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ABSTRACT 

This paper is the result of research on improving the competence 

of madrasah principals in the implementation of learning 

supervision based on Technical Guidelines Number 624 of 2021. 

This research was conducted in order to find an alternative model 

of madrasah principals' academic supervision through the 21st 

Century Learning-Based ABIS Strategy as a role model for 

Reformed Madrasahs. It is hoped that this paper will not only 

provide a formula for improving the competence of madrasah 

principals in the implementation of learning supervision, but also 

for teachers in improving their quality and skills. The results 

showed that the implementation of the ABIS strategy had a positive 

impact on increasing the ability of madrasah principals in 

supervising teacher learning. This can be seen from the higher 

understanding of the madrasah principal, as measured by the 

average posttest result of the madrasah principal increasing to 

70.9 from the pretest of 46.4. The ability of the madrasa principal 

to carry out learning supervision also increased from the average 

value of 59 in the first cycle, increasing to 72.6 in the second cycle. 

This indirectly has a positive impact on improving the ability of 

teachers in implementing 21st century learning. 

Keywords:    Supervision Model, Academic, ABIS Strategy, 21st 

Century Learning 

 

ABSTRAKSI 

Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang peningkatan 

kompetensi kepala madrasah dalam pelaksanaan supervisi 

pembelajaran berdasarkan Juknis Nomor 624 Tahun 2021. 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mencari model alternatif 

supervisi akademik kepala Madrasah melalui Strategi ABIS 

Berbasis Pembelajaran Abad 21 sebagai role model Madrasah 

Reform. Diharapkan tulisan ini bukan hanya memberi rumusan 

peningkatan kompetensi kepala madrasah dalam pelaksanaan 

supervisi pembelajaran, tetapi juga bagi guru dalam meningkatkan 

kualitas dan keterampilannya. Hasil penelitian menunjukkan 

penerapan strategi ABIS memiliki dampak positif pada 

peningkatkan kemampuan kepala madrasah dalam supervisi 

pembelajaran terhadap guru. Ini dapat dilihat dari semakin 

tingginya pemahaman kepala madrasah, yang diukur dari nilai 

mailto:ida.syams@gmail.com
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PENDAHULUAN
Guru, Kepala Madrasah, dan 

Pengawas Madrasah sebagai tenaga 
professional memiliki peran strategis 
untuk mewujudkan visi penyelenggaraan 
pembelajaran sesuai dengan prinsip 
profesionalitas. Ini karena di antara 
kompetensi yang ingin dicapai dan atau 
ditingkatkan melalui pendidikan adalah 
kompetensi sikap (attitude), pengetahuan 
(knowledge), dan keterampilan (skill).  

Hal tersebut juga tercantum dalam 
Peraturan Menteri Agama Nomor 58 
Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah 
menyatakan bahwa kepala madrasah 
wajib melakukan Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) meliputi 
pengembangan pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap pada dimensi 
kompetensi kepribadian, manajerial, 
kewirausahaan, supervisi, dan sosial.  

Atas dasar itu juga, kini perubahan 
paradigma terhadap penyelenggaraan 
pendidikan dari sentralisasi ke 
desentralisasi terus digencarkan. 
Konsekwensi dari keinginan perubahan 
tersebut telah mendorong terjadinya 
perubahan dan pembaharuan pada 
beberapa aspek pendidikan, 
termasuk pula dalam  upaya membina 
dan meningkatkan kinerja guru yang 
dilakukan kepala madrasah.  Kompetensi 
supervisi  merupakan satu kemampuan 
yang harus dimiliki seorang kepala 
madrasah sebagai upaya penjaminan 
mutu proses pembelajaran pada satuan 
pendidikan  yaitu dengan memberikan 

ruang kepada guru untuk menumbuhkan 
kreasi dan inovasi untuk mewujudkan 
pembelajaran sesuai kebutuhan abad 21. 

Dalam rangka penjaminan mutu 
pembelajaran pada madrasah, kepala 
madrasah perlu melaksanakan supervisi 
pembelajaran yang meliputi kegiatan 
pembinaan, pemantauan, penilaian, serta 
pembimbingan, pemantauan, dan 
pelatihan profesionalitas pembelajaran, 
baik pada aspek kompetensi maupun 
pelaksanaan tugas pokok pembelajaran 
dalam rangka membantu guru untuk 
merencanakan, melaksanakan, menilai, 
mengevaluasi, menganalisis proses 
pembelajaran.  

Hal ini dilakukan oleh kepala 
madrasah terhadap guru dalam 
melaksanakan tugasnya, agar guru lebih 
profesional dalam mewujudkan 
pembelajaran yang kreatif dan inovatif di 
madrasah. Untuk itu, diperlukan regulasi 
supervisi pembelajaran sebagai upaya 
penjaminan mutu pembelajaran yang 
mampu memberi ruang tumbuhnya 
kreasi dan inovasi dalam 
menyelenggarakan pembelajaran sesuai 
kebutuhan kehidupan abad 21. Dan KMA 
624 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Supervisi Pembelajaran pada Madrasah 
tentunya jadi acuan regulasi dalam 
pelaksanaan supervisi pembelajaran di 
lapangan, baik untuk tingkat Raudhatul 
Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), 
Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah 

rata-rata hasil postest kepala madrasah meningkat  jadi 70,9 dari 

pretestnya sebesar 46,4. Kemampuan   kepala   madrasah   

melaksanaan supervisi pembelajaran juga meningkat dari nilai 

rata-rata 59 pada siklus I, naik jadi 72,6 pada siklus II. Hal ini 

secara tidak langsung berdampak positif terhadap peningkatan 

kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran abad 21. 

Kata kunci:  Model Supervisi, Akademik, Strategi ABIS, 

Pembelajaran Abad 21 
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Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah 
Kejuruan (MAK). 

Kegiatan supervisi pembelajaran yang 
dilakukan kepala madrasah pada 
dasarnya meliputi tiga tahap. Ketiga tahap 
supervisi pembelajaran itu merupakan  
satu siklus kegiatan   berkesinambungan 
yang dimulai dari perencanaan supervisi, 
pelaksanaan supervisi dan kegiatan 
menyusun tindak lanjut hasil supervisi 
dalam rangka perbaikan proses 
pembelajaran (KMA Nomor 624 Tahun 
2021). 

Supervisi pembelajaran juga 
dilakukan dalam rangka meningkatkan 
kompetensi guru dalam melakukan 
kinerja profesionalnya sesuai 
Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, 
meliputi kemampuan guru dalam: (1) 
menguasai materi, struktur, konsep, dan 
pola pikir keilmuan  yang  mendukung  
mata  pelajaran  yang  diampu; (2) 
menguasai  standar kompetensi dan 
kompetensi dasar mata pelajaran/ bidang 
pengembangan yang diampu; (3) 
mengembangkan materi pembelajaran 
yang diampu secara kreatif; (4) 
mengembangkan keprofesionalan secara 
berkelanjutan dengan melakukan 
tindakan reflektif; dan (5) memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi 
untuk berkomunikasi dan 
mengembangkan diri. 

Maka dari itu, efektivitas  
pelaksanaaan  kinerja  profesional  guru  
sangat bergantung  pada kompetensi 
kepala madrasah dalam melaksanakan 
tugasnya di antaranya dalam melakukan 
supervisi pembelajaran. Untuk 
melaksanakan supervisi pembelajaran, 
kepala madrasah sebagai supervisor dan 
penanggungjawab kegiatan di madrasah 
harus mampu menyusun program, 
melaksanakan, dan melakukan tindak 
lanjut supervisi pembelajaran di 
madrasah yang dipimpinnya.  

Pelaksanaan supervisi akademik yang 
baik oleh kepala madrasah akan 

menghasilkan kompetensi guru dalam 
memfasilitasi pembelajaran yang baik 
pula. Selanjutnya, pembelajaran yang 
dilaksanakan dengan baik akan 
berdampak pada peningkatan prestasi 
siswa. Dengan demikian, keberhasilan 
siswa dalam pembelajaran sangat 
bergantung pada kemampuan guru 
dalam memfasilitasi pembelajaran   dan   
kompetensi   kepala   madrasah   dalam   
melaksanakan   supervisi pembelajaran. 
Pelaksanaan supervisi pembelajaran juga 
menghindari praktik semata-mata 
melakukan penilaian terhadap guru, 
namun yang terpenting adalah sebuah 
upaya dalam mewujudkan pengelolaan 
pembelajaran yang bermutu, supervisi 
pembelajaran focus pada melakukan 
pendampingan dalam mewujudkan 
kompetensi Abad 21 pada diri peserta 
didik. 

Hasil pemantauan dan 
pendampingan terhadap kompetensi 
supervisi pembelajaran berdasarkan 
regulasi maru KMA Nomor 624 Tahun 
2021 yang telah dilakukan kepala 
madrasah masih belum mencerminkan 
pelaksanaan supervisi yang benar-benar 
membawa perubahan terhadap pola 
pembelajaran guru di kelas. Hal tersebut 
terjadi karena instrument yang digunakan 
berbeda dengan instrument yang 
sebelumnya yang menggunakan 
penskoran, instrument yang baru saat ini 
berbasis deskripsi sehingga kepala 
madrasah masih kesulitan dalam 
melakukan supervise pembelajaran 
karena belum memahami maksut dan isi 
dari  setiap butir instrument  supervisi, 
hasil pelaksanannya kepala madrasah 
sebagai supervisor hanya sekedar 
memenuhi kewajiban kompetensinya, hal 
tersebut dapat diketahui dari hasil 
deskripsi  hasil pengamatan masih terlalu 
umum dan belum spesifik sehingga 
deskripsi rekomendasi/ saran atau 
masukan yang dituliskan masih sulit 
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diterjemahkan dan diimplementasikan 
oleh guru . 

Maka dari itu implementasi kegiatan 
supervisi pembelajaran perlu dilengkapi 
dengan pendampingan bagaimana 
strategi pelaksanaan supervise yang baik 
dan benar agar tercapai tujuan untuk 
meningkatkan mutu pembelajaran yang 
berkualitas dan agar dalam 
pelaksanaannya tidak hanya berorientasi 
pada dokumen administratif serta  tidak 
hanya mengarahkan guru kepada 
penilaian kinerja pembelajaran, hal ini 
agar guru yang disupervisi mengetahui 
kelebihan dan kekurangan dalam 
membuat perencanaan, pelaksanaan 
pembelajaran dan mengembangkan  
instrumen  penilaian  dalam 
melaksanakan   penilaian   selama   proses  
pembelajaran.  

Rumusan Masalah 
Berdasarkan latarbelakang masalah di 

atas maka masalah penelitian ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut:  
1. Bagaimanakah tingkat pemahaman 

kepala madrasah tentang supervisi 
pembelajaran menggunakan 
instrumen sesuai KMA 624 Tahun 
2021? 

2. Apakah Strategi ABIS (Analisis Butir 
Instrumen Supervisi Pembelajaran) 
dapat meningkatkan kompetensi 
kepala madrasah dalam melakukan 
supervisi pembelajaran 
menggunakan instrumen sesuai KMA 
624 Tahun 2021? 

Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui tingkat 

pemahaman kepala madrasah tentang 
supervisi pembelajaran 
menggunakan instrumen sesuai KMA 
624 Tahun 2021 

2. Untuk mengevaluasi efektivitas 
Strategi ABIS (Analisis Butir 
Instrumen Supervisi Pembelajaran) 
dalam meningkatkan kompetensi 
kepala madrasah dalam melakukan 

supervisi pembelajaran 
menggunakan instrumen sesuai KMA 
624 Tahun 2021? 
Penulisan Penelitian Tindakan 

Kepengawasan ini dibuat dengan tujuan 
untuk memperoleh informasi tentang  
hasil kinerja kepala madrasah dalam 
melaksanakan supervisi pembelajaran 
berdasarkan Juknis Nomor 624 Tahun 
2021 menggunakan strategi ABIS (Analisis 
Butir Instrumen Supervisi Pembelajaran) 
di KKM MTs Lamongan pada tahun 2021/ 
2022. 

Manfaat Penelitian 
Penelitian tentang peningkatan 

kompetensi kepala madrasah dalam 
pelaksanaan supervisi pembelajaran 
berdasarkan Juknis Nomor 624 Tahun 
2021 sangat penting untuk dikaji karena 
bermanfaat terutama bagi guru dalam: 
a. Meningkatkan kualitas dan 

keterampilannya dalam Menyusun 
perencanaan pembelajaran abad 21. 

b. Dapat mengimplementasikan 
berbagai strategi dan metode dalam 
pelaksanaan pembelajaran abad 21. 

c. Dapat meningkatkan mutu pelayanan 
dalam proses belajar mengajar kepada 
peserta didik. 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Pasal 4 mengamanatkan bahwa 
Pendidikan diselenggarakan sebagai 
suatu proses pembudayaan dan 
pemberdayaan peserta didik yang 
berlangsung sepanjang hayat. Hal 
tersebut sejalan dengan diberlakukannya 
Keputusan Menteri Agama (KMA) 
Nomor 183 Tahun 2019 tentang 
Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan 
Bahasa Arab pada Madrasah, dan 
Keputusan Menteri Agama (KMA) 
Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Implementasi Kurikulum Pada Madrasah. 
Dua KMA tersebut  memberi ruang pada 
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madrasah untuk menyelenggarakan 
pembelajaran yang kreatif dan inovatif.  

Kelengkapan untuk mewujudkan 
pembelajaran kreatif dan inovatif di 
madrasah diperlukan regulasi supervisi 
pembelajaran sebagai upaya penjaminan 
mutu pembelajaran yang mampu 
memberi ruang tumbuhnya kreasi dan 
inovasi dalam menyelenggarakan 
pembelajaran sesuai kebutuhan 
kehidupan abad 21 yaitu KMA Nomor 624 
Tahun 2021 tentang Pedoman Supervisi 
Pembelajaran Pada Madrasah.  

KMA tersebut menjelaskan bahwa 
Supervisi Pembelajaran dilaksanakan 
dalam rangka mewujudkan pembelajaran 
abad 21 yang lebih menekankan pada 
pendampingan perwujudan kualitas 
pembelajaran dengan pendekatan yang 
fleksibel, humanis, ramah, dan adaptif 
dengan kebutuhan kehidupan masa 
depan, serta perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Supervisi Pembelajaran oleh kepala 
madrasah dapat dilaksanakan secara 
efektif menggunakan prinsip-prinsip 
supervisi  dengan baik yaitu: 
1. Adaptif. Artinya, menyesuaikan 

dengan kemampuan, kesanggupan, 
kondisi, dan sikap guru yang 
disupervisi untuk meningkatkan 
mutu pembelajaran. 

2. Praktis. Artinya, mudah dikerjakan 
sesuai kondisi sekolah; 

3. Demokratis. Artinya, supervisor tidak 
boleh mendominasi pelaksanaan 
supervisi akademik; 

4. Kolaboratif. Artinya, kerjasama yang 
saling memberdayakan sehingga 
tercipta suasana yang menyenangkan. 

5. 5. Konstruktif. Artinya,   
mengembangkan   kreativitas   dan   
inovasi   guru   dalam 
mengembangkan proses 
pembelajaran; 

6. Evaluatif. Artinya, supervisi 
dikembangkan lebih pada deskripsi 
kualitatif yang bersifat evaluative 

terhadap pembelajaran yang 
dilakukan oleh guru. 

7. Humanis. Artinya, mampu 
menciptakan hubungan kemanusiaan 
yang harmonis, terbuka,  jujur, ajeg, 
sabar, antusias, dan penuh humor; 

8. Berkesinambungan. Artinya,  
supervisi  akademik  dilakukan  secara  
teratur  dan berkelanjutan oleh kepala 
sekolah; 

9. Manfaat. Artinya, keberhasilan 
kegiatan supervisi sangat bergantung 
pada pendekatan pelaksanaan 
Supervisi pembelajaran yang 
diterapkan.  
Nolan (2011) merinci pendekatan 

supervisi menjadi  tiga jenis yaitu: 
1. Pendekatan langsung (direktif) 

Pendekatan langsung adalah 
pendekatan supervisi oleh supervisor 
dengan memberikan arahan secara 
langsung dalam merespon stimulus 
dari orang yang disupervisi. 
Pendekatan langsung dapat 
dilakukan melalui kegiatan 
menjelaskan, menyajikan, 
mengarahkan, memberi contoh, 
menetapkan tolak ukur dan 
menguatkan. 

2. Pendekatan tidak langsung 
(nondirektif) 

Pendekatan tidak langsung 
adalah pendekatan supervisi oleh 
supervisor dengan memberikan 
arahan secara tidak langsung dalam 
merespon stimulus dari orang yang 
disupervisi. Pendekatan ini 
memberikan kesempatan yang leluasa 
kepada orang  yang  disupervisi  
untuk  mengutarakan  masalahnya.  
Pendekatan  tidak langsung dapat 
dilakukan melalui kegiatan 
mendengarkan, memberi penguatan, 
menjelaskan, menyajikan dan 
memecahkan masalah. 

3. Pendekatan kolaboratif 
Pendekatan  kolaboratif 

merupakan  gabungan  antara  
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pendekatan  langsung  dan tidak   
langsung.    
Untuk melaksanakan Supervisi 

Pembelajaran secara evektif diperlukan 
keterampilan konseptual, interpersonal, 
dan tekhnikal, yaitu tekhnik individual 
yang meliputi kunjungan kelas, observasi, 
dan pertemuan individual.  

Sedangkan supervisi kelompok 
dilakukan melalui pertemuan kelompok 
yang memungkinkan  supervisor  dan  
yang  disupervisi  bersama-sama  sepakat 
dalam menetapkan struktur, proses dan 
kriteria dalam melaksanakan proses 
supervisi. Pendekatan kolaboratif dapat 
dilakukan melalui kegiatan menyajikan, 
menjelaskan, mendengarkan, menyajikan, 
memecahkan masalah, dan negosiasi. 

Kompetensi supervisi pembelajaran 
kepala madrasah terdiri dari kompetensi 
dalam menyusun  program,  
melaksanakan,  mengevaluasi  dan  
merumuskan  tindak  lanjut dalam rangka 
perbaikan berkelanjutan. Kompetensi 
kepala madrasah yang berkaitan dengan 
supervisi pembelajaran sebagai berikut: 
1. Menyusun    program    supervisi    

dalam    rangka    peningkatan 
profesionalisme guru. 

2. Melaksanakan   supervisi   akademik   
terhadap   guru   dengan  
menggunakan pendekatan dan teknik 
supervisi yang tepat. 

3. Menilai  dan  menindaklanjuti  
kegiatan  supervisi  akademik  dalam  
rangka peningkatan profesionalisme 
guru. (Kementerian Pendidikan 
Nasional–Direktorat Jenderal 
Peningkatan Mutu Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan, 2011: 149). 

 
KERANGKA PIKIR PENELITIAN 

Pengembangan, peningkatan, dan 
perbaikan Pendidikan harus dilakukan 
secara holistic dan simultan, tidak boleh 
parsial walaupun mungkin dilakukan 
bertahap termasuk pada perbaikan mutu 
guru. Dinamika guru dalam 

pengembangan proses pelaksanaan 
pembelajaran tidak akan bermakna 
terhadap perubahan kompetensi peserta 
didik, apabila kepala madrasah tidak 
memberikan peluang kepada guru dalam 
menumbuh kembangkan kreativitas dan 
inovasinya. 

Peningkatan mutu pembelajaran 
hanya dapat dilakukan melalui proses 
observasi di dalam kelas untuk 
mengetahui kekurangan dan kebutuhan 
guru dalam meningkatkan 
kemampuannya dalam melaksanakan 
pembelajaran Abad 21. Untuk mengetahui 
kompetensi peserta didik dalam 
belajarnya juga dapat diketahui melalui 
observasi pembelajaran didalam kelas. 
Dengan demikian kepala madrasah 
sebagai supervisor perlu menyadari 
pentingnya melaksanakan supervisi 
pembelajaran.  

Namun seiring dengan pelaksanaan 
supervisi pembelajaran yang 
diamanatkan KMA Nomor 624 Tahun 
2021 tentang pedoman pelaksanaan 
supervisi pembelajaran di madrasah yang 
di dalamnya dilengkapi 3 instrumen yaitu 
instrumen supervisi perencanaan 
pembelajaran, instrumen pelaksanaan 
supervisi pembelajaran dan instrumen 
supervisi penilaian pembelajaran. Namun 
deskripsi pada butir-butir instrumen 
supervisi tersebut  masih sangat umum 
sehingga banyak kepala madrasah masih 
kesulitan dalam melaksanakan supervisi 
pembelajaran. 

Berangkat dari kerangka pemikiran di 
atas, maka perlu pemahaman lebih luas 
dalam memahami setiap isi butir 
instrumen supervisi yaitu kepala 
madrasah sebagai supervisor harus 
melakukan analisis terhadap isi setiap 
butir instrumen supervisi pembelajaran 
agar nantinya supervisor dapat 
melaksanakan kegiatan supervisi sesuai 
dengan tujuan yang ingin dicapai pada isi 
setiap butir instrumen supervisi 
pembelajaran.  
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Terjadinya kesimpangsiuran dalam 

memahami isi setiap butir instrumen 
supervisi pembelajaran mengakibatkan 
hasil supevisi jauh dari tujuan yang 
dicantumkan pada KMA. Maka dari itu, 
penulis melakukan penelitian dalam 
rangka membantu kepala madrasah 
sebagai supervisor dalam melaksanakan 
supervisi pembelajaran yang 
dilaksanakan sesuai prosedur penulisan 
Penelitian Tindakan Kepengawasan 
(PTkP). 
 
HIPOTESIS PENELITIAN 
1. Terdapat peningkatan tingkat 

pemahaman kepala madrasah tentang 
supervisi pembelajaran 
menggunakan instrumen pada KMA 
624 Tahun 2021 

2. Strategi ABIS (Analisis Butir 
Instrumen Supervisi Pembelajaran) 
dapat meningkatkan kompetensi 
kepala madrasah dalam 
melaksanakan supervisi 
pembelajaran menggunakan 
instrumen pada KMA 624 Tahun 2021 

 
METODE PENELITIAN 
A. Rancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah rancangan penelitian 
deskripsional. Adapun langkah-langkah 
yang ditempuh peneliti sebagai berikut: 
1. Pengidentifikasian masalah yang 

akan diangkat 
2. Membuat kerangka konseptual untuk 

masalah penelitian 
3. Membuat spesifikkasi masalah 

penelitian yang diformulasikan 
menjadi tujuan dan ruang lingkup 
penelitian 

4. Memilih prosedur penelitian serta 
tekhnik sampling yang digunakan 

5. Menyusun instrumen pengumpulan 
data 

6. Menganalisis data dan membuat 
interpretasi serta diskusi 

7. Menyusun laporan hasil penelitian 

B. Subyek Penelitian 
Subyek penelitian adalah kepala 

Madrasah MTs se- KKM Lamongan 
wilayah 2 peserta kegiatan PKB Kepala 
Madrasah sebanyak yang 22 orang 
meliputi kepala madrasah MTs wilayah 
Kecamatan Lamongan, Sukodadi, Tikung, 
Kembangbahu, dan Sarirejo. 

 
C. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan suatu 
bentuk gambaran untuk mempermudah 
langkah-langkah pemecahan masalah 
atau penguji hipotesis. Pada penelitian 
kepengawasan ini, pada tiap siklusnya 
memiliki tahapan-tahapan  yaitu  : a) 
perencanaan  tindakan  (planning), b) 
tindakan  (acting), c) pengamatan 
(observasing), d) refleksi (reflecting). 

Prosedur penelitian yang dilakukan 
mengikuti bagan (Suharsimi Arikunto, 
2008: 16). Model bagan dan penjelasan 
untuk masing-masing tahap adalah 
sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1. Bagan Tahapan Siklus 

 

Secara rinci prosedur penelitian tiap 

siklus dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Perencanaan Tindakan 

Pada tahap ini, kegiatan dilakukan 
oleh peneliti sebagai pengawas Pembina 
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KKM dan sekaligus sebagai instruktur 
nasional PKB adalah : 

1). Menyusun atau menyiapkan 
rencana pelaksanaan  
pembimbingan yang berisi 
scenario pembelajaran yang akan 
dilaksanakan pada kegiatan IN-1 
PKB kepala madrasah sesuai 
dengan jadwal yang sudah 
ditentukan oleh panitia kegiatan 
PKB. 

2). Menyiapkan materi supervise 
pembelajaran, lembar kerja dan 
instrumen evaluasi kegiatan serta 
instrument penelitian yang 
dibutuhkan dalam penelitian.  

b. Pelaksanaan Tindakan 

1) Melaksanakan   pembimbingan 
dan pelatihan PKB  terhadap   
kepala MTs KKM Lamongan 2 
sesuai dengan perencanaan  yang 
telah disusun dengan  materi 
KMA Nomor 624 Tahun 2021 
tentang Pedoman Supervisi 
Pembelajaran Pada Madrasah  
yang meliputi  materi tekhnik, 
metode dan pengenalan 
instrumen dan simulasi supervisi 
pembelajaran terhadap guru 
melalui pendekatan kooperatif 
learning. 

2) Membuat kesepakatan tentang 
rencana tindak lanjut pelatihan 
yaitu penetapan jadwal dan 
sasaran On The Job Learning 
(OJL) yaitu melaksanakan 
supervisi pembelajaran yang akan 
dilakukan oleh kepala madrasah 
terhadap guru mata pelajaran 
sebagai peserta PKB guru mapel 
yang sedang melaksanakan on the 
job learning pembelajaran abad 21 
hasil pelatihan PKB  pada 
madrasahnya. 

c. Observasi  

Selama  pelaksanaan  tindakan  
penelitian,  peneliti melakukan koordinasi 
dan observasi atau pengamatan terhadap 

beberapa kepala madrasah yang sedang 
melaksanakan On The Job Learning (OJL) 
pelaksanaan supervisi pembelajaran 
terhadap guru mapel yang sedang 
melaksanakan on the job learning 
pembelajaran abad 21 hasil pelatihan PKB  
pada madrasahnya .   
d. Refleksi dan evaluasi 

Refleksi dilakukan pada akhir siklus 
yaitu pada saat pelaksanaan kegiatan In 
Service Learning (IN) berikutnya sesuai 
jadwal yang sudah ditentukan oleh 
panitia, pada tahap ini peneliti sebagai 
pengawas pembina KKM sekaligus 
sebagai nara sumber mengkaji hasil yang 
diperoleh dari hasil On The Job Learning 
(OJL) pelaksanaan supervisi pembelajaran 
pada tiap siklus. Hal ini dilakukan dengan 
melihat data laporan hasil pelaksanaan 
supervisi pembelajaran yang telah 
dilaksanakan oleh kepala madrasah pada 
siklus I, jika hasil analisis data pada 
laporan pelaksanaan supervise 
pembelajaran yang telah disusun oleh 
kepala madrasah selama OJL pada siklus 
1 menunjukkan hasil pelaksanaan 
supervise yang kurang, maka dilanjutkan 
dengan pelaksanaan kegiatan pada siklus 
berikutnya. Hasil pada kegiatan refleksi 
ini digunakan sebagai dasar  untuk 
memperbaiki  serta menyempurnakan 
perencanaan dan pelaksanaan tindakan 
pada siklus selanjutnya. 

 
D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Instrumen penelitian 

Suharsimi Arikunto (2006:160) 
menerangkan bahwa instrumen 
penelitian adalah alat atau fasilitas yang 
digunakan oleh peneliti dalam 
mengumpulkan data agar pekerjaan lebih 
mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti 
lebih cermat, lengkap dan sistematis 
sehingga lebih mudah diolah.Salahsatu 
yang bissa digunakan adalah observasi 
yang   bertujuan untuk memperoleh data 
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tentang situasi belajar selama proses 
pembelajaran berlangsung. 
2. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini berasal 
dari peneliti dan kepala    madrasah 
peserta PKB sebagai sasaran penelitian 
pada KKM MTs. Lamongan 2. 

 
E. Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan peneliti 
dalam menganalisis data  bermacam-
macam disesuaikan dengan tujuan 
peneliti, rancangan penelitian dan jenis 
data yang dikumpulkan. Adapun Teknik 
analisis data penelitian ini adalah tekhnik 
deskriptif kuantitatif dengan mean atau 
nilai rata-rata hitung dan derkriptif 
kualitatif dengan kategori-kategori sangat 
baik (A), baik (B) dan cukup (C). 

  

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1. Perencanaan Tindakan 

Penelitian    ini    menyangkut    
penerapan    strategi ABIS (Analisis Butir 
Instrumen Supervisi Pembelajaran)  dapat 
meningkatkan kompetensi kepala 
madrasah dalam melaksanakan supervisi 
pembelajaran terhadap guru. 

Agar tercapai tujuan di atas, peneliti 
yang bertindak sebagai nara       sumber 
kegiatan PKB Kepala Madrasah dan 
sekaligus sebagai pengawas bina KKM 
MTs Lamongan 2 sesuai SK  dari 
Kementerian Agama melakukan langkah-
langkah sebagai berikut : 
a. Menyusun rencana pelaksanaan 

kegiatan yang berisi scenario 
pelatihan dan pendampingan 
kegiatan In Service Learning (IN) 
yang dilaksanakan tanggal 10-15 
Nopember 2021 

b. Menyusun materi, lembar kerja dan 
instrumen pendampingan  yang 
dibutuhkan pada kegiatan pelatihan 
dan pendampingan PKB Kepala 

Madrasah pada KKM MTs Lamongan 
2. 

c. Menyusun Instrumen evaluasi 
pengetahuan (soal pre dan pos test) 
dan keterampilan selama  kegiatan 
PKB 

d. Menyusun instrumen penelitian 
untuk mengukur hasil praktik 
pelaksanaan supervise pembelajaran 
berupa penilaian laporan hasil 
supervise pembelajaran yang akan 
dilakukan selama kepala madrasah 
melaksanakan tugas On The Jon 
Learning 

e. Melakukan koordinasi dengan 
pengurus KKM MTs Lamongan 2 
tentang pelaksanaan kegiatan PKB 
kepala madrasah yang akan 
dilaksanakan sesuai jadwal pada 
undangan.  

2. Pelaksanaan Tindakan dan 

Pengamatan 

Pelaksanaan tindakan dalam 
penelitian ini dilakukan 2 siklus dengan 
metode kegiatan In–On–In–On yaitu dua 
kali tatap muka dan dua kali praktik 
lapangan  meliputi: 
A. Kegiatan pada Siklus 1 
a) Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti 
mempersiapkan Rencana Pelaksanaan 
kegiatan yang telah disusun dan akan 
dilaksanakan selama kegiatan pelatihan 
PKB pada kegiatan In Service Learning 1 
beserta perangkat kegiatan PKB kepala 
madrasah yang dibutuhkan yaitu materi 
tentang konsep supervise pembelajaran, 
lembar kerja, Selain itu juga dipersiapkan 
lembar evaluasi kemampuan awal tentang 
konsep pengelolaan supervisi 
pembelajaran. 
b) Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan 

1) Kegiatan In Service Learning 1 (IN-1)  
Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan 

pendampingan untuk siklus I 
dilaksanakan sesuai jadwal yang telah 
ditentukan oleh panitia kegiatan PKB 
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kepala madrasah pada KKM MTs 
Lamongan 2 yaitu kegiatan tatap muka 
pada In Service Learning 1 (IN-1) yang 
dilaksanakan pada tanggal 16 November 
2021 di aula MTs Putra Putri Lamongan 
dengan jumlah peserta 22 Orang. Dalam 
hal ini peneliti bertindak sebagai nara 
sumber sekaligus pengawas pembina 
KKM MTs Lamongan 2. Materi yang 
disampaikan adalah tentang konsep 
perencanaan dan pelaksanaan supervisi 
pembelajaran sesuai KMA Nomor 624 
Tahun 2021 dan Petunjuk Juknis Nomor 
6335 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Juknis 
Supervisi Pembelajaran Pada Madrasah 
Tsanawiyah. Pada awal proses pelatihan 
dan pendampingan kepala madrasah  
KKM MTs Lamongan 2 pada IN-1 peserta 
kegiatan PKB diberikan tes awal  (pre test) 
tentang konsep pengelolaan pelaksanaan 
supervise pembelajaran sebanyak 10 soal 
dengan  tujuan  untuk  mengetahui    
kemampuan  awal kepala madrasah 
tentang pengetahuan pengelolaan 
supervisi pembelajaran terhadap guru.  
Proses kegiatan pelatihan dan 
pendampingan dilakukan secara 
implementatif yaitu melalui 
brainstorming, diskusi, quis dan simulasi 
tentang pelaksanaan supervisi 
pembelajaran menggunakan lembar kerja 
dan instrumen yang telah ditentukan. 
Pada akhir kegiatan IN-1 peserta diajak 
menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) 
implementasi hasil  kegiatan PKB yaitu 
praktek pelaksanaan supervisi 
pembelajaran menggunakan instrument 
yang sudah ditetapkan untuk digunakan 
pada kegiatan On The job Learning (ON) 
dengan sasaran  guru mata pelajaran pada 
madrasahnya. 
2) On The Jon Learning 1 (On-1) 

Pelaksanan On-1 dilaksanakan pada 
tanggal 17–22 November Tahun 2021 di 
madrasah masing-masing dengan sasaran 
minimal 3 guru mata pelajaran, kepala 
madrasah melakukan supervisi 
perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran dan supervise penilaian 
proses pembelajaran abad 21 
menggunakan Teknik, metode dan 
instrument yang telah diterima selama 
kegiatan pelatihan PKB, dari hasil 
pelaksanaan paktek supervisi 
pembelajaran kepala madrasah menyusun  
laporan hasil pelaksanaan supervise 
sebagai bentuk tagihan kegiatan On The 
Job Learning.  
3) In Service Learning 2 (IN-2) 

Setelah pelaksanaan kegiatan On The 
Job Learning kepala madrasah mengikuti 
kegiatan PKB kembali yaitu pada kegiatan 
In Service Learning ke 2 (IN-2) yang 
dilaksanakan pada tanggal 23 November 
2021 secara tatap muka bertempat di Aula 
MTs Putra Putri Lamongan. Kegiatan PKB 
pada IN-2 adalah refleksi terhadap hasil 
kegiatan OJL praktek supervisi 
pembelajaran di madrasah masing-
masing yang disampaikan oleh kepala 
madrasah melalui presentasi.  Penulis 
melakukan penilaian terhadap peserta 
pada melalui hasil laporan supervise 
pemeblajaran yang telah disusun, 
penilaian dilakukan terhadap aspek-
aspek yang meliputi: 1). kesesuaian isi 
kalimat  deskripsi hasil pengamatan 
semua butir instrumen, 2) kesesuaian isi 
kalimat rekomendasi semua butir 
instrument, 3) kesesuaian isi kalimat 
tindak lanjut dengan rekomendasi, dan 4) 
kesesuaian isi penulisan laporan hasil 
supervise pembelajaran.  

Adapun nilai rata-rata tes 
kemampuan praktek pelaksanaan 
supervisi pembelajaran dari hasil analisis 
laporan pelaksanaan supervisi 
pembelajaran yang telah dilakukan kepala 
madrasah pada kegiatan On The Job 
Learning (OJL) pertama diperoleh nilai 
rata-rata 59. Hasil tersebut bahwa kepala 
madrasah yang memperoleh nilai ≥ 70 
hanya 2 orang yaitu sebesar 9 % artinya 
lebih kecil dari persentase ketuntasan 
yang dikehendaki yaitu sebesar ≥ 50 %. 
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Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

pada siklus pertama  secara kelompok 
peserta PKB  kepala madrasah pada KKM 
MTs Lamongan 2 sebagian besar masih 
kesulitan dalam melaksanakan supervisi 
pembelajaran sesuai dengan instrumen 
pada KMA nomor 624 Tahun 2021. 

Pada pelaksanaan kegiatan PKB  
kepala madrasah In Service Learning 2 
(IN-2)  diperoleh informasi dari hasil 
pengamatan pada presentasi yang 
dilakukan oleh peserta PKB dan penilaian 
terhadap  laporan hasil supervisi 
pembelajaran pada OJL ke-1 sebagai 
berikut: 

(1) Kepala Madrasah sebagian besar 
belum mampu dalam 
menganalisis isi butir instrumen 
supervisi pembelajaran, hal ini 
dilihat dari deskripsi hasil 
pengamatan melalui instrumen 
supervisi pembelajaran yang 
disampaikan pada presentasi dan 
laporan masih terlalu umum 
(kurang spesifik). 

(2) Kepala Madrasah sebagian besar 
kurang maksimal dalam 
pelaksanaan supervsi 
pembelajaran sesuai KMA 624 
Tahun 2021, hal tersebut dapat 
dilihat dari deskripsi rekomendasi 
pada instrumen hasil supervisi 
pembelajaran yang disampaikan 
pada presentasi dan laporan 
masih yang belum mencerminkan 
tentang tujuan yang diharapkan 
pada KMA nomor 624 Tahun 
2021. 

c) Revisi Rancangan 

Hasil pelaksanaan supervise 
pembelajaran yang dilakukan pada 
kegiatan On The Jon Learning 1 siklus I ini 
masih terdapat kekurangan, sehingga 
perlu adanya revisi dan perbaikan untuk 
dilakukan  pada siklus 2. Kegiatan revisi  
dilaksanakan pada kegiatan PKB In 
Service Learning ke 2 (IN-2), revisi 
rancangan dilakukan berdasarkan 

kesulitan dan kelemahan yang diperoleh 
dari pelaksanaan supervisi pembelajaran 
pada siklus 1 yaitu kepala madrasah harus 
memahami terlebih dahulu secara 
mendalam tentang kandungan isi dan 
maksud setiap butir pada instrumen 
dengan cara melakukan analisis terhadap 
semua butir   instrument supervise 
pembelajaran. 

  
B.   Kegiatan pada SIKLUS  II 

a) Tahap perencanaan 

Pada tahap ini peneliti 
mempersiapkan perangkat pembinaan 
yang terdiri dari  rencana kegiatan 
pelatihan atau skenario pelatihan dan 
pendampingan   
b) Tahap kegiatan dan pelaksanaan 

Pelaksanaan  kegiatan pelatihan PKB  
untuk  siklus  II  dilaksanakan  pada 
tanggal 28 November 2021 di Aula MTs 
Putra Putri Lamongan yang diikuti oleh 22 
kepala madrasah pada KKM MTs 
Lamongan wilayah 2. 

Adapun proses pelatihan dan 
pendampingan mengacu pada rencana/ 
skenario pelatihan yang telah disusun 
dengan memperhatikan revisi pada siklus 
I sehingga kesalahan atau kekurangan 
pada siklus I tidak terulang lagi pada 
siklus II. Pada kegiatan pelatihan dan 
pendampingan IN-2 peneliti sebagai 
pengawas bina KKM MTs Lamongan 
wilayah 2 dan sekaligus sebagau nara 
sumber kegiatan PKB melakukan 
pendampingan kepada kepala madrasah 
untuk melakukan analisis terhadap butir-
butir instrumen supervisi pembelajaran 
pada KMA 624 Tahun 2021 yang 
dilakukan secara kelompok, peserta 
kegiatan dibagi menjadi 3 kelompok yang 
masing-masing kelompok melakukan 
analisis butir instrumen aspek 
perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 
pembelajaran dan penilaian 
pembelajaran, bahan referensi analis butir 
instrumen dapat berasal dari berbagai 
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sumber referensi yang sesuai. Hasil 
analisis setiap kelompok dilakukan 
presentasi untuk dilakukan refleksi dan 
evaluasi dalam rangka penyempurnaan, 
hasil kerja kelompok peserta berupa  
instrumen supervisi pembelajaran yang 
sudah dilengkapi dengan analisis pada 
setiap butirnya disepakati untuk dijadikan 
instrumen pada kegiatan supervisi 
pembelajaran siklus II. Pada akhir 
kegiatan IN-2 dilakukan penyusunan 
Rencana Tindak Lanjut (RTL) yaitu 
pelaksanakan On The Job Learning ke-2 
(ON-2) kegiatan supervisi pembelajaran 
terhadap  guru yang belum dilakukan 
supervisi pada madrasahnya. Untuk 
memudahkan kepala madrasah dalam 
pelaksanaan supervisi pembelajaran 
penulis menyusun aplikasi excel 
sederhana yang memuat instrumen 
supervisi pembelajaran yang telah 
dilengkapi analisis pada setiap butir 
indikator instrument, hal ini dilakukan 
dengan tujuan agar lebih memudahkan 
kepala madrasah dalam melaksanakan 
supervise pembelajaran. Pelaksanaan 
supervisi pada siklus ini dilaksanakan 
pada tanggal 6 – 11 Desember 2021. 

Pengamatan langsung atau observasi 
terhadap pelaksanaan supervisi 
pembelajaran dilakukan terhadap 4 
kepala madrasah binaan penulis yaitu 
MTs Putra Putri Lamongan, MTs 
Roudlotul Qur’an, MTs Nurul Ulum 
Tikung dan MTs Thoriqul Ulum 
Lamongan. Adapun pengamatan 
supervisi pembelajaran terhadap kepala 
madrasah peserta PKB yang lain 
dilakukan melalui rekaman video 
pelaksanaan supervisi dan hasil penulisan 
laporan supervise pembelajaran. Dari 
hasil kegiatan pelaksanaan supervisi 
pembelajaran pada On The Job Learning 
ke-2 diperoleh data hasil penilaian pada 
siklus 2 yaitu diperoleh nilai rata-rata 
peningkatan  kemampuan  kepala 
madrasah tentang pengetahuan 
pengelolaan supervisi pembelajaran 

terhadap guru yang diperoleh melalui 
postest pada akhir kegiatan PKB IN-2 
adalah 70,9. Sedangkan  dari hasil 
penilaian kemampuan kepala madrasah 
dalam melakukan supervisi pembelajaran 
dengan menggunakan instrumen yang 
sudah dilengkapi analis butir instrumen 
dilihat dari hasil penulisan laporan 
pelaksanaan supervisi pembelajaran pada 
OJL ke-2 diperoleh hasil bahwa kepala 
madrasah yang memperoleh nilai ≥ 70 
sebanyak 15 orang yaitu sebesar 70% 
artinya lebih tinggi dari persentase  yang 
dikehendaki. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
pada siklus 2  peserta PKB  kepala 
madrasah pada KKM MTs Lamongan 2 
sebagian besar telah mampu 
melaksanakan supervisi pembelajaran 
dengan baik dan efektif  sesuai dengan 
tujuan yang tercantum pada KMA nomor 
624 Tahun 2021. 

 
C.   Pembahasan Antar Siklus 

Dari data-data yang telah diperoleh 
selama penelitihan dapat di uraikan 
sebagai berikut : 

Pada siklus I berdasarkan hasil 
pengamatan diketahui bahwa kepala 
madrasah telah mengikuti kegiatan 
pelatihan PKB dengan aktif selama proses 
kegiatan PKB berlangsung hal tersebut 
dapat dilihat dari prosentase kehadiran 
dan respon terhadap pembelajaran yang 
dapat dilihat dari daftar hadir dan respon 
hasil evaluasi terhadap layanan 
pembelajaran pada kegiatan In Service 
Learning (IN) melalui alat evaluasi smile 
face dan bull eyes. Selama proses kegiatan 
PKB pada IN-1 kepala madrasah telah 
melaksanakan semua tugas On The Job 
Learning praktik pelaksanaan supervisi 
pembelajaran sesuai KMA Nomor 624 
Tahun 2021 dengan baik. Meskipun 
keefektifan dari hasil supervise 
pembelajaran yang telah dilakukan belum 
sempurna. 
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Pada siklus II setelah dilakukan 

pelatihan dan pendampingan terhadap 
kepala madrasah peserta kegiatan PKB 
pada kegiatan In Service Learning ke-2 
tentang  pelaksanaan supervisi 
pembelajaran, dimana pada kegiatan 
tersebut pelatihan diawali dengan 
kegiatan melakukan analisis setiap butir 
indikator pada semua aspek instrumen 
supervisi pembelajaran sesuai KMA 
Nomor 624 Tahun 2021, selanjutnya dari 
hasil pelatihan yang telah dilakukan 
simulasi pada kegiatan PKB tersebut, 
selanjutnya kepala madrasah  
mengimplementasikan hasil pelatihan 
berupa analisis butir instrumen yang 
sudah disusun dalam bentuk aplikasi 
excel tersebut  pada kegiatan On The Jon 
Learning ke-2 dengan melakukan 
supervise pembelajaran terhadap guru 
dimadrasahnya. Hasil pengamatan 
terhadap 4 kepala madrasah binaan 
penulis mereka  telah dapat melaksanakan 
supervise pembelajaran  dengan efektif 
tanpa kesulitan, hal tersebut dapat dilihat 
dari penulisan deskripsi hasil pengamatan 
dan penulisan deskripsi rekomendasi 
hasil pengamatan sudah jelas dan dapat 
diterjemahkan oleh guru dengan mudah  
sehingga mudah untuk ditindak lanjuti. 
Namun yang  perlu diperhatikan  untuk 
tindakan selanjutnya adalah kepala 
madrasah sebagai supervisor hendaknya 
memaksimalkan pelaksanaan kegiatan 
supervise pembelajaran sesuai dengan 
pedoman yang sudah ada agar tujuan 
meningkatkan mutu pembelajaran abad 
21 dapat tercapai yaitu dengan cara 
mengimplementasikan rekomendasi hasil 
supervisi pembelajaran dalam bentuk 
kegiatan tindak lanjut pelaksanaan 
supervise pembelajaran yaitu 
peningkatan kompetensi guru  melalui 
kegiatan pembinaan, pelatihan/ 
workshop atau kegiatan Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) lainnya. 
Kegiatan Rencana Tindak Lanjut (RTL) 
kegiatan PKB kepala madrasah yaitu  

Menyusun tim supervisi di madrasah dan 
melakukan sosialisasi dan pelatihan 
tentang tekhnik pelaksanaan supervisi 
pembelajaran sesuai KMA nomor 624 
tahun 2021 kepada tim supervisi 
pembelajaran. Dari pelaksanaan supervisi 
pembelajaran yang benar diharapkan 
dapat meningkatkan profesionalisme 
guru dan sekaligus meningkatkan mutu 
pembelajaran abad 21. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan 

selama dua siklus dan berdasarkan   

seluruh   pembahasan   serta   analisis   

yang   telah   dilakukan   penulis dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan   hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa penerapan 
strategi Analisis Butir Instrumen 
Supervisi (ABIS) dalam  rangka 
meningkatkan  pemahaman kepala 
madrasah tentang isi dan maksud 
setiap butir indikator pada instrumen 
supervisi pembelajaran pada KMA 
Nomor 624 Tahun 2021 memiliki 
dampak positif terhadap 
peningkatkan kemampuan kepala 
madrasah dalam melaksanakan 
supervisi pembelajaran terhadap 
guru. Ini dapat dilihat dari semakin 
tingginya pemahaman kepala 
madrasah (rata-rata hasil pretest  dan 
postest kepala madrasah   meningkat  
yaitu nilai pretest 46,4 dan nilai 
postest 70,9. 

2. Kemampuan   Kepala   Madrasah   
dalam pelaksanaan supervisi 
pembelajaran pada siklus II dengan 
menggunakan aplikasi instrumen 
yang telah dilengkapi dengan analisis 
butir instrumen mengalami 
peningkatan. Hal tersebut dapat  
dilihat dari meningkatnya nilai 
kemampuan kepala madrasah dalam 
pelaksanaan supervisi pembelajaran 
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pada kegiatan On The Job Learning 
ke-2 melalui pengamatan atau 
observasi terhadap pelaksanaan 
supervisi pembelajaran pada 4 kepala 
madrasah binaan dan melalui 
penilaian hasil pelaporan supervisi 
pembelajaran terhadap guru di 
madrasahnya. Adapun rata-rata nilai 
kemampuan kepala madrasah dalam 
pelaksanaan supervise pembelajaran 
pada siklus I adalah 59 dan pada 
siklus II adalah 72,6. Hal ini secara 
tidak langsung berdampak positif 
terhadap peningkatan kemampuan 
guru dalam pelaksanaan 
pembelajaran abad 21.  
 

B. Saran 

Untuk meningkatkan mutu 
pembelajaran abad 21 kepala madrasah 
hendaknya melakukan supervisi 
pembelajaran sesuai dengan KMA No. 624 
tahun 2021 beserta juknisnya yaitu: 
1. Kepala madrasah  hendaknya   

memahami tentang konsep dan 
prinsip serta instrumen yang akan 
digunakan dalam pelaksanaan 
supervise pembelajaran melakukan 
analisis tentang muatan dan maksud 
setiap butir pada instrumen 
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