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Abstrak 

The purpose of this article is to describe: (1) Supervision of learning in the modern 

Darussalam Gontor campus 6 riyadhatul mujahidin konawe selatan, its forms, objectives 

and how they are implemented. Data collection was carried out through direct observation, 

interviews with the principal of the Pondok Modern School of Darussalam Gontor, 

Campus 6, Riyadhatul Mujahidin Konawe Selatan. Analyze data descriptively. Based on 

data analysis, it can be concluded as follows; In the implementation of learning 

supervision at the Pondok Modern Darusslam Gontor Campus 6 Riyadhatul Mujahidin is 

not only carried out by the principal, but also given authority to semi-senior teachers, 

namely teachers who have served for at least five years. 
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PENDAHULUAN 

Supervisi pembelajaran atau yang lebih dikenal dengan pengawasan pembelajaran 

memiliki konsep dasar yang saling berhubungan. Dalam konsep dasar supervisi 

pembelajaran dijelaskan beberapa dasar-dasar tentang konsep supervisi pembelajaran itu 

sendiri. Pembelajaran berbeda dengan mengajar, pembelajaran adalah suatu proses 

pendewasaan yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didik dengan 

memberikan stimulus positif yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Supervisi pengajaran ialah kegaiatn kepengawasan yang ditujukan untuk 

memperbaiki kondisi-kondisi, baik personal maupun material, yang memungkinkan 

terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi tercapainya tujuan pendidikan 

(Purwanto, 2009: 89). 

Pembelajaran haruslah diawasi atau disupervisi mulai dari 

perencanaan,pelaksanaan, dan umpan balik oleh supervisor yang dapat disebut sebagai 

kepala sekolah dan pengawas-pengawas lain yang ada di institusi pendidikan. 

Pengawasan di sini adalah pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja para 

pendidik dan pegawai sekolah lainnya dengan cara memberikan pengarahan-pengarahan 

yang baik dan bimbingan serta masukan tentang cara atau metode mendidik yang baik 

dan profesional. 

Perkembangannya supervisi pembelajaran memberikan pengaruh yang baik pada 

perkembangan pembelajaran di Indonesia sehingga para pendidik memiliki kemampuan 

mendidik yang kreatif, aktif, efektif dan inovatif. Dan dengan adanya mata kuliah 



supervisi pembelajaran pada institusi yang bergerak dalan bidang pembelajaran akan 

lebih menunjang para mahasiswa untuk mengetahui bagaimana mengawasi atau 

mensupervisi pada pembelajaran yang baik. 

Kegiatan utama pendidikan di sekolah dalam rangka mewujudkan tujuannya adalah 

kegiatan pembelajaran., sehingga seluruh aktivitas organisasi sekolah bermuara pada 

pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu salah satu tugas kepala 

sekolah adalah sebagai supervisor, yaitu mencupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh 

tenaga kependidikan (guru) (Mulyasa, 2009: 111). 

Supervisi akademik terdapat dua dimensi kegiatan yang dapat disupervisi yaitu 

dimensi manajerial dan pedagogis. Pada dimensi manajerial, kegiatan pemantauan, 

pembinaan, dan penilaian penerapan delapan standar nasional pendidikan berurusan 

dengan langkah perencanaan, pelaksanaan, pemantauan mutu pelaksanaan, dan perbaikan 

kegiatan berkelanjutan mengenai kegiatan pembelajaran. Pemantauan, pembinaan, dan 

penilaian dalam menerapkan delapan standar pendidikan nasional dari sisi akademik 

menyangkut bagaimana pendidik memfasilitasi siswa belajar. Hal ini berkaitan dengan 

pemahaman dan keterampilan pendidik dalam memfasilitasi siswa belajar. Mengukur 

pemahaman konsep pedagogis dalam perencanaan belajar, pelaksanaan, dan umpan balik 

(Rahmat, 2010: 2). 

Upaya peningkatan profesional guru adalah melalui supervisi pengajaran. 

Pelaksanaan supervisi pengajaran perlu dilakukan secara sistematis oleh kepala sekolah 

dan pengawas sekolah bertujuan memberikan pembinaan kepada guru-guru agar dapat 



melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, baik kepala 

sekolah dan pengawas menggunakan lembar pengamatan yang berisi aspek-aspek yang 

perlu diperhatikan dalam peningkatan kinerja guru dan kinerja sekolah. Untuk 

mensupervisi guru digunakan lembar observasi yang berupa alat penilaian kemampuan 

guru (APKG), sedangkan untuk mensupervisi kinerja sekolah dilakukan dengan 

mencermati bidang akademik, kesiswaan, personalia, keuangan, sarana dan prasarana, 

serta hubungan masyarakat. 

Implementasi kemampuan professional guru mensyaratkan guru agar mampu 

meningkatkan peran yang dimiliki, baik sebagai informatory(pemberi informasi), 

organisator, motivator, director, inisiator (pemrakarsa inisiatif), transmitter (penerus), 

fasilitator, mediator, dan evaluator sehingga diharapkan mampu mengembangkan 

kompetensinya. 

Mewujudkan kondisi ideal di mana kemampuan professional guru dapat 

diimplementasikan sejalan diberlakukannya otonomi daerah, bukan merupakan hal yang 

mudah. Hal tersebut lantaran aktualisasi kemampuan guru tergantung pada berbagai 

komponen system pendidikan yang saling berkolaborasi. Oleh karena itu, keterkaitan 

berbagai komponen pendidikan sangat menentukan implementasi kemampuan guru agar 

mampu mengelola pembelajaran yang efektif, selaras dengan paradigma pembelajaran yang 

direkomendasiklan Unesco, “belajar mengetahui (learning to know), belajar bekerja (learning 

to do), belajar hidup bersama (learning to live together), dan belajar menjadi diri sendiri 

(learning to be)”. 



Guru juga perlu membekali diri dengan pengetahuan tentang administrasi 

pendidikan dalam menghadapai siswa yang berneka ragam. Karena tugas guru tidak 

hanya sebagai pengajar, tetapi sekaligus sebagai administrasi yang akan membuat 

laporan hasil kinerjanya dalam pembelajaran. Maju dan mundur sebuah bangsa 

tergantung pada keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode 

deskriptif. Data dikumpulkan dengan cara observasi langsung, wawancara dan studi pustaka. 

Kemudian data yang telah dikumpulkan dapat disimpulkan sehingga penulis mendapatkan 

jawaban dari masalah yang dibahas. 

PEMBAHASAN 

Dilihat dari sudut pandang etimologi supervisi berasal dari kata super dan vision yang 

masing-masing kata itu berarti atas dan melihat. Jadi secara etimologis, supervisi adalah 

melihat dari atas. Pengertian itu merupakan arti kiasan yang menggambarkan suatu posisi 

dimana yang melihat berkedudukan lebih tinggi dari pada yang dilihat. Hal ini dapat diartikan 

bahwa kegiatan supervisi dilakukan oleh atasan kepada bawahan. 

Pelaksanaan supervisi atau pengawasan di setiap organisasi memiliki peran yang cukup 

penting. Supervisi juga merupakan kegiatan pengawasan tetapi sifatnya lebih human, 

manusiawi. Kegiatan supervisi bukan mencari-cari kesalahan tetapi lebih banyak 

mengandung unsur pembinnaan, agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi dapat 

diketahui kekurangannya (bukan semata - mata kesalahannya) untuk dapat diberitahu bagian 



yang perlu diperbaiki. Supervisi dilakukan di setiap lini organisasi, termasuk organisasi di 

dalam ranah pendidikan, salah satunya adalah sekolah/madrasah. 

Kepala Madrasah sebagai pimpinan di madrasah menurut Peraturan Menteri Agama 

Nomor 29 Tahun 2014 mempunyai tugas merencanakan, mengelola, memimpin dan 

mengendalikan program dan komponen penyelenggaraan pada madrasah berdasarkan standar 

nasional pendidikan. Kompetensi yang harus dimiliki Kepala Madrasah mencakup 

kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi 

supervisi dan dan kompetensi sosial. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 

Tahun 2007 menetapkan kompetensi supervisi kepala madrasah meliputi : 

1. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme 

guru; 

2. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan 

supervisi yang tepat; 

3. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru. 

Sahertian (2008) mengatakan bahwa supervisi adalah bantuan yang diberikan untuk 

memperbaiki situasi belajar mengajar yang  lebih baik. Dijelaskan bahwa situasi belajar 

mengajar di sekolah akan lebih baik tergantung pada keterampilan supervisor sebagai 

pemimpin. Kepala Madrasah merupakan pimpinan di dalam lingkungan Madarsah. Dimana 

seorang kepala madrasah memiliki peran strategis dalam memberi bantuan kepada guru-guru 

dalam menstimulir guru-guru kearah usaha mempertahankan suasana belajar mengajar yang 



lebih baik. Pelaksanaan proses pembelajaran di kelas tidak selamanya memberikan hasil yang 

sesuai dengan yang diinginkan, ada saja kekurangan dan kelemahan yang dijumpai dalam 

proses pembelajaran, maka untuk memperbaiki kondisi demikian peran supervisi pendidikan 

menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. 

Pelaksanaan supervisi bukan untuk mencari kesalahan guru tetapi pelaksanaan 

supervisi pada dasarnya adalah proses pemberian layanan bantuan kepada guru untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar yang dilakukan guru dan meningkatkan kualitas hasil 

belajar. Supervisi bukanlah kegiatan sesaat seperti inspeksi, tetapi merupakan kegiatan yang 

kontinu dan berkesinambungan sehingga guru-guru selalu berkembang dalam mengerjakan 

tugas dan mampu memecahkan berbagai masalah pendidikan dan pengajaran secara efektif 

dan efisien. 

Adapun tujuan dari supervisi pendidikan adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. 

2. Mengendalikan penyelenggaraan bidang teknis edukatif di sekolah sesuai dengan 

ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. 

3. Menjamin agar kegiatan sekolah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

sehingga berjalan lancar dan berhasil secara optimal. 

4. Menilai keberhasilan sekolah dalam pelaksanaan tugasnya. 

5. Memberikan bimbingan langsung untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan, serta 

membantu memecahkan masalah yang dihadapi sekolah sehingga dapat dicegah kesalahan 

yang lebih jauh. 



Kepala madrasah sebagai supervisor dituntut untuk pandai berkomunikasi intim 

dalam rangka menggali data dari guru dan siswa, meneliti, mencari dan menentukan syarat-

syarat mana saja yang diperlukan bagi kemajuan sekolah sehingga tujuan-tujuan pendidikan 

di sekolah itu semaksimal mungkin dapat tercapai. Kepala madrasah di samping sebagai 

administrator yang pandai mengatur dan bertanggung jawab tentang kelancaran jalannya 

proses belajar mengajar, ia juga harus pandai dalam menjalankan tugasnya sebagai 

supervisor. 

Menurut Sahertian (2008) ada beberapa prinsip supervisi yang perlu dijadikan acuan 

bagi kepala madrasah yaitu sebagai berikut: 

a. Ilmiah (Objrktif, berdasarkan kenyataan/realita atas dasar data dan fakta, 

terencana,kontinue dan sistematis) 

b. Demokratis (akrab, hangat, menjunjung tinggi martabat guru, kesejawatan/kemitraan) 

c. Kerja sama (sharing idea, sharing of experie nce, motivasi tumbuh bersama) 

d. Konstruktif dan kreatif (memotivasi, suasana menyenangkan, menumbuhkan kreativitas, 

tidak menakutkan/menegangkan) 

Efektifitas dari fungsi dan tanggung jawab kepala madrasah sebagai supervisor 

ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah itu sendiri dalam mensinergikan seluruh personal 

yang ada di dalam madrasah tersebut. 

 

 



FUNGSI SUPERVISI 

Supervisi pembelajaran memiliki fungsi penilaian (evaluation) yaitu penilaian kinerja 

guru dengan jalan penelitian, yakni mengumpulkan informasi dan fakta-fakta mengenai 

kinerja guru dengan cara melakukan penelitian. Kegiatan evaluasi dan penelitian ini 

merupakan usaha perbaikan (improvement), sehingga berdasarkan data dan informasi yang 

semestinya, sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja guru dalam pembelajaran (Sagala, 

2010: 105-106). Sedangkan menurut Imron (2011:12), fungsi supervisi pembelajaran adalah 

menumbuhkan iklim bagi perbaikan proses dan hasil belajar melalui serangkaian upaya 

supervisi terhadap guru-guru dalam wujud layanan professional. 

Lebih rinci Masaong (2013:80 menyatakan, fungsi supervisi pembelajaran mencakup: 

a. penelitian,  

b.  perbaikan,  

c. pembinaan,  

d. pengembangan,  

e. koordinasi,  

f. memotivasi, 

g. penilaian.  

Dari pendapat tersebut jelaslah bahwa fungsi supervisi pembelajaran sebagai bentuk 

upaya dalam perbaikan dan pengembangan bagi profesionalisme  guru melalui 

penelitian dan penilaan dari supervisor. 

 



PERMASALAHAN DAN SOLUSI PELAKSANAAN SUPERVISI 

Pelaksanaan supervisi pembelajaran pada dasarnya masih memiliki banyak kendala 

atau permasalahan yang perlu disikapi oleh para pemerhati pendidikan. Sehingga kegiatan 

supervisi dapat terlaksana dengan efektif dan menunjukan produktifitas 

yang tinggi. Yang pada ujung imlementasinya supervisi pembelajaran diharapkan 

dapat mengangkat kulitas pendidikan di negara ini. Asmani (2012) mengemukakan, beberapa 

kendala dalam pelaksanaan supervisi yaitu:  

(1) kurangnya gairah keilmuan guru,  

(2) pemimpin yang kurang berwibawa,  

(3) lemahnya kreativitas,  

(4) mengedepankan formalitas, mengabaikan esensi,  

(5) kurangnya fasilitas. 

Menurut Masaong (2013), dewasa ini kegiatan supervisi oleh sebagian supervisor 

(pengawas) masih berorientasi pada pengawasan (kontrol) dan obyek utamanya adalah 

administrasi, sehingga suasana kemitraan antara guru dan supervisor kurang tercipta dan 

bahkan guru secara psikologis merasa terbebani dengan pikiran untuk dinilai. Padahal 

kegiatan supervisi akan efektif jika perasaan terbebas dari berbagai tekanan diganti dengan 

suasana pemberian pelayanan serta pemenuhan kebutuhan yang bersifat informal. 

 



Hasil penelitian Masaong tahun 2012 menyimpulkan bahwa pelaksanaan supervisi 

belum efektif meningkatkan kemampuan profesional guru dalam pembelajaran. Selain itu, 

tingkat pengetahuan pengawas tentang konsep-konsep supervisi pembelajaran modern perlu 

dioptimalkan. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 12 tahun 

2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas dan Kualifikasi Akademik yang menjadi 

persyaratan utama pengawas profesional diharapkan posisi pengawas sebagai gurunya guru 

dan mitra kerja utama kepala sekolah dalam pengembangan sekolah semakin efektif. 

Demikian juga Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007 tentang Standar 

Kompetensi Kepala Sekolah. Dalam peraturan tersebut kepala sekolah harus memiliki salah 

satu kompetensi yakni supervisi akademik. 

Dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran di Pondok Modern Darusslam Gontor 

Kampus 6 Riyadhatul Mujahidin tidak hanya dilakukan oleh kepala sekolah, tapi juga 

diberikan wewenang kepada guru-guru semi senior, yaitu guru-guru yang telah mengabdi 

paling sedikit selama lima tahun. 

Pelaksanaan supervisi pembelajaran di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 

6 riyadhatul Mujahidin dilaksanakann setiap hari oleh petugas supervisi, dan yang menjadi 

petugas supervisi adalah guru senior dan guru-guru semi senior yang mendapatkan jadwal 

sebagai petugas supervise pada hari tersebut. 

 

 



Kegiatan supervisi di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 6 Riyadhatul 

Mujahidin Konawe Selatan, ada beberapa bentuk yaitu : 

a.  Naqd Tadris 

Naqd Tadris bertujuan untuk melihat, menilai dan mengevaluasi cara mengajar 

seorang guru, yang mana dalam pelaksanaanya petugas supervisi melihat dan 

memperhatikan proses belajar mengajar yang berlangsung di dalam kelas dimana guru 

tersebut megajar. 

b. Muroqobatu -1- Fusul 

Muroqobatu -1- Fusul bertujuan agar  proses belajar mengajar di seluruh ruang kelas 

berjalan dengan efektif, mulai dari kehadiran gurunya, kesiapan murid-murid sampai pada 

kebersihan ruang kelas dan sekitarnya, sehingga tidak ada hal-hal yang menggagu 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. 

c. Taftisyu -l- I’dad Al-Fuja’i 

Taftisyu -l- I’dad Al-Fuja’I bertujuan agar seluruh guru sudah mempersiapkan segala 

sesuatunya sebelum mengajar, dalam pelaksanaanya petugas supervisi berkeliling 

mengecek persiapan mengajar seluruh guru. 

Setelah melaksanakan tugasnya, petugas supervisi kemudian melaporkan hasil dari 

kegiatan supervisi yang telah dilaksanakan kepada  kepala sekolah, Kemudian bagi guru-

guru yang tidak melaksanakan tugas mengajarnya dengan baik akan dievaluasi pada hari 

itu juga sehingga diharapkan kepada guru tersebut agar lebih baik lagi dalam mengajar, 

dan bisa mengambil pembelajaran dari evaluasi tersebut. 

 

 



KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran di Pondok Modern Darusslam Gontor 

Kampus 6 Riyadhatul Mujahidin tidak hanya dilakukan oleh kepala sekolah, tapi juga 

diberikan wewenang kepada guru-guru semi senior, yaitu guru-guru yang telah mengabdi 

paling sedikit selama lima tahun. 

Pelaksanaan supervisi pembelajaran di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 

6 riyadhatul Mujahidin dilaksanakann setiap hari oleh petugas supervisi, dan yang menjadi 

petugas supervisi adalah guru senior dan guru-guru semi senior yang mendapatkan jadwal 

sebagai petugas supervise pada hari tersebut. 

Kegiatan supervisi di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 6 Riyadhatul 

Mujahidin Konawe Selatan, ada beberapa bentuk yaitu : 

d.  Naqd Tadris 

e. Muroqobatu -1- Fusul 

f. Taftisyu -l- I’dad Al-Fuja’i 

Setelah melaksanakan tugasnya, petugas supervisi kemudian melaporkan hasil dari 

kegiatan supervisi yang telah dilaksanakan kepada  kepala sekolah, Kemudian bagi guru-

guru yang tidak melaksanakan tugas mengajarnya dengan baik akan dievaluasi pada hari 

itu juga sehingga diharapkan kepada guru tersebut agar lebih baik lagi dalam mengajar, 

dan bisa mengambil pembelajaran dari evaluasi tersebut. 
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