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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan jalan menuju peradaban yang lebih baik. 

Pendidikan penentu dalam menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Dalam Undang-Undang no. 20 tahun 2003 dijelaskan tentang 

pengertian pendidikan, yaitu 

“pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.”
1
 

 

Banyak istilah yang dapat dipakai dalam pendidikan Islam, namun 

pada tulisan ini akan dibahas empat istilah yaitu: ta’lim, tadris, ta’dib dan 

tarbiyyah.
2
 Ta’lim lebih menekankan pada pengajaran, penyampaian 

informasi dan pengembangan ilmu antara pendidik dengan peserta didik.
3
 

Kata ta’dib erat hubungannya dengan kondisi ilmu dalam Islam yang 

termasuk dalam sisi pendidikan. 
4
 Kata tadris menekankan pada proses, 

metode perolehan ilmu yaitu proses pembelajaran. 
5
 Istilah tarbiyah berarti 

mendidik, Imam Baidhawi mengatakan bahwa istilah tarbiyah lebih cocok 

untuk digunakan dalam pendidikan Islam.
6
 Secara terminologi, pendidikan 

merupakan salah satu tugas kekhalifahan (khalifatullah fil ardi) dan sekaligus 

                                                           
1
 Undang-Undang Sisdiknas no. 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Bandung: Fokus Media, 2010, h.2.    
2
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3
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5
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6
 Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Hamzah, 2013, h. 30.  
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sebagai ibadah.
7
 Hal ini tercantum pada Q.S al-Baqarah ayat 30 dan Q.S al-

Dzariyat ayat 56, yang berbunyi 
لِيَ ْعُبُدْوِن )الّذا ريات:  ْنَس ِاْلَّ (٦٥َوَماَخَلْقُت اْلِْنَّ َواْْلِ  

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

menyembah-Ku" (Q.S al-Dzariyat: 56)
8
 

َفة  َوِاْذقَاَل َربَُّك لِْلَمل    ٌل ِِف اْْلَْرِض َخِلي ْ َكِة ِاِّنيْ َجاىِ  َها َمْن يُ ْفسِ قَالُوْ   ۗ  ىِ  َها ا َاََتَْعُل ِفي ْ ُد ِفي ْ
َما   اَْعَلُم َما َْل تَ ْعَلُمْوَن )البقرة  قَاَل ِاِّنيْ   ِء َوََنُْن ُنَسبيُح ِِبَْمِدَك َونُ َقديُس َلكَ َوَيْسِفُك الدي

 :٠ٓ)  
 

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 

”Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, ”Apakah 

Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan 

darah di sana. Sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan 

nama-Mu?” Dia berfirman, ”Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui.” (Q.S al-Baqarah: 30).
9
 

 

Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, guru 

merupakan komponen yang harus dibina dan dikembangkan secara terus-

menerus.
10

 Guru adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit ia 

telah merelakan dirinya menerima dan memikul  sebagian tanggung jawab 

pendidikan yang terpikul di pundak orangtua.
11

 Guru adalah suatu sebutan 

jabatan, posisi dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam 

bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal dan 

                                                           
7
 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat, Jakarta: Kencana, 2012, 

h. 15. 
8
 Muslam, Dosen Universitas Wahid Hasyim Semarang, Kuliah Pembelajaran Ilmu 
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9
 Ibid. 
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 Piet A. Sahertian, Supervisi Pendidikan, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000, h. 1. 

11
 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Sukses Uji Kompetensi Guru, Surabaya: Kata Pena, 2015, 

h. 6. 
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sistematis.
12

 Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan 

dosen, dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal pada jenjang 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
13

 

Guru memegang peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar 

yaitu sebagai pentransfer ilmu pengetahuan. Islam memberikan penghargaan 

yang sangat tinggi terhadap guru, karena ia adalah salah satu pemilik ilmu 

pengetahuan.
14

 Dengan ilmu, manusia akan mengalami kemudahan dan 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. 
ا اَْوُمْسَتِمع ا اَْوُمُِبِّا  ا اَْوُمتَ َعلَّم  ُو َعَلْيِو َوَسلََّم ُكْن َعاِلم  َوَْل َتُكْن قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اللّ 

)رواه البيهقى( َخاِمس ا فَ تَ ْهِلكُ   
“Nabi saw bersabda: jadilah engkau orang berilmu, atau orang yang mau, atau 

orang yang mendengarkan ilmu, atau orang yang menyukai ilmu. Dan 

janganlah engkau menjadi orang yang kelima maka kamu akan celaka. (HR.  

Baihaqi).
15

 

 

Sebagai seorang guru ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki. 

Salah satunya adalah kompetensi pedagogik. Pedagogik merupakan suatu 

teori dan kajian yang secara teliti, kritis dan obyektif mengembangkan 

konsep-konsepnya mengenai hakikat manusia, hakikat anak, hakikat tujuan 

pendidikan serta hakikat proses pendidikan. 
16

 Dalam standar Nasional 

Pendidik tentang pengertian kompetensi pedagogik guru, menyatakan bahwa 

kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta 

didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan 
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 Ibid. 
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 Imas kurniasih dan Berlin Sani, Kupas Tuntas Pendidikan dan Latihan Profesi Guru, t.t: 

Kata Pena, 2015, h.11. 
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 Nur Cholid, Menjadi Guru Profesioanal, Semarang:  CV Presisi Cipta Media, 2015, h. 4. 
15

 Ibid. 
16 

Uyoh Sadulloh, Pedagogik (Ilmu Mendidik), Bandung: Alfabeta, 2010, h. 2. 
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pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
17

 

Guru merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pendidikan 

dan peningkatan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, guru harus dapat 

menciptakan suasana yang menyenangkan, agar peserta didik dapat 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, yang akan menjadikan ketercapaian 

tujuan dalam pembelajaran. Memberikan suasana menyenangkan dan gembira 

juga dicontohkan Rasulullah saat mengutus gubernur Romawi di Damaskus, 

yaitu Mu’adz Ibn Jabal dan Abu Musa al-Asy’ary, sebagai berikut: 
18

 

ُو َعَلْيوِ  َعسيُرْوا َوَبشيُرْوا َوَْل تُ نَ فيُرْوا )رواه َوَسلََّم: َيسيُرْوا َوَْل ت ُ  قَاَل النَِّبّ َصلَّى اللّ 
 البخاري(

"Permudahlah mereka jangan mempersulit, gembirakanlah dan jangan 

membuat mereka menjauhi kamu.” (H.R Bukhari) 

 

Kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kualitas profesional 

kinerja guru. Tidak semua guru yang dididik di lembaga pendidikan dan 

mengikuti pelatihan guru terlatih dengan baik dan memiliki kualitas yang 

tinggi. 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. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha untuk meningkatkan 

kemampuan proesional guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, 

salah satu usaha tersebut adalah dengan adanya supervisi pendidikan. 

“Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk 

membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan 

pekerjaan mereka secara efektif. Untuk seorang guru, supervisi bukan 

sekedar kegiatan menilai atau untuk mencari kesalahan, akan tetapi 

                                                           
17

  Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Op. Cit., h. 39. 
18

 Hamruni, Strategi dan Model-Model Pembelajaran Aktif-Menyenangkan, Yogyakarta: 

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009, h. 72. 
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supervisi ini berupa dorongan,bimbingan dan kesempatan bagi 

pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru seperti bimbingan 

dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan dalam pendidikan dan 

pengajaran, pemilihan alat-alat pengajaran, dan metode mengajar yang 

lebih baik, cara penilaian yang sistematis terhadap seluruh fase proses 

pengajaran, dan sebagainya.”
19

  

 

Supervisi pembelajaran merupakan bagian dari supervisi pendidikan. 

Supervisi pembelajaran adalah pemberian bantuan bagi guru guna 

memperbaiki situasi belajar mengajar dan meningkatkan kualitas mengajar 

untuk membantu peserta didik agar lebih baik dalam belajar.
20

 Dengan adanya 

supervisi pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru 

dalam mengelola kelas atau disebut dengan kompetensi pedagogik guru. 

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia disekolah, kepala 

sekolah memegang peran yang sangat penting terutama dalam pelaksanaan 

supervisi pembelajaran. Sebagaimana ditegaskan oleh PP No. 19 tahun 2005 

pasal 57 bahwa supervisi meliputi supervisi manjerial dan akademik 

dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik 

satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.
21

 Kepala sekolah sebagai 

supervisor diharapkan dapat mengadakan perbaikan pengajaran pada sekolah 

yang dipimpinnya dan diharapkan dapat memberikan bantuan terhadap guru 

yang mengatasi kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar.  

“Bantuan yang diberikan kepala sekolah dapat berupa bantuan 

dukungan fasilitas, bahan-bahan ajar yang diperlukan, penguatan 

terhadap penguasaan materi dan strategi pengajaran, pelatihan magang 

dan bantuan lainnya yang akan meningkatkan efektivitas program 

pengajaran dan implementasi program dalam aktivitas belajar 

dikelas.”
22

 

 

                                                           
19

 Piet A. Sahertian, Op. Cit., h. 30. 
20

 Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 89. 
21

 Ibid, h. 134. 
22

 Ibid. 
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Sebagai supervisor, kepala sekolah harus senantiasa meningkatkan dan 

memperbarui pengetahuan yang dimilikinya beberapa tingkat lebih tinggi dari 

guru, karena jika pengetahuan yang dimiliki oleh kepala sekolah lebih rendah 

tingkatannya, maka kegiatan supervisi tidak akan memberikan dampak yang 

menonjol. Kepala sekolah juga harus mengetahui secara jelas apa saja yang 

harus disupervisi dan bagaimana tekniknya. 

Mata pelajaran Al-Qur’an Hadits sebagai bagian dari pendidikan 

agama Islam mempunyai problematika dalam mempelajarinya, yaitu 

hambatan linguistik. Hambatan linguistik meliputi problem membaca, 

menulis, menghafal, menerjemahkan, dan memahami. Ada 3 faktor penyebab 

adanya hambatan tersebut yaitu:
23

 

1. Faktor jasmaniyah seperti faktor kesehatan,  faktor cacat tubuh 

2. Faktor psikologi seperti intelegensi, perhatian minat dan bakat, motivasi, 

kematangan. 

3. Faktor ekstern yaitu: 

a. Keluarga, seperti cara orang tua mendidik, relasi antar anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi, pengertian orang tua, latar 

belakang kebudayaan. 

b. Sekolah, seperti metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, waktu pelajaran sekolah, standar 

pelajaran. 

c. Masyarakat, seperti tidak ada media aktualisasi, tidak ada orang yang 

peduli, pola pikir masyarakat. 

Sebagai seorang pengampu alquran hadits, guru tersebut harus mampu 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses belajar 

mengajar alquran hadits. Kesulitan-kesulitan yang terjadi harus senantiasa 

                                                           
23

 Ma’as Shobirin, Dosen Universitas Wahid Hasyim Semarang, Kuliah Pembelajaran 

Alquran Hadits, Di depan mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 

jam 09.30-11.00, dikutip tanpa ijin. 
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dipecahkan secara bersama, salah satunya adalah dengan adanya supervisi 

pembelajaran. Dengan adanya supervisi pembelajaran diharapkan dapat 

meningkatkan kompetensi pedagogik khususnya guru alquran hadits. Dari 

latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti 

“Implementasi Supervisi Pembelajaran alquran hadits oleh Kepala Sekolah 

dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Alquran Hadits di SMP 

Muhammadiyah 4 Semarang Tahun 2017/2018”. 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Supervisi pembelajaran merupakan keharusan yang diperlukan untuk 

meningkatkan profesionalitas guru. Supervisi pembelajaran adalah 

pemberian bantuan bagi guru guna memperbaiki situasi belajar mengajar 

dan meningkatkan kualitas mengajar untuk membantu peserta didik agar 

lebih baik dalam belajar.
24

 

2. Kepala sekolah harus dapat meneliti, pandai mengatur dan bertanggung 

jawab tentang kelancaran jalannya sekolah setiap hari.
25

 Selain itu, kepala 

sekolah memiliki tanggung jawab sebagai seorang supervisor. Supervisor 

tidak hanya mengawasi, menilai atau mencari kesalahan dan kekurangan, 

akan tetapi supervisor juga memberikan arahan dan bimbingan terhadap 

guru dalam mengatasi kesulitan belajar mengajar. 

3. Mata pelajaran alquran hadits merupakan salah satu dari mata pelajaran 

agama Islam yang menuntut siswanya untuk mengambil hikmah atau 

pesan yang terkandung dalam ayat-ayat alquran. Oleh karena itu, guru 

alquran hadits memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan belajar 

mengajar, agar pesan tersebut dapat dimengerti dan dipahami oleh peserta 

didik. 

                                                           
24

 Syaiful Sagala, Loc. Cit. 
25

 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010, h. 117. 
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4. Sebagai seorang pendidik, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan 

yang harus dimiliki oleh guru. Kemampuan pedagogik yaitu kemampuan 

dalam pengelolaan peserta didik.
26

 Hal ini bertujuan agar selama proses 

pembelajaran, suasana kelas menjadi kondusif. Dengan dikuasainya 

kompetensi pedagogik oleh guru, diharapkan guru dapat memahami siswa 

dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang 

berlaku  dan sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga siswa dapat 

menerima pelajaran dengan lebih baik dan lebih menyenangkan.
27

 

C. Telaah Pustaka  

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menjelaskan tentang 

“Implementasi supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru alquran hadits di SMP 

Muhammadiyah 4 Semarang Tahun 2017/2018”. 

Beberapa penelitian sebelumnya dalam kajian semacam ini telah 

mendahului penelitian ini, diantaranya adalah: 

1. Skripsi Mat Kholil NIM : 126014697 dari mahasiswa UNWAHAS 

Semarang tahun 2016 dengan judul “ Peran Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PAI di SMP Islam Al 

Ittihad Godong Tahun 2015/2016.”
28

 Dalam skripsi ini dijelaskan 

kedudukan kepala sekolah sebagai pemimpin yaitu memberikan evaluasi 

dan solusi dalam mengatasi kesulitan proses belajar mengajar dalam 

rangka meningkatkan profesionalisme guru PAI. Persamaan dengan judul 

peneliti yaitu mengacu pada kepala sekolah. Perbedaannya yaitu skripsi 

Mat Kholil berfokus dalam meningkatkan profesionalitas guru PAI, 

                                                           
26

 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Op. Cit., h. 35. 
27

 Ibid, h. 47. 
28

 Mat Kholil, Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme 

Guru PAI di SMP Islam Al Ittihad Godong Tahun 2015/2016, Semarang: Fakultas Agama Islam, 2015, 

h.1. 
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sedangkan skripsi peneliti berfokus dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogik guru alquran hadits. 

2. Skripsi Ghaniyuda Dimas Nugrahanto NIM : 106013132 dari mahasiswa 

UNWAHAS Semarang tahun 2014 dengan judul “ Peran Kepala Sekolah 

dalam Mengembangkan Kompetensi Pedagogik  Guru PAI SD di 

Kecamatan Ungaran Barat Tahun 2014/2015.”
29

 Dalam skripsinya 

disampaikan bahwa sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah 

memberikan arahan, bimbingan, pembinaan dalam kaitannya dengan 

kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru, 

khususnya guru PAI. Persamaan dengan judul peneliti yaitu mengacu 

dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Perbedaannya yaitu 

skripsi Ghaniyuda Dimas N. berfokus pada peran kepala sekolah dalam 

engembangkan kompetensi pedagogik  guru PAI SD , sedangkan skripsi 

peneliti berfokus pada implementasi atau pelaksanaannya. 

3. Skripsi Darmini NIM : 106013132 dari mahasiswa UNWAHAS Semarang 

tahun 2014 dengan judul “ Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Kualitas Guru PAI di MTs Husnul Khotimah Rowosari Tembalang 

Semarang Tahun Ajaran 2016/2017.”
30

 Dalam tulisannya kepala sekolah 

sangat berperan dalam meningkatkan kualitas guru PAI yaitu dengan 

membantu guru dalam memperkaya pengalaman belajar, melihat lebih 

jelas dalam memaha mi keadaan dan kebutuhan siswa. Persamaan dengan 

judul peneliti yaitu mengacu pada kepala sekolah. Perbedaannya yaitu 

skripsi Darmini berfokus dalam meningkatkan kualitas guru PAI 

sedangkan skripsi peneliti berfokus dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogik guru alquran hadits. 

                                                           
29

 Ghaniyuda Dimas Nugrahanto, Peran Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Kompetensi 

Pedagogik  Guru PAI SD di Kecamatan Ungaran Barat Tahun 2014/2015, Semarang: Fakultas Agama 

Islam, 2014, h.1. 
30

 Darmini, Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Guru PAI di MTs Husnul 

Khotimah Rowosari Tembalang Semarang Tahun Ajaran 2016/2017, Semarang: Fakultas Agama 

Islam, 2016, h.1. 
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Dari berbagai sumber kajian di atas, peneliti mendapatkan gambaran 

tentang pentingnya kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru 

PAI. Kepala sekolah tidak hanya sebagai pemimpin yang hanya duduk di 

kursi menandatangani dokumen. Tidak hanya itu saja tugas pemimpin 

sekolah, seperti yang peneliti kemukakan bahwa kepala sekolah juga sebagai 

supervisor pembelajaran. 

Jadi, berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini telah 

menfokuskan permasalahan tentang impelementasi supervisi pembelajaran 

oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru al-

Qur’an Hadits di SMP Muhammadiyah 4 Semarang tahun 2017/2018. 

D. Fokus Penelitian 

Supervisi pembelajaran merupakan kegiatan yang harus dilakukan 

untuk meningkatkan profesionalitas guru terutama kompetensi pedagogik 

guru. Kepala sekolah sebagai supervisor, tidak hanya menilai kegiatan 

pembelajaran akan tetapi memberikan pengarahan, bimbingan dan solusi 

terhadap masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru dalam mengelola 

kelas. maka dari itu peneliti termotivasi untuk ambil bagian di dalamnya. Oleh 

karena itu, supaya tidak terjadi pembahasan yang melebar, maka dalam 

penelitian ini akan difokuskan pada pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Implementasi supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru alquran hadits di SMP 

Muhammadiyah 4 Semarang tahun 2017/2018. 

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat serta solusinya supervisi 

pembelajaran oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogik guru alquran hadits di SMP Muhammadiyah 4 Semarang tahun 

2017/2018? 

E. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kesalah fahaman dan untuk lebih memudahkan 

para pembaca dalam memahami judul tersebut berikut penulis akan 
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menjelaskan beberapa istilah penting dan memberi batasan agar tidak melebar 

dari pembahasan dalam judul tersebut: 

1. Implementasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi berarti 

pelaksanaan, penerapan.
31

 Implementasi supervisi akademik di sekolah 

merupakan kegiatan perwujudan dari rasa tanggung jawab seorang kepala 

sekolah akan salah satu tugasnya sebagai pemimpin di sekolah, sesuai 

dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 

tentang standar kepala sekolah.
32

 

2. Supervisi Pembelajaran 

Secara umum, istilah supervisi berarti mengamati, mengawasi atau 

membimbing dan menstimulir kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang 

lain dengan maksud mengadakan perbaikan.
33

 Supervisi tidak hanya 

kegiatan inspeksi atau mencari kesalahan guru dalam melaksanakan tugas 

mengajar, akan tetapi memberikan arahan dan bimbingan kepada guru 

dalam mengatasi kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam 

pandangan modern, supervisi adalah usaha unruk memperbaiki situasi 

belajar mengajar, yaitu supervisi sebagai bantuan guru dalam meningkatkan 

kualitas mengajar untuk membantu peserta didik agar lebih baik dalam 

belajar.
34

  

Supervisi pembelajaran merupakan bagian dari supervisi 

pendidikan.
35

 Supervisi pembelajaran diartikan sebagai serangkaian 

                                                           
31

 Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online” dalam 

https://kbbi.web.id/implementasi tanggal 17 Oktober 2017 jam 05.43. 
32

 Mintadji, Implementasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah SMP Negeri di Tarakan, 

JURNAL KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, Jurnal Pengawas Sekolah Dinas 

Pendidikan Kota Tarakan, edisi 3 (Januari, 2015). 
33

 Mukhtar dan Iskandar, Orientasi Baru Supervisi Pendidikan, Jakarta: Gaung Persada, 2009, 

h. 51. 
34

 Syaiful Sagala, Op. Cit., h.  88. 
35

 Mukhtar dan Iskandar, Loc.Cit. 

https://ebsoft.web.id/
https://kbbi.web.id/implementasi
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kegiatan membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya mengelola 

proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran.
36

  

3. Kepala Sekolah sebagai Supervisor 

Kepala sekolah adalah sosok pemimpin dalam suatu lembaga 

pendidikan. Kepemimpinan kepala sekolah adalah cara atau usaha kepala 

sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan dan 

menggerakkan guru, staf, siswa, orangtua siswa dan pihak terkait untuk 

bekerja atau berperan guna mencapai tujuan yang ditetapkan.
37

 Kepala 

sekolah bukanlah kepala kantor yang hanya bertugas menandatangani surat 

atau dokumen penting, akan tetapi kepala sekolah adalah penanggung jawab 

dan pengatur atas kelancaran jalannya sekolah setiap hari. Selain itu, kepala 

sekolah juga sebagai seorang supervisor. 

Kepala sekolah sebagai supervisor artinya kepala sekolah berfungsi 

sebagai pengawas, pengendali, pembina, pengarah dan pemberi contoh 

kepada para guru dan karyawannya di sekolah.
38

 Dalam menjalankan 

fungsinya sebagai supervisor, kepala sekolah harus mampu mengusai tugas-

tugasnya dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia bertanggung jawab 

terhadap seluruh kegiatan sekolah, mengatur proses belajar mengajar, 

mengatur hal-hal yang menyangkut kesiswaan, personalia, sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan dalam pelajaran, ketatausahaan keuangan serta 

mengatur hubungan dengan masyarakat.
39

 

Salah satu tugas supervisor adalah membantu guru dalam 

meningkatkan kemampuan pengelolaan peserta didik. Kemampuan disini 

meliputi pemahaman wawasan atau landasan pendidikan, pemahaman 

terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum/ silabus, perancangan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, 

                                                           
36

 Ibid. 
37

 Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, Ciputat: Ciputat Press, 2005, h. 164. 
38

 Ngalim Purwanto, Op. Cit., h. 210. 
39

 Ibid.  
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evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
40

 Dengan demikian, 

dapat ditegaskan bahwa peran dan fungsi kepala sekolah sebagai supervisor 

pembelajaran adalah membantu dan menfasilitasi guru dalam melakukan 

proses belajar mengajar dan melakukan penilaian menggunakan teknik-

teknik supervisi sesuai kebutuhan.
41

 

4. Kompetensi Pedagogik Guru Alquran Hadits 

Guru merupakan penentu keberhasilan kegiatan belajar mengajar di 

dalam kelas. Sebagai seorang pendidik, ada 4 kompetensi yang harus 

dimiliki oleh guru, salah satunya adalah kompetensi pedagogik. Pedagogik 

merupakan suatu kajian tentang pendidikan anak, berasal dari kata yunani 

“paedos”, yang berarti anak laki-laki, dan “agogos” artinya mengantar, 

membimbing.
42

 Jadi pedagogik secara harfiah berarti pembantu anak laki-

laki pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantarkan anak 

majikannya ke sekolah.
43

  

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan pendidik dalam mengelola 

proses pembelajaran peserta didik.
44

 Seorang pendidik dikatakan memiliki 

kompetensi pedagogik minimal apabila telah menguasai bidang studi 

tertentu, ilmu pendidikan, baik metode pembelajaran maupun pendekatan 

pembelajaran, disamping kemampuan dalam membantu, membimbing dan 

memimpin.
45

 Pentingnya kompetensi pedagogik mampu menciptakan 

lingkungan belajar yang menyenangkan dan efektif sehingga dapat 

memperoleh hasil yang maksimal. 

                                                           
40

 Andang, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, Yogyakarta: Arruz Media, 2014, 

h. 165-166. 
41

 Syaiful Sagala, Op. Cit., h. 137 
42

 Uyoh Sadulloh, Loc. Cit. 
43

 Ibid. 
44

 Mudzakkir Ali, Model Kepemimpinan Pendidikan, Semarang: Wahid Hasyim University 

Press, 2009, h. 139. 
45

 Ibid. 
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Dari penegasan istilah di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

judul skripsi “Implementasi Supervisi Pembelajaran al-Quran Hadits oleh 

Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Alquran 

Hadits di SMP Muhammadiyah 4 Semarang Tahun 2017/2018” merupakan 

pelaksanaan kegiatan menilai dan membimbing guru al-quran hadits SMP 

Muhammadiyah 4 Semarang oleh kepala sekolah dalam kegiatan 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola kelas. 

F. Tujuan Penelitian  

Berpijak dari permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan supervisi pembelajaran oleh kepala 

sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru alquran hadits di 

SMP Muhammadiyah 4 Semarang tahun 2017/2018. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat serta 

solusinya supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru alquran hadits di SMP 

Muhammadiyah 4 Semarang tahun 2017/2018. 

G. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran antara lain: 

1. Teoritis 

a. Dijadikan sebagai bahan kajian, pertimbangan dan tindak lanjut 

sebelum menentukan kebijakan, khususnya kebijakan yang berkenaan 

dengan supervisi pembelajaran alquran hadits oleh kepala sekolah 

dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru alquran hadits.. 

b. Menambah kepustakaan dalam dunia pendidikan, khususnya di 

Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang. 
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c. Menambah Khazanah keilmuan tentang supervisi pembelajaran 

alquran hadits oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogik guru alquran hadits. 

2. Praktis 

a. Bagi Guru 

1)  Menambah pengetahuan tentang karakteristik supervisi untuk 

peningkatan kompetensi pedagogik guru alquran hadits 

2) Memberi motivasi untuk selalu meningkatkan keahlian dan 

berbagi pengetahuan bagi sesama guru dengan bimbingan kepala 

sekolah 

b. Bagi kepala sekolah 

1) Menambah kesempatan pembinaan dan pembimbingan bagi guru 

dalam rangka peningkatan kompetensi pedagogik guru alquran 

hadits 

2) Menambah semangat untuk terus memperdalam dan 

mengembangkan ilmu agar dapat memberi solusi terhadap 

permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kegiatan belajar 

mengajar dan hal yang berhubungan dengan pendidikan Agama 

Islam. 

3) Bagi peneliti yang bersangkutan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan agama khususnya tentang implementasi supervisi 

pembelajaran oleh kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru alquran hadits di SMP 

Muhammadiyah 4 Semarang tahun 2017/2018. Disamping itu 

menambah pengetahuan penulis dalam bidang pendidikan dan 

dapat menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. 
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H. Metode Penelitian 

Metodologi mengandung makna yang lebih luas menyangkut prosedur 

dan cara melakukan verifikasi yang diperlukan untuk memecahkan atau 

menjawab masalah penelitian, termasuk untuk menguji hipotesa. Peranan 

metodologi penelitian sangat menentukan dalam upaya menghimpun data 

yang diperlukan dalam penelitian.
46

 

Di dalam kegiatan penelitian, cara untuk memperoleh data ini dikenal 

sebagai metode pengumpulan data.
47

 Maka di dalam penelitian ini usaha 

untuk mendapatkan data ataupun informasi yang diperlukan dilakukan dengan 

cara sistematis sebagai berikut: 

1. Subjek dan objek penelitian 

Sebagai subjek penelitian lapangan, diambil kepala dan guru alquran 

hadits SMP Muhammadiyah 4 Semarang serta meminta peserta didik SMP 

Muhammadiyah 4 Semarang tahun 2017/2018 sebagai kolaborator 

penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

Sebagai tempat objek penelitian, penulis memilih kepala dan guru 

alquran hadits SMP Muhammadiyah 4 tahun 207/2018 Semarang sebagai 

bahan kajian penelitian dengan alasan bahwa peneliti bukan merupakan 

guru yang mengajar di SMP Muhammadiyah 4 Semarang. 

3. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), 

di mana peneliti berusaha untuk mengumpulkan berbagai informasi, baik 

berupa fakta yang berada di lapangan ,teori maupun konsep yang 

dikemukakan oleh para ahli yang ada pada sumber kepustakaan.  

                                                           
46

 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2001, h. 16 
47

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suiatu Pendekatan Teori dan Praktek, Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002, h. 126. 
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Pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian ini 

dilakukan melalui wawancara dan observasi. Karena penelitian ini berkaitan 

dengan pendeskripsian pelaksanaan supervisi pembelajaran, maka secara 

metodologis penelitian ini dapat dimasukkan dalam kategori penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif (descriptive research) ditujukan untuk 

mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya.
48

 

Dalam studi ini para peneliti tidak melakukan manipulasi atau perlakuan-

perlakuan tertentu terhadap objek penelitian, semua kegiatan atau peristiwa 

berjalan seperti apa adanya.
49

 

4. Teknik Pengumpulan data 

Untuk mendapatkan data yang dipertanggungjawabkan di dalam 

penelitian ini penulis menggunakan data atu keterangan tata cara 

mengadakan penelitian lapangan. Penelitian ini digunakan untuk mencari 

data dan mengumpulkan data lapangan, yang dimaksud disini adalah lokasi 

tempat penelitian yaitu di SMP Muhammadiyah 4 Semarang. 

Untuk mengetahui beberapa jenis data dan teknik pengumpulan data 

yaitu dengan model-model sebagai berikut: 

a. Observasi 

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah 

ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau 

peristiwa, waktu dan perasaan.
50

 Teknik ini digunakan untuk mengamati 

secara langsung cara kepala sekolah melakukan supervisi pembelajaran 

terhadap guru alquran hadits di SMP Muhammadiyah 4 Semarang. 

                                                           
48

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya, 2015, h. 18. 
49

 Ibid. 
50

 Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif” dalam 

http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf diakses tanggal; 6 Oktober 

2017 jam 08.59. 

http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf
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Adapun observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi tidak berstruktur dimana peneliti harus mengembangkan daya 

pengamatannya dalam mengamati suatu objek. 

b. Wawancara  

Wawancara yaitu alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.
51

 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Wawancara 

berstruktur adalah model pilihan jika pewawancara mengetahui apa yang 

tidak diketahuinya dan oleh karenanya dapat membuat kerangka 

pertanyaan yang tepat untuk memperolehnya.
52

 Sedangkan wawancara 

tak berstruktur adalah sebuah model pilihan jika pewawancara tidak 

mengetahui tentang apa yang tidak diketahuinya dan oleh karena itu 

harus berpedoman pada responden untuk menceritakan kepada mereka.
53

 

c. Dokumentasi 

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk dokumentasi.
54

 Model dokumentasi mencari data yang berupa 

catatan harian, surat-surat, laporan, transkrip buku, notulen, rapat dan 

sebagainya. Model ini digunakan untuk mengumpulkan data yang 

bersifat dokumentasi, misalnya jumlah siswa, guru dan staf serta laporan 

pelaksanaan supervisi pembelajaran dan sebagainya. Sedangkan datanya 

dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis dan foto. 

5. Metode Analisis Data 

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya disusun secara sistematis 

dan dianalisa secara kualitatif. Miles & Huberman mengemukakan 3 

                                                           
51

 Amirul Hadi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia, 1998, h. 135. 
52

 Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2014, h.122. 
53

 Ibid.  
54

 Pupu Saeful Rahmat, Loc.  Cit.  
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tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, 

yaitu: 
55

 

a. Reduksi Data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok , 

menfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data pada tema 

penelitian implementasi supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah 

dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru alquran hadits di SMP 

Muhammadiyah 4 Semarang tahun 2017/2018. 

b. Display Data, yaitu penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcart dan sebagainya 

sehingga mudah memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami. Dengan demikian data 

yang disajikan yaitu data tentang implementasi supervisi pembelajaran 

oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru 

alquran hadits di SMP Muhammadiyah 4 Semarang dapat difahami 

dengan mudah. 

c. Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus 

penelitian berdasarkan hasil analisis data.
56

 Dalam menyimpulkan data 

digunakan cara berfikir deduktif (data yang bersifat umum ke khusus) 

dan induktif (berdasar data yang khusus ke umum). 

I. Sistematika penyusunan skripsi  

Penulisan karya ilmiah itu harus bersifat sistematis, maka dalam 

penulisan skripsi ini harus disusun secara runtut pula. Di dalam penulisan 

skripsi ini terdiri atas lima bab yang isinya adalah sebagai berikut: 

                                                           
55

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Jakarta: Bumi Aksara, 

2014, h. 210. 
56

 Ibid, h. 212. 
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Bab pertama berisi Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang 

masalah, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, fokus penelitian, penegasan 

istilah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, metode penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab kedua berisi supervisi pembelajaran al-quran hadits, kepala 

sekolah sebagai supervisor pembelajaran, dan kompetensi pedagogik guru al-

qurn hadits. Bab dua ini merupakan landasan teoritik. Dalam bab dua ini 

dibagi menjadi tiga sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang supervisi 

pembelajaran al-quran hadits yang meliputi: konsep dan makna supervisi 

pembelajaran al-quran hadits, jenis-jenis supervisi pendidikan, prinsip-prinsip 

supervisi pembelajaran serta tujuan supervisi pembelajaran. Sub bab kedua 

menjelaskan tentang kepala sekolah sebagai supervisor pembelajaran 

meliputi: fungsi kepala sekolah sebagai supervisor pembelajaran, kompetensi 

kepala sekolah dimensi supervisi dan teknik supervisi kepala sekolah. Sub bab 

ketiga menjelaskan tentang kompetensi pedagogik yang meliputi : pengertian 

kompetensi pedagogik guru al-quran hadits dan aspek kompetensi pedagogik . 

Bab ketiga berisi laporan hasil penelitian. Bab ini dibagi menjadi 

empat sub bab yaitu sub bab pertama menjelaskan gambaran umum objek 

penelitian. Sub bab kedua menjelaskan tentang hasil penelitian pelaksanaan 

supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogik guru alquran hadits di SMP Muhammadiyah 4 Semarang tahun 

2017/2018. Sub bab ketiga menjelaskan tentang peran kepala sekolah dalam 

supervisi pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru 

alquran hadits di SMP Muhammadiyah 4 Semarang tahun 2017/2018. Sub 

bab keempat menjelaskan tentang faktor pendukung dan penghambat serta 

solusinya implementasi supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru alquan hadits SMP 

Muhammadiyah 4 Semarang tahun 2017/2018. 
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Bab keempat berisi tentang analisis hasil penelitian. Dalam bab ini 

terbagi menjadi dua sub bab. sub bab pertama analisis pelaksanaan supervisi 

pembelajaran oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik 

guru alquran hadits di SMP Muhammadiyah 4 Semarang tahun 2017/2018.  

Sub bab kedua analisis tentang peran kepala sekolah dalam supervisi 

pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru alquran hadits 

di SMP Muhammadiyah 4 Semarang tahun 2017/2018. Sub bab ketiga 

analisis tentang faktor pendukung dan penghambat implementasi supervisi 

pembelajaran oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik 

guru alquan hadits SMP Muhammadiyah 4 Semarang tahun 2017/2018. 

Bab kelima berisi Penutup. Bab lima merupakan rangkaian terakhir 

afdari penulisan skripsi yang memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup. 

Setelah itu, dilampirkan pula daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biodata 

penulis. 

 


