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INSTRUMEN PENELITIAN: 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman Wawancara Untuk Pengawas Madrasah di MAN 1 Parepare 

1. Menurut ibu, Bagaimana gambaran umum tentang supervisi itu sendiri ? 

2. Adakah persiapan yang bapak/ibu lakukan sebelum melakukan perencanaan 

supervisi ? 

3. Apakah sejauh ini bapak/ibu melakukan perencanaan supervisi setiap tahun 

ajaran ? 

4. Kapan waktu penyusunan program kegiatan supervisi yang bapak/ibu 

lakukan ? 

5. Apakah tujuan dari perencanaan supervisi yang dilakukan ? 

6. Bagaimana cara bapak/ibu melaksanakan supervisi di MAN 1 Parepare ? 

7. Kapan bapak/ibu melaksanakan supervisi di MAN 1 Parepare ? 

8. Berapa lama proses pelaksanaan supervisi yang bapak/ibu lakukan di MAN 

1 Parepare ? 
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Tarbiyah 

Peran Supervisi Pengawas dalam Peningkatan Mutu 

Layanan Pendidikan di MAN 1 Parepare 

 



 

9. Apa saja bentuk-bentuk pelaksanaan supervisi yang dilakukan pada MAN 1 

Parepare ? 

10. Apakah ada hambatan pada saat melakukan supervisi di MAN 1 Parepaare ? 

11. Apakah ada tindak lanjut dilakukannya supervisi di MAN 1 Parepare ? 

12. Bagaimana cara bapak/ibu melakukan tindak lanjut hasil supervisi yang 

dilakukan pada MAN 1 Parepare ? 

13. Apa saja program tindak lanjut yang bapak/ibu lakukan di MAN 1 Parepare 

? 

14. Kapan bapak/ibu melakukan tindak lanjut hasil supervisi ? 

15. Berapa lama proses tindak lanjut hasil supervisi yang dilakukan di MAN 1 

Parepare ? 

16. Bagaimana peran supervisor dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 

1 Parepare? 
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INSTRUMEN PENELITIAN: 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman Wawancara Untuk Kepala MAN 1 Parepare 

1. Bagaimana bapak berperan sebagai kepala MAN !Parepare ? 

2. Bagaimana proses yang anda lakukan dalam meningkatkan kemampuan guru 

di MAN 1? 

3. Apa yang anda lakukan sebagai pemimpin lembaga dalam meningkatkan 

mutu layanan pendidikan di MAN 1 Parepare ? 

4. Apa yang dilakukan dalam mencapai standar isi, standar proses, dan standar 

sarana dan prasarana dari poin mutu pendidikan nasional ? 

5. Bagaimana proses penempatan guru-guru pada setiap mata pelajaran yang 

diberikan ? 

6. Apa yang menjadi dasar sehingga MAN 1 Parepare mendapatkan gelar 

sebagai MAN 1 plus keterampilan ? 

7. Bagaimana pelayanan yang diberikan kepada peserta didik dalam 

meningkatkan sikap, skill, dan keterampilan? 

8. Apa saja yang menjadi hambatan dalam meningkatkan mutu layanan 

pendidikan di MAN 1 Parepare? 
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Peran Supervisi Pengawas dalam Peningkatan Mutu 

Layanan Pendidikan di MAN 1 Parepare 

 



 

9. Bagaimana peningkatan mutu layanan pendidikan pada setiap tahun ajaran di 

MAN 1 Parepare 

10. Bagaimana peran pengawas madrasah sebagai supervisor di MAN 1 Parepare? 

11. Bagaimana pelaksanaan supervisi yang dilakukan dari pengaws madrasah? 

12. Bagaimana tindak lanjut proses supervisi yang dilakukan oleh pengawas 

madrasah? 

13. Bagaimana peran pengawas madrasah dalam berkontribusi meningkatkan 

mutu layanan pendidikan di MAN 1 Parepare? 
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INSTRUMEN PENELITIAN: 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman Wawancara Untuk Guru MAN 1 Parepare 

1. Bagaimana pelayanan yang diberikan sebagai proses pengembangan sikap,    

pengetahuan dan keterampilan untuk peserta didik? 

2. Bagaimana peningkatan mutu layanan pendidikan setiap tahunnya di MAN 1 

Parepare? 

3. Bagaimana pola yang digunakan dalam meningkatkan mutu layanan 

pendidikan di MAN 1 Parepare? 

4. Apa yang menjadi hambatan dalam memberikan layanan untuk kepuasan 

siswa agar mampu bersaing setelah lulus di MAN 1 Parepare? 

5. Kesulitan apa saja yang anda temui dalam memberikan pembelajran kepeserta 

didik ? 

6. Apa saja yang dilakukan dalam mencapai standar proses yang merujuk dari 

standar mutu pendidikan nasional? 

7. Bagaimana standar sarana dan prasarana di MAN 1 Parepare yang merujuk 

dari standar mutu pendidikan nasional ? 

8. Bagaimana pandangan ibu melalui pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh 

Pengawas Madrasah ? 
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9. Dalam penyampaian supervisi, apakah ada penyampaian terlebih dahulu yang 

diberikan oleh pengawas madrasah sebelum terun langsung ? 

10. Apakah ada langkah-langkah yang ibu persiapkan sebelum tim pengawas 

datang memberikan supervisi ? 

11. Berapa lama proses supervisi yang dilakukan oleh pengawas madrasah untuk 

guru ? 

12. Apakah pengawas menindak lanjuti hasil supervisi yang dilakukan oleh 

pengawas madrasah ? 

13. Bagaiamana cara ibu menanggapi tindak lanjut hasil supervisi yang dilakukan 

oleh Pengawas Madrasah? 

14. Apakah hasil tindak lanjut supervisi yang dilakukan oleh pengawas madrasah 

memberikan dampak perbaikan pada guru ? 
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INSTRUMEN PENELITIAN: 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman Wawancara Untuk Siswa MAN 1 Parepare 

1. Apa yang menjadi alasan anda memilih melanjutkan study menengah di MAN 

1 Parepare ? 

2. Bagaiamana proses didikan yang diberikan oleh para guru kepada peserta 

didik ? 

3. Bagaimana perencanan dan proses pembelajaran yang dilakukan guru ke 

peserta didik ? 

4. Bagaimana pengembangan diri anda selama sekolah, yang diberikam oleh 

para pendidik di MAN 1 Parepare ? 

5. Bagaimana kepuasan yang anda rasakan dalam proses pembelajaran yang 

diberikan oleh guru ? 

 

 

 

Hamran Hamka 

17.1900.009/MPI 

Tarbiyah 

Peran Supervisi Pengawas dalam Peningkatan Mutu 

Layanan Pendidikan di MAN 1 Parepare 

 



 

Transkip Wawancara 

1. Transkip wawancara dengan Pengawas Madrasah 

Peniliti  : Menurut Ibu, Bagaimana gambaran umum tentang supervisi itu 

sendiri ? 

Ibu   : Supervisi itu merupakan proses pengawasan, pengontrolan, dengan 

memberikan masukan kepada tenaga pendidik agar bisah sama-sama 

mengurangi kekurangan-keukurangan yang ada di Madrasah 

khusunya. 

Peniliti  : Apakah ada persiapan yang ibu lakukan sebelum melakukan 

perencanaan supervisi ? 

Ibu  : Sebelumnya itu, kita memberikan informasi sebelum turun 

melaksanakan supervisi, sehingga guru-guru itu sudah melengkapi 

admistrasinya seperti perangkat pembelajaran, silabus, program 

semester ataupun tahunan, dan lain-lain, Jadi sebelum turun kita 

menginformasikan melalui surat. 

Peneliti  : Apakah sejauh ini Ibu melakukan perencanaan supervisi setiap tahun 

ajaran ? 

Ibu  : iya, dalam pelaksanaan supervisi, proses supervisi dilakukan dalam 2 

kali pertahun, jadi dilaksanakan persemester. 

Peneliti  : Kapan waktu penyusunan program kegiatan supervisi yang ibu 

lakukan ? 

Ibu  : Sebelum tahun ajaran, misalnya tahun ini kita sudah buat program 

bahwa bulan sekian untuk turun melakukan supervisi, jadi memang 

sudah ada terjadwal bahwa bulan ini kita mengirimksn informasi mau 



 

turun, jadi di Madrasah juga sudah mulai buat apa yang perlu 

dipersiapkan.Dalam program pengawas itu diprogramkan untuk 1 

tahun kemudian dibagi jadi 2 tahapan. 

Peneliti  : Apakah tujuan dari perencanaan supervisi yang dilakukan ? 

Ibu  : Tujuannya itu untuk memantau kelancaran proses pembelajaran, 

apakah dia betul-betul mengajar sesuai aturan yang ada. 

Peneliti  : Bagaimana cara ibu melaksanakan supervisi di MAN 1 Parepare ? 

Ibu  : Jadi setelah kita memberikan informasi untuk mau turun, sudah ada 

jadwal sudah ditentukan, kemudian pada saat sudah sampai di lokasi, 

kita hadapi satu persatu gurunya, baik yang ASN maupun non ASN. 

Terus memberrikan pengawasan begitupun dengan kritikan ataupun 

masukan yang sifatnya membangun semangat guru-guru. 

Peneliti  : Kapan ibu melaksanakan supervisi di MAN 1 Parepare ? 

Ibu  : pada saat awal ataupun pertengahan semester. 

Peneliti  : Berapa lama proses pelaksanaan supervisi yang ibu lakukan di MAN 

1 Parepare ? 

Ibu  : kalo saya di MAN 1, kadang sampai 2 kali atau 3 kali, karna 

biasanya pada saat hadir dalam melakukan supervisi di Madrasah guru 

kadang tidak langsung ada semua, jadi guru yang tidak hadir pada saat 

pelaksanaan supervisi, biasanya di kita ketemu lagi baik kita turun ke 

sekolah ataupun biasa guru pergi ke kantor untuk membawa itu 

perangkat pembelajarannya. 

Peneliti  : Apa saja bentuk-bentuk pelaksanaan supervisi yang dilakukan pada 

MAN 1 Parepare ? 



 

Ibu  : Supervisi administrasi dan supervisi manajerial, jadi untuk supervisi 

adminstrasi itu untuk guru-guru, terus untuk supervisi manajerial 

untuk kepala madrasah, wakil kepala madrsah, stakeholder 

diperpustakaan, ataupun tata usahanya itu kita semua untuk 

memberikan pelayanan supervisi. 

Peneliti  : Apakah ada hambatan pada saat melakukan supervisi di MAN 1 

Parepare ? 

Ibu  : Mengenai hambatan, pada saat sudah turun ke MAN 1 untuk 

melakukan supervisi namun kadang ada guru yang tidk hadir, jadinya 

waktu yang mau kita bagi dalam melakukan supervisi tersebut 

terkendala, tapi Alhamdulillah selalu kita atasi sama-sama. 

Peneliti  : Apakah ada tindak lanjut proses supervisi di MAN 1 Parepare ? 

Ibu  : Iya, jadi untuk tindak lanjut kita melihat kekurangannya, terus kita 

memberikan pembimbingan, sharing-sharing, karna ada yang lebih 

tahu juga dari pada kita tentang bagaimana di lokasi dan mengetahui 

karakter siswa disana.  

Peneliti : Bagaiaman cara ibu melakukan tindak lanjut hasil supervisi di MAN 

1 Parepare? 

Ibu  : ya setelah proses supervsi, jadi kita melihat kekurangannya seperti 

proses pembelajarannya atau diperangkatnya, cara kita memberikan 

bimbingan untuk meminimalisir kekurang-kekurangan tersebut. 

2. Transkip wawancara dengan Muhammad Ridwan A, S.Ag, M.Pd.I. 

Peneliti   : Bagaimana bapak berperan sebagai kepala MAN 

!Parepare ? 



 

Kepala MAN 1 Parepare : Kalo berbicara peran dan tugas itu sangat meluas, tapi 

kalo kita    mau spesifikasi dalam hal supervisi peran 

utama kita adalah memeriksa kelengkapan administrasi 

pembelajaran setiap guru sebelum memasuki tahun 

pelajaran, terkait dengan hal itu kita mengevaluasi hal-

hal yang berkaitan dengan kompotensi dasar, materi 

ajar, dan sebagainya. 

Peneliti  : Bagaimana proses yang anda lakukan dalam 

meningkatkan kemampuan guru di MAN 1 Parepare? 

Kepala MAN 1 Parepare : Sebenarnya banyak upaya yang harus kita lakukan 

untuk meningkatkan kompetensi guru salah satu 

diantaranya adalah mengevaluasi perangkat-perangkat 

pembelajaran guru secara akdemik, setelah ada 

ditemukan masih perlu dikembangkan dan 

diperbaharui, itu akan ada namanya perbaikan 

kemudian hal ini bisah ditindak lanjuti dengan supervisi 

kunjungan kelas. 

Peneliti  : Apa yang anda lakukan sebagai pemimpin lembaga 

dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di MAN 

1 Parepare ? 

Kepala MAN 1 Parepare : Untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan salah 

satu diantaranya adalah menyiapkan sarana 

pembelajaran dan upaya meningkatkan kompetensi 

guru melalui berbagai macam pelatihan, pertama 

pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan metode 

pembelajaran, terahir ini yang kita lakukan dalam 

upaya meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 itu 



 

guru-guru dilatih dengan menggunakan digital, jadi 

kami istilahkan di MAN 1  adalah pembelaran 

menggunakan pendekatan digital. 

Peneliti  : Apa yang dilakukan dalam mencapai standar isi, 

standar proses, dan standar sarana dan prasarana dari 

poin mutu pendidikan nasional ? 

Kepala MAN 1 Parepare : Yang dilakukan adalah bagaimana mengevaluasi 

capaian-capaian pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru. Dalam standar mutu pendidikan nasional tentu 

sarananya kita evaluasi, salah satu contohnya yang kita 

lakukan pemanfaatan media pembelajaran yang masih 

sifatnya manual yang dimana menggunakan papan tulis 

mungkin treennya sekarang sudah lewat, jadi untuk 

meningkatan mutu pendidikan dengan pendekatan 

pembelajaran digital ini guru harus memiliki 

kemampuan untuk menguasai IT. Kemudian model 

pendampingannya kepada siswa ya seperti itu tadi, 

siswa pun diharapkan dengan menggunakan internet 

ini, dia bisah mencari literature di dunia maya dalam 

salah satu meningkatkan kompetensi siswa itu sendiri. 

Peneliti  : Bagaimana proses penempatan guru-guru pada setiap 

mata pelajaran yang diberikan ? 

Kepala MAN 1 Parepare : Proses penempatan guru-guru dalam setiap 

pembelajaran pertama kita lihat dari bagrond 

pendidikan, misalnya S1 jadi kita lihat kompetensi 

berdasarkan baground S1 yang ditempu, kemudian 

ketika misalnya kebutuhan guru belum terpenuhi dalam 



 

salah satu bidang study, maka biasanya kita mencari 

guru honorer yang memang memiliki baground untuk 

kesitu. Dengan berlakuknya istilah pendidikan 

sertifikasi profesi, pada masa itu tidak lagi berdasarkan 

ijazah, tetapi berdasarkan pengalaman mengajar pada 

bidang study tertentu yang diampuh selama kurang 

lebih 5 tahun kemudian diberikan kesempatan untuk 

pelatihan dalam mendalami ilmu itu dalam hal 

akdemiknya.  

Kemudian selanjutnya ada istilah pemenuhan jam, 

juknis terkait penyaluran sertifiksi, setiap guru itu harus 

minimal mendaptkan jumlah pembelajaran selama 24 

jam, jadi kalo ada guru yang kurang jamnnya maka dia 

berupaya untuk memenuhi kebutuhan 24 jam itu, kalo 

tidak cukup di Madrasah ya dia bisah mencari dari luar 

madrasah. 

Peneliti : Apa yang menjadi dasar sehingga MAN 1 Parepare 

mendapatkan gelar sebagai MAN 1 plus keterampilan ? 

Kepala MAN 1 Parepare : sebenarnya dari kepemimpinan yang sebelum saya 

jadi Kepala MAN yaitu bapak Syaiful Mahzan, Model 

keterampilan yang dikembangkan oleh beliau 

pendidikan prakarya dan dari itu beberapa prodak yang 

dihasilkan kemudian Dirjen KSKK kementerian Agama 

itu memberikan kesempatan kepada setiap Madrasah 

untuk mengusulkan dirinya menjadi MAN Plus 

Keterampilan terus ada evaluasi turun dan di 2019 itu 

MAN 1 Parepare mendapatkan SK dari dirjen melalui 



 

Kementerian Agama dinobatkan menjadi MAN 1 Plus 

Keterampilan, jadi ini yang perlu kita ketahui MAN 1 

Olus keterampilan ini tidak mengubah status awal 

menjadi MAN 1 atau man regular, cuman ada 

tambhana muatan kurikulum termuat didalamnya 

keterampilan tata boga, busana, pengelasan. 

Peneliti  : Bagaimana pelayanan yang diberikan kepada peserta 

didik dalam meningkatkan sikap, skill, dan 

keterampilan? 

Kepala MAN 1 Parepare : Jadi pelayanan disisni, peran utama disini adalah guru 

setiap pembelajaran di kelas, kemudian siswa setiap 

kelas didampingi oleh wali kelas dalam meningkatkan 

nilai pengetahuan, keterampilan dan akhlak, kemudian 

didukung oleh berbagai macam organisasi kesiswaan, 

di Madrasah ini ada 12 organisasi yang diberikan 

kepada siswa untuk memilih sesuai bakat dan minat 

yang mau dikembangkan, itulah salah satu upaya kita 

untuk mendampingi siswa dalam meningkatkan 

keterampilan termasuk nilai spritualnya, salah satu 

bentuk binaan spritualnya disini adalah Alhamdulillah 

setiap paginya itu kita laksanakan Shalat Duha 

kemudian nilai patriotismenya itu setiap senin kita 

laksankan upacara, dan untuk akhlaknya setiap paginya 

ada pendampingan dalam bentuk apel dan mengarahkan 

masuk kekelasnya. 

Peneliti : Apa saja yang menjadi hambatan dalam meningkatkan 

mutu layanan pendidikan di MAN 1 Parepare? 



 

Kepala MAN 1 Parepare : Kalo mutu layanan, terkadang kita dibebani persolan 

kedisiplinan ya artinya kita juga malu, teman-teman 

disini lumayan disiplin namun terkadang ada kebutuhan 

mendesak sehingga guru kadang meninggalkan lokasi 

sekolah sementara siswa membutuhkan layanan pada 

saat itu, dibalik itu, mungkin ada kelompok-kelompok 

siswa tidak serius dalam menuntut ilmu, dilain sisi guru 

bersikap proaktif, makanya selama saya bertugas disini 

saya katakankepada guru bahwa semua siswa yang 

dianggap  masalah segera dikomunikasikan kepada 

orang tua, dataki semua siswata yang dianggap 

bermasalah undang kesekolah orang tuanya dan dimana 

masalahnya, apa lagi sekarang dimasa pandemi ini 

berat pengontrolannya kepada siswa, tapi dari upaya 

yang kita lakukan ada sedikit bentuk peningkatan 

layanan itu. 

Peneliti  : Bagaimana peningkatan mutu layanan pendidikan 

pada setiap tahun ajaran di MAN 1 Parepare? 

Kepala MAN 1 Parepare : Dalam upaya peningkatan mutu dalam setiap 

tahunnya dari program kita harus mengevaluasi, dalam 

hal evaluasi ini sederhananya yang saya pahami kita 

tentu menggunakan analisis SWOT yang dimana 

kekuatannya, peluangnya, kelemahnnya, dan 

tantangannya, jadi mengevaluasi layanan mutu 

pendidikan dasarnya adalah apa yang kita lakukan 

tahun ini dan apa yang kita rencanakan tahun depan 

dari analisi SWOT itu tadi, seperti apa yang menjadi 

kelemahan tahun kemarin maka di tahun ini kita harus 



 

minimalisir dan apa yang menjadi kekuatan maka kita 

akan lebih meningkatkan dan mendatangkan kekuatan 

yang lebih besar. 

Peneliti  : Bagaimana peran pengawas madrasah sebagai 

supervisor di MAN 1 Parepare? 

Kepala MAN 1 Parepare : Pengawas Madrasah mempunyai peranan besar dalam 

peningkatan mutu layanan pendidikan di MAN 1 

Parepare.Alhamdulillah, Perhatian pengawas di 

madrasah kita ini luar biasa cukup bagus, bukan hanya 

sekali setahun tapi setiap ada kegiatan yang kita 

lakukan di Madrasah kita ini selalu kita koordinasikan 

ke pengawas madrasah, kemudian kehadiran beliau 

juga ini memberikan spirit ke teman-teman guru yang 

dimana mereka merasa terpantau. 

Terus selanjutnnya peningkatan mutu guru dalam hal 

kehadiran pengawas ini, kan ada namanya kegiatan 

musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dan setiap 

dilaksankan itu pengawas hadir untuk melihat dan 

mengevaluasi aktifitas guru pada saat melaksanakan 

MGMP. Terus selanjutnya pada saat sudah berjalan 

pbm pengawas disitu sudah melakukan supervisi 

akademik termasuk juga supervisi kunjungan kelas 

dengan mengontrol dari segi metode guru, dari cara 

penguasaan kelasnya, bahasa dalam mengajarnya, 

seperti dalam hal evaluasi pengawas  

Peneliti  : Bagaimana pelaksanaan supervisi yang dilakukan dari 

pengaws madrasah? 



 

Kepala MAN 1 Parepare : Hampir sama jawaban diatas 

Peneliti  : Bagaimana tindak lanjut proses supervisi yang 

dilakukan oleh pengawas madrasah? 

Kepala MAN 1 Parepare : Kalo misalnya setiap guru yang di supervisi oleh 

pengawas pasti ada catatan-catatan tertentu seperti 

kekurangan untuk diperbaiki, misanya RPP mempunyai 

esensi bahwa apa yang mau dilakukan dalam kelas itu 

yang akan ditulis dalam kertas namun terkadang apa 

yang ditulis dalam kertas tidak sesuai dengan dalam 

kelas, hal inilah biasa yang biasa jadi catatan supervisi 

oleh pengawas . Guru itu melakukan proses 

pembelajaran didalam kelas mengikuti apa yang dia 

tulis dalam RPP, hal itul biasa menjadi bahan proses 

tindak lanjut dari pelaksanaan supervisi. 

Peneliti  : Bagaimana peran pengawas madrasah dalam 

berkontribusi meningkatkan mutu layanan pendidikan 

di MAN 1 Parepare? 

Kepala MAN 1 Parepare : Salah satu perannya supervisi tentu bagaimana 

meningkatkan mutu layanan pendidikan, kedua tentu 

juga kita tidak bisah melepaskan diri dari pengawas 

dengan kontribusi saran atau usulan untuk bagaimana 

memberi spirit teman-teman guru memberikan layanan 

kepada siswa banyak hal yang bisah dia lakukanseperti 

peningkatan kompetensi guru, paling tidak kompetensi 

guru yang akan dikembangkan adalah kompetensi 

pedagogiknya atau cara mentransfer ilmu pengetahuan, 

karna sekarang bukan lagi waktunya kita menggunakan 



 

proses pembelajaran tahun 80an yang tidak lagu guru 

memberikan proses pembelajran yang sesuai dengan 

keinginannya tetapi guru akan memberikan selera siswa 

 Sekarang dikenal eranya dominan digital, maka akan 

menjadi masalah kalo guru masih menggunakan model 

mengajar pada saat dia posisi murid, itukan bukan lagi 

zamannya sekarang ini, maka dalam hal itu pengawas 

berperan dalam memberikan motivasi kepada guru 

untuk meningkatkan kompetensi penguasaan IT, dan 

bagaimana memanfaatkan betul internet. 

3. Transkip wawancara dengan bapak Husni Saini sebagai salah satu guru MAN 

1 Parepare 

Peneliti :Bagaimana pelayanan yang diberikan sebagai proses pengembangan 

sikap,    pengetahuan dan keterampilan untuk peserta didik? 

Bapak Husni : Utama, tentu kita harus mulai dari diri sendiri dalam hal kedisiplinan 

untuk memberi contoh kepada peserta didik, begitupun dengan yang 

lainnya, dalahm hal keterampilan dan pengetahuaan, tentu kita 

memberikan perhatian tersebut dalam meningkatkan kepada diri siswa 

tersebut.  

Peneliti  : Bagaimana peningkatan mutu layanan pendidikan setiap tahunnya di 

MAN 1 Parepare? 

Bapak Husni : Semakin baik, karna selalu diupayakan dalam meningkatkan 

kemapuan guru dengan pelatiahn-pelatihan, study banding, agar bisah 

memberikan layanan kepada peserta didik sesuai dengan 

kebutuhannya.. 



 

Peneliti  : Bagaimana pola yang digunakan dalam meningkatkan mutu layanan 

pendidikan di MAN 1 Parepare? 

Bapak Husni : Pola yang dilakukan sampai sekarng ini selalu kita kita optimalkan 

mulai dari admistrasi dan perhatian untuk pengembangan siswabaik itu 

dari segi, keterampilan, pengetahuan, maupun akhlak. Walaupun 

sekarang pandemic tentu interaksi antara guru dengan siswa kurang 

dengan sistem tatap muka, tapi kita harus selalu memaksmalkan untuk 

kepuasan peserta didik. 

Peneliti  : Apa yang menjadi hambatan dalam memberikan layanan untuk 

kepuasan siswa agar mampu bersaing setelah lulus di MAN 1 

Parepare? 

Bapak Husni : Sekarang kan masa pandemi, kita sulit dalam berkomunikasi dan 

melihat bagaimana aktivitas siswa pada waktu jam belajar seperti 

sebelumnya disekolah, tapi Alhamdulillah kita usahakan mengatasi 

dengan mendata siswa-siswa yang mempunyai masalah agar bisah 

memberikan arahan dan pembinaan untuk kepuasa siswa tersebut. 

Peneliti  : Kesulitan apa saja yang anda temui dalam memberikan pembelajran 

kepeserta didik ? 

Bapak Husni : Dari sebelum masa pandemi, kita sulit mengontrol siswa diluar, 

namun disisi lain selalu kita upayakan dalam mengatasi dengan 

mendata siswa yang bermasalah, terus kita sama-sama memberikan 

pembinaan keanak tersebut dengan orang tua. 

Peneliti  : Apa saja yang dilakukan dalam mencapai standar proses yang 

merujuk dari standar mutu pendidikan nasional? 



 

Bapak Husni : Kita tentunya betul-betul memperhatiakan peserta didik dengan 

memberikan bimbingan dalam meningkatkan pengetahuan siswa, 

mengembangkan skill keterampilannya, dan sikap siswa. Tentunya 

kita melaksankan sesuai dengan prosedur dengan memperbaiki apa 

yang menjadi kekurangan.  

Peneliti  : Bagaimana standar sarana dan prasarana di MAN 1 Parepare yang 

merujuk dari standar mutu pendidikan nasional ? 

Bapak Husni : Alhamdulillah sampai sekarang sangat memadai, namun tentu masih 

ada yang perlu di tambah yang sesuai dengan kebutuhan di Madrasah 

baik itu dari guru ataupun siswa.  

Peneliti : Bagaimana pandangan bapak melalui pelaksanaan supervisi yang 

dilakukan oleh Pengawas Madrasah ? 

Bapak Husni : Dalam pelaksanaan supervisi selama ini oleh pengawas madrasah 

Alhamdulillah sangat baik mulai dari memberikan motivasi kepada 

guru dengan pengawasan dan bimbingan yang diberikan oleh 

Pengawas Madrasah. 

Peneliti  : Dalam penyampaian supervisi, apakah ada penyampaian terlebih 

dahulu yang diberikan oleh pengawas madrasah sebelum terun 

langsung ? 

Bapak Husni : Sebelum pengawas hadir untuk memberikan supervisi di Madrasah, 

sebelumnya ada penyampaian terlebih dahulu, jadi guru harus 

mempersiapkan diri. 

Peneliti  : Apakah ada langkah-langkah yang ibu persiapkan sebelum tim 

pengawas datang memberikan supervisi ? 



 

Bapak Husni : Ada, Seperti mempersiapkan admistrasi-adminstasi seperti laporan 

harian dan apa yang diminta dari penyampaian pengawas sebelum 

hadir melakukan pelaksanaan supervisi. 

Peneliti : Berapa lama proses supervisi yang dilakukan oleh pengawas 

madrasah untuk guru ? 

Bapak Husni : Maksimal 1 hari, namun biasa ada kendala-kendala tidak terduga, 

jadi biasanya pengawas melakukan sesuai dengan kebutuhan di 

Madrasah.  

Peneliti : Apakah pengawas menindak lanjuti hasil supervisi yang dilakukan 

oleh pengawas madrasah ? 

Bapak Husni : Iya, pengawas menindak lanjuti dengan melihat apabila masih ada 

yang kurang, maka pengawas memberikan arahan untuk memperbaiki 

dengan saran-saran yang sifatnya membangun 

Peneliti : Bagaiamana cara bapak menanggapi tindak lanjut hasil supervisi 

yang dilakukan oleh Pengawas Madrasah ? 

Bapak Husni : Ya, Dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengoptimalkan apa 

yang menjadi pengawasan dari pengawas baik itu dari kritikan yang 

perlu diperbaiki ataupun saran yang diberikan.  

Peneliti : Apakah hasil tindak lanjut supervisi yang dilakukan oleh pengawas 

madrasah memberikan dampak perbaikan pada guru ? 

Bapak Husni : Alhamdulillah, sangat berdampak positif, dengan memberikan 

motivasi kepada guru-guru untuk meningkatkan cara tranformasi ilmu 

jepada peserta didik dan lain-lain. 



 

4. Transkip wawancara dengan ibu Suriyanti, S.Pd., M.Pd sebagai salah satu 

guru MAN 1 Parepare 

Peneliti  : Bagaimana pelayanan yang diberikan sebagai proses pengembangan 

sikap,    pengetahuan dan keterampilan untuk peserta didik? 

Ibu Suriyanti : Di MAN 1 ini pelayannya itu harus seimbang antara sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan apa lagi sekarang penggunaan 

kurikulum 2013 yang memperhatikan karakter siswa bukan hanya 

pengetahuan dan keterampilan itu, maka dari itu tentunya kita sebagai 

pendidik di Madrasah mempunyai tanggung jawab besar kepeserta 

didik dengan pelayanan yang dioptimalkan. 

Peneliti  : Bagaimana peningkatan mutu layanan pendidikan setiap tahunnya di 

MAN 1 Parepare? 

Ibu Suriyanti : Mutu layanan pendidikannya, setiap tahun terus ditingkatkan 

bagaimana agar MAN 1 ini bisah dikenal orang, masyarakat dikota 

Parepare itu sendiri dan diluar dari Parepare. 

Peneliti  : Bagaimana pola yang digunakan dalam meningkatkan mutu layanan 

pendidikan di MAN 1 Parepare? 

Ibu Suriyanti : Pola yang dilakukan dengan melihat sekarng masa pandemi, untuk 

meningkatkan mutu layanan pendidikan maka sekarang sistemnya 

digitalisasi, mulai dari lalu secara manual baik itu PPDB, proses 

pembelajaran yang sekarang dilakukan pembejaran secara jarak jauh 

dengan menggunakan digitalisasi, bahkan perpusatakaan di MAN 1 

juga bersifat digitalisasi. 



 

Peneliti  : Apa yang menjadi hambatan dalam memberikan layanan untuk 

kepuasan siswa agar mampu bersaing setelah lulus di MAN 1 

Parepare? 

Ibu Suriyanti  : Dari segi hambtan, kami tidak memiliki hambatan untuk hal tersebut, 

karna disamping edukasi yang kami berikan disini, kami juga 

memberikan keterampilan khusus untuk peserta didik sebelum lulus di 

MAN 1 Parepare. 

Peneliti  : Kesulitan apa saja yang anda temui dalam memberikan pembelajran 

kepeserta didik ? 

Ibu Suriyanti : sekarang kan masa pandemi, banyak hal yang menjadi kesulitan 

proses pembelajaran PJJ ini, termasuk siswa itu berada di luar kota 

atau di daerahnya masing-masing yang dimana signal disana, jadi 

sekarang kemungkinan itu yang menjadi kesulitan tapi tetap dalam 

proses pembelajaran dengan memberikan yang terbaik seperti 

memberikan motivasi kepada siswa agar tetap tidak malas belajar. 

Peneliti  : Apa saja yang dilakukan dalam mencapai standar proses yang 

merujuk dari standar mutu pendidikan nasional? 

Ibu Suriyanti : Sebagai guru di MAN 1 Parepare, kami harus terus belajar 

bagaimana cara meningkatkan potensi pada diri kami untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa, dan dalam memaksimalkan 

proses pembelajaran tentunya merujuk dari kurikulum, seiring 

berjalannya waktu dari tahun ketahun mengalami perubahan, dan 

tentunya kita sebagai guru bisah meminimalisir dari dampak-dampak 

yang tak terduga . 

Peneliti  : Bagaimana standar sarana dan prasarana di MAN 1 Parepare yang 

merujuk dari standar mutu pendidikan nasional ? 



 

Ibu Suriyanti : Berbicara mengenai sarana dan prasarana di MAN 1 Parepare itu 

sangat memungkingkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang 

dimana dari sarana untuk siswa maupun sarana untuk guru itu sangat 

memadai. Dalam hal ini MAN 1 Parepare itu lebih meningkatkan pada 

sistem keterampilan dalam hal tata boga, pengelasan, dan ketiga jahit 

menjahit. 

Peneliti : Bagaimana pandangan ibu melalui pelaksanaan supervisi yang 

dilakukan oleh Pengawas Madrasah ? 

Ibu Suriyanti : pelaksanaan supervisi selama ini oleh pengawas madrasah sangat 

berjalan dengan baik, karna banyak bimbingan-bimbingan yang 

diberikan kepada kami sebelum merka datang untuk mengsupervisi 

kami, baik itu supervisi administrasi maupun supervisi didalam kelas. 

Peneliti  : Dalam penyampaian supervisi, apakah ada penyampaian terlebih 

dahulu yang diberikan oleh pengawas madrasah sebelum terun 

langsung ? 

Ibu Suriyanti : sebelum terjung mesupervisi dilokasi, mereka memberikan angket 

yang isinya adalah hal-hal yang akan disupervisikan, baik itu mulai 

dari rencana perangkat pembelajaran, silabus, program semester, 

tahunan, dan sistem penilaian yang diberikan kepada siswa. 

Peneliti  : Apakah ada langkah-langkah yang ibu persiapkan sebelum tim 

pengawas datang memberikan supervisi ? 

Ibu Suriyanti : tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan, terutama administrsi 

yang akan dibutuhkan seperti angket yang dibagikan oleh pengawas 

tersebut harus dipenuhi, jadi semua isinya dari angket itu harus 

dipersiapkan sehingga mendapatkan nilai yang maksimal. 



 

Peneliti : Berapa lama proses supervisi yang dilakukan oleh pengawas 

madrasah untuk guru ? 

Ibu Suriyanti : 1 hari maksimalnya, namun biasa terkendala dengan proses dengan 

kecukupan waktu maka aka nada penambahan hari dalam 

menyesuaikan kebutuhan yang ada di Madrasah untuk disupervisi. 

Peneliti : Apakah pengawas menindak lanjuti hasil supervisi yang dilakukan 

oleh pengawas madrasah ? 

Ibu Suriyanti : ya, pengawas menindak lanjuti apabila hasil supervisi kami masih 

ada yang kurang, maka dengan cara pengawas menindak lanjuti, kami 

diberi kesempatan untuk memperbaikinya. 

Peneliti : Bagaiamana cara ibu menanggapi tindak lanjut hasil supervisi yang 

dilakukan oleh Pengawas Madrasah ? 

Ibu Suriyanti : Dalam menanggapi tindak lanjut hasil supervisi, maka kami akan 

berusaha memberikan yang terbaik. 

Peneliti : Apakah hasil tindak lanjut supervisi yang dilakukan oleh pengawas 

madrasah memberikan dampak perbaikan pada guru ? 

Ibu Suriyanti : ya, sangat berdampak positif pada guru, karna pada saat pengawas 

melakukan supervisi, banyak hal pengetahuan baru yang diberikan 

kepada kami sehingga dapat kami pelajari dalam menumbuhkan sikap 

untuk lebih baik lagi khusunya dalam proses pembelajaran di 

Madrasah. 

5. Transkip wawancara dengan ibu Jamaliah sebagai salah satu guru MAN 1 

Parepare 



 

Peneliti :Bagaimana pelayanan yang diberikan sebagai proses pengembangan 

sikap,    pengetahuan dan keterampilan untuk peserta didik? 

Ibu Jamaliah : Sebelum siswa masuk kedalam kelas guru memberikan semacam 

pendidikan karakternya, kedisplinan dan tentunya utama adalah 

akhlaknya yang menjadi tanggung jawab guru, dalam hal itu kita 

sebagai pendidik di MAN 1 parepare tentunya memperhatikan juga 

pengetahuan dan keterampilan siswa. 

Peneliti  : Bagaimana peningkatan mutu layanan pendidikan setiap tahunnya di 

MAN 1 Parepare? 

Ibu jamaliah :Kalo tentang Mutu layanan pendidikannya, Alhamdulillah setiap 

tahunnya itu selalu kita tingkatkan, seperti misalnya pada saat 

penerimaan siswa baru kita harus memberikan banyak pembinaan, apa 

lagi kalo misalanya siswa yang alumni dari dari SMP terus masuk 

kemadrasah disitu biasa letak banyak perbedaan karakter, maka dari 

itu kita sebagi guru memberikan pembinaan dan arahan yang 

maksimal.  

Peneliti  : Bagaimana pola yang digunakan dalam meningkatkan mutu layanan 

pendidikan di MAN 1 Parepare? 

Ibu Jamaliah : Pola yang dilakukan sampai sekarng ini tentunya lebih 

memperhatikan pengembangan siswa terutama dalam hala proses 

pembelajaran, apa lagi sekarang masa pandemi yang dimana interaksi 

guru dengan siswa lebih banyak lewat media, perpustakaan di MAN 1 

pun bersifat digitalilasi, artinya kita selalu pendidik selalu memberikan 

perhatian kepada peserta didik. 



 

Peneliti  : Apa yang menjadi hambatan dalam memberikan layanan untuk 

kepuasan siswa agar mampu bersaing setelah lulus di MAN 1 

Parepare? 

Ibu Jamaliah  : Di Madrasah kan biasa beda-beda karakternya siswa, beda 

keinginannya, jadi guru itu tentunya banyak mempelajari yang mana 

mau ini, yang mana mau itu, apa bakat yang siswa A punya, begitupun 

yang lainnya,  terus selanjutnya jika karakter, bakat siswa sudah 

terlihat disitulah kita berikan arahan dana pembinaan untuk 

ditingkatkan dari dalam diri siswa tersebut, agar tidak meningkatkan 

pengetahuan siswa dari proses pembelajaran tetapi juga 

memperhatikan keterampilannya. Jadi hambatannya itu karakter siswa 

beda-beda sehingga sebelumnya kita lebih banyak mempelajari untuk 

melihat siswa-siswa tersebut. 

Peneliti  : Kesulitan apa saja yang anda temui dalam memberikan pembelajran 

kepeserta didik ? 

Ibu Jamaliah : Kesulitannya ya lagi-lagi karakter peserta didik beda-beda, apa lagi 

sekarang proses pembelajaran sekarang sistem daring sementara ada 

siswa yang tidak punya android, kemudian tahun-tahun sebelumnya, 

kesulitannya disitu pada buku-buku, jadi peserta didik itu malas 

membaca, sebenarnya buku di perpustakaan ada, tapi terkadang siswa 

agak malas membaca, jadi betu-betul penuh perhatian untuk memantau 

Peneliti  : Apa saja yang dilakukan dalam mencapai standar proses yang 

merujuk dari standar mutu pendidikan nasional? 

Ibu Jamaliah : Kita tentunya betul-betul memperhatiakan peserta didik dengan 

membrikan bimbingan dalam meningkatkan pengetahuan siswa, 

mengembangkan skill keterampilannya, dan sikap siswa. 



 

Alhamdulillah setiap tahun standar proses selalu kita tingkatkan setiap 

tahun terutama untuk pelayanan kepada peserta didi selalu kita 

minimalisir yang menjadi kekurangan dan kelebihan pun kita 

tingkatkan.   

Peneliti  : Bagaimana standar sarana dan prasarana di MAN 1 Parepare yang 

merujuk dari standar mutu pendidikan nasional ? 

Ibu Jamaliah : Alhamdulillah standar sarana dan prasarana sangat memungkingkan, 

dari sarana seperti misalnya buku-buku, ada referesndi tersendiri untuk 

guru, bahkan ada juga referensi tersendiri untuk siswa. 

Peneliti : Bagaimana pandangan ibu melalui pelaksanaan supervisi yang 

dilakukan oleh Pengawas Madrasah ? 

Ibu Jamaliah : Melalui pelaksanaan supervisi selama ini oleh pengawas madrasah 

Alhamdulillah setiap tahun ajaran selalu diperhatikan, pada awal tahun 

ajaran pengawas masuk memberikan arahan, bimbingan bagaiamana 

mengurangi kekurangan-kekurangan baik itu dari segi administrasi 

ataupun dalam proses pembelajaran. 

Peneliti  : Dalam penyampaian supervisi, apakah ada penyampaian terlebih 

dahulu yang diberikan oleh pengawas madrasah sebelum terun 

langsung ? 

Ibu Jamaliah : Sebelum epngawas hadir untuk memberikan supervisi di Madrasah, 

sebelumnya ada penyampaian terlebih dahulu, jadi guru harus 

mempersiapkan dari penyampaian pengawas tersebut, mulai dari 

Perangkat Pembelajaran, Silabus, Program semester dan lain-lain. 

Peneliti  : Apakah ada langkah-langkah yang ibu persiapkan sebelum tim 

pengawas datang memberikan supervisi ? 



 

Ibu Jamaliah : Pasti, kita guru-guru itu harus mempersiapkan apa yang diminta 

tentunya kita harus mempersiapkan semua, terutama perangkat 

pembelajaran. 

Peneliti : Berapa lama proses supervisi yang dilakukan oleh pengawas 

madrasah untuk guru ? 

Ibu Jamaliah : 1 hari maksimalnya, namun biasa terkendala dengan proses dengan 

kecukupan waktu maka akan ada penambahan hari dalam 

menyesuaikan kebutuhan yang ada di Madrasah untuk disupervisi. 

Peneliti : Apakah pengawas menindak lanjuti hasil supervisi yang dilakukan 

oleh pengawas madrasah ? 

Ibu Jamaliah : Iya, pengawas menindak lanjuti dengan melihat guru yang masih ada 

yang perlu diperbaiki, dengan proses tindak lanjut pengawas 

memberikan pengarahan agar perlu di minimalisir kekurangan yang 

ada.  

Peneliti : Bagaiamana cara ibu menanggapi tindak lanjut hasil supervisi yang 

dilakukan oleh Pengawas Madrasah ? 

Ibu Jamaliah : Dalam proses supervisi dari pengawas yang diberikan kepada kami 

sangat berdampak positif dengan pengawasan, kritikan, saran, dan 

arahan dapat menumbuhkan rasah perhatian kami dan semangat agar 

tetap berusaha mengoptimalkan sesuai standar terutama dalam proses 

pembelajaran 

Peneliti : Apakah hasil tindak lanjut supervisi yang dilakukan oleh pengawas 

madrasah memberikan dampak perbaikan pada guru ? 



 

Ibu Jamaliah : Alhamdulillah, dengan adanya penilaian pengawas, itu akan 

meningkatkan perhatian guru pada tugasnya dan menambah semangat 

terutama dalam proses pembelajaran.  

6. Transkip wawancara dengan Muhammad taqdir. S.Sy sebagai salah satu guru 

MAN 1 Parepare 

Peneliti : Bagaimana standar proses pada MAN 1 Parepare? 

Bapak Taqdir :Terkait dengan standar proses yang ada di MAN 1 Parepare idealnya 

proses mengajar sesuai dengan Silabus atau RPP yang sudah 

direncanakan, sehingga dapat dimaksimalkan pada saat didalam kelas 

dalam memberikan pelajaran kepada peserta didik. 

Peneliti : bagaimana standar pendidik dan kependidikan yang ada di MAN 1 

Parepare? 

Bapak Taqdir :Tenaga kependidikan di MAN 1 Parepare, masih ada beberapa guru 

yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya dan masih ada juga 

yang belum bersertifikat 

Peneliti : Bagaimana standar sarana dan prasarana di MAN 1 Parepare? 

Bapak Taqdir : Sarana dan prasarana sangat mendukung di MAN 1 Parepare, yang 

setiap tahunnya atau perggantian kepemimpinan selalu ada perubahan 

dalam membangun kebutuhan di madrasah  untuk menyesuaikan 

peminat siswa untuk melanjutkan study menengah di MAN 1 setiap 

tahunnya meningkat, dan sarana dan prasarana dikelola dengan baik, 

baik itu dari guru maupun siswa. 

Peneliti : bagaimana tanggapan anda sebagai guru di MAN 1, dalam melihat 

kegiatan yang dilakukan oleh pengawas madrasah? 



 

Bapak Taqdir :Pada masa pandemi ini kegiatan supervisi oleh pengawas tidak 

berjalan sebagaimana mestinya dengan catatan masih ada prosedur 

yang belum dilaksanakan, Supervisi hanya masih ditekankan pada 

kelengkapan admistrasi, untuk kegiatan observasi kelas selama 

pandemi ini jarang dilakukan 

7. Transkip  wawancara dengan Ghazy Al Ghifari sebagai salah satu siswa MAN 

1 Parepare 

Peneliti  : Apa yang menjadi alasan anda memilih melanjutkan study menengah 

di MAN 1 Parepare ? 

Ghazy  : Disamping antara rumah dengan Madrasah dekat, juga untuk 

menambah pengalaman dengan ilmu agama dengan mempelajari juga 

pelaran umum seperti bahasa inggris, matematika dan lain-lain 

Peneliti  : Bagaiamana proses didikan yang diberikan oleh para guru kepada 

peserta didik ? 

Ghazy : Alhamdulillah sesuai dengan apa yang menjadi harapan, dengan 

pengontrolan atau perhatian guru kepada siswa, itu sangat membantu 

untuk mengembangkan karakter siswa, menambah wawasan dalam hal 

keterampilan, maupun dengan peningkatan pegetahuan siswa.  

Peneliti  : Bagaimana perencanan dan proses pembelajaran yang dilakukan guru 

ke peserta didik ? 

Ghazy : Proses pembelajaran yang diberikan oleh guru, Alhamdulillah sangat 

baik dengan lebih dominan menggunakan sistem belajar tanpa 

tekanan, kita sebagai siswa juga merasakan nyaman dalam mengikuti 

proses belajar didalam kelas. Dan pada saat awal semester memang 



 

ada indikator-indikator perencanaan bahan ajaran yang diberikan oleh 

guru. 

Peneliti  : Bagaimana pengembangan diri anda selama sekolah, yang diberikam 

oleh para pendidik di MAN 1 Parepare ? 

Ghazy : Alhamdulillah, terasah apa yang diberikan oleh pendidik dengan 

memperhatikan banyak hal kepada siswa, terutama dengan akhlak, 

pengetahuan dan keterampilan, keterampilan itu sendiri disediakan 

tempat untuk mengembangkan kemampuan siswa seperti, pengelasan, 

tata boga, dan jahit menjahit. 

Peneliti  : Bagaimana kepuasan yang anda rasakan dalam proses pembelajaran 

yang diberikan oleh guru ? 

Ghazy : Sudah merasah puas, mulai dari penyampaian materi, memberikan 

sistem yang sifatnya meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran. 

8. Transkip wawancra dengan kurniawan sebagai salah satu siswa MAN 1 

Parepare 

Peneliti  : Apa yang menjadi alasan anda memilih melanjutkan study menengah 

di MAN 1 Parepare ? 

Kurniawan   : Yang pertama itu dekat rumah dari lokasi madrasah, karna juga ada 

masukan dari orang tua untuk melanjutkan study menegah di MAN 1 

Parepare. 

Peneliti  : Bagaiamana proses didikan yang diberikan oleh para guru kepada 

peserta didik ? 



 

Kurniawan : Secara pribadi alhamdulillah sesuai dengan harapan, dari cara guru 

menjelaskan, misalnya ada yang kami tidak pahami, maka guru 

memberikan kesempatan untuk bertanya, jadi kami merasah nyaman 

juga dalam berinteraksi dengan guru dengan sistem pembelajaran yang 

diberikan.  

Peneliti  : Bagaimana perencanan dan proses pembelajaran yang dilakukan guru 

ke peserta didik ? 

Kurniawan : Dalam perencanaan pembelajaran guru memberikan bahan-bahan 

ajaran yang terususun dari awal semester, terus pada saat proses 

pembelajran Alhamdulillah hampir mencapai dari apa yang di 

rencankan, walapun biasa ada tambahan-tambahan diluar dari 

perencanaan karna menyesuaikan dengan kondisi yang ada. 

Peneliti  : Bagaimana pengembangan diri anda selama sekolah, yang diberikam 

oleh para pendidik di MAN 1 Parepare ? 

Kurniawan : Alhamdulillah untuk pengembangan diri saya lumayan terasah, mulai 

dari  sebelum masuk atau awal masuk sangat malas shalat, atas 

bimbingan untuk bantuan dari guru di Madrasah akhirnya bisah sedikit 

mendorong ke aktivitas-aktivitas yang positif, Dan pelajaran-pelajaran 

yang bisah didapat banyak hal seperti bahasa inggris,bahasa indonesia 

dan lain-lain.  

Peneliti  : Bagaimana kepuasan yang anda rasakan dalam proses pembelajaran 

yang diberikan oleh guru ? 

Kurniawan : Agak puas, yang dimana proses pembelajaran baik, walapun masih 

ada yang perlu dibenahi, tapi sangat puas apa yang diberikan oleh 

guru-guru di Madrasah dengan memperhatikan banyak kepada siswa. 



 

9. Transkip wawancara dengan Kadri sebagai salah satu siwa MAN 1 Parepare 

Peneliti  : Apa yang menjadi alasan anda memilih melanjutkan study menengah 

di MAN 1 Parepare ? 

Kadri  : Pertama, karna memang saya juga tamatan MTS jadi mau untuk lebih 

memperdalam ilmu agama khusunya, disisi lain MAN 1 Parepare juga 

merupakan salah satu Madrasah regular yang ada dikota Parepare. Dan 

pada awalnya saya mencari-cari Madrasah yang ada asramanya, dan 

kebetulan MAN 1 Parepare punya asrama, Alhamdulillah pelayanan di 

asrama juga sangat baik. 

Peneliti  : Bagaiamana proses didikan yang diberikan oleh para guru kepada 

peserta didik ? 

Kadri : Alhamdulillah sesuai dengan apa yang menjadi keinginan, tapi 

tentunya juga ada yang kendala-kendala yang semsetinya di 

optimalkan, seperti semisal ada yang ingin kami ketahui namun susah 

untuk dipahami dari penjelasan guru. Tapi saya fikir hal itu bisah 

diatasi oleh guru-guru. 

Peneliti  : Bagaimana perencanan dan proses pembelajaran yang dilakukan guru 

ke peserta didik ? 

Kadri : Sangat baik, karna pada saat awal semester, memang ada 

penyampaian terlebih dahulu indikator-indikator yang akan dipelajari. 

Dan pada saat dalam proses pembelajaran Alhamdulillah hampir 

sesuai dengan harapan saya. 

Peneliti  : Bagaimana pengembangan diri anda selama sekolah, yang diberikam 

oleh para pendidik di MAN 1 Parepare ? 



 

Kadri : Alhamdulillah, sangt terasah perkembangan yang ada dalam diri saya 

pribadi, yang dimana pada awal masuk sangat malas seirig berjalannya 

waktu dengan bantuan guru yang ada di MAN 1 Parepare, saya 

peribadi bisah sedikit lebih rajin, begitupun dengan ilmu pengetahuan 

sangat terasah dampak positif, walaupun sekarang banyak kendala 

dimasa pandemi sekarang ini yang dimana hanya belajar secara daring. 

Peneliti  : Bagaimana kepuasan yang anda rasakan dalam proses pembelajaran 

yang diberikan oleh guru ? 

Kadri : Kalo sebelumnya kemarin pada saat sebelum pandemi sangat puas 

dengan sistem pembelajaran oleh guru dengan memperhatikan 

peningkatan ilmu pengetahuan siswa, keterampilan, dan akhlak dari 

siswa. 

10. Transkip wawancara dengan Zulfikar sebagai salah satu siswa MAN 1 

Parepare 

Peneliti  : Apa yang menjadi alasan anda memilih melanjutkan study menengah 

di MAN 1 Parepare ? 

Zulfikar   : Selian dekat dari rumah, juga ingin melanjutkan pembelajaran agama 

karna sebelumnya saya sekolah di MTS. 

Peneliti  : Bagaiamana proses didikan yang diberikan oleh para guru kepada 

peserta didik ? 

Zulfikar : Sangat baik mulai dari cara guru meberikan pelajaran yang santai 

tanpa menekan, sehingga kami bisah lebih mudah mencerna apa yang 

di jelaskan oleh guru pada saat proses pembelajaran. 

Peneliti  : Bagaimana perencanan dan proses pembelajaran yang dilakukan guru 

ke peserta didik ? 



 

Zulfikar :Untuk perencanaan pembelajaran, sebagian guru memberikan 

bocoran-bocoran yang tersusun sebagai bahan ajara didalam kelas 

nantinya, dan dalam pelaksanaan pada saat didalam kelas, 

Alhamdulillah hampir sesuai dengan perencanaan sebelumnnya. 

Peneliti  : Bagaimana pengembangan diri anda selama sekolah, yang diberikam 

oleh para pendidik di MAN 1 Parepare ? 

Zulfikar : Alhamdulillah untuk pengembangan diri saya lumayan terasah, dari 

penguasaan bahasa arab, dan penambahan ilmu tentang agama disisi 

lain tetap mempelajari pelajaran-pelajaran umum seperti bahasa 

indonesia, bahasa inggris, dan lain-lain. Dan juga disediakan 

organisasi-organisai yang akan mengembankan bakat dari siswa.  

Peneliti  : Bagaimana kepuasan yang anda rasakan dalam proses pembelajaran 

yang diberikan oleh guru ? 

Zulfikar : Sangat puas, karna pada saat penyampaian pelajaran itu dijelaskan 

mulai dari bawahnya, sehiangga mudah untuk dipahami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GAMBARAN UMUM MAN 1 PAREPARE 

MAN 1 Kota Parepare 

1. Identitas Madrasah 

a. Nama Sekolah/Madrasah  : Madrasah Aliyah Negeri (MAN 1) Kota 

Parepare 

b. NPS    : 40320498 

c. NSM    : 13117370029 

d. Tlp/Email   : (0421)21289/ man1parepare@gmail.com 

e. Kode Pos   : 91132 

f. Tahun Berdirinya  : 1978 

g. Status Akreditasi  : A (Unggul) 

h. Alamat    : jl. Amal Bakti Soreang Kota Parepare Provinsi 

Sulawesi Selatan 

i. Status Sekolah   : Negeri 

Madrasah Aliyah Negeri  Parepare  selanjutnya disebut MAN 1 Kota Parepare 

berdiri sejak tahun 1978. Kini madrasah ini beralamat di jalan Amal Bakti, kelurahan 

Bukit Harapan, kecamatan Soreang kota Parepare. MAN 1 Kota Parepare berada di 

atas tanah seluas 29.879 m2  dengan status hak pakai berdasarkan nomor sertifikat: 

46 tanggal 03 Februari 1983, Adapun yang melatar belakangi pendiriannya Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Kota Parepare ialah terdiri dari bangunan sebanyak 7 unit  dengan 

total luas 1.129  m2  , pekarangan  (lapangan olah raga)  seluas 1800 m2 , dan sisanya 

adalah hutan lindung. 

a. Hajat dan desakan masyarakat Islam khususnya Kota Parepare tentang 

perlunya didirikan sekolah lanjutan umum yang berciri khas Islam. 

b. Masih kurangnya Madrasah yang didirikan di wilayah Ajattappareng, padahal 

animo masyarakat untuk belajar dan mendalami studi ke-Islaman sangat tinggi. 

c. Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 jo. Nomor 12 

Tahun 1954 pasal 10(2) Peraturan Menter Agama RI Nomor 1 Tahun 1960 tentang 

Pemberian Bantuan Kepada Madrasah Nomor 7 Tahun 1952 Nomor 2 Tahun 1960. 

Jadi proses berdirinya Madrasah Aliyah Negeri (MAN 1) Kota Parepare selain 

karena ketentuan pemerintah, juga didasarkan pada kebutuhan masyarakat kota 

Parepare dan sekitarnya akan sekolah negeri yang mendalami studi keislaman. 

 



 

2. Tujuan MAN 1 Kota Parepare 

a. Tujuan Umum 

dalah ingin menghasilkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, beriman 

dan  bertakwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti yang luhur, dengan 

berkepribadian, yang tangguh, cerdas dan cakap. kreatif dan trampil, berdisiplin dan 

bertanggung jawab, memiliki kepadulian sosial dan semangat patriotisme serta 

berorientasi masa depan. 

b. Tujuan Khusus 

Secara khusus Madrasah Aliyah Negeri (MAN 1) Kota Parepare   bertujuan 

menghasilkan keluaran pendidikan yang memiliki keunggulan dalam hal : 

a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai insan yang  

Islami 

b. Nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. 

c. Wawasan Iptek dan keislaman yang mendalam dan luas. 

d. Motivasi dan komitmen yang tinggi untuk mencapai prestasi dan keunggulan 

e. Kemandirian dan rasa tanggung jawab yang tinggi 

f. Kepekaan sosial dan kepemimpinan. 

g. Disiplin yang tinggi dan ditunjang oleh kondisi fisik yang prima. 

h. Kreatif dan inovatif 

3. Visi & Misi MAN 1 Kota Parepare 

a. Visi  

Terwujudnya Madrasah yang Islami,berkerakter,unggul,mandiri dan 

berwawasan lingkungan 

b. Misi 

1) Memperkuat Komitmen dalam pelaksanaan Kurikulum 

2) Menerapkan Sistem pembelajaran aktif, inovatif,kreatif,efekttif,dan 

menyenangkan ( PATKEM ) 

3) Mengembangkan Pendidikan keterampilan muatan lokal untuk pembekalan 

kecakapan hidup bagi peserta didik 

4) Mengintensifkan bimbingan belajar 

5) Mengembangkan ekstra kurikuler ( Pengembagan diri ) 

6) Melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran 

7) Melengkapi sarana keperluan internet Madrasah 

8) Menata lingkungan dan taman Madrasah 

4. Tugas dan Fungsi 



 

MAN 1 Parepare adalah bagian dari instansi pemerintah yang bertugas 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa dengan menjalankan fungsi  sebagai berikut : 

a. Merumuskan visi misi  madrasah 

b. Menyusun rencana stratejik dan rencana kerja tahunan madrasah 

c. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja  sebagai satker 

d. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum  yang berlaku 

e. Memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran yang terjangkau dan 

bermutu 

f. Melaksanakan pengembangan karier dan ekstrakurikuler bagi peserta didik 

g. Menjalin hubungan kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sebagai 

stakeholder 

h. Melaksanakan supervisi dan pengembangan keprofesian bagi kalangan tenaga 

pendidik. 

i. Memberikan layanan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan kependidikan 

STRUKTUR MAN 1 

PAREPARE 
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INSTRUMEN SUPERVISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRUMEN MONITORING PENGAWAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wawancara dengan Pengawas MAN 1 Parepare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantor MAN 1 Parepare 
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Ruang Tata Usaha 

 

 

 

 

 

 

 

Ruangan Kelas 

 

 

 

 

Musollah MAN 1 Parepare 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perpustakaan MAN 1 Parepare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ruang Tata Busana 

 

 

 

 

 Laboratorium  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ruang Tata Boga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasilitas Pengelolaan Tanaman Hidropenik  

 

 

 

 



 

Hasil Karya Siswa MAN 1 Parepare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Shalat Dhuha MAN 1 Parepare 
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