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ABSTRAK

Ade Aisyah, dkk. "Optimalisasi Pelaksanaan Supervisi Akademik
Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru
Madrasah (Studi Deskriptip Kualitatif Pada
Madrasah Aliyah Negeri 1 Dan 2Garul)"

Madrasah memegang peran yang sangat penting dalam upaya
mer-ringkatkan sumber daya manusia. Keberhasilan madrasah, sangat
ditentukan oleh gurunya melalui kinerjanya pada tataran
institusional. Dalam kontek itu, supervisi terhadap guru madrasah
menjadi sangat penting karena dengan supervisi ini dapat
mengembangkan kompetensi guru, baik kompetensi pedagogik,
kepribadian, sosial dan profesionalnya. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif. Prosedur per.gumpulan data dilakukan melalui
observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pelaksanaan supervisi
akademik pada guru madrasah Aliyah negeri 1 dan Garut sudah
berjalan dengan baik dengan mengimplementasikan teori manajernen
moderry yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta
pengawasan. Namun demikian dalam banyak hal masih harus terus
ditingkatkan sehingga tidak terjebak dengan rutinitas dan dapat
menunjukan pola pembinaan kompetensi guru yang berarti. Oleh
sebab diperlukan pembinaaan yang lebih intensif dengan
merrerapkan konsep supervisi akademik yang tidak saja dapat
mencerdaskan guru juga dapat menerapkan nilai-nilai transenden
seperti yang telah diajarkan oleh para salafussolih dalam membina
umatnya dengan berdasarkan pada pesan Ilahiyyah, yakni: Lillah,
U sttt n tun H as nn ah, B il -hikm ah, M nui dz oh h n s nn ah dan Muj n d al ah.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Perencanaan program supervisi akadernik pada Madrasah

Aliyah Negeri 1 dan 2 Garut tersusun dengarr baik, sistematis dan
terprogram bahkan memperhatikan keadaan dan kemungkinan yang
akan terjadi pada masa depan. Untuk membuat perencanaan yang
sistematis, maka perencanaan program supervisi akademik pada
pada kedua madrasah ini telah disusun secara rapih dengan
melibatkan kepala madrasah, wakil kepala rnadrasaah bidang
kurikulum, dan guru senior Pereucanaan yang telah dibuat
dikomunikasikan dengan para guru baik dalam forum rapat,
pertemuan khusus, bahkan dalam pertemuan informal di lingkungan
madrasah.

Pelaksauaan Supervisi Akademik pada Madrasah Aliyah
Negeri 1 dan 2 Garut Tahun Pelajaran 2017/201,8 vang disusun
berdasarkan hasil evaluasi dan analisis dokumen program
pembelajaran. Guru diharapkan mengadakan perbaikan sekaligus
peningkatan mutu proses dan output proses pembelajaran langsung
yang dilaksanakan guru-guru mata pelajaran di kelas yang
diindikasikan dengan adanya perbaikan secara rnenveluruh terhadap
: Pengembangan Rencana pembelajaran, Pelaksanaan Pembelajaran
dan evaluasi Pembela jar an.

Optimalisasi pelaksanaan supervisi akademik pada kedua
madrasah ini dilakukan dengan cara menjadikan nilai-nilai ketuhanan
sebagai dasar dan motivasi yang menggerakan pelaksanaan
pembinaan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap
evaluasi dan pengawasan. Artinya pelaksanaan supervisi akademik
tidak saja mencerdaskan dan mentrampilkan guru tetapi yang lebih
bermakna lagi dalam proses pembinaannya tenaga supervisor
rnenerapkan nilai-nilai transeuden seperti yang telah diajarkan oleh

para salafussolih dalam membina umatnya dettgan berdasarkan pada

pesan Ilahiyyah, yakni: Lillah, Uswntttn Hnsnnnh, Bil-hibnah, Mauidzoh
hasnnah dan Mujadalnh.

Hasil Evaluasi supervisi akademik yang dilakukan terhadap
guru diikuti langkah tindak lanjut yang berupa workshop dan
tindakan perbaikan dan pencegahan. Tindak lanjut ini akan
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memberikan rekomendasi atas hasil kegiatan evaluasi pembinaan
kompetensi guru. Perumusan tindak lanjut hasil evaluasr supen,isi
akademik pada Madrasah A1i;23fi Negeri 1 dan 2 Garut dilaksanakan
secara berjenjang, biasanya dilakukan di awal dan akhir semester
menjelang liburan atau kadang dilakukan dilakukan secara
mendadak.

B. Rekomendasi
Berdasarkan hasil temuan, analisis, dan pembahasan mengenai

supervisi akademik pada Madrasah Aliyah Negeri 1 dan 2 Garut di
atas, secara subtansial terdapat hal pokok yang perlu mendapat
perhatian sebagai rekomendasi bagi pengelola Madrasah Aliyah dan
umumnya Kementerian Agama cq. Seksi Madrasah Kabupaten Garut,
yaitu:

1. Pelaksanaan supervisi akademik perlu terus dilakukan untuk
mendongkrak dan meningkatkan kompetensi guru, yakni
kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesiona.
Pihak sekolah/madrasah perlu merumuskan program
pembinaan yang aflikatif sehingga tidak membingungkan
guru tentang hasil pembinaan yang telah diikuti. Dengan
dernikian, kepala madrasah perlu membentuk tim khusus
yang rnempunyai skill dan berdidikasi agar dapat
merumuskan formula perencanaan, pelaksanaaan, dan
evaluasi pelaksanaan supervisi akademik yang membumi,
bisa dilaksanakan, dan tidak hanva verbalistik.

2. Untuk meningkatkan efektivitas dalam pembinaan
kompetensi guru 1,ang lebih baik, perlu dilakukan usaha
bersama dengan merevitalisasi fungsi dan peran Kelompok
Kerja Madrasah (KKM).

3. Untuk meningkatkan efektivitas pembinaan kompetensi guru
Madrasah Aliyah, Kementerian Agama dan pemerintah secara
umumnya perlu memperhatikan perekrutan dan seleksi
tenaga pengawas, kepala madrasah dan guru melalui
pengimplementasian Permendiknas No. 12, 13 dan 16 Tahur-r

2007 Tentar-rg standar pengawas, kepala sekolah dan
kualifikasi akademik dan kompetensi guru Sekolah/Madrasah
dengan menekankan prestasi, dedikasi dan kompetensi.
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