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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Definisi Supervisi Akademik

Kegiatan supervisi akademik merupakan suatu bentuk layanan profesional

yang dikembangkan untuk meningkatkan profesionalisme komponen sekolah

khususnya guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Selanjutnya, untuk

dapat menguraikan lebih detail deskripsi tentang supervisi akademik terlebih dahulu

dirumuskan definisi supervisi.

Secara bahasa supervisi berarti mengamati, mengawasi, atau

membimbing kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang lain dengan maksud

untuk mengadakan perbaikan. Supervisi berasal dari kata “super” artinya lebih atau

atas, dan “vision” artinya melihat atau meninjau. Secara istilah supervisi artinya

melihat atau meninjau yang dilakukan oleh atasan terhadap pelaksanaan kegiatan

bawahannya.1 Orang yang berfungsi memberi bantuan kepada guru-guru dalam

menstimulir kearah usaha mempertahankan suasana belajar mengajar yang lebih baik

yang dapat disebut dengan supervisor.

Menurut Sergiovani dan Starrat, supervisi merupakan suatu proses yang

dirancang secara khusus untuk membantu para guru dan supervisor dalam

mempelajari tugas sehari-hari di sekolah, agar dapat menggunakan pengetahuan dan

1 Mukhtar dan Iskandar, Orientasi Baru Supervisi Pendidikan, (Jakarta: Gaung Persada
Press, 2009), h. 41
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kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih baik pada orang tua peserta

didik dan sekolah, serta berupaya menjadikan sekolah sebagai masyarakat belajar

yang lebih efektif.2

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli, dapat diketahui bahwa

maksud utama dari pelaksanaan supervisi adalah untuk memberikan pelayanan yang

tepat bagi guru. Layanan ini merupakan bantuan, dorongan atau bimbingan sebagai

salah satu cara kepala sekolah untuk membantu guru agar dapat melaksanakan

tugasnya dalam mengajar untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien.

Supervisi sebagai upaya untuk membantu guru memecahkan permasalahan yang

dihadapi dalam pembelajaran dan diharapkan hasil belajar siswa dapat meningkat.

Oleh karena itu, dapat peneliti simpulkan bahwa supervisi adalah kegiatan

memberikan layanan perbaikan pendidikan yang diarahkan kepada pendidik dan

tenaga kependidikan agar prestasi belajar berhasil dengan baik sesuai dengan

harapan tujuan pendidikan.

Supervisi pada dasarnya diarahkan pada dua aspek, yakni: supervisi

akademik dan supervisi manajerial. Supervisi akademik berupa bantuan

pembelajaran baik didalam maupun diluar kelas. Sedangkan supervisi manajerial

menitikberatkan pengamatan pada aspek-aspek pengelolaan administrasi sekolah

yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran. Namun, yang

menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah kegiatan supervisi yang berkaitan

dengan masalah-masalah akademik (supervisi akademik).

2 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2004), Cet. Ke-3, h. 111



11

Supervisi akademik adalah “pembinaan yang menitikberatkan

pengamatan pada masalah akademik yang langsung berada pada lingkup kegiatan

pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa ketika sedang dalam

proses belajar”.3 Dalam peranannya supervisi akademik menjadi aspek kunci untuk

memberikan dan memberdayakan para guru dalam mengembangkan secara

maksimum belajar siswanya.

Glickman mengemukakan bahwa supervisi akademik adalah “serangkaian

kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses

pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran”.4 Pada dasarnya supervisi

akademik yang dikemukakan tersebut adalah kegiatan supervisi untuk membantu

pendidik dalam melakukan proses pembelajaran. Membantu dari segi strategi,

pendekatan dan metode tertentu yang tepat dalam melakukan pembelajaran untuk

mencapai tujuan pendidikan lebih khusus pembelajaran.

Menurut Alfonso, Firth dan Neville ada tiga konsep pokok dalam

pengertian supervisi akademik, yaitu:

a. Supervisi akademik harus secara langsung mempengaruhi dan
mengembangkan perilaku guru dalam mengelola proses pembelajaran. Inilah
karakteristik esensial supervsi akademik. Sehubungan dengan ini, janganlah
diasumsikan secara sempit, bahwa hanya ada satu cara terbaik yang bisa
diaplikasikan dalam semua kegiatan pengembangan perilaku guru. Tidak ada
satupun perilaku supervisi akademik yang cocok bagi semua guru.

b. Perilaku supervisor dalam membantu guru mengembangkan kemampuannya
harus didesain secara ofisial, sehingga jelas waktu mulai dan berakhirnya
program pengembangan tersebut. Desain tersebut terwujud dalam bentuk

3 Rohiat, Manajemen Sekolah, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 36-37
4 Direktorat Tenaga Kependidikan, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga

Kependidikan. Depdiknas, Metode dan Teknik Supervisi. Jakarta: 2008, h. 1.
(http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2011/03/04/konsep-supervisi-akademik).



12

program supervisi akademik yang mengarah pada tujuan tertentu. Oleh
karena supervisi akademik merupakan tanggung jawab bersama antara
supervisor dan guru, maka alangkah baik jika programnya didesain bersama
oleh supervisor dan guru.

c. Tujuan akhir supervisi akademik adalah agar guru semakin mampu
memfasilitasi belajar bagi murid-muridnya.5

Supervisi akademik sangat membantu guru dalam mengelola proses

pembelajaran untuk mencapai tujuan akademik. Demikian guru sangat membutuhkan

pengawasan dari seorang supervisor yang akan mengevaluasi dan dapat

meningkatkan kualitas pengajaran guru. Salah satu tugas kepala sekolah adalah

sebagai supervisor, yaitu mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga

pendidik dan kependidikan.6 Maka peran kepala sekolah bukan hanya sebagai

pemimpin tetapi juga sebagai supervisor akademik yang bertindak sebagai

pembimbing dan konsultan bagi guru-guru dalam perbaikan pengajaran dan

menciptakan situasi belajar mengajar yang baik.

Supervisi akademik memberikan bantuan profesional kepada pendidik

dalam rangka perbaikan dan pembinaan aspek pembelajaran. Agar bantuan lebih

tepat pada sasaran, maka bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada pendidik

harus berdasarkan penelitian atau pengamatan yang cermat dan penilaian yang

objektif serta mendalam. Dasar pengawas melakukan pembinaan adalah silabus dan

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah dibuat sendiri oleh pendidik.

Dalam praktiknya, pengawas mampu mereview silabus dan RPP yang disusun oleh

pendidik, pengawas mampu menempatkan model dan strategi mengajar yang tepat

5 Ibid., h. 2
6 E. Mulyasa., Op. Cit, h. 111
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untuk mencapai kompetensi yang tertuang dalam RPP pendidik serta pengawas

mampu membantu pendidik memperhatikan keragaman potensi peserta didiknya.7

Dari beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa supervisi

akademik merupakan serangkaian kegiatan yang menitikberatkan pada pemberian

layanan bantuan terhadap guru dalam melaksanakan dan mengelola pembelajaran,

membantu guru mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran dan

membimbing guru untuk meningkatkan kualitas mengajarnya, sehingga guru dapat

mencapai kinerja mengajar yang lebih baik lagi. Supervisi akademik secara langsung

sangat mempengaruhi perilaku guru dalam mengelola proses pembelajaran. Perilaku

mengajar guru yang baik akan mempengaruhi perilaku belajar muridnya dan tujuan

akhirnya adalah terbinanya perilaku belajar murid yang lebih baik.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Berhasil Tidaknya Kegiatan

Supervisi Akademik

Beberapa faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya kegiatan supervisi

antara lain:

a. Lingkungan masyarakat tempat sekolah itu berada.
b. Besar-kecilnya sekolah yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah.
c. Tingkatan dan jenis sekolah.
d. Keadaan guru-guru dan pegawai yang tersedia.
e. Kecakapan dan keahlian kepala sekolah itu sendiri.8

Dari uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa, dalam pelaksanaan

supervisi akademik ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi, faktor-faktor

7 Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta,
2010), h. 156

8 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2004), h. 118
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tersebut dapat berpengaruh sebagai pendukung dan juga sebagai peghambat

pelaksanaan supervisi akademik. Oleh karena itu, diperlukan suatu keterampilan

seorang kepala sekolah sebagai supervisor akademik, dalam hal ini yang berperan

sebagai peneliti situasi lingkungan pendidikan.

3. Fungsi dan Tujuan Supervisi Akademik

a. Fungsi Supervisi Akademik

Fungsi-fungsi supervisi secara umum yang sangat penting dalam kegiatan

supervisi yang harus diketahui oleh seorang pemimpin pendidikan, antara lain:

1. Bidang Kepemimpinan
a. Menyusun rencana bersama.
b. Mengikutsertakan guru dan staf dalam berbagai kegiatan.
c. Memberikan bantuan kepada guru dan staf dalam menghadapi dan

memecahkan masalah.
d. Mengikutsertakan semua guru dan staf dalam pengambilan keputusan.
e. Meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri pada guru dan staf.

2. Hubungan Kemanusiaan
a. Mengarahkan guru maupun staf kepada sikap-sikap yang demokratis.
b. Memupuk rasa saling menghormati antara guru dan staf di madrasah.
c. Menghilangkan rasa saling mencurigai antar sesama guru dan staf.

3. Pembinaan Proses Kelompok
a. Mengenal secara baik kelemahan maupun kemampuan para guru dan staf.
b. Menumbuhkan sikap saling mempercayai antar sesama guru dan staf.
c. Memupuk rasa saling tolong menolong.
d. Memperbesar rasa tanggung jawab para guru dan staf.

4. Bidang Administrasi Personel
a. Memilih personel yang memiliki syarat dan kecakapan yang diperlukan.
b. Menempatkan staf pada tempat dan tugas yang sesuai dengan

kemampuannya.
c. Mengusahakan suasana kerja yang menyenangkan sehingga

meningkatkan daya kerja staf.
5. Bidang Evaluasi

a. Memahami dan menguasai tujuan pendidikan secara khusus dan terinci.
b. Menguasai dan memiliki ukuran yang akan digunakan sebagai kriteria

penilaian.
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c. Menyimpulkan hasil penilaian sehingga mandapatkan gambaran tentang
kemungkinan untuk mengadakan perbaikan.9

Senada dengan hal tersebut, berbagai macam tanggapan tentang fungsi

supervisi akademik sesuai dengan definisi yang telah dikemukakan, namun ada satu

general agreement (kesepakatan umum), bahwa fungsi utama dari kegiatan supervisi

akademik adalah ditujukan kepada “perbaikan pengajaran”. Matt Modrcrin dalam

kutipan Suhardan mengemukakan bahwa supervisor memiliki empat fungsi penting

yang harus diperankan dalam setiap tugasnya, yaitu: “administratif function,

evaluation process, teaching function dan role of consultant”.10 Demikian juga Ayer

Fred E. menganggap “fungsi supervisi untuk memelihara program yang ada sebaik-

baiknya sehingga ada perbaikan”.11

Pendapat diatas menunjukkan bahwa fungsi supervisi akademik adalah

memperbaiki proses pembelajaran, yang berdampak pada peningkatan kualitas

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Oleh karena itu, usaha untuk memperbaiki

proses pembelajaran hendaknya dilakukan secara berkesinambungan oleh kepala

sekolah.

Swearingen mengemukakan delapan fungi supervisi akademik yaitu:

1. Mengkoordinasikan semua usaha sekolah.
2. Melengkapi kepemimpinan sekolah.
3. Memperluas pengalaman guru-guru.
4. Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif.
5. Memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus.
6. Menganalisis situasi belajar-mengajar.
7. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf.

9 Ibid., h. 86-87
10 Dadang Suhardan, Supervisi Profesional, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 55
11 Piet A. Sahertian dan Frans Mataheru, Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan,

(Surabaya: Usaha Nasional, 1981), h. 25
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8. Memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan
tujuan-tujuan pendidikan dan menigkatkan kemampuan mengajar guru-
guru.12

Dari beberapa fungsi supervisi akademik yang telah dikemukakan diatas

dapat kita simpulkan bahwa supervisi akademik mempunyai beberapa fungsi yang

saling berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu pelayanan, penelitian,

kepemimpinan, manajemen, evaluasi, bimbingan terhadap tenaga pengajar agar

kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik untuk tercapainya tujuan

pendidikan yang lebih baik.

b. Tujuan Supervisi Akademik

Tujuan dari kegiatan supervisi akademik adalah mengembangkan situasi

dan kodisi proses belajar dan mengajar yang lebih baik. Usaha perbaikan belajar dan

mengajar ditujukan kepada pencapaian tujuan akhir dari pendidikan yaitu

pembentukan pribadi anak secara maksimal. Untuk menciptakan situasi dan kondisi

tersebut diperlukan kepandaian atau kemahiran kepala sekolah dalam merekrut

tenaga pengajarnya yaitu menyeleksi tenaga pengajar yang berkompeten

dibidangnya.

Secara umum tujuan konkrit dari supervisi pendidikan adalah:

1. Membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan.
2. Membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid.
3. Membantu guru dalam menggunakan alat pelajaran modern, metode-metode

dan sumber pengalaman belajar.
4. Membantu guru dalam nilai kemajuan murud-murid dan hasil pekerjaan guru

itu sendiri.
5. Membantu guru-guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira

12 Piet A. Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka
Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Rineka Cipta), h. 21
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dengan tugas yang diperolehnya.
6. Membantu guru-guru agar waktu dan tenaganya tercurahkan sepenuhnya

dalam pembinaan sekolah.13

Sejalan dengan hal tersebut, Sergiovani mengemukakan bahwa tujuan

supervisi akademik yaitu:

1. Untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan para siswa yang bersifat
komprehensif dengan demikian sekaligus akan memperbaiki masyarakat.

2. Untuk membantu kepala sekolah dalam menyelesaikan program pendidikan
dari waktu ke waktu secara berkesinambungan.

3. Untuk mengembangkan proses belajar mengajar.
4. Untuk membina guru-guru agar dapat mendidik para siswa dengan baik atau

menegakkan disiplin kerja secara manusiawi.14

Dari beberapa tujuan supervisi akademik yang telah dikemukakan diatas

maka dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik bertujuan untuk memajukan dan

mengembangkan proses kegiatan belajar mengajar secara komprehensif, tidak hanya

berkisar pada sistem penyeleksian dan penerimaan yang ketat tetapi juga pembinaan

terhadap potensi guru-guru yang sudah ada dalam arti luas, termasuk didalamnya

pengadaan fasilitas yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu,

tujuan supervisi akademik bisa dicapai pelaksanaannya jika dilandasi dengan asas

kebersamaan, demokratis dan terbuka.

4. Prinsip Supervisi Akademik

Seorang supervisor dalam tugas supervisinya akan berhadapan dengan

masalah-masalah yang cukup beragam, dengan gejala-gejala yang berbeda dengan

faktor-faktor yang berlainan. Landasan pokok yang mendasari semua tindakan dan

13 Hendiyat Soetopo dan Wasty Soemanto, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan,
(Jakarta: Bina Aksara, 1988), Cet ke-2, h. 40-41

14 Made Pidarta, Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.
20
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sikap supervisi adalah pancasila. Karena pancasila adalah prinsip dasar dan falsafah

yang menjiwai seluruh kehidupan bangsa dan dengan sendirinya supervisi akademik

di Indonesia berdasarkan pancasila.

Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan supervisi di lingkungan

pendidikan ialah bagaimana cara mengubah pola pikir yang bersifat otokrat dan

korektif menjadi sikap yang konstruktif dan kreatif. Oleh karena itu, dalam

melaksanakan kegiatan supervisi seorang kepala sekolah harus berpegang pada

prinsip-prinsip supervisi seperti yang dikemukakan oleh Sehartian dibawah ini:

a. Prinsip ilmiah (scientific)
b. Prinsip demokratis,
c. Prinsip kerjasama (kooperatif),
d. Prinsip konstruktif dan kreatif.15

Prinsip ilmiah mengandung arti bahwa pelaksanaan supervisi berdasarkan

data objektif yang diperoleh dari pelaksanaan proses belajar mengajar. Untuk

memperoleh data dipergunakan cara-cara pengamatan, angket dan wawancara. Setiap

kegiatan supervisi dilakukan dengan rasional, logis, sistematis dan

berkesinambungan yang didahului dengan perencanaan, pelaksanaan kemudian

evaluasi.

Demokratis berarti mengutamakan asas musyawarah dan kerjasama yang

baik, menerima ide orang lain serta menghindari sikap egois dan pemaksaan

kehendak. Perbaikan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan

kemanusiaan yang akrab, karena demokratis mengandung makna menjunjung tinggi

harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan, tapi

15 Piet A. Sahertian dan Frans Mataheru, Op. Cit., h. 30-31
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berdasarkan rasa kejawatan. Oleh karena itu, sebelum bimbingan diberikan, kepala

sekolah harus membangkitkan terlebih dahulu motivasi pada guru-guru sehingga

mereka sadar sepenuhnya akan pentingnya perbaikan.

Jika ditinjau dalam literatur keislaman, prinsip ini memang diperintahkan

bahkan ditetapkan sebagai salah satu ciri orang yang beriman. Hal tersebut terlihat

pada Firman Allah:

                 
               
  

Terjemahnya:
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila
kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya. (QS. Ali-Imran ayat 159)16

Prinsip kerjasama mengandung pengertian bahwa seluruh personil

sekolah dapat bekerja sama, mengembangkan usaha bersama dalam menciptakan

situasi belajar mengajar yang lebih baik. Sharing of idea, sharing of experience,

memberi support (dorongan), menstimulasi guru, sehingga mereka merasa tumbuh

bersama.

16 Departemen agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit J-ART,
2005), h.72
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Prinsip konstruktif dan kreatif membina inisiatif guru serta

mendorongnya untuk aktif menciptakan suasana yang membuat orang merasa aman

dan dapat mengembangkan potensi-potensinya. Prinsip ini menekankan bahwa

kegiatan supervisi dilaksanakan untuk membangun dan mengembangkan potensi

kreatif para guru. Supervisi diharapkan dilaksanakan dalam suasana yang

menyenangkan, bukan menakut-nakuti. Dengan begitu para guru lebih termotivasi

untuk mengembangkan potensi mereka.

Kepala sekolah baik suka maupun tidak suka harus siap menghadapi

problema dan kendala dalam melaksanakan supervisi akademik. Adanya problema

dan kendala tersebut sedikit banyak bisa diatasi apabila dalam pelaksanaan supervisi

akademik kepala sekolah menerapkan prinsip-prinsip supervisi akademik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip supervisi akademik

dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan sikap dan perilaku guru dengan

selalu berprinsip kepada usaha-usaha perbaikan dan bukan mencari kesalahan guru.

Prinsip supervisi akademik harus dilaksanakan secara cermat dan tepat sehingga

ketepatan sasaran pada objek permasalahan yang dihadapi dapat dilihat secara jelas

oleh kepala sekolah. Dengan demikian guru ataupun staf sekolah yang sedang

diawasi tidak merasakan tekanan ataupun beban, melainkan sebagai suatu wahana

untuk mengatasi permasalahan yang akan dihadapi.

Ada beberapa prinsip lain yang harus dilakukan oleh supervisor dalam

melaksanakan supervisi akademik, yaitu:
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a. Supervisi akademik harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang

harmonis. Hubungan demikian ini bukan saja antara supervisor dengan guru,

melainkan juga antara supervisor dengan pihak lain yang terkait dengan

program supervisi akademik.

b. Supervisi akademik harus dilakukan secara berkesinambungan. Apabila guru

telah berhasil mengembangkan dirinya tidaklah berarti selesailah tugas

supervisor melainkan harus tetap dibina secara berkesinambungan. Hal ini

karena mengingat adanya problem proses pembelajaran selalu muncul.

c. Program supervisi akademik harus integral dengan program pendidikan.

Antara satu sistem dengan sistem lainnya harus dilaksanakan secara integral.

Dengan demikian, maka program supervisi akademik integral dengan

program pendidikan secara keseluruhan saling terkait antara satu sama lain.

Sehingga program supervisi akademik akan lebih mudah diimplementasikan

secara efektif.

d. Supervisi akademik harus objektif. Dalam menyusun, melaksanakan,

mengevaluasi, keberhasilan program supervisi akademik. Disinilah letak

pentingnya instrumen pengukuran yang memiliki validitas dan relihabilitas

yang tinggi untuk mengukur seberapa kemampuan guru dalam mengelola

proses pembelajaran.17

17 Surya Dharma, “Pendidikan dan Pelatihan Supervisi Akademik dalam Peningkatan
Professionalisme Guru” (http://infopendidikankita.blogspot.com/2012/02/supervisi-akademik.html), h.
18-19
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Sebagaimana dikemukakan oleh pakar supervisi akademik, beberapa

istilah seperti demokrasi, kooperatif dan kerja kelompok telah banyak dibahas dan

dihubungkan dengan konsep supervisi akademik. Pembahasannya semata-mata

menunjukkan bahwa perilaku supervisi akademik itu harus menjauhkan diri dari sifat

otoriter, karena supervisor berperan sebagai atasan dan guru sebagai bawahan.

Begitu pula dalam latar sistem persekolahan, keseluruhan anggota (guru) harus aktif

berpastisipasi. Prinsip-prinsip ini yang harus direalisasikan pada setiap proses

supervisi akademik di sekolah-sekolah.

Penjelasan diatas memberikan implikasi khusus bahwa supervisi

akademik yang baik harus mampu membuat guru semakin kompeten, yaitu guru

semakin menguasai kompetensi, baik kompetensi kepribadian, kompetensi

pedagogik, kompetensi professional, dan kompetensi sosial. Oleh karena itu,

supervisi akademik harus menyentuh para pengembangan seluruh kompetensi guru.

5. Pendekatan dan Teknik Supervisi Akademik

a. Pendekatan Supervisi Akademik

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan supervisi didasarkan pada

prinsip-prinsip psikologis. Adapun pendekatan-pendekatan tersebut, yaitu

“pendekatan langsung (direktif), pendekatan tidak langsung (non-direktif) dan

pendekatan kolaboratif”.18

18 Piet Sahertian, Op. Cit., h. 48
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Pendekatan langsung (direktif) ini didasarkan pemahaman terhadap

psikologi behavioristik. Prinsip behaviorisme ialah bahwa segala perbuatan berasal

dari reflex, yaitu respon terhadap rangsangan atau stimulus.19

Pendekatan tidak langsung (non-direktif) ini berdasarkan pemahaman

psikologi humanistik. Psikologi humanistik sangat menghargai orang yang akan

dibantu.20

Pendekatan kolaboratif didasarkan pada psikologi kognitif. Psikologi

kognitif beranggapan bahwa belajar adalah perpaduan antara kegiatan individu

dengan lingkungan yang pada gilirannya akan berpengaruh dalam pembentukan

aktifitas individu.21

b. Teknik Supervisi Akademik

Usaha untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi

sumber daya guru dapat dilaksanakan dengan berbagai alat (device) dan teknik

supervisi. Teknik supervisi dapat dibedakan dalam dua macam. Teknik yang bersifat

individual, yaitu teknik yang dilaksanakan untuk seorang guru secara individual dan

teknik yang bersifat kelompok, yaitu teknik yang dilakukan untuk melayani lebih

dari satu orang.

1. Teknik Individual

Teknik perseorangan adalah supervisi yang dilakukan secara individual.

Beberapa kegiatan yang akan dilakukan yaitu:

19 Zaenal Aqib, Membangun Profesional Guru dan Pengawas Sekolah, (Bandung: Yrama
Widya, 2008), h. 196

20 Piet Sahertian, Op. Cit., h 50
21 Zaenal Aqib, Op. Cit., h. 197
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a. Kunjungan kelas

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kunjungan kelas

adalah:

1) Kunjungan dapat dilakukan dengan memberitahu atau tidak

memberitahu tergantung pada sifat tujuan dan masalahnya.

2) Kunjungan dapat dilakukan atas permintaan madrasah atau guru yang

bersangkutan.

3) Sudah memiliki pedoman tentang hal-hal yang akan dilakukan dalam

kunjungan tersebut baik berupa instrument ataupun catatan-catatan.

4) Sarana kunjungan dan tujuan harus sudah cukup jelas.

b. Observasi kelas

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pengamat adalah:

1) Pengamat harus sudah menguasai masalah, tujuan dan sasaran.

2) Observasi sedapat mungkin tidak mengganggu kegiatan belajar

mengajar.

3) Pengamat sudah menyiapkan instrument atau petunjuk observasi.22

2. Teknik Kelompok

Teknik kelompok adalah suatu cara pelaksanaan program supervisi yang

ditujukan pada dua orang atau lebih. Bentuk-bentuk teknik yang bersifat kelompok

ini, diantaranya:

22 Ahmad Azhari, Supervisi Rencana Program Pembelajaran, (Jakarta: Rian Putra, 2004),
Cet ke-3, h. 5
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a. Rapat guru.

b. Mengadakan diskusi.

c. Mengadakan penataran.23

Dalam melaksanakan supervisi seorang kepala sekolah dapat

menggunakan teknik yang mana saja, karena belum tentu teknik yang digunakan

cocok untuk semua guru. Oleh karena itu, harus disesuaikan dengan karakteristik

guru.

6. Tahapan Pelaksanaan Supervisi Akademik

Tahapan pelaksanaan supervisi akademik diawali dengan kegiatan

perencanaan, pelaksanaan kemudian tindak lanjut hasil supervisi. Proses tersebut

akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan Supervisi Akademik

Adapun kegiatan perencanaan yang perlu dilakukan adalah:

1. Mengidentifikasi berbagai permasalahan yang harus diselesaikan pada
sekolah.

2. Menyusun program supervisi yang mencerminkan tentang adanya jenis
kegiatan, tujuan dan sasaran, waktu, biaya dan instrumen supervisi.

3. Menyusun organisasi supervisi yang mencerminkan adanya mekanisme
pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan tindak lanjut.

4. Menyiapkan berbagai instrument supervisi yang diperlukan.24

Salah satu tugas kepala sekolah adalah merencanakan supervisi

akademik, agar kepala sekolah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka

kepala sekolah harus memiliki kompetensi membuat rencana program supervisi

23 Ngalim Purwanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Mutiara, 1984), h. 122
24 Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Pedoman

Pengembangan: Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Jakarta, 2003), h. 56-57



26

akademik. Perencanaan program supervisi akademik adalah penyusunan dokumen

perencana pelaksanaan dan perencana pemantauan dalam rangka membantu guru

mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk mencapai

pembelajaran.

Dalam perencanaan supervisi akademik ini perlu dipersiapkan sasaran

utama dan tujuannya. Maka sasaran utama supervisi akademik adalah proses belajar

mengajar dengan tujuan meningkatkan mutu proses dan mutu hasil pembelajaran.

Variabel yang mempengaruhi proses pembelajaran antara lain guru, siswa,

kurikulum, alat, dan buku pelajaran serta kondisi lingkungan dan fisik. Oleh sebab

itu, fokus utama supervisi akademik adalah usaha-usaha yang sifatnya memberikan

kesempatan kepada guru untuk berkembang secara profesional sehingga mampu

melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses dan

hasil belajar pembelajaran.

Seorang kepala sekolah yang akan melaksanakan kegiatan supervisi harus

menyiapkan perlengkapan supervisi, instrumen, sesuai dengan tujuan, sasaran, objek,

metode, tekhnik dan pendekatan yang direncanakan karena dengan perencanaan itu

maka proses supervisi akan berjalan dengan baik dan perencanaan supervisi ini

dijadikan pedoman untuk pelaksanaan supervisi akademik.

b. Pelaksanaan Supervisi Akademik

Hal-hal pokok yang perlu mendapat perhatian supervisor dalam

melaksanakan kegiatan adalah:
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1. Supervisi hendaknya dilakukan pada awal dan akhir semester.
2. Supervisor bukan mencari-cari kesalahan orang yang disupervisi atau

mengguruinya, akan tetapi dalam rangka penilaian dan pembinaan.
3. Segi-segi yang disupervisi mencakup dua hal pokok, yaitu teknis edukatif dan

administratif.
4. Terampil menggunakan dan mengembangkan instrumen supervisi

pendidikan.
5. Karena supervisi bersifat pembinaan, maka setiap supervisor hendaknya

memiliki kemampuan profesional sebagai pembina.
6. Menguasai substansi materi yang akan disupervisi, khusunya kurikulum,

proses belajar mengajar dan evaluasi.
7. Supervisi hendaknya dilakukan secara berkesinambungan.
8. Agar pelaksanaan supervisi berhasil dengan baik, maka prinsip kemitraan

kerja dengan unsur-unsur yang disupervisikan menjadi sangat penting untuk
diperhatikan. 25

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan hal-hal yang direncanakan dan

dilakukan dalam ketiga kegiatan itu. Perencanaan pemantauan direalisasikan dalam

bentuk tindakan pemantauan. Tindakan pemantauan dilaksanakan sesuai dengan

yang direncanakan. Cara, tekhnik, prosedur, dan instrument yang digunakan

mengacu kepada program atau rencana yang dibuat. Dengan acuan itu setiap aktifitas

pemantauan akan dapat dikendalikan dan diukur. Produknya atau hasilnya adalah

data atau informasi dalam bentuk dokumen, rekaman, atau catatan. Jadi, pada

dasarnya memantau adalah melaksanakan program pemantauan untuk

mengumpulkan informasi atau data yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran

kondisi ril proses pembelajaran pada satuan pendidikan.

Pelaksanaan pengawasan yang kedua adalah supervisi. Supervisi adalah

upaya untuk membantu pendidik memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas

proses dan hasil pembelajaran. Pelakasanaan supervisi terkait dengan hasil

25 Ibid., h. 57-58
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pemantauan. Jika hasil pemantauan menggambarkan kondisi yang kurang atau belum

baik, maka supervisi ditetapkan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran.

Pelaksanaan supervisi tentu saja mengacu kepada program supervisi yang telah

disusun. Dengan demikian, tindakan- tindakan dalam supervisi akan terlihat sebagai

tindakan dan terukur secara standar.

Hasil kegiatan supervisi adalah terjadinya perbaikan dan peningkatan.

Perbaikan dan peningkatan akan terlihat pada kompetensi pendidik yang bermuara

kepada proses dan hasil. Hasil supervisi akan terlihat pada kemampuan atau

kompetensi pendidik dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses dan

hasil pembelajaran. Tolak ukur keberhasilan supervisi berada pada ketiga tataran

kegiatan itu yakni peningkatan kemampuan pendidik, dalam merencanakan,

melaksanakan, dan menilai proses dan hasil pembelajaran. Jadi, pada dasarnya hasil

supervisi akan terlihat pada proses dan hasil. Proses dapat diamati pada aktifitas

pendidik dan hasil pada produk kerjanya.

Pelaksanaan pengawasan ketiga adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan

terhadap kompetensi pendidik dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai

proses dan hasil belajar. Evaluasi dikaitkan dengan standar nasional pendidikan

yakni standar proses dan kompetensi pendidik. Standar proses diatur dengan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007. Apakah

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses dan hasil pembelajaran telah

memenuhi tuntutan standar proses, jika sudah berarti kompetensi pendidik telah

terevaluasi dengan benar dan tepat.
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Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa pelaksanaan pengawasan proses

pembelajaran merupakan rangkaian dalam bentuk siklus atau putaran. Pemantauan

dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau data. Informasi atau data

memperlihatakan gambaran nyata proses pembelajaran. Dari gambaran nyata itu

dilakukan supervisi dalam bentuk perbaikan dan peningkatan kualitas proses

pembelajaran. Hasil supervisi kemudian dievaluasi. Jadi, secara menyeluruh kegiatan

pengawasan yang berlangsung pada satu periode ditandai dengan penyusunan

program sampai kepada tindak lanjut.

c. Tindak Lanjut

Tindak lanjut adalah bagian terakhir dari kegiatan pengawasan proses

pembelajaran. Tindak lanjut merupakan jastifikasi, rekomendasi dan eksekusi yang

disampaikan oleh pengawas atau kepala satuan pendidikan tentang pendidik yang

menjadi sasaran kepengawasannya.

Sedangkan tindak lanjut dari kegiatan supervisi antara lain adalah:

1. Penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi
standar.

2. Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum
memenuhi standar.

3. Guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan penataran lebih
lanjut.26

Pendidik perlu penguatan atas kompetensi yang dicapainya. Penguatan

adalah bentuk pembenaran, bentuk legalisasi dan bentuk pengakuan atas kompetensi

dicapainya. Pengakuan seperti ini diperlukan oleh pendidikan, bukan hanya sebagai

motivasi atas keberhasilannya, tetapi juga sebagai kepuasan individu dan kepuasan

26 Ibid., h. 59
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profesional atas kerja kerasnya. Penguatan seperti ini jarang, bahkan hampir tidak

diterima oleh pendidik. Penghargaan bagi pendidik yang telah memenuhi standar

perlu diberikan. Hal itu akan membedakan antara pendidik yang berkompetensi

standar dengan yang belum standar. Bentuk penghargaan yang diberikan sesuai

dengan kondisi pada satuan pendidikan dan pengawasan sekolah yang menjadi

pengawasnya. Hal ini pun jarang bahkan hampir tidak diperoleh guru selama ini.

Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum

memenuhi standar. Teguran dapat dilakukan dengan cara lisan atau tertulis. Idealnya,

untuk memenuhi persyaratan administratif, teguran sebaiknya disampaikan secara

tertulis. Hal itu akan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat pula terdokumentasi.

Jika teguran itu berhasil memotivasi pendidik, dokumennya akan bermakna positif

baik bagi yang menegur maupun yang ditegur. Jika teguran itu tidak berhasil

memotivasi agar pendidik berupaya mencapai standar dalam kerjanya, tentu dapat

dilanjutkan dengan teguran berikutnya. Intinya, teguran yang bersifat mendidik

adalah teguran yang diharapkan dapat menimbulkan perubahan dan yang ditegur

tidak merasa dilecehkan atau tidak merasa tersinggung.

Tindak lanjut yang terakhir adalah merekomendasikan agar pendidik

diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran. Rekomendasi itu bukan

hanya bermakna bagi pendidik, tetapi juga bermakna bagi institusi tempat pendidik

bertugas untuk meningkatkan kinerjanya.
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7. Supervisi Akademik Kepala Sekolah

Kegiatan utama pendidikan di sekolah dalam rangka mewujudkan

tujuannya adalah kegiatan pembelajaran, sehingga seluruh aktifitas organisasi

sekolah bermuara pada pencapaian efisiensi dan efektifitas pembelajaran. Kepala

sekolah sebagai manajer tertinggi di sekolah bertanggung jawab atas

penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga

kependidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

Supervisi akademik tersebut dimaksudkan untuk membantu guru dalam

mengembangkan kemampuannya. Bantuan yang diberikan supervisor dapat berupa

saran-saran untuk memperbaiki proses belajar mengajar, dapat juga berbentuk

referensi agar dapat mengembangkan kreatifitas guru dalam mengajar. Semakin baik

bantuan yang diberikan tersebut diharapkan akan semakin mengembangkan

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Dengan begitu maka tujuan

pembelajaran menjadi lebih mudah untuk dicapai. Hal seperti ini menuntut peran

serta kepala sekolah agar dapat melaksanakan supervisi akademik dengan baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, kepala sekolah harus memiliki

supervisi akademik yang baik agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai supervisor

dengan baik. Supervisi akademik kepala sekolah menurut Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional RI No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala

Sekolah/Madrasah seperti tercantum dalam tabel berikut.27

27 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala
Sekolah/Madrasah, (Jakarta: BSNP, 2007), h. 12
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Tabel 1
Indikator Supervisi Akademik

Dimensi
Kompetensi

Indikator Supervisi Akademik

Supervisi

Merencanakan program supervisi akademik dalam
rangka peningkatan profesionalisme guru.

Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan
menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang
tepat.

Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru
dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Pada indikator supervisi akademik kepala sekolah diatas, terlihat bahwa

supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah adalah supervisi akademik.

Kegiatan supervisi terbagi menjadi dua, yaitu: supervisi administrasi (manajerial)

dan supervisi akademik. Supervisi akademik intinya adalah membina guru dalam

meningkatkan mutu proses pembelajaran. Oleh sebab itu, sasaran supervisi akademik

adalah guru dalam proses belajar mengajar (pembelajaran).

Berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dengan supervisi

akademik kepala sekolah adalah kemampuan kepala sekolah dalam melaksanakan

kegiatan pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dalam melakukan

pakerjaan mereka secara efektif.



33

8. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah sebagai Supervisor

Akademik

Kepala sekolah sebagai supervisor dapat dilakukan secara efektif antara

lain melalui diskusi kelompok, kunjungan kelas, pembicaraan individual, dan

simulasi pembelajaran.

a. Diskusi kelompok merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bersama guru-

guru dan bisa juga melibatkan tenaga administrasi, untuk memecahkan

berbagai masalah di sekolah, dalam mencapai suatu keputusan. Banyak

masalah yang dipecahkan dalam diskusi kelompok, seperti peningkatan

kemampuan tenaga kependidikan, dan masalah hasil temuan kepala sekolah

pada kegiatan observasi didalam atau di luar kelas.

b. Kunjungan kelas dapat digunakan oleh kepala sekolah sebagai salah satu

teknik untuk mengamati kegiatan pembelajaran secara langsung.

Kunjungan kelas merupakan teknis yang sangat bermanfaat untuk

mendapatkan informasi secara langsung tentang berbagai hal yang

berkaitan dengan profesionalisme guru dalam melakukan tugas pokoknya

mengajar, terutama dalam pemilihan dan penggunaan strategi dan metode

pembelajaran, media yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran, serta

mengetahui secara langsung pengetahuan peserta didik dalam menangkap

materi yang diajarkan.

Dalam kunjungan kelas atau observasi kelas, pengawas dapat melakukan

pengamatan tentang:
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1. Kesiapan guru mengajar.
2. Kesiapan belajar siswa.
3. Penguasaan materi yang akan disajikan.
4. Kemampuan menggunakan berbagai metode dan strategi belajar

mengajar.
5. Kemampuan memanfaatkan sarana, alat dan media pembelajaran.
6. Kemampuan membuka dan menutup pelajaran.28

c. Pembicaraan individual merupakan teknik bimbingan dan konseling kepada

guru, baik berkaitan dengan kegiatan pembelajaran maupun masalah yang

menyangkut profesionalisme guru.

d. Simulasi pembelajaran merupakan suatu teknik supervisi berbentuk

demontrasi pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah, sehingga guru

dapat menganalisa penampilan yang diamatinya sebagai intropeksi diri,

walaupun sebenarnya tidak ada cara mengajar yang paling baik.29

Konsep kepala sekolah sebagai supervisor menunjukkan adanya

perbaikan pengajaran pada sekolah yang dipimpinnya, perbaikan ini tampak setelah

dilakukan sentuhan supervisor berupa bantuan mengatasi kesulitan guru dalam

mengajar. Untuk itulah kepala sekolah perlu memahami program dan strategi

pengajaran, sehingga ia mampu memberi bantuan kepada guru yang mengalami

kesulitan misalnya dalam menyusun program dan strategi pengajarannya masing-

masing.

Kedudukan sebagai supervisor akademik menetapkan kepala sekolah

pada posisi penting dalam kegiatan pembelajaran. Ia adalah pengembang sekaligus

28 Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam., Op. Cit, h. 62-63
29 E. Mulyasa, Op. Cit., h. 113-114
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sebagai pemelihara nilai-nilai budaya sekolah sebagai suatu masyarakat yang

memiliki keunikan.

B. Kajian Relevan

Penelitian ini mengangkat judul “Pelaksanaan Supervisi Akademik di

MTs Negeri 1 Konawe Selatan”. Secara umum telah banyak tulisan dan penelitian

yang bersifat kualitatif, bahkan tulisan mengenai supervisi kepala sekolah. Namun,

tidak ada yang sama persis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu

mengkaitkan antara manajemen dengan peningkatan mutu pembelajaran pendidikan

agama Islam.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian

yang peneliti lakukan:

1. Penelitian ini pernah dilakukan oleh Diah Purborini Matraji tahun 2015

dalam skripsinya yang berjudul “Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah di

SMK Negeri 1 Kendari”. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kepala

sekolah harus memiliki kompetensi sebagaimana Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional No. 13 tahun 2007. Dengan demikian, akan berdampak

positif terhadap supervisi yang dilakukan. Salah satu kompetensi supervisi

kepala sekolah yaitu dengan menggunakan supervisi klinis. Walaupun masih

ada beberapa kekurangan kepala sekolah dalam memberikan supervisi yaitu

kurangnya jumlah guru yang berinisiatif dalam meminta supervisor dalam

memberikan supervisi terhadap jenis kemampuan guru dalam melaksanakan

pembelajaran yang masih belum dikuasai. Namun, kepala sekolah berusaha
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untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan cara memberikan arahan

kepada guru-guru dan memberikan bimbingan yang bertujuan untuk

membantu pengembangan profesional guru.30

2. Hardiana (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Supervisi Kepala

Sekolah di SMP Negeri 4 Kendari”. Dari hasil penelitian diketahui bahwa

dalam melaksanakan supervisi, kepala sekolah menggunakan supervisi

dengan bentuk pengamatan (observasi). Dengan demikian, kepala sekolah

dituntut untuk mampu melakukan berbagai pengawasan untuk meningkatkan

kinerja tenaga pendidik, diantaranya 1. Pembinaan kedisiplinan dalam

pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 2. Kedisiplinan dalam

ketepatan waktu, 3. Kedisiplinan dalam melaksanakan evaluasi

pembelajaran.31

Dari beberapa penelitian diatas relevan dengan penelitian ini, yaitu

mengkaji tentang tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai supervisor untuk

meningkatkan profesionalisme guru. Namun, yang menjadi perbedaannya adalah

penelitian ini lebih memfokuskan kajian dan pembahasannya pada pelaksanaan

kegiatan supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala sekolah yang bertujuan

untuk memberikan layanan pada hal-hal yang bersifat akademik, yaitu yang

berkaitan langsung dengan psoses belajar mengajar. Layanan tersebut berupa

bantuan, arahan dan bimbingan kepada para guru dalam mengelola pembelajaran.

30 Diah Purborini Matraji, Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Kendari,
Skripsi IAIN Kendari tahun 2015

31 Hardiana, Supervisi Kepala Sekolah di SMP Negeri 4 Kendari, Skripsi IAIN Kendari tahun
2015



37

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode

penelitian.1 Metode penelitian mengandung prosedur dan cara melaksanakan

verifikasi data yang diperlukan untuk memecahkan atau menjawab masalah

penelitian, peranan metodologi penelitian dalam upaya menghimpun data yang

diperlukan dalam penelitian. Dengan kata lain, “metodologi penelitian akan

memberikan petunjuk bagaimana penelitian dilaksanakan”.2

Dari segi metodologik, penelitian ini merupakan jenis penelitian

kualitatif, yaitu penelitian yang mencoba mengungkapkan fenomena-fenomena

tertentu dengan sudut pandang apa yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah

penelitian yang tidak melibatkan secara langsung peneliti untuk merubah keadaan

atau fenomena dilapangan sesuai dengan yang seharusnya seperti penelitian action

research. Menurut Bogdan dan Taylor, bahwa: “Penelitian kualitatif adalah prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.3

1Neong Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h. 6
2Nana Sudjana dan Ibrahim. Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru,

1989), h. 16
3Lexy J. Moleang, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2000),

h. 3


