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ABSTRAK

MARDIAH, Nim. 12010103059, “Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala
Sekolah di MTsN 1 Konawe Selatan”, Program Studi Manajemen Pendidikan
Islam, melalui bimbingan Dr. Abdul Kadir, M.Pd

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan
supervisi akademik di MTsN 1 Konawe selatan?, dan Faktor-faktor apa saja yang
mendukung dan menghambat pelaksanaan kegiatan supervisi akademik kepala
sekolah di MTsN 1 Konawe Selatan?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui sejauh mana pelaksanaan supervisi akademik mempengaruhi
profesionalisme guru-guru pendidikan Islam di MTsN 1 Konawe Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan teknik analisis deskriptif yaitu
menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi nyata objek penelitian berdasarkan data-
data autentik yang dikumpulkan. Adapun teknik dalam penentuan sumber data pada
penelitian ini yaitu menggunakan teknik pusposive sampling. Data primer atau data
utama yang diperoleh dari hasil wawancara para informan penelitian dan data
sekunder atau data pendukung diperoleh dari hasil observasi lapangan, bahan
dokumen sekolah dan bahan-bahan referensi perpustakaan yang relevan dengan
penelitian.

Dalam penelitian ditemukan bahwa kepala sekolah MTsN 1 Konawe Selatan
telah melaksanakan kegiatan supervisi akademik secara sistematis dan
berkesinambungan diawali dari penyusunan instrumen supervisi, pelaksanaan
supervisi, serta tindak lanjut hasil supervisi akademik. Dalam pelaksanaan supervisi
tersebut, guru pendidikan Islam mendapatkan implikasi positif utamanya terkait
dengan profesionalisme guru pendidikan Islam berupa peningkatan kualitas
pelaksanaan pembelajaran pendidikan Islam. Selain itu, dalam penelitian pula
ditemukan berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan supervisi akademik,
yaitu faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat pelaksanaan supervisi
akademik. Faktor-faktor yang mendukung antara lain: instrumen supervisi akademik
yang telah disusun, komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab, serta motivasi
untuk meningkatkan mutu pembelajaran secara khusus dan mutu pendidikan secara
umum. Adapun faktor yang dapat menghambat pelaksanaan supervisi akademik
antara lain: kompleksitas dan beban tugas yang tinggi, adanya guru yang kurang siap
disupervisi serta kurangnya inisiatif dalam diri guru untuk mengembangkan
potensinya karena belum memadainya fasilitas pembelajaran yang disediakan oleh
sekolah.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup

manusia dalam segala aspek kehidupan manusia. Dalam sejarah umat manusia,

hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai

alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya.1 Upaya meningkatkan kualitas

pendidikan terus-menerus dilakukan, baik secara konvensional maupun inovatif. Hal

tersebut lebih terfokus lagi dalam Undang-undang RI No.20 Th.2003 pada Bab II,

Pasal 3 yang berbunyi:

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.2

Keberhasilan pendidikan di sekolah banyak dipengaruhi oleh beberapa

faktor antara lain anak didik, pendidik, tujuan, alat dan masyarakat. Dalam dunia

pendidikan yang menjadi tolak ukur khususnya bagian pengajaran adalah guru. Guru

1 Hujair dan Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani
Indonesia, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), h. 4

2 Undang-Undang RI No.20 Th.2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bandung: Citra
Umbara, 2003), h. 7


