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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancangkan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan merupakan masalah 

yang sangat penting dalam kehidupan, bahkan masalah pendidikan itu sama 

sekali tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, baik dalam keluarga, 

masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maju 

mundurnya suatu bangsa sebagian besar ditentukan oleh maju mundurnya 

pendidikan dinegara itu (Ahmadi, 1991: 98).  

 Pendidikan disekolah merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Dalam usaha meningkatkan sumber daya 

pendidikan, guru merupakan komponen sumber daya manusia yang harus 

dikembangkan secara terus menerus. Pembentukan profesi guru dilaksanakan 

melalui program pra-jabatan (pra-service education) maupun program dalam 

jabatan (inservice education). Potensi sumber daya guru itu perlu terus-

menerus bertumbuh dan berkembang agar dapat melakukan fungsinya secara 

profesional. Selain itu, pengaruh perubahan yang serba cepat mendorong 

guru-guru untuk terus menerus belajar menyesuaikan diri dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mobilitas masyarakat. 

Itulah sebabnya ulasan mengenai perlunya supervisi pendidikan itu bertolak 

dari keyakinan dasar bahwa guru adalah suatu profesi. Berikut ini merupakan  

alasan mengapa guru-guru memerlukan pelayanan supervisi pendidikan, 
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pertanyaan pokok itu meliputi: a) Pentingnya mengembangkan sumber daya 

manusia; b) Perlunya supervisi pengembangan pendidikan (Sahertian,2008: 

1). Guru sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses kegiatan belajar 

mengajar di kelas, memiliki peran yang sangat vital dalam meningkatkan 

kualitas anak didiknya. Keberhasilan proses pendidikan dapat dikatakan 

sangat tergantung dengan kinerja guru di sekolah. Melihat peran dan posisi 

guru yang sangat berpengaruh terhadap hasil pendidikan, hendaknya guru 

senantiasa untuk meningkatkan  kemampuan profesionalnya untuk 

menjalankan tugasnya sebagai pendidik. 

Sebenarnya guru telah memiliki bekal pengetahuan, kemampuan 

maupun ketrampilan yang cukup yang diperoleh selama masa pendidikan pra-

jabatan maupun pengalaman tambahan dalam bekerja, baik dalam bentuk 

penataran maupun pengembangan diri. Namun, demikian dalam 

melaksanakan tugas mengajarnya guru sering dihadapkan pada kesulitan 

untuk menyesuaikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan kebutuhan 

pembelajaran di sekolah yang berbeda dengan pengalaman belajar yang 

ditemukannya.  Perkembangan dan perubahan serta kebijakan baru dalam 

pelaksanaan pembelajaran di sekolah juga menuntut kemampuan kepala 

sekolah untuk selalu melakukan pembinaan terhadap guru-guru, agar mutu 

yang diinginkan oleh tuntutan baru yang sedang berkembang dapat tercapai. 

Perkembangan lingkungan dan kebutuhan baru dalam melaksanakan 

pembelajaran selalu terjadi, tuntutan ini membutuhkan kemampuan 

profesional  untuk menyesuaikan perkembangan zaman (Dadang, 2010: 84). 
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Guru merupakan kunci keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Baik 

atau buruknya perilaku atau cara mengajar guru akan sangat mempengaruhi 

crita lembaga pendidikan. Oleh sebab itu sumber daya guru ini harus 

dikembangkan baik melalui pendidikan, pelatihan dan kegiatan lain agar 

kemampuan profesionalnya lebih meningkat (Buchari, 2009: 124) 

Kegiatan pembelajaran dan pendidikan di sekolah akan berhasil, jika 

unsur yang terkait didalamnya dapat bekerjasama atau menjadi tim kerja 

(team working) yang solid untuk mencapai tujuan sekolah. Kualitas 

pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kualitas profesional kinerja kepala 

sekolah dan guru (Syaiful, 2009: 194). Oleh sebab itu kegiatan sepervisi 

diperlukan dan harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat  meningkatkan 

profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. 

Melalui berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para supervisor, akan dilihat 

bagaimana implikasinya terhadap kinerja guru yang pada akhirnya nanti akan 

mempengaruhi mutu pendidikan. 

Menurut Satori (2000: 31) program supervisi yang baik berisi kegiatan 

untuk meningkatkan kemampuan profesioanal guru yaitu dalam hal: 1) 

kemampuan menjabarkan kurikulum dalam program catur wulan; 2) 

kemampuan menyusun perencanaan mengajar atau satuan pembelajaran; 3) 

kemampuan melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik; 4) 

kemampuan menilai proses dan hasil belajar; 5) kemampuan untuk memberi 

umpan balik secara teratur dan terus menerus; 6) kemampuan membuat dan 

menggunakan alat bantu mengajar secara sederhana; 7) kemampuan 
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menggunakan/ memanfaatkan lingkungan sebagai sumber dan media 

pengajaran; 8) kemampuan membimbing dan melayani murid yang 

mengalami kesulitan belajar; 9) kemampuan mengatur waktu dan 

menggunakannya secara efisien untuk menyelesaikan program-program 

belajar siswa; 10) kemampuan memberikan pelajaran dengan memperhatikan 

perbedaan individual diantara para siswa; 11) kemampuan mengelola kegiatan 

belajar mengajar intra maupun extrakurikuler serta kegiatan-kegiatan lainnya 

yang berkaitan pembelajaran siswa. Jadi tugas seorang kepala sekolah selaku 

supervisor yaitu memberikan pengawasan dan pembinaan kepada guru agar 

mampu bekerja secara maksimal, sehingga berimplikasi pada peningkatan 

kualitas pendidikan. 

Misi utama supervisi pendidikan adalah memberi pelayanan kepada 

guru untuk mengembangkan mutu pelajaran, memfasilitasi guru agar dapat 

mengajar dengan efektif. Melakukan kerja sama dengan guru atau anggota staf 

lainnya untuk meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan kurikulum 

serta meningkatkan pertumbuhan profesionalisasi semua anggotanya (Dadang, 

2010: 37). 

Begitu juga di MAN I Karanganyar usaha peningkatan kualitas 

pendidikan terus-menerus dilakukan yaitu melalui supervisi pendidikan yang 

dilakukan oleh kepala madrasah yaitu melalui beberapa kegiatan yaitu 

lokakarya (workshop), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), studi 

banding, rapat rutin, dan pengawasan kegiatan belajar mengajar. Pengawasan 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di MAN I Karanganyar  lebih dipermudah 
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dengan adanya CCTV yang dipasang di semua ruang kelas. Hal tersebut 

sebagai perangkat yang dapat menunjang optimalisasi kinerja staff khususnya 

guru dalam menjalankan tugasnya sebagai guru yang profesional. Kepala 

madrasah mempunyai prinsip kerja sama sehingga usaha peningkatan 

profesionalisme guru dialokasi kepada anggota. 

Maka berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti 

bagaimana manajemen supervisi kepala sekolah dalam rangka meningkatkan 

kualitas pendidikan di MAN I Karanganyar, sehingga penulis mengambil 

judul penelitian “Manajemen Supervisi Pendidikan untuk Meningkatkan 

Profesionalisme Guru di MAN I Karanganyar.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

B. Penegasan Istilah 

Ada beberapa  istilah yang terdapat dalam judul yang perlu dipahami 

agar tidak terjadi salah penafsiran. Beberapa istilah tersebut yaitu:  

1. Manajemen 

Manajemen berasal dari bahasa inggris to manage yang berarti mengurus, 

mengatur, melaksanakan dan mengelola. Sedangkan secara istilah 

manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber 

daya organisasi dan penggunaan sumber daya lainnya agar mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan (Tim FKIP UMS, 2002: 1). Sedangkan 

menurut Sobry (2012: 4) manajemen adalah serangkaian kegiatan 

merencanakan mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan 

mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan 
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sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

Jadi manajemen yang dimaksud disini adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengawasan yang dilakukan oleh kepala 

sekolah/ supervisor kepada usaha-usaha guru dalam mengajar untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan dalam kurikulum. 

2. Supervisi Pendidikan 

Menurut Sahertian (2008: 19) supervisi pendidikan adalah usaha memberi 

layanan kepada guru-guru baik secara inividual maupun secara kelompok 

dalam usaha memperbaiki pengajaran. Dalam istilah lain supervisi 

merupakan aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin/ 

supervisor berkaitan dengan peran kepemimpinan yang diembannya dalam 

rangka menjaga kualitas produk  yang dihasilkan lembaga (Suharsimi, 

2008: 370). 

3. Profesionalisme Guru 

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian 

tertentu. Profesionalisme adalah mutu, kualitas dan tindak tanduk yang 

merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional (Tim Penyusun 

Kamus Pusat Bahasa, 2005: 897)  

Guru yang dimaksud disini adalah seorang pendidik di lembaga 

pendidikan formal atau sekolah. Jadi yang dimaksud dengan 

profesionalisme guru yaitu mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang dimiliki 

oleh seorang pendidik sebagai tanda pendidik yang profesional. 
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Berdasarkan penegasan istilah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

maksud dari penelitian yang berjudul: “Manajemen Supervisi Pendidikan 

dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru MAN I Karanganyar”, adalah 

untuk mengetahui usaha-usaha kepala sekolah dalam mengelola supervisi 

pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme guru MAN I Karanganyar 

sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang dapat 

diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen supervisi kepala 

madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru di MAN I Karanganyar? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

a. Untuk mendiskripsikan manajemen supervisi kepala madrasah dalam 

meningkatkan profesionalisme guru di MAN I Karanganyar. 

b. Untuk mendiskripsikan permasalahan manajemen supervisi kepala 

madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru di MAN I 

Karanganyar. 

2. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis  

Menambah khazanah pengetahuan dalam dunia pendidikan dan 

khususnya mengenai manajemen supervisi pendidikan. 
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b. Secara Praktis 

1) Bagi penulis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah 

rujukan yang dianggap lebih kongkrit dalam menghadapi 

permasalahan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam hal 

supervisi pendidikan. 

2) Bagi sekolah, dapat dijadikan bahan masukan, khususnya dalam 

upaya meningkatkan profesionalisme guru. 

3) Bagi stakeholder pendidikan, khususnya kepala sekolah dan 

pimpinan sekolah lainnya, maka penelitian ini dapat dijadikan 

sebuah acuan dalam menyelesaikan masalah, serta dapat pula 

dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

dengan tujuan terciptanya pendidikan yang berkualitas. 

E.  Kajian Pustaka 

Tujuan dari kajian pustaka yaitu menghindari adanya replikasi atau 

penggandaan yang tidak sengaja dan tidak perlu. Oleh karena itu penulis 

membandingkan penelitian tentang Manajemen Supervisi Pendidikan untuk 

Meningkatkan Profesionalisme Guru di MAN I Karanganyar dengan 

penelitian yang sudah dilakukakn sebelumnya diantaranya sebagai berikut ini: 

1. Nanang Yusuf (UMS, 20011) dalam skripsinya yang berjudul “Manajemen 

Kepemimpinan Sekolah dalam Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia di 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah I Surakarta Tahun Ajaran 

2010/2011”. Menyimpulkan bahwa 1) pelaksanaan manajemen kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia telah 
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dilaksanakan dengan baik, yaitu dengan diadakan jenis-jenis kegiatan 

meliputi: a) Tersedianya buku-buku baru dan bermutu; b) program MGMP; 

c) pelatihan ESQ; d) bekerja sama dengan pihak luar seperti pakar-pakar 

pendidikan maupun lembaga-lembaga pendidikan; e) mengadakan rapat 

guru; f) pre-Service; g) in-service; h) penataran; workshop, seminar, 

training atau sejenisnya; j) pengadaan alat-alat pembelajaran. 2) Usaha 

yang dilakukan kepala sekolah dalam mengatasi hambatan sangat tepat dan 

sesuai. Dengan status pemimpin dan perannya menerapkan beberapa 

strategi untuk mengatasi hambatan yang timbul yaitu: a) menyadarkan dan 

memberi dorongan kepada guru untuk meninggalkan pola-pola lama yang 

kurang efektif untuk perkembangan keberhasilan siswa kearah perubahan 

yang lebih baik; b) memantau para guru secara tidak langsung di 

lingkungan masyarakat; c) meminimalisir berbagai bentuk penyimpangan 

dilingkungan sekolah; d) pengadaan sarana dan prasarana yang lebih 

memadai dan menggunakan secara fungsional; e) pelatihan dalam rangka 

meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan media/ alat 

pembelajaran; f) mengikut sertakan para guru dalam pelatihan-pelatihan. 3) 

Usaha kepala sekolah dalam mengantisipasi hambatan yang terjadi dalam 

upaya peningkatan mutu Sumber Daya Manusia. Usaha kepala sekolah 

dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia adalah melakukan 

antisipasi sebagai berikut: a) melakukan penyeleksian calon guru secara 

tidak langsung yang dibantu oleh lembaga yayasan (Muhammadiyah; b) 

memberi semangat dan diajak berdialog dengan guru yang lain; c) 
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mengevaluasi kinerja guru pada periode tertentu yang dilakukan oleh dinas 

pendidikan dan pihak sekolah. 

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Nanang Yusuf dengan 

penelitian ini yaitu dalam penelitian ini penulis menemukan permasalahan 

baru yaitu usaha peningkatan kinerja guru tidak hanya mengikut sertakan 

guru melalui berbagai pelatihan akan tetapi juga melakukan pengawasan 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan melalui media CCTV. 

2. Megy Goesman  (UMS, 2011) dalam sekripsinya yang berjudul 

“Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Kompetensi Guru di SMA Al-Islam Surakrta Tahun Ajaran 2010-2011”.  

Menyimpulkan bahwa 1) Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala 

sekolah SMA Al-Islam Surakarta dalam kepemimpinanya adalah gaya 

kepemimpinan demokratis dan partisipatif, sebagai kepala sekolah Al-Islam  

selaku pemimpin selaku melakukan: a) Melibatkan guru-guru dalam 

menentukan kebijakan yang direncanakan; b) Masing-masing guru diminta 

partisipasinya dalam menjalankan program pendidikan, c) Mengedepankan 

kebersamaan dalam menjalankan visi dan misi sekolah, d) Mengutamakan 

musyawarah dalam pengambilan keputusan; e) Menerima kritik dan 

masukan para guru dengan lapang hati; f) Menciptakan komunikasi yang 

efektif dari dua arah. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Megy Guesman dengan 

penelitian ini yaitu peneliti Megy Goesman memfokuskan strategi kepala 

sekolah dalam memimpin bawahannya sedangkan penelitian ini lebih 
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memfokuskan manajemen pengawasan, pengarahan, dan pembinaan yang 

dilakukan oleh kepala madrasah untuk meningkatkan kinerja guru. 

3. Thoyyibatul Masykuroh, (UMS, 2010) dalam sekripsinya berjudul 

“Manajemen Supervisi Pendidikan dalam Meningkatkan Profesionalisme 

Guru di MTsN Surakarta II Tahun Ajaran 2009/2010”. Ia menyimpulkan 

pelaksanaan supervisi berjalan secara optimal sesuai dengan usaha kepala 

sekolah selaku Leader, Inovator, dan Motivator (EMASLIM). Namun 

kepala sekolah belum maksimal dalam melakukan evaluasi program kerja 

dan pengarsipan kegiatan sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah dapat 

memberikan target pelaksanaan evaluasi setelah kegiatan sekolah selesai 

sehingga pengarsipan kegiatan berjalan dengan lancar. Guru yang 

profesional profesional diketahui dengan ciri-ciri: (a) melaksanakan tugas 

mengajar yaitu tertib andminstrasi dan manajemen waktu; (b) mengajar 

sesuai keahlian; (c) menegakkan kode etik keguruan; (d) menguasai bahan 

ajar dengan baik. 

Penelitian ini memiliki persamaan judul dengan penelitian yang dilakukan 

Thoyyibatul Masykuroh akan tetapi penulis menemukan permasalahan baru 

yaitu pengawasan kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh wakil kepala 

madrasah bagian kurikulum melalui monitor CCTV. Sedangkan penelitian 

Thoyyibatul Masykuroh pengawasan dilakukan langsung oleh kepala 

sekolah dengan cara melakukan kunjungan kelas.  

4. Nur Aisyah (UMS, 2006) dalam  sekripsinya yang berjudul “ Peran Kepala 

Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SLTP Al-Islam 1 
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Surakarta Tahun Ajaran 2005/2006”. Menyimpulkan bahwa 1) Dalam 

meningkatkan  mutu pendidikan, kepala sekolah bersama-sama dengan 

personel sekolah lainnya melakukan manajemen yang terdiri dari 

manajemen kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana dan manajemen  

supervisi pendidikakan. 3) Kepala sekolah SLTP Al-Islam Surakarta telah 

memiliki lima kualitas penampilan ideal yang harus dimiliki oleh kepala 

sekolah yaitu akhlak, kepribadian, hubungan dengan masyarakat, 

kekaryaan serta kesehatan. 4) Sebagai pemimpin pendidikan, kepala 

sekolah telah mampu berperan menjadi seorang educator, manajer, 

administrator, supervisor, leader, Inovator, dan motivator.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisyah dengan penelitian ini 

yaitu penelitian Nur Aisyah memfokuskan pada peran kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan sehingga ruang lingkup penelitian 

lebih luas. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana 

manajemen supervisi pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme 

guru sehingga berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. 

Setelah penulis menbandingkan beberapa penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini, memang tampak penelitian tentang manajemen supervisi 

pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme guru memang belum 

pernah diteliti oleh peneliti lain. Oleh karena itu, permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini memenuhi kriteria kebaruan. 
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F. Metode Penelitian 

Agar dalam penelitian mendapat hasil yang sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka perlu menggunakan metode-metode penelitian yang sesuai 

pula dengan data yang diharapkan. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan kualitatif, yaitu berupa penelitian yang prosedurnya 

menghasilnya data deskriptif yaitu suatu mentode penelitiaan untuk 

mengumpulkan data, fakta-fakta dan menguraikan secara   sesuai dengan 

persoalan yang akan dipecahkan (Hasan, 2000:33). 

2. Metode Penentuan Subjek 

Untuk memudahkan penulis memperoleh data dalam penelitan ini maka 

penulis memerlukan sumber data. Menurut Suharsimi (2002: 114) yang 

dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data 

yang diperoleh, adapun kajian atau data-data yang diperoleh melalui kajian 

pustaka dan penelitian lapangan. Adapun sumber data dalam penelitian ini 

adalah kepala madrasah dan wakil kepala madrasah. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dipenelitian ini adalah : 

a. Metode Wawancara (Interview) 

Menurut Moleong (2002:135) yang dimaksud dengan wawancara 

adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan 



14 

 
 

oleh pelaku yaitu phak yang diwawancarai dan pewawancara. Metode 

ini digunakan untuk meneliti manajemen supervisi pendidikan yang 

dilakukan oleh supervisor meliputi kapan supervisi dilakukan, kepada 

siapa supervisi ini dilakukan, bagaimana bentuk pelaksanaan supervisi. 

b. Observasi 

Observasi digunakan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu 

penelitian atau studi yang disengaja dan sistematis tentang kadaan atau 

fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan cara melakukan 

pengamatan (Mardalis, 2002: 63). Sedangkan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi secara langsung dalam situasi yang 

sebenarnya seperti pelaksanaan supervisi dan mengamati keadaan  letak 

geografis MAN I Karanganyar, fasilitas, dan kegiatan supervisi di 

MAN I Karanganyar dan prestasi sekolah. 

c. Dokumentasi 

Menurut Riduwan (2010: 31), telaah dokumentasi ditujukan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku 

yang relevan, peraturan-peratuaran, laporan, kegiatan, foto-foto, film 

dokumenter. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum 

MAN I Karanganyar, meliputi: latar belakang historis berdirinya 

sekolah letak geografis, visi dan misi, struktur pengurusan, sarana dan 

prasarana. 
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4. Validitas Data 

Validitas data bertujuan menjamin kemantapan dan keabsahan data yang 

telah digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian untuk 

kemudian dipilih dan ditentukan cara-cara yang tepat untuk 

mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Pengujian validitas isi 

dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan informasi yang akurat dari 

sumber yang terpercaya. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi 

untuk menguji keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

tersebut (Moleong, 2009: 330). Untuk menguji validitas dari data yang 

didapatkan, peneliti melakukan triangulasi sumber.  Menurut Moleong 

(2011: 330), triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun jalan yang akan 

ditempuh untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan 

cara: 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara; 2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi; 3) membandingkan hasil 

wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. 

5. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis hasil penelitian ini digunakan analisis deskriptif 

kualitatif yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu pengumpulan data sekaligus 
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reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau vertifiasi (Milles dan 

Hiberman, 1992:16). Langkah pertama setelah pengumpulan data selesai, 

maka tahap yang selanjutnya adalah melakukan reduksi data yaitu, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

pengorganisasian sehingga data terpilah-pilah. Langkah kedua adalah data 

yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi. Ketiga, penarikan 

kesimpulan dari data yang telah disajikan. Dalam menganalisis data 

tersebut digunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara induktif dan 

deduktif, penalaran induktif yaitu berfikir dari pengetahuan yang bersifat 

khusus dijabarkan sehingga menjadi bersifat umum. Kebalikan dari 

induktif, penalaran deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pengetahuan 

yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. (Suharsimi, 

1992:42) 

G. Sistematika Penulisan Skripsi  

Dalam menyusun skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab yang 

terdiri dari: 

Bab I. pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, penegasan 

istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian sistematika penulisan skripsi. 

Bab II. Manajemen Supervisi Pendidikan dan Profesionalisme, 

pembahasan bagian pertama pada bab ini meliputi meliputi pengertian 

manajemen supervisi pendidikan, fungsi supervisi pendidikan, tujuan 

supervisi pendidikan,  prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Pembahasan 
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bagian kedua membahas tentang manajemen supervisi pendidikan Islam 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut. Pembahasan 

bagian ketiga tentang profesionalisme guru meliputi pengertian 

profesionalisme guru, ciri- ciri guru profesional,  standar yang 

dipersyaratkan dalam menjadi guru profesional, dan kemampuan 

profesional islami. 

Bab III. Gambaran umum MAN I Karanganyar dan manajemen 

supervisi pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme guru. 

Pembahasan dalam bab ini meliputi dua bagian yaitu, bagian pertama 

memaparkan Gambaran umum MAN I Karanganyar yang meliputi latar 

belakang historis berdirinya, letak geografis, visi dan misi, tujuan 

pendidikan, struktur organisasi, keadaan guru dan  karyawan, siswa serta 

sarana dan prasarana. Bab kedua membahas tentang manajemen supervisi 

pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme guru MAN I Karanganyar 

dan faktor pendukung serta hambatan hambatan dalam meningkatkan 

profesionalisme guru MAN I Karanganyar. 

Bab IV. Analisis dan data tentang manajemen supervisi pendidikan 

untuk meningkatkan profesionalisme guru MAN I Karanganyar  

Bab V.  Penutup, meliputi kesimpulan, saran-saran, dan kata 

penutup. 

  




