
  

 
 

Kementerian Agama Republik Indonesia 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan  

Tahun 2022  

Disusun oleh : 

Tim Pengembang Modul PKB 

Kepala Madrasah  

Revisi Tahun 2022 

Modul Keprofesian Berkelanjutan 

(PKB) Kepala Madrasah 

Kompetensi 

Supervisi Akademik 



 
 

1 
 

 

MODUL KOMPETENSI SUPERVISI AKADEMIK 

Kepala Madrasah 

 

Penanggung Jawab  

Direktorat GTK Madrasah 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

Kementerian Agama Republik Indonesia 

 

Penyusun  

Mohammad Holis 
Hadi Suseno 
 

 

 

 

 

 

Copyright 2022 

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah 

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  

Dilarang meng-copy sebagian atau keseluruhan isi modul ini untuk kepentingan komersial tanpa 

izin tertulis dari Kementerian Agama Republik Indonesia 

  

Revisi Tahun 2022 



 
 

2 
 

Kata Pengantar 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Program madrasah dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaannya 

dilakukan secara bertahap. Hal tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan pendidikan 

madrasah yang maju kualitasnya, mandiri, dan berkepribadian mulia. Untuk mempercepat 

peningkatan kualitas pembelajaran di madrasah, maka diawali dengan peningkatan 

kompetensi sumber daya manusianya yang mengelola madrasah, yaitu kepala madrasah 

khususnya, selain guru.  

Kepala madrasah memiliki peran strategis dalam memacu madrasah bergerak maju 

dengan meningkatkan pengembangan madrasah, membangun lingkungan belajar yang 

inklusif dan aman, serta berkolaborasi dengan fokus pada hasil belajar yang efektif dan 

holistik. Peran penting bagi kepala madrasah perlu ditopang dengan kompetensi yang 

relevan untuk mencapai hasil yang diinginkan.  

Agar dapat melaksanakan tugas utamanya dengan baik, seorang kepala madrasah 

perlu meningkatkan kompetensi dan kinerjanya secara bertahap, berjenjang, dan 

berkelanjutan melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) guru.  

Kegiatan PKB tahun 2021 dilaksanakan dengan baik. Banyak umpan balik yang 

konstruktif didapatkan selama pelaksanaan, terutama untuk perbaikan dan peningkatan 

materi dalam modul. Untuk itu saya menyambut baik revisi modul pada tahun 2022 ini 

sebagai panduan semua pihak dalam melaksanakan program PKB yang lebih baik. 

Peningkatan kompetensi Kepala madrasah merupakan salah satu fokus upaya 

Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dalam 

meningkatkan kualitas madrasah melalui pelatihan yang berorientasi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi, kontekstual, dan terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Program PKB 

dilakukan mengingat luasnya wilayah Indonesia dan kualitas pendidikan yang belum merata, 

sehingga peningkatan pendidikan dapat berjalan secara masif, merata, dan tepat sasaran.  

Modul ini dikembangkan mengikuti arah kebijakan Kementerian Agama yang 

menekankan pada pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau 

higher order thinking skills (HOTS), terintegrasi dengan nilai-nilai keagamaan dan 

penggunaan perangkat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), serta aplikasi/platform 

pembelajaran digital.  

Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir kompleks dalam 

menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan 
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membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Sementara, 

nilai-nilai keagamaan diintegrasikan dalam pembelajaran sebagai hidden curriculum
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sehingga tercipta generasi unggul sekaligus beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. 

Pengintegrasian TIK dan penggunaan aplikasi/platform pembelajaran digital dalam 

proses pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan dalam bidang TIK (ICT 

literacy), meningkatkan efektivitas, efisiensi dan membuat proses pembelajaran menarik. 

Sasaran Program PKB ini adalah seluruh kepala madrasah di wilayah NKRI yang 

tergabung dalam komunitas kepala madrasah, yaitu KKM (Kelompok Kepala Madrasah). 

Model pembelajaran yang digunakan dalam modul ini adalah melalui moda Tatap Muka 

In-On-In. Pelatihan dengan pola in-on-in terdiri dari kegiatan in-service learning, on the 

job learning, dan in-service learning dan memberikan keleluasaan kegiatan dilaksanakan 

dengan moda dalam jaringan (daring) serta hybrid/blended, sehingga kepala madrasah 

tidak harus meninggalkan tugas utamanya di madrasah. 

Semoga modul ini dapat digunakan dengan baik sebagaimana mestinya sehingga 

dapat menginspirasi kepala madrasah dalam melaksanakan tugasnya. Kami ucapkan 

terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdas para penulis dan semua pihak terkait yang 

dapat mewujudkan modul ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai dan memudahkan 

upaya yang kita lakukan. Aamiin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Jakarta, Agustus 2022  

An. Direktur Jenderal,  

Direktur Guru dan 

Tenaga Kependidikan Madrasah,  

 

 

Muhammad Zain 
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Pengantar Modul 
 

Latar Belakang 
 

Peningkatan kualitas pendidikan madrasah di Indonesia, haruslah diawali dengan 

pengembangan sumber daya pengelola madrasah secara utuh, setidaknya ada tiga 

pemangku kepentingan yang paling bertanggung jawab dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan madrasah di Indonesia, yakni: (1) keberadaan guru yang kompeten dan 

profesional, (2) sosok kepala madrasah yang handal (3) peran dan fungsi pengawas yang 

komprenhensif. Dari ketiga sosok yang paling strategis dalam pengembangan madrasah 

menuju madrasah yang baik adalah Kepala madrasah memiliki peran penting dalam 

menjamin keberlangsungan proses pembelajaran peserta didik, baik dari aspek proses, 

pelaksanaan, evaluasi dan supervisi akademik, sehingga madrasah akan menjadikan 

peningkatan prestasi belajar peserta didik menjadi target utama dalam outcome 

pembelajarannya. Kepala madrasah adalah pemimpin tertinggi madrasah yang salah satu 

tugas dan kompetensi yang harus dimiliki adalah melakukan supervisi kepada guru dan 

tenaga kependidikan di madrasah.  

Kompetensi supervisi kepala madrasah, haruslah menjadi kekuatan yang dapat 

merubah pola pikir guru dan tenaga kependidikan madrasah tentang pembelajaran dan 

pelayanan pembelajaran di madrasah, menuju peningkatan prestasi belajar peserta didik, 

dengan demikian seorang kepala madrasah dituntut mampu merencanakan, 

melaksanakan, dan menindak lanjuti hasil supervisi akademik dan menyusun laporannya, 

yang berkarakter sesuai dengan kekhasan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang 

berciri khas Islam.  

Karakter keislaman seperti mengkaitkan supervisi akademik dengan nilai-nilai 

keislaman yang hakiki, kejujuran dalam pembelajaran, integritas dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi, kreatif dan inovatif harus selalu ditunjukkan baik dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut serta pelaporan hasil supervisi  

Kepala madrasah dalam merencanakan, melaksanakan, dan menindak lanjuti serta 

melaporkan hasil supervisi haruslah bermuara pada pengembangan kualitas 

pembelajaran di madrasah, karena baik dan tidaknya pembelajaran di madrasah salah 

satunya bergantung pada peran, fungsi dan strategi kepala madrasah dalam 
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merencanakan, melaksanakan, menindaklanjuti serta pelaporan hasil supervisi. Sehingga 

kompetensi supervisi bagi kepala madrasah mutlak diperlukan.  

Modul dikembangkan dengan prinsip pembelajaran andragogi, mengintegrasikan 

nilai-nilai keislaman, kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), pola pikir 

berkembang (growth mindset), High Order Thinking skills (HOTS), serta integrasi dan 

penggunaan perangkat Teknologi – Informasi - Komunikasi dan aplikasi/platform 

pembelajaran digital.  

Tujuan Modul  

Tujuan umum modul ini adalah:  

1. Meningkatkan kemampuan kepala madrasah untuk mengembangkan rangkaian 

kegiatan supervisi akademik.  

2. Menfasilitasi sumber belajar kepala madrasah dalam mengembangkan kegiatan 

pelatihan berfokus pada supervisi akademik. 

 

Modul dan Isi 

Modul ini terdiri dari dari beberapa topik pembelajaran untuk mendukung peningkatan 

kompentensi kepala madrasah. Berikut deskripsi modul : 

Topik Deskripsi Topik Pembelajaran 

Konsep Perencanaan Supervisi 

Akademik 

Topik ini membantu kepala madrasah 

mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan 

karateristik perencanaan supervisi akademik.  

Pelaksanaan Supervisi Akademik Topik ini membantu kepala madrasah memahami 

pelaksanaan supervisi akademik melalui praktik 

baik keteladanan nyata (best practice) dan inovasi 

yang terdapat di madrasah.  

Tindak Hasil Supervisi Akademik Topik ini membantu kepala madrasah untuk 

menindaklanjuti hasil supervisi akademik di 

madrasah, termasuk pelaporannya.    
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Manfaat Modul  

Manfaat yang ingin dicapai:  

1. Meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kinerja profesional kepala 

madrasah sebagai supervisor dalam melaksanakan supervisi akademik bagi guru dan 

tenaga kepandidikan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (dikelas, 

laboratorium dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi peserta didik, 

rangka meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didiknya.  

2. Membantu dan membimbing kepala madrasah untuk mendorong guru dan tenaga 

kependidikan dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media 

pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan di Madrasah.  

3. Memotivasi kepala madrasah untuk bersinergi dengan guru dan tenaga kependidikan 

dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran/bimbingan di Madrasah 

 

Sasaran Modul  

Modul ini telah disusun secara spesifik untuk para fasilitator/pelatih untuk digunakan 

sebagai panduan melatih kepala madrasah tingkat MI, MTs, dan MA di Indonesia, serta 

mendukung para fasilitator/pelatih untuk melakukan pembelajaran dewasa dan proses 

belajar dalam rangka mencapai hasil akhir pembelajaran yang diharapkan dengan baik. 

Secara spesifik, sasaran modul ini sebagai berikut:  

 Instruktur/Fasilitator nasional, provinsi, dan kabupaten/kota 

 Kepala Madrasah 

 Forum KKM Kabupaten/Kota 

 

Pola Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran untuk menyelesaikan setiap topik dengan pendekatan In-On-In 

dilakukan melalui moda tatap muka dan atau daring (dalam jaringan menggunakan 

aplikasi yang tersedia, misalnya Zoom atau Google Meet), sebagai berikut: 

a. Kegiatan In Service Learning 1 (IN-1) : Kegiatan ini disarankan dilakukan secara tatap 

muka untuk mengkaji materi bersama fasilitator dan teman sejawat. Terdapat beberapa 

kegiatan yang dilakukan, antara lain:  
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1) Mengerjakan Pre-test  

2) Mempelajari standar kompetensi kepala madrasah, kompetensi kewirausahaan, 

indikator kompetensi kewirausahaan dan target kompetensi. Dilanjutkan 

dengan mempelajari ruang lingkup materi, konten materi ajar dan 

mendiskusikan materi ajar yang esensi, sulit atau yang memerlukan 

pendalaman. 

3) Mengkaji desain kegiatan pembelajaran kewirausahaan yang sudah dirancang 

dengan pertimbangan fleksibilitas, kondisi kontekstual madrasah, potensi, dan 

karakteristik peserta. 

4) Mempelajari instrumen Lembar Kerja (LK) peserta, instrumen penilaian proses 

dan hasil belajar. Penilaian bertujuan untuk mengukur kompetensi peserta 

melalui ketercapaian indicator. 

5) Melakukan kegiatan pengembangan mandiri yang sifatnya pilihan terbuka bukan 

suatu keharusan melalui pengayaan pengalaman.  Fokusnya pada meningkatkan 

proses keterampilan berpikir kritis dan bernalar kepala madrasah. Kegiatan 

belajar diawali dengan identifikasi masalah, menemukan akar masalah, rencana 

penyelesaian masalah dalam kewirausahaan yang ada nilai kebaruannya. Peserta 

diharapkan mengembangkan Penelitian Tindakan Madrasah (PTM) secara 

mandiri, sebagai upaya solusi di madrasah masing-masing. 

b. Kegiatan On the Job Learning (ON). Pada tahap ini, peserta akan:  

1) Mengkaji kembali uraian materi secara mandiri dan melakukan tindak lanjut 

kegiatan, sebagaimana penugasan yang diberikan dalam Lembar Kerja (LK)  dan 

instrument lainnya yang telah disampaikan pada kegiatan sebelumnya.  

2) Membuat catatan-catatan atau foto selama pelaksanaan sebagai bahan refleksi 

pada kegiatan In Service Learning 2, yang dapat digunakan pula sebagai data 

hasil PTM (Penelitian Tindakan Madrasah). Semua hasil kegiatan dilampirkan 

sebagai bukti fisik ontentik bahwa peserta telah menyelesaikan seluruh tugas on 

di madrasah. 

c. Kegiatan In Service Learning 2. Tahap ini dilakukan secara tatap muka atau daring 

(dalam jaringan/online) bersama fasilitator dan teman sejawat untuk melaporkan hasil 

kegiatan ON. Kegiatan meliputi:  
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1) Berbagi hasil/data kegiatan ON untuk menjadi bahan diskusi dan memperkaya 

realisasi kegiatan ilmiah kepala madrasah.  

2) Refleksi untuk perbaikan dan pengembangan program berikutnya.  

3) Mengumpulkan data dan informasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, refleksi dan tindak lanjut. Semua proses termasuk penilaian dan 

pengukuran hasil pembelajaran melalui kegiatan presentasi laporan OJL dan 

penilaian dokumen laporan. 

4) Ujilah capaian kompetensi Anda dengan mengerjakan soal post test, kemudian 

cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban yang tersedia di bagian akhir 

modul. 

Alur Pembelajaran 
 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Penggunaan Modul 

Modul ini menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa. Berbagai macam 

metode pembelajaran interaktif digunakan dalam tiap topik. Topik pembelajaran yang 

terdapat dalam modul menggunakan tata letak dan pendekatan yang sistematis sehingga 

pengguna mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Setiap topik berisi hal-hal 

sebagai berikut :  

Judul Topik Pembelajaran : Judul merujuk pada isi modul 

 

Pendahuluan :  

Menjelaskan/menginformasikan isi topik dan alasan mengapa pembahasan ini menjadi 

bagian dalam modul 

 

IN Service Learning 

1 

Mengkaji Materi 

Melakukan Kegiatan 

Pembelajaran 

 

ON the Job Learning 

Melakukan Praktik di 

Madrasah 

IN Service Learning 

2 

Melaporkan dan 

Mempresentasikan Hasil 

Kegiatan ON 

Refleksi Kegiatan, 

Perbaikan dan Tindak 

Lanjut 
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Tujuan dan Hasil Belajar :  

▪ Tujuan focus kepada target kompetensi kepala madrasah yang akan dikembangkan.   

▪ Hasil Belajar (indikator ketercapaian kompetensi) : menjelaskan tujuan dan apa yang 

harus dikuasai peserta pada akhir kegiatan. Hal ini menunjukkan kepada peserta 

bagaimana keterkaitan hasil belajar dengan peraturan/kebijakan Kementerian dan 

standar nasional. 

 

Sumber dan Bahan :  

Berisi daftar perlengkapan/peralatan, lembar kerja, link, dll yang diperlukan dalam 

melaksanakan kegiatan. 

 

 Waktu /Jam Pelajaran (JP) :  

 Menginformasikan batas waktu minimal yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. 

 

Perangkat Teknologi, Informasi dan Komunikasi:  

Menginformasikan penggunaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi secara   

online ataupun offline untuk pembelajaran. Penggunaan TIK diberikan beberapa alternatif 

pengganti jika fasilitas yang tersedia terbatas. 

 

Alur Pembelajaran:  

Ringkasan dalam bentuk bagan alur tentang bagaimana pelatihan dilaksanakan dan durasi 

waktu yang digunakan. 

 

Energizer :  

Berisi ide-ide kegiatan penyegaran selama pelatihan yang berhubungan dengan tema, 

namun tidak wajib dilakukan. Energizer dilaksanakan dengan mempertimbangkan 

kebutuhan peserta dan materi dalam pelatihan. 

 

Langkah-Langkah Kegiatan Modul  

 

In Service Learning 1  

▪ Kegiatan Awal: terdiri dari latar belakang, tujuan, sumber dan bahan yang akan 

digunakan selama kegiatan dan perlu dipersiapkan oleh fasilitator sebelum kegiatan 

dimulai, serta alur pembelajaran yang menginformasikan tentang bagaimana materi 

akan dilaksanakan 

▪ Kegiatan Inti: terdiri dari rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta untuk 

mempraktikkan apa yang telah di pelajari beserta alokasi waktu yang akan digunakan. 



 
 

13 
 

Informasi waktu yang digunakan adalah batas waktu maksimal yang diperlukan oleh 

fasilitator untuk melaksanakan materi.  

▪ Kegiatan Akhir: terdiri dari refleksi apa yang telah dipelajari melalui diskusi dengan 

pertanyaan/format sebagai panduan dan mempresentasikannya, atau menggunakan 

kuis pertanyaan. Poinnya adalah memberikan kesempatan peserta mengungkapkan 

apa yang telah dipelajari, memastikan ketercapaian tujuan materi.  

 

On the Job Learning  

▪ Fasilitator dan Peserta mempersiapkan kegiatan ON secara tatap muka atau online 

berdasarakan scenario yang telah disusun. 

▪ Peserta mempraktikkan materi secara berkelompok/tim (kegiatan PKB). Peserta yang 

tidak praktik/fasilitator/asesor akan mengamati dengan lembar pengamatan 

(instrumen penilaian). 

▪ Peserta mempraktikkan materi dalam kelasnya masing-masing (real teaching). 

▪ Peserta praktikan akan mengumpulkan dokumentasi selama praktik, dalam bentuk 

photo atau video.  

 

In Service Learning 2  

Refleksi ON :  

▪ Kegiatan Awal : terdiri dari persiapan laporan dan presentasi hasil pelaksanaan dengan 

dokumentasi yang dimiliki dan menampilkan hasil karya kegiatan ON/showcase (jika 

ada) 

▪ Kegiatan Inti: peserta mendiskusikan dengan focus pada: (1). Apa saja yang 

berlangsung dengan baik?; (2). Apa saja yang berlangsung kurang baik? (3). Perbaikan 

apa yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya dengan merumuskan masalah dengan 

kalimat pertanyaan?  

▪ Kegiatan Akhir: menyusun rencana tindak lanjut : perbaikan seharusnya dipraktikkan 

dengan pola yang sama dengan tahapan ON, dan hasilnya dituliskan dengan metode 

penulisan sederhana.  

 

Catatan Fasilitator 

▪ Kotak yang berisi informasi khusus untuk pelatih/fasilitator/instruktur. 

▪ Memuat saran-saran bagaimana menyelesaikan kegiatan, menyediakan ide sebagai rujukan 

bagi peserta, rekomendasi bagaimana menyimpulkan sebuah diskusi, atau informasi utama 

sebelum menyiapkan presentasi.  
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Lembar Kerja Peserta (LK) 

Membantu guru untuk menyelesaikan tugas-tugas kegiatan dalam materi. Letak LK pada akhir 

tiap materi. 

 

Informasi Tambahan (IT) 

▪ Digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain untuk memperluas pengetahuan peserta 

terhadap konsep materi atau sebagai bahan bacaan tambahan (referensi) untuk kegiatan 

lanjutan. IT dapat terdiri dari : 

Aplikasi materi dalam kehidupan  

Bahan Bacaan 

Integrasi nilai-nilai keislaman 

Integrasi inklusi (GEDSI) 

Informasi lain yang relevan sesuai dengan UP berdasarkan kebutuhan peserta 

 

Glosarium  

▪ Memuat konsep, istilah-istilah teknis yang mungkin baru bagi guru. 

▪ Berisi daftar kata-kata dan artinya 

 

PPT  

Slide power point yang digunakan dalam pelatihan dicantumkan dalam setiap akhir 

UP.  

 

Daftar Pustaka 
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I. Kompetensi Supervisi Akademik 
 

Pendahuluan 
 

“Jika kepala sekolah kuat, termotivasi dan manajer yang baik, memberikan harapan 

yang jelas bagi guru, staf dan siswa, maka sekolah cenderung membuat kemajuan”. – 

Lisa Gross 

 

Efektifitas pelaksanakan pembelajaran di Madrasah akan berkualitas, efektif dan 

berkemajuan dari kualitas pembelajaran dan outcome dengan tumbuhnya budaya 

pembelajaran yang kondusif. Kolaborasi, inovasi dan kreatifitas dalam pembelajaran 

akan sangat berpengaruh terhadap outcome pendidikan lebih-lebih dalam menangkap 

peluang menuju madarsah mandiri prestasi 

 

Supervisi akademik merupakan salah satu tugas penting dari kepala madrasah. 

Pelaksanaan supervisi akademik harus terprogram dan berkesinambungan, karena 

akan membantu guru dalam kegiatan belajar-mengajar. Supervisi akademik berkaitan 

dengan pembelajaran yang berkualitas di madrasah demi mencapai madrasah 

berkualitas unggul di tengah perkembangan saintek yang sangat pesat dengan 

berpedoman pada standar nasional pendidikan (SNP). 

 

Selain itu dengan melaksanakan supervisi akademik akan mendukung guru untuk 

menyiapkan dan menumbuhkan peserta didik yang memiliki pola pikir profil pelajar 

Pancasila yang rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, diperlukan supervisor yang 

mengedepankan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan yang tetap berpegang teguh 

pada UUD 1945, sehingga dibutuhkan supervisi akademik bagi bagi pendidik maupun 

tenaga kependidikan madrasah. 

 

Tujuan dan Hasil Belajar 
 

Tujuan dari topik kegiatan ini adalah membantu kepala madrasah untuk mengembangkan 

kompetensi supervisi akademik sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala 
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Sekolah / Madrasah, Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala 

Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang 

Kepala Madrasah pada dimensi supervisi akademik. 

Melalui pembahasan materi dan kegiatan-kegiatan yang disajikan pada topik 

ini, yaitu :   

1. Perencanaan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru dan tenaga kependidikan.  

2. Pelaksanaan supervisi akademik terhadap guru dan tenaga kependidikan dengan 

menggunakan pendekatan dan supervisi yang tepat.  

3. Tindak lanjut hasil supervisi akademik terhadap guru dan tenaga kependidikan 

untuk peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan.  

Pada akhir kegiatan, peserta diharapkan dapat: 

1. Merencanakan supervisi, terdiri dari : (a) mengidentifikasi perencanaan supervisi 

akademik; (b) merumuskan tujuan dan kriteria output supervisi akademik; (c) 

menyusun jadwal supersivi akademik; (d) mengembangkan instrumen supervisi 

akademik.  

2. Melaksanakan supervisi, terdiri dari: (a) melaksanakan supervisi administrasi 

perangkat pembelajaran; (b) melaksanakan supervisi perangkat pembelajaran; (c) 

melaksanakan supervisi proses pembelajaran guru; (d) melaksanakan supervisi 

penilaian pembelajaran peserta didik, (e) melaksanakan monitoring 

pelaksananaan supervisi.  

3. Tindak Lanjut supervisi, terdiri dari (a) melakukan analisis hasil supervisi 

akademik terhadap guru; (b) menyusun rencana tindak lanjut supervisi akademik; 

(c) menyusun dokumen laporan supervisi akademik. 
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Sumber dan Bahan 
 

Materi, media dan sumber belajar yang diperlukan oleh peserta dalam kegiatan topik 

ini, sebagai berikut :  

1) Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah 

dan Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 

tentang Kepala Madrasah pada dimensi supervisi akademik.  

2) Bahan ajar  

3) Lembar Kerja (LK)  

4) Media pembelajaran  

5) Instrumen penilaian 

6) Link video :  

a https://youtu.be/GFaNhJOjwuY 

b https://youtu.be/ZKvw02g-9OE 

c https://youtu.be/bFyJ204_WFM 

d https://youtu.be/7XsQmW4jjdI 

e https://youtu.be/goWIr0m0cvw 

f https://youtu.be/hfFjV_cR54I  

 

Waktu 

Kegiatan-kegiatan dalam modul ini memerlukan waktu minimal 2160 menit (36 JP) 

 

TIK 
Penggunaan TIK dalam kegiatan ini menjadi utama sebagai upaya untuk 

mengurangi penggunaan kertas (paperless) serta untuk meningkatkan kompetensi kepala 

madrasah dalam menggunakan perangkat TIK berikut aplikasinya dalam pembelajaran, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

♦ LCD dan laptop untuk presentasi 

https://youtu.be/GFaNhJOjwuY
https://youtu.be/ZKvw02g-9OE
https://youtu.be/bFyJ204_WFM
https://youtu.be/7XsQmW4jjdI
https://youtu.be/goWIr0m0cvw
https://youtu.be/hfFjV_cR54I
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♦ Tayangan video yang relevan dengan materi diambil dari YouTube 

♦ Praktik di madrasah dengan menggunakan rekaman video 

 

Alur Pembelajaran 
 

Learning   IN Service Learning 1 (IN-1) : 1080 menit /18 JP 

Kegiatan Awal  

45 menit   

Fasilitator 
menyampaikan 
latar belakang, 
tujuan dan hasil 
pembelajaran/kom
petensi yang 
diharapkan  

 

Kegiatan Inti  

1020 menit  

Fasilitator memfasilitasi topik kegiatan, 
yaitu : 
I. Kompetensi Supervisi Akademik 

• Konsep Supak (300’) 

• Praktik Baik/Simulasi Supak (540’) 

• Eksplorasi Inovasi Supervisi Akademik 
(180’) 

 
II. Supervisi Tenaga Kependidikan 

• Perencanaan Supervisi Akademik 

• Pelaksanaan Supervisi Akademik 

• Tindak Lanjut Supervisi Akademik 
 
Masing-masing topik akan dilakukan 
dengan diskusi kelompok dan presentasi 
hasil.  

 

Kegiatan Akhir  

15 menit 

▪ Peserta menuliskan 
pembelajaran 
mereka dalam 
catatan refleksi 
kegiatan  

▪ Fasilitator 
melakukan 
penguatan semua 
kegiatan  

 

On the Job Learning 

(ON) : 600 menit/10 

JP 

Peserta secara individu 

/berpasangan/team 

teaching mempraktikkan 

rencana pelaksanaan 

pembelajaran di kelas 

masing-masing 

 

Peserta yang tidak praktik 

mengamati pelaksanaan 

dengan menggunakan 

instrumen pengamatan 

In Service Learning 2 (IN-2) : 480 menit /8 JP 

Kegiatan Awal 

40 menit 

Fasilitator 
menyampaikan 
tujuan dan hasil 
kegiatan yang akan 
dicapai 

Kegiatan Inti 

400 menit 

▪ Peserta mendiskusikan 
pelaksanaan ON  

▪ Peserta mempresentasikan hasil 
pengamatan berdasarkan hasil 
lembar pengamatan 

▪ Peserta mempresentasikan hasil 
ON dalam bentuk best practise / 
hasil baik 

Kegiatan Akhir 
 
40 menit 
 
▪ Peserta menyusun rencana tindak lanjut yang berupa 

perbaikan rencana pelaksanaan pembelajaran 
▪ Fasilitator bersama peserta menyimpulkan capaian kegiatan 

refleksi  
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Langkah-Langkah Kegiatan In Service Learning 1 

(IN-1) 
 

Kegiatan Awal (45 menit) 

(1) Fasilitator menyampaikan latar belakang, tujuan, dan hasil pembelajaran yang 

akan dicapai dalam topik kegiatan ini serta alur pembelajaran. 

(2) Fasilitator meminta peserta untuk membaca Informasi Tambahan 1.1. Penguatan 

Karakter Religius dan Informasi Tambahan 1.2. Supervisi Perspektif Islam. Peserta 

dapat membacanya dalam beberapa menit. 

 

*Catatan : Fasilitator dapat mengunggah Informasi Tambahan ini dalam Google 

Drive, dan memberikan link-nya kepada peserta untuk diakses dan dibaca, 

sehingga lebih efektif.   

(3) Berikan kesempatan kepada beberapa peserta untuk menyampaikan point penting 

sebagai hasil bacaannya.  

(4) Fasilitator menyimpulkan kegiatan membaca dengan menekankan pesan-pesan 

inti tentang supervisi. 

(5) Sampaikan kepada peserta bahwa dalam kegiatan ini akan dibahas dua topik 

utama, yaitu:  

I. Kompetensi Supervisi Akademik 

▪ Topik 1 : Konsep Supervisi Akademik  

▪ Topik 2 : Praktik Baik/Simulasi Supervisi Akademik  

▪ Topik 3 : Eksplorasi Inovasi Supervisi Akademik 

II. Supervisi Tenaga Kependidikan 

▪ Topik 1: Perencanaan Supervisi Tenaga Kependidikan 

▪ Topik 2: Pelaksanaan Supervisi Tenaga Kependidikan 

▪ Topik 3 : Tindak Lanjut Hasil Supervisi Tenaga Kependidikan 

 

Kegiatan Inti (1020 menit) 

Topik 1. Konsep Perencanaan Supervisi Akademik 

A. Mengindentifikasi Perencanaan Supervisi Akademik 
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(1) Fasilitator membagi peserta dalam beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri 

dari 4 – 5 orang. 

(2) Fasilitator meminta setiap kelompok membaca Informasi Tambahan 1.3. Konsep 

Supervisi Akademik dan menuliskan point-point penting, dilanjutkan dengan 

melakukan identifikasi perencanaan supervisi akademik sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan, kondisi madrasah masing-masing dengan melengkapi Lembar 

Kerja 1.1. A. Instrumen Identifikasi Perencanaan Supervisi Akademik.   

 

B. Merumuskan Tujuan dan Kriteria Output Supervisi Akademik 

 

(3) Kegiatan selanjutnya, peserta membuka kembali point-point penting pada 

Informasi Tambahan 1.3. Konsep Supervisi Akademik. Kelompok peserta 

melakukan identifikasi perencanaan supervisi akademik sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan, kondisi madrasah masing-masing, dengan melengkapi 

Lembar Kerja 1.1.B. Rumusan Tujuan dan Kriteria Output Supervisi Akademik.  

 

C. Menyusun Jadwal Supervisi Akademik  

 

(4)  Fasilitator meminta kelompok/peserta untuk membaca Informasi Tambahan 

1.5. Prinsip-Prinsip Supervisi Akademik, dan Informasi Tambahan 1.6. 

Pendekatan Teknik dan Model Supervisi Akademik. 

(5) Melanjutkan kegiatan (3) yaitu merumuskan tujuan supervisi akademik, maka 

tugas berikutnya adalah melengkapi Lembar Kerja 1.1. C. Instrumen Jadwal 

Supervisi Akademik.  

 

D. Mengembangkan Instrumen Supervisi Akademik 

 

(6) Berikutnya peserta diminta untuk membaca Informasi Tambahan 1.4. Instrumen 

Supervisi Akademik. 

(7) Dalam kelompok, peserta mengembangkan instrumen supervisi akademik.  
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Topik 2. Pelaksanaan Supervisi Akademik 

A. Melaksanakan Supervisi Akademik di Madrasah 

(1) Fasilitator meminta peserta untuk membaca bahan bacaan Informasi 

Tambahan 1.7. Tahapan Supervisi Akademik. 

(2) Selanjutnya, fasilitator menayangkan suatu video pendek tentang 

pelaksanaan supervisi akademik. Peserta mengamati dan mencatat hal-hal 

penting dalam tayangan video tersebut.  

(3) Agar lebih baik untuk pemahaman materi, fasilitator minta setiap kelompok 

untuk Bermain Peran/Role Play, dengan pembagian peran sebagai berikut: 

1 orang sebagai kepala madrasah, 1 orang sebagai guru, dan peserta lain 

sebagai peserta didik. Gunakan catatan fasilitator di bawah ini untuk 

informasi scenario pembelajarannya : 

1 Catatan Fasilitator  

 

Skenario Pembelajaran 

Seorang guru melakukan persiapan dan merencanakan pembelajaran, kepala 

madrasah mengamati hal-hal yang dilakukan guru, kemudian kepala madrasah 

mengisi beberapa instrument, yaitu : 

1. Supervisi administrasi pembelajaran sebagaimana LK 1.2.A. Instrumen 

Supervisi Adminitrasi Perangkat Pembelajaran 

2. Instrumen supervisi perencanaan pembelajaran sebagaimana LK 1.2.B. 

Instrumen Supervisi perencanaan Pembelajaran (paket) atau LK 1.2.C. 

Instrumen Supervisi perencanaan Pembelajaran (SKS) 

3. Instrumen supervisi pelaksanaan pembelajaran sebagaimana LK 1.2. D. 

Instrumen Supervisi Pelaksanaan Pembelajaran (paket) atau LK 1.2. E. 

Instrumen Supervisi Pelaksanaan Pembelajaran (SKS)  

4. Instrumen supervisi penilaian pembelajaran sebagaimana LK 1.2.F. 

Instrumen Supervisi Penilaian Pembelajaran.  

(4) Untuk menyimpulkan kegiatan ini, fasilitator memimpin diskusikan dalam 

kelompok besar/pleno tentang : 

▪ Apa saja yang disupervisi dalam pemantauan proses pembelajaran? 

▪ Apa yang sulit dilakukan dalam proses monitoring, dan apa yang 

mudah mudah?  
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B. Melaksanakan Monitoring Supervisi Akademik  

 

(1) Fasilitator menyampaikan bahwa tahapan kegiatan ini adalah bagaimana 

kepala madrasah melakukan monitoring supervisi akademik dengan 

mengamati hal-hal yang penting untuk ditindaklanjuti oleh guru sebagai 

perbaikan proses pembelajaran peserta didik.  

(2) Peserta mengamati Lembar Kerja 1.2.G. Instrumen Monitoring Supervisi 

Akademik sebagai contoh format. 

(3) Fasilitator menyampaikan kepada peserta bahwa setelah melakukan 

monitoring melalui observasi pembelajaran, maka selanjutnya kepala 

madrasah menyusun pertanyaan untuk meminta tanggapan guru terkait 

supervisi akademik yakni mulai dari proses pembelajaran sesuai dengan 

RPP, ketercapaian dengan tujuan pembelajaran, kesulitan siswa, kesulitan 

guru, identifikasi masalah pembelajaran, alternatif mengatasi kesulitan 

termasuk rencana perbaikan pembelajaran berikutnya. Peserta dalam 

kelompok dapat mempraktikkan kegiatan tersebut menggunakan Lembar 

Kerja 1.2.H. Instrumen Tanggapan Guru Terhadap Supervisi Akademik.   

 

Topik 3. Tindak Lanjut Supervisi Akademik 

A. Melakukan Analisis Hasil Supervisi Akademik 

(1) Fasilitator meminta peserta untuk membaca kembali catatan penting dari 

Informasi Tambahan 1.2. Supervisi Perspektif Islam.  

(2) Kelompok melakukan simulasi analisis hasil supervise akademik yang telah 

dilakukan dengan cara mencermati dan mengamati lembar mengamati 

lembar instrumen hasil supervisi akademik, setelah itu peserta diminta 

menganalisis hasil supervisi akademik menggunakan instrument 

sebagaimana Lembar Kerja 1.3.A: Instrumen Analisis Hasil Supervisi 

Akademik.   

B. Menyusun Rencana Tindak Lanjut Supervisi Akademik  
 

(1) Peserta membaca Informasi Tambahan 3.1. Tindak Lanjut Supervisi 

Akademik.  

(2) Fasilitator menyampaiakan tujuan penyusunan rencana tindak lanjut 

supervisi akademik, yaitu: sebagai bentuk tanggung jawab kepala madrasah 

dalam memperbaiki proses pembelajaran guru dimadrasah yang akan 
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berdampak pada kualitas hasil belajar peserta didik. Rencana tindak lanjut 

dapat dilakukan dengan cara diskusi antara kepala madrasah dan guru yang 

disupervisi sehingga akan menghasilkan sebuah kesepakatan untuk 

ditindak lanjuti. 

(3) Fasilitator dapat menggunakan contoh pada catatan fasilitator di bawah ini 

sebagai contoh temuan untuk disusun rencana tindak lanjut perbaikan:  

2 Catatan Fasilitator  

 

Berikut adalah temuan utama dari Analisa yang dilakukan seorang kepala 

madrasah (MI) setelah melakukan supervisi akademik : 

▪ Guru mengembangkan Lembar Kerja dan media yang sangat baik. 

▪ Ada beberapa siswa yang tidak bisa membaca sehingga siswa tersebut tidak 

mengerjakan LK yang diberikan guru. 

▪ Ada 3 dari 25 peserta didik belum mampu membaca yang kurang mendapat 

perhatian guru, sehingga peserta didik tersebut sering mengganggu 

temannya.   

 

(4) Tanyakan kepada peserta : apa yang bisa disampaikan sebagai rekomendasi 

dan tindak lanjut dari temuan di atas?  

(5) Minta peserta untuk melengkapinya dalam Lembar Kerja 1.3.B. Instrumen 

Rencana Tindak Lanjut Supervisi Akademik 

(6) Berikan kesempatan kepada beberapa peserta untuk menyampaikan hasil 

pekerjaannya, dan minta peserta yang lain untuk menanggapi. 

(7) Fasilitator menyimpulkan kegiatan ini dengan beberapa poin penguatan. 

Fasilitator dapat menggunakan catatan fasilitator di bawah ini untuk 

melengkapi kesimpulan: 

3 Catatan Fasilitator  

 

Langkah – Langkah memberikan umpan balik kepada guru : 

▪ Berikan penghargaan/apresiasi kepada guru 

▪ Berikan kesempatan kepada guru untuk melakukan refleksi diri  

▪ Minta guru uuntuk menyampaikan alternatif solusi terhadap kesulitan 

pembelajaran di kelas. 

▪ Berikan masukan berdasarkan rekomendasi. 

▪ Rencanakan tindak lanjut oleh guru dan kepala madrasah.   
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Peserta dapat mensimulasikan langkah-langkah tersebut.  

 

C. Menyusun Dokumen Laporan Supervisi Akademik 

(1) Fasilitator memulai kegiatan ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

kepada peserta sebagai curah pendapat :  

▪ Apa manfaat menulis laporan supervisi? 

▪ Apa yang menjadi tantangan dalam menulis dan menyusun laporan?  

(2) Fasilitator memberikan kesimpulan sebagai berikut :  

4 Catatan Fasilitator  

▪ Laporan sebagai bentuk pertanggung jawaban. 

▪ Laporan sebagai dokumen guru dan kepala madrasah   

 

(3) Minta peserta untuk mengumpulkan semua lembar kerja (dokumen) kegiatan 

supervisi yang telah dilaksanakan, dimulai dari : perencanaan, pelaksanaan, 

tindak lanjut. Semua dikumpulkan dalam satu dokumen.  

(4) Susun laporan kegiatan supervisi akademik berdasarkan dokumen tersebut 

dengan mengikuti sistematika laporan supervisi sebaimana Lembar Kerja 1.3. 

C: Sistematika Dokumen Laporan Supervisi Akademik.  

(5) Fasilitator meminta beberapa peserta untuk menampilkan hasil kerjanya, dan 

peserta lain memberikan tanggapan. 

 

II. Supervisi Akademik Tenaga Kependidikan 
 

Topik 1. Perencanaan Supervisi Tenaga Kependidikan 
  

A. Merefleksikan Penerapan Prinsip Supervisi Tenaga Kependidikan 

(1) Fasilitator memulai kegiatan ini dengan meminta peserta untuk melakukan 

refleksi tentang penerapan prinsip supervisi tenaga kependidikan sebagai 

perencanaan awal supervisi tenaga kependidikan. 

(2) Peserta melengkapi LK.4.1.A. Instrumen Refleksi dan Prinsip Supervisi Tenaga 

Kependidikan, dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:  

▪ Isilah kolom LK sesuai dengan pengalaman peserta dalam melaksanakan 

supervisi tenaga kependidikan di madrasah.  
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▪ Dalam menyelesaikan LK, peserta diharapkan dapat menguatkan nilai 

karakter kemandirian pada sub nilai kreatif dan teguh prinsip. 

 

B. Mengembangkan Instrumen Supervisi Tenaga Kependidikan 

 

(1) Peserta melengkapi Lembar Kerja 4.1.B. Mengembangkan Instrumen 

Supervisi Tenaga Kependidikan, dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:  

▪ Peserta berpasangan dalam mengembangkan instrumen supervisi 

tenaga kependidikan. Pengembangan instrumen supervisi tenaga 

kependidikan dibuat sesuai dengan kondisi madrasah masing-masing.  

▪ Membaca peraturan dan regulasi yang terkait dengan tenaga 

kependidikan sebagai referensi dalam mengembangkan instrumen 

supervisi tenaga kependidikan. 

▪ Peserta diharapkan dapat lebih menguatkan karakter kemandirian pada 

sub nilai kreatif yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman.  

 

C. Menyusun Program Supervisi Tenaga Kependidikan 

 

(1) Peserta dalam kelompok menyusun program supervisi tenaga kependidikan 

sebagaimana yang terdapat dalam Lembar Kerja 4. 1. C. Menyusun Program 

Supervisi Tenaga Kependidikan.  

Keterangan: 

Dalam penyusunan program supervisi tenaga kependidikan, peserta diminta 

menguatkan nilai karakter nasionalisme pada sub nilai taat azaz sesuai dengan 

sistematika yang telah ditentukan dengan mengacu kepada peraturan dan 

regulasi yang berlaku dan mengkaitkan dengan nilai-nilai keislaman yang 

keindonesiaan.  
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 Topik 2. Pelaksanaan Supervisi Tenaga Kependidikan 

(1) Fasilitator meminta peserta untuk membaca Informasi Tambahan 3.2. Supervisi 

Tenaga Kependidikan, kemudian setelah membaca Informasi Tambahan tersebut, 

fasilitator menayangkan video pelaksanaan supervisi tenaga kependidikan. Peserta 

mengamatinya. 

(2)  Agar lebih memahami materi, maka peserta dalam kelompok dapat 

mensimulasikannya dalam Bermain Peran/Role Play. Pembagian perannya yaitu : 1 

orang berperan sebagai kepala madrasah, 1 orang berperan sebagai tenaga 

kependidikan, peserta lainnya mengamati pelaksanaan. Gunakan catatan fasilitator 

di bawah ini sebagai skenarionya :  

5 Catatan Fasilitator  

 

Skenario Pembelajaran  

▪ Tenaga kependidikan melaksanakan tugas dan fungsinya.  Sebagai tenaga 

kependidikan diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut.  

▪ Kepala madrasah mengamati hal-hal yang dilakukan tenaga kependidikan, 

kemudian kepala madrasah mengisi beberapa instrumen dan membuat 

beberapa laporan tentang kinerja, serta evaluasinya, sehingga akan 

kelihatan kinerja tenaga kependidikan. 

 

Topik 3. Tindak Lanjut Supervisi Tenaga Kependidikan 

(1) Fasilitator meminta peserta untuk membaca Informasi Tambahan 3.2. Supervisi 

Tenaga Kependidikan 

(2) Peserta diminta untuk menyusun rencana tindak lanjut dari hasil supervisi tenaga 

kependidikan yang telah dianalisis, sebagai upaya untuk memperbaiki proses 

kinerja dari tugas pokok dan fungsi tenaga kependidikan. Penyusunan tindak 

lanjut ini sebagai bentuk tanggung jawab kepala madrasah dalam memperbaiki 

proses pengawasan dan pembinaan tenaga kependidikan di madrasah yang akan 

berdampak pada kualitas layanan hasil belajar peserta didik. 

(3) Rencana tindak lanjut dapat dilakukan dengan cara diskusi antara kepala 

madrasah dan tenaga kependidikan yang disupervisi sehingga akan menghasilkan 

sebuah kesepakatan untuk ditindak lanjuti. 
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Kegiatan Akhir (15 menit) 

(1) Fasilitator melakukan refleksi bersama peserta terhadap materi yang telah 

dilaksanakan. Refleksi dalam bentuk menjawab pertanyaan dalam kelompok. 

Daftar pertanyaan sebagai berikut: 

a. Apa yang peserta pahami sebelum dan sesudah mengikuti proses 

pembelajaran materi yang dipelajari? 

b. Apa hal baru yang peserta peroleh setelah mempelajari materi ini? 

c. Apa pengalaman dan nilai penting yang peserta peroleh setelah 

mempelajari materi ini? 

d. Apa umpan balik dan manfaat dari materi yang sudah dipelajari terhadap 

tugas peserta sebagai kepala madrasah dalam menganalisis supervisi 

akademik dan tenaga kependidikan? 

e. Apa tindak lanjut yang akan peserta implementasikan dalam 

mengembangkan kompetensi supervisi akademik di madrasah sesuai 

dengan kondisinya masing-masing? 

(2) Berikan kesempatan kepada beberapa peserta untuk menyampaikan jawabannya. 

(3) Fasilitator mengakhiri kegiatan dengan memberikan kesimpulan, Gunakam catatan 

fasilitator di bawah ini, dan minta peserta untuk menambahkannya : 

6 Catatan Fasilitator  

 

▪ Supervisi akademik dan tenaga kependidikan adalah tugas utama kepala 

madrasah.  

▪ Supervisi akademik efektif diawali dengan perencanaan. 

▪ Supervisi akademik efektif dilangkapi dengan instrument yang mudah 

dipakai. 

▪ Umpan balik adalah proses inti untuk mendukung perbaikan guru dalam 

mengajar dan mengembangkan kompetensinya.  
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Langkah-Langkah Kegiatan On the Job Learning (ON)  
 

 

Kegiatan On The Job Learning adalah pembelajaran di lapangan dalam situasi 

pekerjaan yang nyata. Dilakukan di salah satu madrasah yang telah ditentukan 

atau di madrasahnya sendiri. Aktivitas yang dilakukan sebagai berikut:   

1) Pada tahap ini peserta mencermati kembali uraian materi secara mandiri dan 

melakukan aktivitas belajar di madrasah berdasarkan rancangan pembelajaran, 

lembar kerja, dan instrumen penilaian yang telah dipersiapkan pada kegiatan 

In Service Learning 1.   

2) Buatlah lembar catatan selama pelaksanaan On the Job Learning sebagai 

bahan refleksi pada kegiatan In Service Learning 2 atau berpeluang sebagai 

data hasil Penelitian Tindakan Madrasah (PTM) sebagai realisasi 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) kegiatan ilmiah. Semua hasil 

bukti otentik kegiatan peserta dilampirkan sebagai bukti laporan menuntaskan 

tugas On the Job Learning di madrasah.   

3) Alokasi waktu pelaksanaan On The Job Learning di madrasah minimal 10 

Jam Pelajaran dengan rincian materi sebagaimana gambar  berikut ini:   

 

 

 

 

 

 

 

Langkah-Langkah Kegiatan In Service Learning 2 (IN-

2) – 480 menit 
 

  

  

  

Pelaksanaan Supervisi Akademik (Guru/Tendik)  

Monitoring Supervisi Akademik (Guru/Tendik)  

Penyusunan Laporan Supervisi Akademik (Guru/Tendik)  

6 
  

2 

  

2 
  

  Gambar  .  Materi  On The Job Learning    PKB Kepala Madrasah   
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Kegiatan Awal (40 menit) 

(1) Fasilitator menyampaikan kepada peserta tentang tujuan kegiatan In – 2 sesuai 

dengan catatan fasilitator di bawah ini: 

7 Catatan Fasilitator  

 

▪ Kegiatan ini merupakan akhir kegiatan Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB) Kepala Madrasah dsengan pola In-On-In, dan 

kegiatan ini dilakukan secara tatap muka bersama fasilitator dan 

teman sejawat untuk melaporkan dan mendiskusikan hasil kegiatan 

on. Arahkan diskusi pada refleksi untuk perbaikan dan 

pengembangan program lanjutan. Dimungkinkan hasil data 

kegiatan PTM disajikan sebagai bahan diskusi dalam kegiatan ini 

untuk memperkaya realisasi kegiatan ilmiah kepala madrasah.   

▪ Alokasi waktu pembelajaran pada In Service Learning 2, sebanyak 8 

(delapan) Jam Pelajaran dengan rincian materi sebagamana gambar 3 

berikut ini:  

 

 

Kegiatan Inti (400 menit) 

(1) Fasilitator meminta peserta mempersiapkan data – dokumen – informasi 

pendukung lainnya, dan memaparkan hasil pelaksanaan On the Job Learning 

melalui presentasi. Peserta lain diharapkan dapat saling  memberikan tanggapan 

terhadap presentasi. 

(2) Setelah semua peserta melakukan presentasi hasil, maka kegiatan berikutnya 

adalah menyusun rencana tindak lanjut yang focus kepada perbaikan. Rencana 

tindak lanjut disusun untuk memastikan kelangsungan kegiatan secara 

berkelanjutan. Format penyusunan rencana tindak lanjut sebagaimana tabel di 

bawah ini :  

  

  

Presentasi Hasil On The Job Learning  

Evaluasi  PKB Kepala Madrasah  

7   

1   

Gambar  .  Materi In Service Learning  PKB Kepala Madrasah    
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No Uraian Kegiatan Tujuan 

Pelaksanaan 

Indikator 

Ketercapaian 

Waktu 

Pelaksanaan 

     

     

     

 

(3) Peserta menampilkan rencana tindak lanjutnya dengan saling kunjung karya, 

dan masing-masing peserta memberikan input.  

(4) Sebagai refleksi kegiatan, fasilitator meminta peserta untuk menjawab beberapa 

pertanyaan di bawah ini :  

a. Apa yang saudara pahami setelah mengikuti kegiatan In 1, On, In 2 ?  

b. Hal baru apa yang bisa Saudara lakukan dalam supervisi akademik di tempat 

Saudara bekerja?  

c. Pengaruh dan manfaat apa saja yang saudara peroleh setelah mempelajari 

modul?  

d. Supervisi Akademik terkait dengan tugas pokok Saudara sebagai kepala 

madrasah?  

e. Apa yang akan Saudara lakukan terkait supervisi akademik agar hasil 

pembelajaran In 1, On, In 2 bisa dilaksanakan di madrasah Saudara?  

Kegiatan Akhir (40 menit) 

(1) Fasilitator memberikan penguatan dan kesimpulan sebagai penutup kegiatan. 

Gunakan catatan fasilitator di bawah ini :  

8 Catatan Fasilitator  

 

▪ Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) pada 

kompetensi supervisi ini diharapkan dapat membekali kepala 

madrasah dalam merencanakan, melaksanakan, melakukan umpan 

balik dan tindak lanjut, serta menyusun laporan hasil supervisi 

akademik. Tujuan akhirnya mewujudkan madrasah yang memiliki 

proses pembelajaran yang bermakna dan dengan memaksimalkan 

potensi peserta didik sesuai yang diharapkan.   
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▪ Peningkatan profesiolisme guru dalam melaksanakan pembelajaran di 

kelas, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas penunjang 

terhadap pelaksanakan kegiatan pendidikan di madrasah 

dilaksanakan secara berkelanjutan. 

▪ Kepemimpinan kepala madrasah sebagai supervisor di madrasah yang 

kompeten, professional, berkarakter, religius  yang tinggi akan 

mempengaruhi terhadap perubahan pola pikir yang mendasar 

terhadap sendi-sendi kehidupan di madrasah, sehingga akan 

tercermin ruh dan dakwah pendidikan, yang diikuti keikhlasan 

mengabdi untuk mencapai madrasah yang mampu memberikan 

kontribusi maksimal bagi bangsa dan negara.  

▪ Kepala Madrasah yang memiliki kemampuan supervisi yang baik, 

kreatif, inovatif akan selalu menemukan cara yang elegan dalam setiap 

menghadapi permasalahan pembelajaran yang terjadi di madrasah, 

sehingga madrasah akan sejuk, kondusif dan dinamis dalam mengikuti 

tantangan informasi yang tidak lagi bisa dibendung.  

▪ Kepala madrasah sebagai supervisor yang dapat memberikan 

pelayanan yang baik kepada guru dan tenaga kependidikan, dengan 

membimbing, memotivasi memberikan reward akan senantiasa 

didukung oleh stakeholder dalam rangka mengembangkan dan 

majukan madrasah demi cita-cita anak bangsa.  

▪ Dengan mempelajari dan mempraktikkan modul pengembangan 

keprofesian berkelanjutan (PKB) supervisi ini, peserta diklat 

diharapkan dapat merencanakan, melaksanakan, dan melakukan 

tindak lanjut serta melaporkan hasil supervisi akademik, secara 

dinamis dan kreatif, sehingga diharapkan mampu menjadi nilai 

tambah bagi madrasah dalam rangka peningkatan profesionalisme 

guru dan tenaga kependidikan yang endingnya ada pada peningkatan 

prestasi belajara beserta didik dangan karakter dan akhlak mulia 

secara tujuan akhirnya.   
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Informasi Tambahan 1.1 

Penguatan Karakter Religius 
 

Kepala madrasah sebagai pemimpin pembelajaran dan perubahan di madrasah tidak 

hanya dituntut untuk cakap dalam pengelolaan manajemen dan pembelajaran untuk 

hasil belajar peserta didik yang baik sebagai target capaian, akan tetapi juga dituntut 

untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan uswatun hasanah (contoh yang baik) 

dalam segala tindakan di madrasah. 

 

Rasulullah SAW sebagai central project dari sisi terapan prilaku dan contoh yang baik 

bagi muslim, menjadikan semua prilaku dan contoh kepemimpinan yang dilakukan 

Rasulullah SAW, lebih dalam pembelajaran kepada para shahabat akan menjadi 

barometer baik dalam kepemimpinan pembelajaran. 

Al-Qurán menegaskan bahwa Rasulullah SAW merupakan teladan yang baik dalam 

seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan pembelajaran, sebagai 

Firman Allah (QS Al-Ahzab [33]: 21) 

ََّقدۡ  ِۡ َرُسولِۡ ِفۡ لَُكۡ  ََكنَۡ ل ّللَّ
 
َوةۡ  ٱ ۡ ُٱس 

 
نَة ُجواۡ  ََكنَۡ ل َِمۡن َحس َ َۡ يَر  ّللَّ

 
مَۡ ٱ ل َيو 

 
أِٓخرَۡ َوٱ ل 

 
َۡ َوَذَكرَۡ ٱ ّللَّ

 
 َكِثرٗيۡا ٱ

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah  itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) 

bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang 

banyak mengingat Allah” 

 

Rasulullah  Muhammad SAW adalah seorang pemimpin yang sangat berpengaruh 

sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Seorang penulis barat Michael Hart  

dalam bukunya The 100, a rangking of The Most influential Person in History, 

mengakui dengan begitu obyektif dan menempatkan Rasulullah SAW, sebagai orang 

yang paling berpengaruh dalam sejarah. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW 

memiliki kecerdasan yang tinggi dalam memimpin, mengola, mengatur dan 

menempatkan anggota masyarakat dalam berbagai posisi dengan mengedapankan 

Akhlakul Karimah sebagai pondasi dasar kepemimpinannya.  
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Artinya bahwa keberadaan Rasulullah SAW, sebagai pemimpin tidak diragukan lagi 

terlebih dalam kepemimpinan pembelajaran, ketika di Mekkah dan Hijrah ke Madinah.  

Bahkan dalam salah satu hadits, beliau menyampaikan: 

َۡرِعيَّتِه َۡعن  ُئول  َۡمس   َۡراعٍَۡوُُكُُّك   ُُكُُّك 

“Bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang 

dipimpinnya”. (HR. Bukhari)  

 

Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan seorang kepala madrasah juga akan diminta 

pertanggung-jawaban.  
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Informasi Tambahan 1.2. 

Supervisi Perspektif Islam 
 

Kepala madrasah sebagai supervisor diharapkan mampu merefleksikan tujuan capaian 

prestasi belajar peserta didik, melalui kompetensi supervisi, karena supervisi yang baik 

merupakan refleksi dari sebuah tujuan yang hendak dicapai, yang berarti bahwa supervisi 

tidak hanya memiliki tujuan untuk memperbaiki mutu pembelajaran, akan tetapi juga 

dapat membina serta menumbuhkan tentang profesi guru dalam makna yang 

komprehensif, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas pembelajaran, pelayanan 

kepemimpinan dan pembinaan hubungan yang baik kepada semua komponen yang ada 

di madrasah. 

 

Al-qurán surat al-Ashr ayat 3 menjelaskan tentang supervisi dalam makna yang 

komprehensif, yakni dalam hal saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati 

dalam kesabaran sebagai firman Allah SWT yang artinya “Kecuali orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amal sholeh dan nasehat menasehati supaya mentaati 

kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”.  

 

Ayat di atas memberikan pesan bahwa prilaku saling menasehati dalam kebaikan dan 

kesabaran merupakan kunci sukses dalam pennyelenggaraan supervisi akademik dalam 

rangka peningkatan mutu pembelajaran menuju prestasi belajar peserta didik, dengan 

perbaikan akhlak, dan taat acara beretika maupun dalam hal memotivasi guru dalam 

pembelajaran di madrasah.  

 

Pengawasan atau supervisi dalam perspektif islam dapat dilakukan dalam rangka 

meluruskan yang bengkok, mengkoreksi yang salah dan membenarkan serta menguatkan 

yang hak. Dalam konsep islam pengawasan/supervisi dibagi menjadi dua yakni : (1) 

supervisi yang bersumber dari diri dan; (2) supervisi yang bersumber dari tauhid  dan 

keimanan kepada Allah SWT.  

 

Meyakini bahwa setiap tindakan kepala madrasah saat melaksanakan tugas supervisi 

merupakan wujud keimanan kepada Allah, dan meyakini bahwa Allah selalu 

mengawasinya dalam segala tindakan.  
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Informasi Tambahan 1.3. 

Konsep Supervisi Akademik 
 
Penyelenggaraan pendidikan madrasah pada intinya adalah proses pembelajaran. 

Pembelajaran yang berkualitas hanya dapat dilaksanakan oleh guru yang berkualitas 

pula. Salah satu kegiatan penting dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas 

guru adalah supervisi kepada guru.   

Supervisi kepada guru atau biasa disebut dengan supervisi akademik memiliki banyak 

pengertian. Supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru 

mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran sehingga 

dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional, yang muaranya kepada 

peningkatan mutu lulusan peserta didik (Glickman:2007). Sedangkan Daresh (2001) 

menyebutkan bahwa supervisi akademik merupakan upaya membantu guru 

mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pengajaran.  

Kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala madrasah ditujukan kepada 

guru dengan tujuan memberikan bantuan profesional, selain itu supervisi akademik juga 

bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional maupun kompetensi paedagogik 

yang akan berdampak pada peningkatan kinerja guru-guru di madrasah.   

Pengembangan kemampuan guru tidak hanya ditekankan pada peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan mengajar, melainkan juga pada peningkatan komitmen, 

kemauan, atau motivasi guru. Dengan meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja 

guru, kualitas akademik akan meningkat. Tanggung jawab pelaksanaan supervisi di 

madrasah adalah kepala madrasah. Oleh karena itu kepala madrasah harus memiliki 

kompetensi supervisi.  

Jadi dapat disimpulkan inti dari kegiatan supervisi adalah membantu guru dan berbeda 

dengan penilaian kinerja guru, meskipun di dalam supervisi akademik ada penilaian. 

Dalam supervisi akademik menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses 

pembelajaran merupakan salah satu kegiatan yang tidak bisa dihindarkan prosesnya 

(Sergiovanni, 1987).   

Menurut Sergiovanni (dalam Depdiknas, 2007: 10), ada tiga tujuan supervisi akademik, 

yaitu:   

a) Supervisi akademik dilakukan untuk membantu guru mengembangkan 

kemampuan profesionalnya dalam memahami kehidupan kelas, 

mengembangkan keterampilan mengajarnya dan menggunakan 

kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu.   

b) Supervisi akademik dilakukan untuk memonitor kegiatan proses belajar 

mengajar di madrasah. Kegiatan memonitor ini bisa dilakukan melalui 
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kunjungan kepala madrasah ke kelas-kelas di saat guru sedang mengajar, 

percakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya, maupun dengan 

sebagian peserta didik  

c) Supervisi akademik dilakukan untuk mendorong guru menerapkan 

kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajar, mendorong guru 

mengembangkan kemampuannya sendiri, serta mendorong guru agar ia 

memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap tugas dan tanggung 

jawabnya.  

Menurut Alfonso, Firth, dan Neville (dalam Depdiknas, 2007) Supervisi akademik yang 

baik adalah supervisi akademik yang mampu berfungsi mencapai multi tujuan tersebut 

di atas. Tidak ada keberhasilan bagi supervisi akademik jika hanya memperhatikan 

salah satu tujuan tertentu dengan mengesampingkan tujuan lainnya. Hanya dengan 

merefleksi ketiga tujuan inilah supervisi akademik akan berfungsi mengubah perilaku 

mengajar guru. Pada gilirannya nanti perubahan perilaku guru ke arah yang lebih 

berkualitas akan menimbulkan perilaku belajar murid yang lebih baik. 

 

 
 

Bentuk bantuan kepada guru dalam mengembangkan kompetensinya dapat berupa 

mengembangkan kurikulum, mengembangkan kelompok kerja guru (KKG/MGMP), dan 

secara bersamaan dapat memberikan bimbingan Penelitian Tindakan Kelas. Dengan 

demikian ketiga tujuan di atas saling terikat dan utuh serta menyatu dalam rangka 

mengubah perilaku guru.  

    

Pengembangan  
Profesional  

Penumbuhan  
Motivasi  

Pengawasan  
Kualitas  

 Tiga Tujuan Supervisi Akademik yang Utuh   
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Informasi Tambahan 1.4. 

Instrumen Supervisi Akademik 
 

Instrumen supervisi akademik merupakan alat yang digunakan oleh supervisor (kepala 

madrasah) untuk mengidentifikasi profil kemampuan guru dalam pembuatan rencana 

dan pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. Keberhasilan kepala 

madrasah dalam melaksanakan supervisi akademik sangat tergantung pada 

kemampuannya dalam memilih, menyusun, dan menggunakan instrumen yang tepat.  

Macam-macam Instrumen Supervisi Akademik, yaitu sebagai berikut:  

a) Pedoman observasi merupakan instrumen yang digunakan untuk mengamati proses 

pembelajaran. Untuk memudahkan pengolahan data, sebaiknya pedoman observasi 

menggunakan skala penilaian, antara lain; skala angka, skala grafik, skala grafik 

deskriptif, atau kartu nilai  

b) Pedoman Wawancara  

Wawancara termasuk salah satu alat dalam pengumpulan data yang dapat digunakan 

untuk memperoleh informasi tambahan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. 

Untuk kelancaran dan efektifitas proses wawancara diperlukan intrumen dan pedoman 

wawancara.  

c) Daftar Cek/Kendali  

Daftar kendali termasuk suatu instrumen untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi 

situasi kondisi nyata dari suatu kegiatan yang terjadi di dalam kelas secara rinci.  

Dalam memilih instrumen yang tepat, kepala madrasah hendaknya mempertimbangkan 

hal-hal sebagai berikut:  

1) Fokus supervisi 

2) Tujuan supervisi  

3) Teknik supervisi  

4) Waktu yang tersedia  

Sebagai contoh, supervisi akademik dengan teknik individual kunjungan kelas 

menggunakan instrumen perencanaan pembelajaran, instrumen observasi pelaksanaan 

pembelajaran dan instrumen penilaian pembelajaran.   

Dalam  beberapa  kasus,  instrumen   supervisi penilaian pembelajaran dijadikan satu 

dengan instrumen supervisi pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan supervisi 

klinis, instrumen dapat dikembangkan bersama antara supervisor dan supervisi.  
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Banyak instrumen yang dapat digunakan dalam supervisi akademik. Kepala madrasah 

selaku supervisor dapat mengembangkan sendiri instrumen supervisi ini sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi madrasah masing masing, atau memilih instrumen yang sudah 

sesuai dengan kebutuhan.  

Pada lampiran disajikan beberapa contoh instrumen supervisi akademik. Salah satu 

acuan yang bisa digunakan dalam menyusun atau mengembangkan instrumen supervisi 

akademik adalah indikator-indikator dalam penilaian kinerja guru. Dengan mengacu 

pada indikator penilaian kinerja guru, peningkatan kualitas guru sebagai hasil 

pemberian bantuan melalui supervisi akademik sedikit banyak dapat diketahui melalui 

mekanisme penilaian kinerja guru.  
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Informasi Tambahan 1.5. 

Prinsip-Prinsip Supervisi Akademik 
 

Supervisi akademik terdapat 14 prinsip, yaitu meliputi:  

 

1. Praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi madrasah.  

2. Sistematis, artinya dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi dan 

tujuan pembelajaran.  

3. Objektif, artinya masukan data/informasi sesuai aspek- aspek instrument.  

4. Realistis, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya.  

5. Antisipatif, artinya mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan 

terjadi.  

6. Konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam 

mengembangkan proses pembelajaran.  

7. Kooperatif, artinya ada kerja sama yang baik antara supervisor dan guru dalam 

mengembangkan pembelajaran.  

8. Kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asah, asih, dan asuh dalam 

mengembangkan pembelajaran.  

9. Demokratis, artinya supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi 

akademik.  

10. Aktif, artinya guru dan supervisor harus aktif berpartisipasi.  

11. Humanis, artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis 

terbuka, jujur, ajeg, sabar, antusias, dan penuh humor.  

12. Berkesinambungan (supervisi akademik dilakukan secara teratur dan 

berkelanjutan oleh kepala madrasah/madrasah).  

13. Terpadu, artinya menyatu dengan program pendidikan.  

14. Komprehensif, artinya memenuhi ketiga tujuan supervisi akademik di atas (Dodd, 

1972).  
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Informasi Tambahan 1.6. 

Pendekatan Teknik dan Model Supervisi Akademik 

 
a. Pendekatan Supervisi Akademik  

Pendekatan adalah cara mendekatkan diri kepada objek atau langkah-langkah 

menuju objek. Menurut Sudjana (2004) pendekatan supervisi ada tiga jenis yaitu:  

1) Pendekatan langsung (direct contact) yaitu cara pendekatan terhadap masalah 

yang bersifat langsung. Dalam hal ini peran supervisor lebih dominan.   

2) Pendekatan tidak langsung (indirect contact) yaitu cara pendekatan terhadap 

permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Supervisor hanya mendengarkan, 

memberi penguatan, menjelaskan, dan secara bersama-sama memecahkan 

masalah.   

3) Pendekatan kolaboratif adalah pendekatan yang memadukan cara pendekatan 

langsung dan tidak langsung.   

b. Teknik Supervisi Akademik  

Untuk melaksanakan supervisi akademik secara efektif diperlukan keterampilan 

konseptual, interpersonal dan teknikal (Glickman, et al. 2007). Oleh karena itu kepala 

madrasah harus memahami berbagai teknik supervisi. Terdapat dua macam teknik 

supervisi, yaitu teknik individual dan teknik kelompok (Gwyn, 1961).  

1) Teknik Supervisi Individual  

▪ Kunjungan Kelas (Classroom Visitation)  

Kepala madrasah atau supervisor datang ke kelas untuk mengobservasi guru 

mengajar, untuk melihat kelebihan, kekurangan yang sekiranya perlu 

diperbaiki. Tahap-tahap kunjungan kelas terdiri dari empat tahapan yaitu:  

(1) tahap persiapan  

(2) tahap pengamatan selama kunjungan  

(3) tahap akhir kunjungan  

(4) tahap tindak lanjut  

▪ Kunjungan Observasi (Observation Visitation)  
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Guru ditugaskan sesuai dengan kebutuhannya untuk mengamati guru lain yang 

sedang mendemonstrasikan cara mengajar mata pelajaran tertentu. Kunjungan 

observasi dapat dilakukan di madrasah sendiri atau dengan mengadakan 

kunjungan ke madrasah lain. Aspek-aspek yang dapat diobservasi diantaranya 

(1) aktivitas guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran, (2) cara 

menggunakan media pembelajaran, (3) variasi metode, (4) ketepatan 

penggunaan media dengan materi, (5) ketepatan penggunaan metode dengan 

materi, dan (6) reaksi mental peserta didik dalam proses pembelajaran.  

▪ Pertemuan Individual  

Pertemuan individual adalah suatu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar 

pikiran antara supervisor dan guru, yang ditujukan untuk (1) mengembangkan 

perangkat pembelajaran yang lebih baik, (2) meningkatkan kemampuan guru 

dalam pembelajaran, dan (3) memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan 

diri guru. Hal yang dilakukan supervisor dalam pertemuan individu: (1) 

berusaha mengembangkan segi-segi positif guru, (2) mendorong guru 

mengungkapkan masalah yang dihadapinya dan cara-cara yang telah dilakukan 

untuk mengatasi kesulitan-kesulitannya, dan (3) menyepakati berbagai solusi 

permasalahan dan menindaklanjutinya.  

▪ Kunjungan Antar Kelas  

Kunjungan antar kelas adalah kegiatan guru berkunjung ke kelas lain di 

madrasah itu sendiri. Tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman dalam 

pembelajaran. Beberapa hal penting yang harus dilakukan dalam melakukan 

kunjungan antar kelas diantaranya:  

1) Kunjungan harus direncanakan secara terjadwal, Guru-guru yang akan 

dikunjungi harus terpilih, Tentukan guru-guru yang akan mengunjungi,  

2) Kepala madrasah mengikuti kegiatan ini agar kegiatan kunjungan kelas 

dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh,  

3) Lakukan tindak lanjut setelah kunjungan antar kelas selesai, misalnya 

dalam bentuk percakapan pribadi, penegasan, dan pemberian tugas-

tugas tertentu, dan  
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4) Hasil kunjungan, segera diterapkan oleh guru yang menjadi peserta 

kunjungan, sesuai dengan kondisi dan kemampuannya masing-masing.  

2) Teknik Supervisi Kelompok  

Teknik supervisi kelompok merupakan suatu cara melaksanakan program 

supervisi yang ditujukan pada dua orang atau lebih. Guru-guru yang akan 

disupervisi dikelompokkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan hasil 

analisis kemampuan kinerjanya. Langkah selanjutnya, kepala madrasah sebagai 

supervisor memberikan layanan supervise secara kelompok, sesuai dengan 

permasalahan atau kebutuhan yang diperlukan. Teknik supervisi kelompok 

meliputi (1) pertemuan atau rapat, (2) diskusi kelompok, (3) pelatihan. Menurut 

Gwynn, ada tiga belas teknik supervisi kelompok, sebagai berikut: (1) 

Kepanitiaan-kepanitiaan, (2) Kerja kelompok, (3) Laboratorium  kurikulum, (4) 

Baca terpimpin,(5) Demonstras pembelajaran, (6) Darmawisata, (7) Kuliah/studi, 

(8) Diskusi panel, (9) Perpustakaan  jabatan, (10)  Organisasi professional. (11) 

Buletin  supervisi,  (12)   Pertemuan  guru, (13) Lokakarya atau konferensi 

kelompok.  

    

c. Model Supervisi Akademik  

Kepala madrasah dapat melakukan supervisi dengan memilih model yang tepat. 

Berbagai model supervisi sebagaimana berikut ini:  

▪ Model supervisi tradisional  

Model supervisi tradisional yang masih digunakan adalah Observasi 

Langsung.Supervisi model ini dapat dilakukan dengan observasi langsung 

kepada guru yang sedang mengajar melalui prosedur: praobservasi dan post-

observasi.  

▪ Pra-Observasi  

Sebelum observasi kelas, supervisor seharusnya melakukan wawancara serta 

diskusi dengan guru yang akan diamati. Isi diskusi dan wawancara tersebut 

mencakup kurikulum, pendekatan, metode dan strategi pembelajaran, media 

pengajaran, evaluasi dan analisis.  

▪ Observasi  
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Setelah wawancara dan diskusi mengenai apa yang akan dilaksanakan guru 

dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian supervisor mengadakan observasi 

kelas. Observasi kelas meliputi keseluruhan jalannya pembelajaran, yaitu 

pendahuluan (apersepsi), pengembangan, penerapan dan penutup.  

▪ Post-Observasi  

Setelah observasi kelas selesai, mengadakan wawancara dan diskusi tentang: 

kesan guru terhadap penampilannya, identifikasi keberhasilan dan kelemahan 

guru, identifikasi ketrampilan-ketrampilan mengajar yang perlu ditingkatkan, 

gagasan-gagasan baru yang akan dilakukan.  

d. Supervisi akademik dengan cara tidak langsung  

▪ Diskusi kasus  

Diskusi kasus berawal dari kasus-kasus yang ditemukan pada observasi proses 

pembelajaran, laporan- laporan atau hasil studi dokumentasi. Kepala madrasah 

bersama guru mendiskusikan kasus demi kasus, mencari akar permasalahannya 

dan mencari alternatif jalan keluarnya.  

▪ Metode angket  

Supervisi melalui metode angket dilakukan dalam upaya penggalian data 

permasalahan guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Angket ini 

berisi yang berkaitan erat dan mencerminkan penampilan guru di kelas, kinerja 

guru, strategi pembelajaran, hubungan guru dengan siswanya dan sebagainya.  

▪ Model kontemporer (masa kini)   
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Supervisi akademik model kontemporer dilaksanakan dengan pendekatan klinis, 

sehingga sering disebut juga sebagai model supervisi klinis. Supervisi akademik 

dengan pendekatan klinis, merupakan supervisi akademik yang bersifat 

kolaboratif. Prosedur supervisi klinis sama dengan supervisi akademik langsung, 

yaitu: dengan observasi kelas, namun pendekatannya berbeda. Pada supervisi 

klinis, inisiatif lebih dominan berasal dari guru yang ingin disupervisi. Supervisi 

klinis adalah pembinaan performansi guru mengelola proses pembelajaran 

(Sullivan & Glanz, 2005). Sedangkan menurut Achenson (1987) klinis berarti: 

hubungan tatap muka (temu muka) antara guru dan supervisor, berfokus pada 

tingkah laku aktual guru di dalam kelas.  

▪ Karakteristik supervisi klinis antara lain:  

1. Perbaikan keterampilan pembelajaran spesifik  

2. Fungsi utama supervisor (kepala madrasah) adalah pada keterampilan 

mengamati, menganalisis implementasi kurikulum, dan membuat catatan,  

3. Fokus pada perbaikan cara mengajar  

4. Analisis berdasar bukti pengamatan  

5. Instrumen disusun atas kesepakatan guru dan supervisor  

6. Umpan balik diberikan secara cepat dan obyektif  

Pelaksanaan supervisi klinis mengikuti prinsip-prinsip berikut: (1) 

bersahabat, (2) demokratis, (3) terbuka, objektif, konstruktif, (4) 

kesepakatan bersama (5) berpusat pada kebutuhan dan aspirasi guru, 

(6) siklus perencanaan, pelaksanaan, dan balikan, (7) 

berkesinambungan dan berkelanjutan.  

Menurut Sullivan & Glanz (2005), ada empat langkah dalam supervisi 

klinis yaitu:  

a) perencanaan pertemuan;  

b) Observasi  

c) Pertemuan berikutnya dan refleksi kolaborasi 
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Informasi Tambahan 2.1. 

Tahapan Supervisi Akademik 

 
Secara umum pelaksanaan supervisi akademik dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu 

(1) perencanaan, (2) pelaksanaan supervisi, (3) tindak lanjut hasil supervisi. Aktivitas 

yang baik harus direncanakan dengan baik, demikian pula halnya dengan supervisi 

akademik. Adapun prinsip-prinsip perencanaan supervisi akademik adalah (1) objektif, 

(2) bertanggung jawab, (3) berkelanjutan, (4) berdasarkan SNP, (5) didasarkan atas 

kebutuhan madrasah.   

a. Perencanaan Ruang lingkup perencanaan supervisi akademik antara lain: (1) 

pengelolaan Kurikulum, (2) persiapan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran, (3) 

pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, dan Standar Isi, (4) 

peninjauan mutu pembelajaran.  

Adapun langkah-langkah penyusunan perencanaan supervisi akademik yaitu: (1) 

merumuskan tujuan, (2) menetapkan jadwal, (3) memilih pendekatan, teknik, dan 

model, (4) memilih instrumen.  

Agar dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan supervisi sebaiknya 

perencanaan supervisi memuat:  

    

1) Latar belakang   

Berisi tentang arti penting supervisi dan alasan perlunya pelaksanaan supervisi 

akademik.  

2) Landasan hukum  

Berisi berbagai peraturan yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan 

supervisi akademik dan peraturan yang berkaitan dengan tugas pokok dan 

fungsi supervisi.  

3) Tujuan  

Memuat hal-hal yang diinginkan dari adanya program supervisi dan pelaksanaan 

supervisi.  



 
 

46 
 

4) Indikator keberhasilan supervisi akademik.  

Agar supervisi akademik terukur keberhasilannya, perlu dideskripsikan 

indikator keberhasilan, baik dilihat dari awal, proses pelaksanaan maupun 

hasilnya.  

Kriteria keberhasilan merupakan tolak ukur untuk menetapkan tingkat 

keberhasilan sebuah aktivitas. Keberhasilan pelaksanaan supervisi akademik, 

ditandai ciri-ciri sebagai berikut:  

1) Pra-observasi (Pertemuan awal):  

a) Terciptanya suasana akrab dengan guru;   

b) Membahas persiapan yang dibuat oleh guru dan disepakatinya fokus 

pengamatan; dan  

c) Disepakatinya  instrumen  observasi  yang  akan digunakan  

2) Observasi (pengamatan pembelajaran).  

a) Dilaksanakan pengamatan sesuai dengan fokus yang telah 

disepakati;   

b) Digunakannya instrumen observasi  

c) Adanya catatan (fieldnotes) berdasarkan hasil pengamatan yang 

mencakup perilaku guru dan peserta didik, selama proses 

pembelajaran (mulai pendahuluan sampai penutup); dan  

d) Tidak menggangu proses pembelajaran.  

3) Pasca-observasi (Pertemuan balikan): Terlaksananya pertemuan balik 

setelah observasi;  

a) Menanyakan pendapat guru mengenai proses pembelajaran yang 

baru berlangsung;  

b) Menunjukkan data hasil observasi (instrumen dan catatan) dan 

memberi kesempatan guru mencermati dan menganalisisnya;  
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c) Mendiskusikan secara terbuka hasil observasi terutama pada aspek 

yang telah disepakati dan memberikan penguatan terhadap 

penampilan guru;  

d) Menghindari kesan menyalahkan, usahakan guru menemukan 

sendiri kekurangannya;  

e) Memberikan motivasi bahwa guru mampu memperbaiki 

kekurangannya; dan  

f) Menentukan bersama rencana pembelajaran dan supervisi 

berikutnya  

4) Sasaran  

Sasaran supervisi adalah guru atau tenaga kependidikan yang akan 

disupervisi  

5) Pendekatan dan teknik supervisi  

Pendekatan dan teknik supervisi berisi tentang pendekatan dan teknik 

yang dipilih dalam pelaksanaan supervisi sesuai dengan kebutuhan.  

6) Ruang lingkup supervisi  

Ruang lingkup berisi cakupan bidang yang disupervisi, antara lain analisis 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian 

pembelajaran  

7) Jadwal pelaksanaan supervisi.  

Jadwal supervisi berisi daftar nama guru yang di supervisi serta kapan 

supervisi tersebut dilaksanakan.  

8) Instrumen yang digunakan, sesuai dengan yang telah dibahas diawal.  

b. Pelaksanaan Supervisi  

Pelaksanaan supervisi akademik sangat tergantung pada pendekatan 

dan teknik yang digunakan. Dalam pelaksanaan supervisi akademik 

teknik individual jenis observasi dan kunjungan kelas, pelaksanaan 
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supervisi dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu pra observasi, 

observasi dan pasca observasi  

1) Pra observasi  

Pra observasi adalah tindakan berupa sebelum observasi, guru 

yang akan disupervisi merasa nyaman dan siap untuk disupervisi. 

Bentuk kegiatan pra observasi biasanya berupa diskusi yang 

sekaligus dimanfaatkan untuk melakukan supervisi perencanaan 

pembelajaran.  

2) Observasi  

Observasi adalah aktivitas pengamatan oleh supervisor pada saat 

guru melaksanakan pembelajaran di kelas.Pengamatan oleh 

supervisor mengunakan instrument yang telah ditentukan 

sebelumnya. Meskipun demikian dapat saja supervisor menemukan 

sesuatu yang menarik diluar instrumen.Temuan berupa kekuatan atau 

kelemahan guru saat pembelajaran yang tidak terakomodasi dalam 

instrumen observasi sebaiknya tetap diperhatikan sebagai bahan 

penguatan atau umpan balik.  

3) Pasca Observasi  

Kegiatan pasca observasi adalah proses refleksi dan pemberian 

umpan balik serta upaya pengkondisian tindakan perbaikan yang 

harus dilakukan oleh guru yang disupervisi.   
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Informasi Tambahan 3.1. 

Tindak Lanjut Supervisi Akademik 

 
Salah satu langkah penting dalam kegiatan supervisi akademik adalah tindak lanjut 

hasil supervisi. Supervisi tanpa tindak lanjut tidak memiliki dampak yang berarti dalam 

perbaikan proses pembelajaran. Tindak lanjut supervisi akademik dapat berupa:  

1) Melakukan Evaluasi Hasil Supervisi  

▪ Tindak lanjut hasil supervisi merupakan kegiatan yang sangat strategis berkenaan 

dengan upaya peningkatan mutu proses dan hasil belajar. Hal ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa tanpa kegiatan tindak lanjut, supervisi yang dilakukan tidak 

memiliki makna apa pun.  

▪ Tindak lanjut hasil supervisi meliputi dua kegiatan utama, yaitu melakukan 

evaluasi hasil supervisi dan menindaklanjuti hasil supervisi. Evaluasi hasil 

supervisi merupakan salah satu kegiatan mengolah, menganalisis, menafsirkan, 

menyimpulkan dari instrumen-instrumen pengumpulan data hasil observasi di 

kelas.  

▪ Materi evaluasi difokuskan dalam pencapaian rencana pelaksanaan supervisi, baik 

menyangkut fokus supervisi, tujuan, sasaran, waktu pelaksanaan, teknik supervisi, 

media, termasuk instrumen supervisi, serta kriteria keberhasilannya.  

▪ Hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk mengetahui 

ketercapaian rencana supervisi, sekaligus mengetahui letak permasalahan yang 

dihadapi. Guna memudahkan kepala madrasah melakukan evaluasi hasil supervisi, 

format berikut ini dapat digunakan.  

2) Menindaklanjuti Hasil Supervisi  

Berdasarkan hasil analisis evaluasi supervisi akademik, langkah selanjutnya adalah 

menindaklanjuti hasil supervisi, yang meliputi: (a) menetapkan alternatif tindakan yang 

akan ditempuh sesuai dengan kesulitan atau kelemahan yang ditemukan ada pada 

guru, (b) membuat rencana tindakan yang mencakup kapan, dimana, siapa yang terlibat, 

serta bagaimana langkah- langkah tindakan tersebut dilakukan.  
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Berbagai bentuk tindak lanjut hasil supervisi dapat berupa pembinaan secara langsung 

dan tidak langsung serta pembinaan situasional.  

a) Pembinaan secara langsung dilakukan terhadap guru yang memiliki permasalahan 

yang spesifik dan dipandang efektif dilakukan secara langsung dansegera, 

misalnya, kesalahan konsep materi, sikap dan tindakan guru yang dipandang 

memberi dampak negatif bagi peserta didik  

b) Pembinaan secara tidak langsung dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum 

yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. 

Kegiatan pembinaaan ini sekaligus merupakan upaya untuk memberikan 

penguatan dan pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan guru.  

c) Pembinaan situasional dilakukan kepala madrasah dalam membina guru 

diantaranya menganjurkan agar guru:  

1) Memanfaatkan buku guru, buku peserta didik, pedoman, panduan, serta juknis-

juknis yang ada.  

2) Memanfaatkan alat dan media pembelajaran yang ada di lingkungan madrasah.  

3) Memanfaatkan video-video pembelajaran untuk memperbaiki proses 

pembelajaran yang dilakukannya.  

4) Memanfaatkan kelompok kerja kepala madrasah (KKM), kelompok kerja guru, 

MGMP/MGBK, serta organisasi profesi yang ada.  

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta berbagai penerbitan 

yang relevan dengan pengembangan kemampuan profesional guru.  

6) Melakukan benchmarking atau studi banding ke sekolah atau objek lainnya yang 

relevan.  

7) Melakukan pengembangan guru pembelajar sesuai dengan hasil evaluasi diri 

dan/atau penilaian kinerja guru.  

 

3) Pemantapan Instrumen Supervisi  

Kegiatan untuk memantapkan instrument supervise dapat dilakukan dengan cara 

diskusi kelompok antara supervisor dengan guru. Dengan kegiatan kajian bersama 

ini, akan diperoleh instrumen yang lebih baik, dengan cara menambah, mengurangi 



 
 

51 
 

komponen atau aspek pada instrumen, atau memperbaiki deskripsinya. Selain itu 

bisa juga dengan memperbaiki bentuk instrumennya.  

Dalam memantapkan instrumen supervisi, dikelompokkan menjadi:  

a) Instrumen persiapan mengajar guru meliputi: program tahunan, program 

semester, Silabus, RPP, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil 

pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.  

b) Instrumen supervisi pembelajaran, lembar pengamatan, dan suplemen observasi 

(keterampilan mengajar, karakteristik mata pelajaran, pendekatan klinis, dan 

sebagainya).  

c) Penggandaan instrumen dan informasi kepada guru bidang studi binaan atau 

kepada karyawan untuk instrumen non akademik.   
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Informasi Tambahan 3.2. 

Supervisi Tenaga Kependidikan 
 

1) Konsep Supervisi Tenaga Kependidikan 

▪ Supervisi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam 

rangka membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya guna meningkatkan 

mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Supervisi 

yang dilakukan oleh kepala madrasah ditujukan untuk memberikan pelayanan 

kepada guru dan tenaga kependidikan dalam melakukan pengelolaan 

kelembagaan secara efektif dan efisien serta mengembangkan mutu kelembagaan 

pendidikan. 

▪ Supervisi ditujukan pada dua aspek, yakni manajerial dan akademik. Supervisi 

manajerial (tenaga kependidikan) menitikberatkan pada pemantauan, pembinaan, 

dan pembimbingan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi madrasah 

yang berfungsi sebagai pendukung (supporting) terlaksananya pembelajaran. 

Sementara supervisi akademik menitikberatkan pada pemantauan, pembinaan, 

dan pembimbingan pengawas madrasah terhadap kegiatan akademik, berupa 

pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. 

▪ Supervisi Tenaga Kependidikan adalah supervisi yang dilaksanakan oleh kepala 

madrasah kepada tenaga kependidikan yang terkait dengan pengelolaan dan 

administrasi pendidikan sehingga akan menunjang proses pendidikan di 

madrasah. 

2) Prinsip Supervisi Tenaga Kependidikan 

▪ Pelaksanaan supervisi tenaga kependidikan harus berdasarkan kaidah-kaidah 

ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karena itu, diperlukan kelebihan 

dapat melihat dengan tajam permasalahan peningkatan mutu pendidikan, 

menggunakan kepekaan untuk memahami setiap permasalahan dan mampu 

memberikan alternatif untuk menyelesaikannya. Sedangkan supervisor (kepala 

madrasah) harus mampu menunjukkan perilaku seorang profesional. 

▪ Kepala madrasah dalam melaksanakan supervisi tenaga kependidikan dapat 

berjalan secara efektif apabila didukung oleh pemahaman dan penguasaan 

mengenai prinsip-prinsip supervisi tenaga kependidikan. Diantara prinsip-prinsip 
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yang berdampak positif dalam melaksanakan supervisi manajerial diuraikan secara 

singkat berikut ini: 

a) Supervisor menjauhkan diri dari sifat otoriter 

Supervisor (kepala madrasah) yang otoriter akan mempermainkan 

perasaan bawahannya dengan sengaja membuat mereka merasa salah dan 

malu. Dengan kata lain, supervisor yang otoriter akan bertindak 

menggunakan kekuasaan dan kedudukannya yang merasa dirinya adalah 

atasan tenaga kependidikan. 

Supervisor (kepala madrasah) yang otoriter cenderung menggunakan 

kekuasaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Ketika berhadapan 

dengan orang lain dan menanggapi masalahnya, mereka akan menanyakan 

kedudukannya sebagai apa dalam lembaga dan organisasi 

Ciri-ciri supervisor yang bersifat otoriter, antara lain : (1) menganggap 

tendik sebagai bawahan, (2) menjadi penguasa tunggal, (3) mengabaikan 

peraturan yang berlaku, (4) mengabaikan dasar permusyawaratan, dan 

selalu berdasarkan keputusan sendiri, (5) mempertahankan kedudukan 

dengan berbagai cara, (6) menjalankan manajemen tertutup, (7) menutup 

komunikasi dengan dunia luar, (8) penyelesaian masalah dilakukan dengan 

kekerasan dan paksaan, (9) prinsip dogmatis dan banyak berlaku doktrin, 

(10) mengabaikan perlindungan hak asasi manusia, (11) mengabaikan 

fungsi kontrol terhadap administrasi, dan (12) melakukan intervensi ke 

seluruh bidang. 

Supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi. Titik tekan 

supervisi yang demokratis adalah mengembangkan keterbukaan, 

partisipatif dan kooperatif. Prinsip demokrasi oleh kepala madrasah adalah 

memberikan wewenang secara luas kepada tenaga kependidikan. Setiap 

ada permasalahan selalu mengikut-sertakan tenaga kependidikan sebagai 

suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis pemimpin 

memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggungjawab tenaga 

kependidikan.  

b) Supervisor mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis.  
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Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan di madrasah hendaknya 

supervisor bisa menjalin suatu hubungan yang harmonis dengan tenaga 

kependidikan lainnya. Hubungan kemanusiaan yang harus diciptakan harus 

bersifat terbuka, kesetiakawanan, dan informal, sehingga tidak akan ada 

pihak yang merasa dirugikan atas apa yang dilakukan pihak lainnya. Hal ini 

juga bisa meminimalisir terjadinya tindakan yang merugikan dan akhirnya 

dapat menggagalkan tercapainya tujuan pendidikan di madrasah.  

Dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan kondusif perlu adanya 

prinsip- prinsip dasar seperti adanya rasa saling menghargai, saling 

menghormati peran dari masing-masing pihak, serta adanya keterbukaan 

baik dari pihak tenaga kependidikan.  

Untuk bisa memadukan tiap-tiap unsur pendidikan perlu adanya niat baik 

serta berusaha selalu mengedepankan adanya komunikasi dan dialog yang 

baik untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dengan damai 

sehingga bisa dicapai suatu solusi terbaik yang tidak merugikan pihak 

manapun dengan tetap menjaga kondisi dan suasana secara kondusif 

untuk melaksanakan hubungan personal yang baik. Hal ini tentu sangat 

dibutuhkan untuk menjaga hubungan baik antara seluruh unsur pendidikan 

untuk meminimalisir adanya banyak aktivitas yang tidak produktif untuk 

menuntut keadilan atas apa yang dihadapi di madrasah. 

Banyak kepala madrasah yang terkadang lupa akan pentingnya hubungan 

yang harmonis dan dinamis, senantiasa menginginkan seluruh komponen 

pendidikan bekerja secara maksimal agar produktivitas dan sekaligus 

mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan bersama. Padahal dalam 

meningkatkan produktivitas madrasah memerlukan kontribusi besar dari 

tenaga kependidikan yang memiliki hak-hak yang harus terpenuhi. Agar 

semua kepentingan dan tujuan dari masing-masing pihak dapat tercapai 

tanpa ada yang merasa dirugikan sangat diperlukan adanya hubungan 

kemanusiaan yang harmonis.  

 

c). Supervisi tenaga kependidikan dilakukan secara berkesinambungan  
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Supervisi bukan tugas bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-

waktu jika ada kesempatan, melainkan dilakukan secara bertahap, 

terencana dan berkelanjutan.  

 

d) Program supervisi terintegrasi  

Di dalam setiap organisasi pendidikan terdapat bermacam- macam system 

perilaku dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan pendidikan. Supervisi yang 

dilaksanakan oleh kepala sekolah harus mampu mengaitkan antar 

komponen- komponen standar nasional pendidikan dengan pengelolaan 

administrasi sekolah.  

Dengan memperhatikan manajemen pendidikan yang bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas keterlaksanaan sistem proses belajar 

yang meliputi administrasi kurikulum, program ketenagaan, program 

sarana dan prasarana, program pembiayaan dan program hubungan 

dengan masyarakat, sangat mempengaruhi pengembangan dari kurikulum 

itu sendiri.  

 

e) Supervisi harus komprehensif.  

Program supervisi harus mencakup keseluruhan aspek dan komponen 

supervisi manajerial yang meliputi administrasi dan operasional madrasah.  

 

f) Supervisi harus konstruktif  

Supervisi yang dilakukan kepala madrasah harus diarahkan pada 

peningkatan kinerja tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan 

mutu penyelenggaraan madrasah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut di 

atas, maka kepala madrasah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip 

supervisi tenaga kependidikan sebagai berikut:  

1) Hubungan antara supervisor dengan tenaga kependidikan adalah 

hubungan kolegial yang sederajat dan bersifat interaktif. Hubungan 

semacam ini lebih dikenal sebagai hubungan antara tenaga professional 

berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman, sehingga terjalin 

dialog professional yang interaktif dalam suasana yang intim dan terbuka. 

Isi dialog bukan pengarahan atau instruksi dari supervisor/kepala 

madrasah melainkan pemecahan masalah pembelajaran. 
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2) Diskusi antara supervisor dan tenaga kependidikan bersifat demokratis, 

baik pada perencanaan pengajaran maupun pada pengkajian balikan dan 

tindak lanjut. Suasana demokratis itu dapat terwujud jika kedua pihak 

dengan bebas mengemukakan pendapat dan tidak mendominasi 

pembicaraan serta memiliki sifat keterbukaan untuk mengkaji semua 

pendapat yang dikemukakan didalam pertemuan tersebut dan pada 

akhirnya keputusan ditetapkan atas persetujuan bersama. 

3) Sasaran supervisi terpusat pada kebutuhan dan aspirasi tenaga 

kependidikan serta tetap berada di dalam kawasan (ruang lingkup) tingkah 

laku tenaga kependidikan dalam menunjukkan kualitas kerja secara 

optimal. Dengan prinsip ini tenaga kependidikan didorong untuk 

menganalisis kebutuhan dan aspirasinya dalam usaha mengembangkan 

dirinya. 

4) Pengkajian balikan dilakukan berdasarkan data observasi yang cermat 

yang didasarkan atas kontrak serta dilaksanakan dengan segera. Dari hasil 

analisis balikan itulah ditetapkan rencana selanjutnya. 

5) Mengutamakan prakarsa dan tanggung jawab tenaga kependidikan baik 

pada tahap perencanaan, pengkajian balikan bahkan pengambilan 

keputusan dan tindak lanjut. Dengan mengalihkan sedini mungkin prakarsa 

dan tanggung jawab itu ke tangan tenaga kependidikan diharapkan pada 

gilirannya kelak akan tetap mengambil prakarsa untuk mengembangkan 

dirinya. 

g) Supervisi harus objektif  

Perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program supervisi harus 

dilakukan berdasarkan fakta-fakta permasalahan sekolah. Perencanaan 

supervisi itu harus berdasarkan permasalahan dan kebutuhan nyata yang 

dihadapi sekolah. Pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan yang 

telah disusun. Penilaian program supervisi harus didasarkan pada fakta-

fakta yang diperoleh dalam pelaksanaan supervisi dan dideskripsikan apa 

adanya 

3) Ruang Lingkup Supervisi Tenaga Kependidikan 
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a. Tenaga Administasi Madrasah (TAM) : Kepala TAM, Pelaksana Urusan, Petugas 

Layanan Khusus 

b. Tenaga Perpustakaan : Kepala Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan. 

c. Tenaga Laboratorium: Kepala Laboratorium, Teknisi Laboratorium, laboran 

4) Pengembangan Instrumen 

Pengembangan instrumen supervisi tenaga kependidikan pada dasarnya bisa 

dikembangkan oleh kepala madrasah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-

masing tenaga kependidikan (kepala tenaga administrasi madrasah, kepala laboratorium, 

kepala program studi, dan kepala perpustakaan). Dalam mengembangkan instrumen 

supervisi tenaga kependidikan mengacu kepada panduan kerja tenaga administrasi 

madrasah, tenaga perpustakaan madrasah, dan tenaga laboratorium madrasah yang 

terdapat dalam bahan bacaan. 

5) Langkah-Langkah Kegiatan Supervisi Tenaga Kependidikan 

a) Perencanaan supervisi tendik menyusun program supervisi tendik 

1) Latar belakang, landasan hukum, merumuskan tujuan dan indikator 

keberhasilan. 

2) Hasil supervisi tahun sebelumnya. 

3) Menetapkan sasaran dan jadwal. 

4) Memilih pendekatan, teknik, dan model. 

5) Memilih dan menetapkan instrument. 

 

b) Pelaksanaan Supervisi Tenaga Kependidikan 

1) Kepala madrasah meminta tendik untuk memaparkan hasil kinerjanya. 

Pemaparan difokuskan pada komponen-komponen yang terdapat pada 

instrument, 

2) Kepala madrasah melakukan pengamatan terhadap bukti-bukti fisik 

yang 
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disajikan tendik 

3) Kepala madrasah melakukan konfirmasi dan meminta penjelasan hasil 

kinerja tenaga kependidikan yang bersangkutan. 

4) Kepala sekolah melakukan pencatatan hasil supervisi yang telah 

dilaksanakan 

5) Kepala madrasah menyampaikan hasil catatan supervisinya dan 

memberikan saran-saran untuk perbaikan kinerja tendik yang 

bersangkutan. 

c) Tindak Lanjut Hasil Supervisi Tenaga Kependidikan 

1) Mengumpulkan hasil supervisi tendik 

2) Menginventaris item-item komponen yang rendah-rendah 

3) Menganalisis hasil supervisi tendik 

4) Membuat program perbaikan kinerja tendik 

5) Pembinaan umum tentang perbaikan kinerja tendik 

6) Melaksanakan program perbaikan kinerja tendik diantaranya : 

a) In House Training tentang peningkatan kompetensi 

teknis masing-masing tendik 

b) Konsultasi antara tendik dengan kepala madrasah/supervisor 

c) Memberi penghargaan (rewards) bagi tendik yang melaksanakan 

tugas dengan baik 
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Informasi Tambahan 3.3. 

Prinsip Penilaian 

 
Penilaian terhadap peserta bertujuan untuk mengukur kompetensi 

peserta melalui ketercapaian indikator kompetensi dan keberhasilan tujuan 

program. Aspek yang dinilai mencakup pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap. Berikut ini ilustrasi uraian penilaian setiap aspek: 

a. Aspek Pengetahuan 

Penilaian pengetahuan tagihan hasil nilainya diperoleh dari tes 

dan penugasan yang ada di modul melalui LK dan evaluasi yang dilakukan pada 

peserta pelatihan dalam menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Bentuk 

soal berupa esai atau pilihan ganda. Materi soal sesuai dengan 

indikator kompetensi pada modul. 

b. Aspek Keterampilan 

Penilaian dimaksudkan untuk mengetahui penguasaan peserta 

diklat dalam unjuk pemahaman dan penerapan pengetahuan yang didapat. Hal 

ini dapat dilihat dari penuntasan tagihan tugas yang 

dikerjakan pada modul Kepala madrasah. 

c. Aspek Sikap 

Penilaian sikap lebih ke arah mengukur kolaborasi, tanggung jawab, komitmen, 

dan upaya kerja keras peserta diklat. Penilaian sikap ini dijaring atau diperoleh 

melalui pengamatan sikap pada saat diskusi, brainstorming, dan kerja sama saat 

penuntasan tugas 

Nilai Akhir (NA) merupakan nilai PKB kepala madrasah yang 

diperoleh dari rumusan sebagai berikut: 

NA = 40% {(40% x NS) + (60% x NK)} + (60% x NP) 

NA = Nilai Akhir 

NS = Nilai Sikap (rerata dari nilai semua aspek sikap yang dinilai) 

NK= Nilai Keterampilan (rerata nilai keterampilan materi pokok) 

NP = Nilai Pengetahuan (tes atau evaluasi yang dilaksanakan) 
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Lembar Kerja 1.1. 

Instrumen Identifikasi Supervisi Akademik 
 

A. Instrumen Identifikasi Perencanaan Supervisi Akademik 

 

Langkah yang Diperlukan 
Hal yang 

Diperlukan 

Unsur yang 

Terlibat 

Waktu 

Pelaksanaan 
Tempat 

Menentukan tujuan  

 

   

Membuat jadwal  

 

   

Menentukan pendekatan 

dan teknis 

    

Memilih instrumen  

 

   

 

B. Rumusan Tujuan dan Kriteria Output Supervisi Akademik 

 

No Nama Tujuan Supervisi Akademik Kriteria Output 

  
Pengembangan profesionalisme 

 
 

  
Penumbuhan motivasi 

 
 

  
Pengawasan kualitas 

 
 

 

C. Instrumen Jadwal Supervisi Akademik 

 

No Hari/Tanggal 
Nama 

Guru 

Mata 

Pelajaran/Kompetensi 

Dasar 

Kelas 
Jam 

ke … 

Fokus 

Masalah 

1 
 

 
     

2 
 

 
     

3 
 

 
     

Dst       
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Lembar Kerja 1.2. 

Instrumen Supervisi Administrasi 
A. Instrumen Supervisi Administrasi Perangkat Pembelajaran 

Nama Madrasah : _________________ Nama Guru : _________________ 

Mata Pelajaran : _________________ 

Jumlah Jam Tatap Muka : _________________ 

Semester/Kelas : _________________ Tahun : _________________ 

Pelajaran : _________________ 

 

No  Perangkat Pembelajaran  

Kedaan  Nilai  

Ada  Tidak  1  2  3  4  

1  Program Tahunan              

2  Program Semester              

3  Capaian Pembelajaran              

4  Analisis Capaian Pembelajaran              

5  Alur Tujuan Pembelajaran             

6  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran              

7  Kalender Pendidikan              

8  Jadwal Pelajaran              

9  Agenda/Catatan Harian              

10  Daftar  Nilai/Assessment              

11  Kriteria Ketuntasan Minimal              

12  Presensi/Daftar Hadir Siswa              

13 Modul Ajar        

14 Modul Proyek       

Keterangan:   

Ketercapaian (1) Kurang (≤ 70), (2) Cukup (70 < C ≤ 80), (3) Baik (80 < B ≤ 90), (4) Amat 

Baik (90 < A ≤ 100).  

Nilai Akhir = skor perolehan/skor maksimal x 100%  

 
Kepala Madrasah, 

 

_________________ 

Guru yang Disupervisi, 

 

_________________ 



 
 

62 
 

B. Instrumen Perencanaan Pembelajaran (Paket) 
 

Nama Guru : _________________________________________ 

Kelas/Semester : _________________________________________ 

Mapel/Tema : _________________________________________ 

Nama Madrasah : _________________________________________ 

 

ASPEK YANG DIAMATI HASIL PENGAMATAN TINDAK LANJUT 

1 Guru menyusun RPP  (mencakup komponen 
sesuai SK Dirjen Pendis 5164 Tahun 2018) 

  

2 Guru menyusun RPP yang mendukung 
terlaksananya pembelajaran kontekstual, 
kebermaknaan, humanis, dan moderat. 

  

3 Guru menyusun RPP yang mendukung 
terlaksananya pembelajaran kontekstual, 
kebermaknaan, humanis, dan moderat. 

  

a. Penguatan Pendidikan Karakter   
b. Budaya Literasi-Numerasi   
c. Berpikir Kritis, Kolaborotif, Komunikatif, 

dan Kreatif 
  

4 Guru menyusun RPP yang 
mengimplentasikan pendekatan 
pembelajaran Saintifik, Problem Solving, 
Discovery Learning, Project Based Learning, 
Inquiry. 

  

5 Guru Merencanakan  Pembelajaran berbasis 
teknologi informasi 

  

6 Guru mengintegrasikan penilaian proses dan 
hasil dalam perencanaan pembelajaran. 

  

 

Catatan Supervisor:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
____________, ______ - _____________ -  ________________ 

 
Guru, 

 
 
 
 

NIP. 

 
Supervisor, 

 
 
 

_______________________________ 
NIP 
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C. Instrumen Perencanaan Pembelajaran (SKS)  
Nama Guru : _________________________________________ 

Kelas/Semester : _________________________________________ 

Mapel/Tema : _________________________________________ 

Nama Madrasah : _________________________________________ 

 

ASPEK YANG DIAMATI HASIL PENGAMATAN TINDAK LANJUT 

1 Guru menyusun RPP  (mencakup 
komponen sesuai SK Dirjen Pendis 
5164 Tahun 2018) 

  

2 Guru menyusun RPP yang mendukung 
terlaksananya pembelajaran 
kontekstual, kebermaknaan, humanis, 
dan moderat. 

  

3 Guru menyusun RPP yang mendukung 
terlaksananya pembelajaran 
kontekstual, kebermaknaan, humanis, 
dan moderat. 

  

a. Penguatan Pendidikan Karakter   

b. Budaya Literasi-Numerasi   

 c. Berpikir Kritis, Kolaborotif, 
Komunikatif, dan Kreatif 

  

4 Guru menyusun RPP yang 
mengimplentasikan pendekatan 
pembelajaran Saintifik, Problem 
Solving, Discovery Learning, Project 
Based Learning, Inquiry. 

  

5 Guru Menyusun Modul dan atau Unit 
Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) sesuai 
dengan kaidah 

  

6 Guru Merencanakan  Pembelajaran 
berbasis teknologi informasi 

  

7 Guru mengintegrasikan penilaian 
proses dan hasil dalam perencanaan 
pembelajaran. 

  

 

Catatan Supervisor:  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
___________, ______ - _____________ -  ________________ 

 
Guru, 

 
 

NIP. 

 
Supervisor, 

 
_______________________________ 

NIP 
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D. Instrumen Supervisi Pelaksanaan Pembelajaran (Paket) 

Nama Guru : _________________________________________ 

Kelas/Semester : _________________________________________ 

Mapel/Tema : _________________________________________ 

Nama Madrasah : _________________________________________ 

 

ASPEK YANG DIAMATI HASIL PENGAMATAN TINDAK LANJUT 

1 Guru melaksanakan pembelajaran 
kontekstual, kebermaknaan, 
metakognitif, humanis, dan moderat. 

  

2 Guru melaksanakan pembelajaran 
dengan mengitegrasikan kecakapan abad 
21 

  

a. Penguatan karakter dan akhlaqul 
karimah 

  

b. Literasi-Numerasi   

c. Berpikir kritis, kolaborasi, 
komunikasi, kreativitas 

  

3 Guru melaksanakan pembelajaran 
dengan dengan mengimplementasikan 
pendekatan (Scientific, Problem Solving, 
Inquiry, Discovery Learning, Project-
Based Learning) 

  

4 Guru melaksankan pembelajaran dengan 
memanfaatan teknologi informasi 

  

5 Guru melakukan penilaian proses dalam 
kegiatan pembelajaran 

  

 

Catatan Supervisor:  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
___________, ______ - _____________ -  ________________ 

 
Kepala Madrasah, 

 
 
 
 

 

NIP. 

 
Guru yang Disupervisi, 

 
 
 
 

_______________________________ 
NIP 
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E. Instrumen Supervisi Pelaksanaan Pembelajaran (SKS) 

Nama Guru : _________________________________________ 

Kelas/Semester : _________________________________________ 

Mapel/Tema : _________________________________________ 

Nama Madrasah : _________________________________________ 

 

ASPEK YANG DIAMATI HASIL PENGAMATAN TINDAK LANJUT 

1 Guru melaksanakan pembelajaran 
kontekstual, kebermaknaan, 
metakognitif, humanis, dan moderat. 

  

2 Guru melaksanakan pembelajaran 
dengan mengitegrasikan kecakapan abad 
21 

  

a. Penguatan karakter dan akhlaqul 
karimah 

  

b. Literasi-Numerasi   
c. Berpikir kritis, kolaborasi, 

komunikasi, kreativitas 
  

3 Guru melaksanakan pembelajaran 
dengan dengan mengimplementasikan 
pendekatan (Scientific, Problem Solving, 
Inquiry, Discovery Learning, Project-
Based Learning) 

  

4 Guru melaksanakan pembelajaran 
dengan menggunakan modul dana tau 
Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) 

  

5 Guru melaksankan pembelajaran dengan 
memanfaatan teknologi informasi 

  

6 Guru melakukan penilaian proses dalam 
kegiatan pembelajaran 

  

 

Catatan Supervisor:  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
___________, ______ - _____________ -  ________________ 

 
Kepala Madrasah, 

 
 
 
 

 

NIP. 

 
Guru yang Disupervisi, 

 
 
 
 

_______________________________ 
NIP 
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F. Instrumen Supervisi Penilaian Pembelajaran 

Nama Guru : _________________________________________ 

Kelas/Semester : _________________________________________ 

Identitas Mata Pelajaran : _________________________________________ 

Hari/Tanggal Supervisi Penilaian  : _________________________________________ 

NO  KOMPONEN (URAIAN)  
SKOR 

1 2 3 4 5 

1  Guru menentukan dan menetapkan KKM            

2  Guru merencanakan penilaian hasil belajar            

3  Guru menyusun kisi-kisi            

4  Guru menyusun instrumen soal berdasarkan kisi - kisi  
          

5  Guru menyusun pedoman penskoran            

6  Guru melaksanakan penilaian hasil belajar            

7  Guru menganalisis penilaian hasil belajar            

8  Guru menyusun rencana tindak lanjut            

9  Guru melaksanakan remidial dan pengayaan            

10  Guru melaporkan penilaian hasil belajar            

  Jumlah Skor            

Ketentuan (√) adalah sebagai berikut:  

5 : dilakukan dengan sangat baik  

4 : dilakukan dengan baik  

3 : dilakukan cukup baik  

2 : dilakukan kurang baik  

1 : tidak dilakukan  

Keterangan:   

Ketercapaian (1) Kurang (≤ 70), (2) Cukup (70 < C ≤ 80), (3) Baik (80 < B ≤ 90), (4) Amat Baik 

(90 < A ≤ 100).  

Nilai Akhir = skor perolehan/skor maksimal x 100%  

 
Kepala Madrasah, 

 
 
 
 

 

 

 
Guru yang Disupervisi, 

 
 
 
 

_______________________________ 
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G. Instrumen Monitoring Supervisi Akademik  

No  Observasi  Catatan  

1  Usaha-usaha dan aktivitas guru dan peserta 

didik dalam proses pembelajaran.  

  

2  Cara  menggunakan  media Pengajaran    

3  Variasi metode pembelajaran    

4  Ketepatan penggunaan media dengan materi    

5  Ketepatan  penggunaan  metode dengan  

tujuan pembelajaran  

  

6  Interaksi para peserta didik dalam proses 

pembelajaran  

  

7  Metode/strategi penilaian dan efektivitasnya 

untuk meningkatkan proses mencapai tujuan 

pembelajaran  

  

 

H. Instrumen Tanggapan Guru Terhadap Supervisi Akademik 

No Daftar Pertanyaan Refleksi 

1 
 
 

 

2 
 
 

 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

5 
 
 

 

Dst 
 
 

 

  

  



 
 

68 
 

Lembar Kerja 1.3. 

Instrumen Hasil Supervisi Akademik 
A. Instrumen Analisis Hasil Supervisi Akademik 

Nama Madrasah : _________________________________________ 

Nama Guru : _________________________________________ 

Kelas : _________________________________________ 

Mata Pelajaran  : _________________________________________ 

Waktu Supervisi : _________________________________________ 

 

No Komponen  Kelebihan  Kelemahan 
 Masalah  yang 

Ditemukan 

 Faktor 

Penyebab 

 Prioritas 

Perbaikan 

1  RPP       

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pelaksanaan 

Pembelajaran  

          

A. Apersepsi            

B.Kegiatan Inti            

• Penguasaan  

Materi  Pelajaran  

          

• Penerapan  

Strategi 

Pembelajaran yang 

mendidik  

          

• Penerapan 

pendekatan saintifik  

          

• Pemanfaatan 

sumber  belajar 

/ media dalam 

pembelajaran  

          

C. Kegiatan Penutup            

• Merangkum            

• Refleksi            

• Penilaian            
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……………………., ……..- …………..-………………. 

 
Guru yang Disupervisi, 

, 
 
 

 

 

 
Kepala Madrasah, 

 
 
 

_______________________________ 
 

 

B. Instrumen Rencana Tindak Lanjut Supervisi Akademik  

No  Nama Guru  
Waktu Pelaksanaan 

Supervisi Akademik  

Bentuk Tindak 

Lanjut  
Waktu/ Tempat  

1          

2          

3          

Dst          

 

C. Sistematika Dokumen Laporan Supervisi Akademik  

1. Identitas  

2. Pendahuluan  

3. Kerangka Pikir Pemecahan Masalah  

4. Pendekatan dan Metode Supervisi  

5. Hasil Pelaksanaan Supervisi Akademik  

6. Penutup  

7. Lampiran (berisi pelengkap/bukti bahwa peserta sudah melakukan supervisi akademik, 

misalnya data guru yang disupervisi, hasil analisis, foto dan atau video, dan seluruh 

instrumen perencanaan, pelaksanaan, dan tindaklanjut supervisi)  
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Lembar Kerja 4.1. 

Instrumen Supervisi Tenaga Kependidikan 
 

A. Instrumen Refleksi dan Prinsip Supervisi Tenaga Kependidikan 

Deskripsi 
Proses 

Pelaksanaan 
Supervisi 

Prinsip 
Supervisi 

Tendik yang 
diterapkan 

Hasil Supervisi 
yang dicapai 

Permasalahan 
yang terjadi 

Tindak Lanjut 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Keterangan: 

▪ Ketercapaian (1) Kurang (≤ 70), (2) Cukup (70 < C ≤ 80), (3) Baik (80 < B ≤ 90), 

(4) Amat Baik (90 < A ≤ 100). 

▪ Nilai Akhir = skor perolehan/skor maksimal x 100% 

 

B. Mengembangkan Instrumen Supervisi Tenaga Kependidikan 

Buatlah instrumen supervisi tenaga kependidikan dengan memperhatikan kondisi 

yang ada di madrasah peserta masing-masing, meliputi: 

1) Supervisi Kepala Tenaga Administrasi Madrasah 

2) Supervisi Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan 

3) Supervisi Pelaksana Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana 

4) Supervisi Petugas Layanan Khusus Tenaga Kebersihan 

5) Supervisi Kepala Perpustakaan Madrasah 

6) Supervisi Kepala Laboratorium Madrasah 

 

C. Menyusun Program Supervisi Tenaga Kependidikan 

Buatkan program supervisi tenaga kependidikan dengan sistematika sebagai berikut: 

a) Latar belakang, landasan hukum, merumuskan tujuan dan indikator keberhasilan 

b) Hasil supervisi tahun sebelumnya 

c) Menetapkan sasaran dan jadwal 

d) Memilih pendekatan, teknik, dan metode 

e) Memilih dan menetapkan instrument 
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Rubrik Penilaian: 

Skor 86-100 : Apabila peserta diklat mampu menyusun Program Supervisi 

tendik dengan sistematis dengan mencantumkan lima bagian 

yang ada dalam penugasan. 

Skor 76-85,99 : Apabila peserta diklat mampu menyusun Program Supervisi 

tendik dengan sistematis dengan mencantumkan empat 

bagian yang ada dalam program kerja. 

Skor 66-75,99 : Apabila peserta diklat mampu menyusun Program Supervisi 

tendik dengan sistematis dengan mencantumkan tiga bagian 

yang ada dalam program kerja 

Skor 0-65,99 : Apabila peserta diklat mampu menyusun Program Supervisi 

tendik dengan sistematis dengan mencantumkan satu sampai 

dua bagian yang ada dalam program kerja 

 

D. Mensimulasikan Supervisi Tenaga Kependidikan 

 

▪ Simulasikan kegiatan supervisi tenaga pendidikan dengan menggunakan 

instrument supervisi tenaga kependidikan yang telah disusun sebelumnya.  

▪ Dalam melakukan simulasi, peserta diminta mencermati langkah-langkah 

melaksanakan supervisi tenaga kependidikan pada bahan pembelajaran ini.  

▪ Pada proses simulasi, peserta diminta untuk menguatkan nilai karakter 

nasionalisme sub nilai taat azaz sesuai dengan langkah-langkah pelaksanaan 

supervisi tenaga kependidikan, dengan rubrik penilaian berikut: 

Skor 86-100 : Apabila peserta diklat mampu mempraktikan supervisi tendik 

berdasarkan semua isi instrumen yang telah disusun 

sebelumnya. 

Skor 76-85,99 : Apabila peserta diklat mampu mempraktikan supervisi tendik 

berdasarkan sebagian besar isi instrumen yang telah disusun 

sebelumnya. 

Skor 66-75,99 : Apabila peserta diklat mampu mempraktikan supervisi tendik 

berdasarkan sebagian kecil isi instrumen yang telah disusun 

sebelumnya. 
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Skor 0-65,99 : Apabila peserta diklat tidak mampu mempraktikan supervisi 

tendik berdasarkan isi instrumen yang telah disusun sebelumnya 
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PPT 
 

https://drive.google.com/drive/folders/17jZZvv1Y7_XWCzJuQ_rC

VjNDQioyXlDL?usp=sharing 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/17jZZvv1Y7_XWCzJuQ_rCVjNDQioyXlDL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17jZZvv1Y7_XWCzJuQ_rCVjNDQioyXlDL?usp=sharing
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