan professional guru? 

23. Apa guru mengikuti MGMP? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran  

PEDOMAN WAWANCARA 

( INFORMAN WAKA KURIKULUM) 

 

IDENTITAS INFORMAN: 

NAMA : 

JABATAN : 

ALAMAT : 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Bagaimana tanggapan ibu tentang supervisi akademik yang dilakukan oleh 

kepala madrasah ?  

2. Bagaimana penyusunan perencanaan program supervisi akademik  yang 

dilakukan oleh kepala madrasah ? 

3. Bagaimana  tanggapan ibu terhadap pelaksanaan supervisi akademik  kepala 

madrasah atau tim supervisor terhadap guru?  

4. Bagaimana langkah-langkah kepala madrasah dalam melaksanakan supervisi 

akademik?  

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

madrasah?  

6. Bagaimana kepala madrasah  menerapkan pendekatan supervisi di dalam 

pelaksanaan supervisi akademik?  

7. Bagaimana kepala madrasah  menerapkan teknik supervisi di dalam 

pelaksanaan supervisi akademik?  

8. Bagaimana pola hubungan antara kepala madrasah dengan guru dalam 

pelaksanaan supervisi akademik? 

9. Apakah supervisi akademik yang  dilaksanakan kepala madrasah terhadap 

guru sudah sesuai dengan harapan? 

10. Sejauh mana manfaat supervisi akademik yang dilakukan kepala madrasah 

terhadap guru ?  



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

pelaksanaan supervisi akademik terhadap guru ? 

12. Bagaimana upaya yang dilakukan kepala  madrasah dalam mengatasi 

kendala dalam pelaksanaan supervisi akademik ?  

13. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan supervisi akademik 

di madrasah ini ?  

14. Apa yang ibu sarankan kepada kepala madrasah supaya pelaksanaan 

supervisi akademik dapat berhasil dengan baik?  

15. Bagaimana kepala madrasah menindaklanjuti hasil supervisi akademik  

terhadap guru ?  

16. Bagaimana kepala madrasah membuat laporan pelasanaan supervisi 

akademik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran  

PEDOMAN WAWANCARA 

( INFORMAN GURU MAPEL) 

 

IDENTITAS INFORMAN: 

NAMA : 

JABATAN : 

ALAMAT : 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Bagaimana tanggapan Bapak tentang perencanaan program supervisi 

akademik yang dilakukan oleh kepala madrasah ?  

2. Bagaimana bentuk keterlibatan guru mapel dalam supervisi akademik kepala 

madrasah?  

3. Bagaimana tanggapan guru terhadap pelaksanaan supervisi akademik kepala 

madrasah?  

4. Bagaimana langkah-langkah kepala madrasah dalam melakukan supervisi 

akademik  terhadap guru mapel?  

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

6. Bagaimana kepala madrasah  menerapkan pendekatan supervisi di dalam 

pelaksanaan supervisi akademik?  

7. Bagaimana kepala madrasah  menerapkan teknik supervisi di dalam 

pelaksanaan supervisi akademik?  

8. Bagaimana pola hubungan antara kepala madrasah dan guru dalam 

pelaksanaan supervisi akademik?  

9. Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan kepala madrasah dalam 

pelaksanaan supervisi akademik ?  

10. Apakah pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan kepala madrasah 

atau tim supervisor sudah sesuai dengan harapan?  

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



pelaksanaan supervisi akademik terhadap guru mapel?  

12. Bagaimana upaya yang dilakukan kepala madrasah dalam mengatasi 

kendala dalam pelaksanaan supervisi akademik ? 

13. Bagaimana kepala madrasah menindaklanjuti hasil pelaksanaan supervisi 

akademik yang dilakukan terhadap guru ?  

14. Bagaimana  bentuk tindak lanjut yang dilakukan kepala  madrasah  dalam  

pelaksanaan supervisi akademik ? 

15. Kapan kepala madrasah melaksanakan supervise akademik? 

16. Strategi apa yang dipakai kepala madrasah dalam meningkatkan 

professional guru? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO WAWANCARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

1. Nama    : Jupri, S.Pd. 

2. Tempat/Tanggal Lahir : Blora, 03 Februari 1975 

3. Alamat    : Desa Plangitan  RT.09 RW.02 

  Kecamatan Pati  Kabupaten  Pati 

4. Agama    : Islam 

5. Riwayat Pendidikan   : 

a. SD Negeri Trembulrejo III Blora  Lulus Tahun 1989 

b. PAKET B Dinas Pendidikan Kab. Pati Lulus Tahun 2005 

c. Kesetaraan Syahadah setara Madrasah Aliyah  Kemenag Kab. Pati 

Lulus Tahun 2012 

d. S.1 Jurusan PAI UNWAHAS Semarang Lulus Tahun 2016 

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sungguh-sungguh untuk 

menjadikan periksa adanya. 

 

Pati, 10 September 2020 

Yang Membuat, 

 

 

 

Jupri, S.Pd. 

NIM. 18260000552 

 

   

 
    


