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ABSTRAK 

 

PERAN PENGAWAS MADRASAH DALAM MELAKSANAKAN 

SUPERVSISI AKADEMIK DAN SUPERVSISI MANAJERIAL UNTUK 

MEMBINA PROFESIONALITAS PENDIDIK DI MAN YOGYAKARTA 1 

 

Hari Elfira 

15913156 

 

      Kegiatan supervisi akademik dan supervsisi manajerial sebagai kegiatan 

kontrol terhadap seluruh kegiatan pendidikan untuk mengarahkan, mengawasi, 

membina dan mengendalikan tanggung jawab dalam peningkatan profesionaliatas 

pendidik. MAN Yogyakarta 1 sebagai madrasah yang bercirikan Islam tidak 

terelepas dai peranan pengawas madrasah dalam perkembangannya. Penelitian ini 

Penelitian yang dilakukan dalam mengkaji peran Pengawas madrasah dalam 

supervsisi akademik dan supervisi manjerial untuk membina profesionalitas 

pendidik. Fokus Penelitian yakni (1) Bagaimana peran Pengawas Madrasah dalam 

melaksanakan supervisi akademik untuk membina profesionalitas pendidik di 

MAN Yogyakarta 1(2) Bagaimana peran pengawas madrasah dalam melaksnakan 

supervisi manjerial untuk membina profesionalitas pendidik di MAN Yogyakarta 

1(3) Baagaimana pelaksanaan supervsisi akdemik dan supervsisi manajerial 

pengawas di MAN Yogyakarta 1  

      Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) 

yang digolongkan dalam  penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu 

mengajikan  gambaran lengkap tentang suatu setting sosial dengan 

mendeskripsikan sejumlah variabel sesuai dengan unit yang diteliti. Pengumpulan 

data dengan metode wawancara indepth, partisipan observation dan dokumentasi. 

Kemudian dianalisa dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan agar mendapatkan hasil penganalisaan 

data secara aktual dan mendalam sesuai dengan topik penelitian.   

      Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama,  pengawas sudah berperan 

dalam melaksanakan supervisi akademik untuk membina profesionalitas pendidik 

di MAN Yogyakarta 1 meliputi peran Partner/mitra, inovator, konsultan dan 

motivator. Kedua pengawas sudah berperan dalam melaksanakan supervisi 

manajerial dalam membina profesionalitas pendidik meliputi peran kolaborator, 

negosiator, asecor dan evaluator. Ketiga pelaksanaaan supervisi pengawas 

Langkah prosedur/ alur kegiatan supervisi akademik dan manjerial di MAN 

Yogyakarta 1 adalah: (1) Merencanakan administrasi lengkap madrasah dan guru 

yang akan disupervisi. (2) Menyususn jadwal kegiatan supervisi. (3) Melakukan 

koordinasi dengan kementerian agama dalam hal ini pengawas madrasah MAN 

Yogyakarta 1.  

 

Kata kunci: Pengawas, Supervisi akademik, supervsisi manajerial, profesionalitas 

pendidik  
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