
BAB VIII 
SUPERVISI DAN SISTEM EVALUASI 

Salah satu aspek yang tidak kalah penting dalam sistem pendidikan di 
Madrasah adalah supervisi, diadopsi dari bahasa Inggris “supervision” yang 
berarti pengawasan atau kepengawasan. Orang yang melaksanakan supervisi 
di sebut supervisor. Dilihat dari sudut morfologis (ilmu urai kata) “supervisi” 
berasal dari kata “super” (atas/lebih) dan “visi” (lihat/penglihatan 
pandangan). Seorang supervisor memiliki kelebihan dalam banyak hal, 
seperti penglihatan, pandangan, kedudukan/pangkat/jabatan posisi dan 
sebagainya. Supervisi adalah “segala usaha dari petugas-petugas Madrasah 
dalam memimpin guru dan petugaas lainnya dalam memperbaiki pengajaran 
termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan 
guru-guru dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, 
metode mengajar dan evaluasi pengajaran.32

Tujuan supervisi adalah “mengembangkan situasi belajar mengajar yang 
lebih baik melalui pembinaan dan pening katan profesi mengajar”. Beberapa 
tujuan supervisi pendidikan jika dijabarkan :  

a. membina guru-guru untuk lebih memahami tujuan umum 
pendidikan. 

b. membina guru-guru guna mengatasi poroblem-problem siswa demi 
kemajuan prestasi belajarnya 

c. membina guru-guru dalam mempersiapkan siswa-siswanya untuk 
menjadi anggota masyarakat yang produktif, kreatif, etis, dan religius 

d. membina guru-guru dalam mengevaluasi, mendiagnosa  kesulitan 
belajar dan seterusnya. 

e. membina guru-guru dalam memperbesar kesadaran tentang tata 
kerja yang demokratis, kooperatif serta kegotong royongan. 

f. memperbesar ambisi guru-guru dan karyawan dalam meningkatkan 
mutu profesinya. 

g. membaantu guru-guru dan karyawan meningkatkan popularitas 
Madrasahnya. 

h. melindungi guru-guru dan karyawan pendidikan terhadap tuntutan 
serta kritik-krtik tak wajar dari masyarakat. 

i. mengembangkan sikap kesetiakawanan dan keteman sejawatan dari 
seluruh tenaga pendidikan.39  

Situasi belajar mengajar di Madrasah kita sekarang ini menggambarkan 
suatu keadaan yang sangat komplek. Kekalutan yang ada adalah akibat 
faktor-faktor yang obyektif yang saling mempengaruhi sehingga 
mengakibatkan menurunnya hasil belajar. Karena itu perlu menciptakan 
situasi yang memungkinkan murid-murid dapat belajar dengan baik dan 
guru-guru dapat membimbing dalam suasana kreatif di mana mereka merasa 
bertumbuh dalam jabatan mengajar mereka. Untuk memperbaiki hal itu ialah 
dengan jalan membantu guru-guru agar mereka mampu memecahkan 
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persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Dalam menangani masalah ini 
perlu adanya seorang supervisor.  

Kalau kita cermati dari tujuan supervisi itu, maka betapa berat tugas 
yang di bebankan kepada seorang supervisor, karena ia harus dapat 
mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui 
pembinanan dan peningkatan proresi mengajar. Usaha perbaikan belajar dan 
mengajar ditujukan kepada pencapaian tujuan akhid dari pendidikan, yaitu 
pembentukan pribadi anak secara maksimal. 

Seorang supervisor hendaknya bekerja sama dengan guru-guru, karena 
tugasnya adalah membantu guru dalam memecahkan masalah yang di 
hadapinnya di kelas. Guru-guru itupun akan berusaha memperbaiki dan 
meningkatkan mutu pekerjaannya demi perkembangan jabatan dan karir 
masing-masing. Bantuan yang diberikan supervisor kepada guru-guru 
sampai  pada  tujuannya,  yaitu  terciptanya  situasi  belajar  mengajar  yang 
menyenangkan  untuk mencapai hasil yang maksimal. Melalui bantuan yang 
diberikan kepada guru, murid dapat di tolong sedemikian rupa sehingga 
dapat tumbuh secara terus menerus dan mencapai hasil belajar semaksimal 
mungkin. 

Para pemimpin pendidikan bukan masanya lagi untuk memaksa 
bawahannya, menakut-nakuti, dan melumpuhkan kreatifitas dari anggota 
staff, sebab sikap ini tidka akan dapat menciptakan situasi dan relasi di mana 
orang merasa aman dan tenang untuk mengembangkan kreativitasnya. 
Kedepan diharapkan, para pengelola Madrasah, terutama kepala Madrasah 
dapat melakukan fungsinya sebagai supervisor, terlibat langsung dnegan 
permasalahan-permasalahan yang dialami guru di kelas atau di lingkungan 
sekolah, ikut berpartisipasi dalam pengembangan Madrasah dari aspek yang 
paling dasar, siswa dan guru  


