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ABSTRAK 
 

Ika Pratiwi (NIM: 1410110188) angkatan 2014 dengan judul 

“Pelaksanaan Supervisi Pembelajaran Oleh Kepala Madrasah di MA 

Silahul Ulum Asempapan Trangkil Pati Tahun Pelajaran 2018/2019” 

Pada Program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Di 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Pembimbing: H.Mohammad 

Dzofir, M.Ag dan Fina Tri Wahyuni, M.Pd. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan field research dan 

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data 

yang digunakan adalah Reduksi data, Penyajian Data dan Vertifikasi 

Data. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pelaksanaan Supervisi 

Pembelajaran Kepala Madrasah di MA Silahul Ulum Asempapan 

Trangkil Pati Tahun Pelajaran 2018/2019”. Penelitian ini untuk menjawab 

permasalahan : (1) Bagaimana Pelaksanaan Supervisi Pembelajaran 

Kepala Madrasah di MA Silahul Ulum Asempapan Trangkil Pati Tahun 

Pelajaran 2018/2019? (2) Apa faktor pendukung dan faktor penghambat 

dari Pelaksanaan Supervisi Pembelajaran  Kepala Madrasah di MA 

Silahul Ulum Asempapan Trangkil Pati Tahun Pelajaran 2018/2019? 

Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Supervisi 

Pembelajaran  Kepala Madrasah di MA Silahul Ulum Asempapan 

Trangkil Pati Tahun adalah  Pertama, perencanaan yaitu kepala madrasah 

melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap guru. Pelaksanaan yaitu 

kepala madrasah menggunakan teknik observasi kelas, yaitu dengan 

mengamati proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru di dalam 

kelas. Tujuannya dengan dilakukannya observasi kelas, agar supervisor 

dapat mencermati situasi saat proses belajar mengajar tersebut. Penilaian 

yaitu mencakup penggunaan metode pembelajaran, pendekatan 

pembelajaran, menguasai situasi dalam kelas dan menguasi peserta didik. 

Dan mengadakan pertemuan balikan. Evaluasi yaitu berupa sharing 

kemudian mendengarkan penjelasan guru yang bersangkutan. Faktor 

penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan supervisi 

pembelajaran oleh kepala madrasah. Kedua, faktor penghambat 

diantaranya yaitu kesibukan pekerjaan kepala madrasah dan banyaknya 

guru senior yang menjadikan penilaian tidak objektif. Sedangkan faktor 

pendukung diantaranya yaitu komponen madrasah yang mendukung, 

kesiapan guru yang disupervisi, sarana pra sarana madrasah, dan 

ketrampilan guru dalam mengelola kelas. 
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