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ABSTRAK 

 
Milchatul Wasfiyah. NIM: 1410310074. “Pelaksanaan Supervisi 

Kepala Madrasah Untuk Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Di 

MI NU Maslakul Falah Undaan Kudus Tahun Ajaran 2019/2020”. Skripsi 

Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

IAIN Kudus, Tahun 2019. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Penerapan Supervisi 

Kepala Madrasah Untuk Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Di MI 

NU Maslakul Falah Undaan Kudus Tahun Ajaran 2019/2020, 2). Peningkatan 

Kompetensi Pedagogik Guru Di MI NU Maslakul Falah Undaan Kudus Tahun 

Ajaran 2019/2020, 3) Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah Untuk 

Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Di MI NU Maslakul Falah 

Undaan Kudus Tahun Ajaran 2019/2020. 

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi 

terhadap instansi pendidikan yang terkait yaitu MI NU Maslakul Falah Undaan 

Kudus. Sumber data yang diperoleh dari kepala madrasah, guru dan siswa. 

Selanjutnya data disajikan dan dianalisis kemudian diverifikasi atau 

disimpulkan. 

Hasil penelitian menunjukkan : 1) Supervisi akademik kepala 

madrasah di MI NU Maslakul Falah Tahun Ajaran 2019/2020, menurut 

peneliti dapat dikategorikan cukup efektif. Hanya saja waktu pelaksanaannya 

kurang maksimal yaitu satu bulan sekali, teknik yang digunakan adalah teknik 

individual dengan supervisi kunjungan kelas dan observasi kelas yang 

dilakukan kepala madrasah, pertemuan individu dan evaluasi diri, serta 

instrument pengumpulan data yang dipakai yaitu berupa daftar penilaian 

supervisi, 2) Peningkatan kompetensi pendagogik guru di MI NU Maslakul 

Falah Tahun Ajaran 2019/2020, menurut peneliti dikategorikan signifikan. Hal 

ini terlihat dari beberapa pencapaian yang tampak dari guru  seperti guru 

merasa termotivasi untuk meningkatkan kompetensinya  dalam mengelola 

pembelajaran, guru juga menyadari tugasnya sebagai profesi keguruan untuk 

melengkapi administrasi sebelum KBM, 3) Pelaksanaan supervisi kepala 

madrasah untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru  di MI NU 

Maslakul Falah Tahun Ajaran 2019/2020, menurut peneliti dapat diktegorikan 

efektif dan signifikan karena sudah sesuai dengan tahapan supervisi hal ini 

terlihat pada pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah yaitu 

melalui tahapan Pra observasi (pertemuan awal), Observasi (pengamatan 

pembelajaran), Pasca observasi (pertemuan balikan). Dengan demikian hal ini 

dibuktikan dengan nilai rata-rata supervisi yang dilakukan oleh kepala 

madrasah untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru diatas nilai rata-

rata standart yang ditentukan oleh kepala madrasah.  

 

Kata Kunci: Supervisi Kepala Madrasah, Kompetensi Pedagogik 
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MOTTO 

 

ًا  ِفله لَ  ك ََْس ُك للُِّه ِّف  ََ ًَ  ُك ََ َس ََ  ل   ََ ْس َِّ ََ َُ ْس  ًَََ ََ   ََ   ََ ََ  لَ ََ ْس ُك ْس   ََ

... 
 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya ...” 

(Q.S. Al-Baqarah: 286) 

 

“Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah.” 

(Ki Hadjar Dewantara) 
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Alhamdulillah puji syukur kehadiratMu ya Robbi, yang telah 

memberikan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Karya ini penulis persembahkan untuk mereka yang terkasih: 

1. Teruntuk semua keluarga yang tiada henti mendo’akan 

kesuksesanku 

2. Sahabatku semasa dibangku kuliah Maria Ulfa, Tsamrotun Ni’mah, 

Apriyanti Firna Setyowati dan Siti Wachidah yang telah 

memberikan semangat untuk selalu bimbingan dan tidak menyerah. 

Semangat untuk kalian semua dalam meraih cita-cita kalian. 

3. Teman-teman PGMI-B yang telah memberi semangat, menemani 

perjalanku dalam menuntut ilmu di IAIN Kudus. 

4. Seluruh saudaraku yang tak bisa kusebut satu-persatu 

5. Keluarga besar MI NU Maslakul Falah Undaan Kudus yang telah 

memberikan ijin penelitian. 

6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

7. Pembaca yang budiman. 

Demikianlah skripsi ini penulis buat, semoga goresan pena 

pengabdian skripsi ini sanggup terpahat abadi dalam bingkai 

kemanfaatan yang tak lekang oleh zaman. Amiinn… 
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KATA PENGANTAR 

 

َْن بًم للُِّ للرحمن للرحْم, للحمد لُِّ رب للَ لمْن, ُبُ ًََ

ْ ء للصالة ُللًالم َِّى أشرف لألََ َُِّى أَورللدَْ  ُللدُن,

َحمد َُِّى ألُ ُصحَُ  َُولَ  ُئم م للمرِّْْن, ْْدَ 

 أجمَْن. أَ  بَد
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang tak henti-hentinya 

melimpahkan nikmat Iman, Islam, dan Ihsan kepada kita semua. 

Sehingga kita semua menjadi makhluk yang mulia dengan ilmu yang 

diberi-Nya. Shalawat dan salam tetap tersanjungkan kepada baginda 

nabi agung sayyidina Muhammad SAW, yang menjadi teladan bagi 

seluruh umat manusia. 

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak 

bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik dari lembaga maupun 

perorangan. Karena itu penulis ingin menyampaikan penghargaan dan 

ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak. 

Dengan segenap kerendahan hati pada kesempatan kali ini 

perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kudus yang telah 

memberikan izin melakukan penelitian, sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN 

Kudus. 

3. Mufatihatut Taubah, S.Ag., M.Pd.I. selaku Ketua Prodi PGMI yang 

telah mendukung peneliti untuk melakukan penelitian dan 

menyelesaikan skripsi ini. 

4. Dr. Nadhirin, S.Ag., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing yang penuh 

kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Husni Mubarok, M.Pd. selaku Asisten Dosen Pembimbing yang 

telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan 

bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan proposal. 

6. Anisa Listiana, M.Ag. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kudus 

yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang 

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Para Dosen dan Staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang telah 

membekali pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 
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