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2. Data tentang peningkatan kompetensi pedagogik guru Akidah 

Akhlak dalam pembelajaran Akidah Akhlak setelah dilakukan 

kegiatan supervisi yang menggunakan model supervisi ilmiah 

terhadap kinerja guru di MAN 2 Kudus  

Supervisi adalah usaha dari seorang yang profesional ditujukan 

kepada seluruh staf sekolah terutama guru dengan cara memberikan 

pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja guru dan 

kualitas pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan 

kualitas lulusan sekolah. Supervisi berkaitan erat terhadap kinerja guru 

dalam proses pembelajaran. Kinerja guru lebih pentingnya adalah 

memberikan layanan pembelajaran kepada siswa sebaik-baiknya dan 

sesuai tugas dan fungsi guru serta menggali kemampuan yang dimiliki 

guru juga sama pentingnya. Apalagi jika seorang guru dapat memahami 

perbedaan individu dari siswa-siswanya maka sudah barang tentu guru 

akan berkinerja dengan baik. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Drs. H. 

AH. Rif an, M.Pd. selaku kepala madrasah bahwa : 

“Kinerja guru yang penting, lakukan sesuai dengan tugas dan 

fungsi yang dia miliki. Eksplor kemampuannya kemudian layani. 

Belum tentu lho guru S2 itu bisa memberikan layanan yang bagus 

kepada murid SMA karena cara berfikirnya. Bagaimana kita 

memahami kedalaman fikir setiap siswa, itu yang penting. Setelah 

itu kita coba memberikan pendekatan sebagai fasilitator, sebagai 

dinamisator, sebagai katalisator, dan lain-lain. Itu dari sana seorang 

guru akan mampu memahami perbedaan individu, dari individu itu 

guru tentu akan berkinerja dengan baik.”
56

 

Peningkatan kualitas kinerja guru adalah tujuan yang ingin dicapai 

dari pelaksanaan kegiatan supervisi di MAN 2 Kudus. Selain 

meningkatkan kinerja guru secara umum, alangkah baiknya juga 

meningkatkan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki guru agar dapat 

memberikan layanan pembelajaran kepada siswa dengan lebih maksimal 

dan optimal. Sehingga tujuan pendidikan yang menjadi tujuan madrasah 
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 Data hasil wawancara dengan bapak Drs. H. AH. Rif an, M.Pd. tanggal 22 Agustus 
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artinya dalam melaksanakan evaluasi, supervisor telah mengikuti prosedur 

yang telah ditetapkan. Sedangkan berasas pada prinsip demokrasi dan 

kerja sama, kepala madrasah dan tim supervisor menjunjung tinggi sikap 

demokrasi dan saling bekerja sama untuk mencari solusi atas 

permasalahan yang menimpa guru setelah dilakukan supervisi pada saat 

pembelajaran. Dan dalam memberikan solusi, arahan serta bimbingan, 

kepala madrasah dan tim supervisor berusaha senyaman mungkin dan 

berusaha memberikan solusi yang kostruktif sehingga guru Akidah Akhlak 

lebih dapat meningkatkan potensinya sehingga dapat memberikan ide yang 

kreatif dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang 

dimiliki. 

2. Analisis tentang peningkatan kompetensi pedagogik guru Akidah 

Akhlak dalam pembelajaran Akidah Akhlak setelah dilakukan 

kegiatan supervisi yang menggunakan model supervisi ilmiah 

terhadap kinerja guru di MAN 2 Kudus 

Prawirosentono berpendapat bahwa kinerja atau performance 

merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok 

orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan 

moral ataupun etika. Kinerja individu adalah dasar kinerja organisasi, dan 

untuk memaksimalkan kinerja masing-masing individu, berhubungan 

dengan perilaku individu.
111

 Sedangkan menurut Patricia King, kinerja 

adalah aktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas pokok yang 

dibebankan kepadanya. Mengacu dari pandangan ini, dapat 

diinterpretasikan bahwa kinerja seseorang dihubungkan dengan tugas-

tugas rutin yang dikerjakannya. Sebagai seorang guru misalnya, tugas 

rutinnya adalah melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Hasil 
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