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Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan pendidikan 

di negara kita Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman 

kemerdekaan sampai sekarang maka kewajiban dan tanggung jawab para 

pemimpin pendidikan umumnya dan kepala sekolah khususnya mengalami 

perkembangan dan perubahan pula. Adapun perubahan-perubahan tersebut dapat 

dibagi menjadi tiga aspek: 

1. Perubahan dalam tujuan, 

2. Perubahan dalam scope (luasnya tanggung jawab/kewajiban), dan 

3. Perubahan dalam sifatnya. 

Ketiga aspek tersebut sangat berhubungan erat dan sukar untuk 

dipisahkan satu dari yang lain. Adanya perubahan dalam tujuan pendidikan, 

mengubah pula scope atau luasnya tanggung jawab yang harus dipikul dan 

dilaksanakan oleh para pemimpin pendidikan. Hal ini mengubah pula bagaimana 

sifat-sifat kepemimpinan yang harus dijalankan sehingga dapat mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.
1
 

Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, organisasi pendidikan 

bersifat sentralisasi. Segala sesuatu bangunan sekolah, kurikulum (rencana 

pelajaran), jumlah murid, buku-buku pelajaran, cara mengajar, dan sebagainya 

                                                           
1M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), h.74-75 
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telah ditetapkan dan diselenggarakan oleh pemerintah secara sentral. Kewajiban 

kepala sekolah dan guru-guru tidak lain hanyalah menjalankan apa yang telah 

ditetapkan dan diinstruksikan dari atasannya. 

Sekarang keadaannya lain lagi. Penyalenggaraan pendidikan lebih 

didesentralisasikan kepada daerah-daerah: masyarakat diikutsertakan dan turut 

serta dalam usaha-usaha pendidikan, dan lain-lain. Tanggung jawab sekolah telah 

dianggap baik dan cakap kalau sekolahnya dapat berjalan dengan teratur tanpa 

menghiraukan kepentingan dan hubungan dengan masyarakat sekitarnya, maka 

penilaian sekarang lebih dari itu. 

Tugas kewajiban kepala sekolah, di samping mengatur jalannya sekolah, 

juga harus dapat bekerja sama dan berhubungan erat dengan masyarakat. Ia 

berkewajiban membangkitkan semangat staf guru-guru dan pegawai sekolah 

untuk bekerja lebih baik membangun dan memelihara kekeluargaan, 

kekompakan dan persatuan antara guru-guru, pegawai dan murid-

muridnyamengembangkan kurikulum sekolah, mengetahui rencana sekolah dan 

tahu bagaimana menjalankannya memperhatikan dan mengusahakan 

kesejahteraan guru-guru dan pegawai-pegawai nya dan sebagainya. Semua ini 

merupakan tugas kepala sekolah yang pada zaman penjajahan Belanda tidak 

begitu penting dan tidak perlu adanya. Tugas-tugas kepala sekolah seperti itu 

adalah bagian dari fungsi-fungsi supervisi (kepengawasan) yang menjadi 

kewajiban sebagai pemimpin pendidikan.
2
 

                                                           
2Ibid, h. 76 
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Dalam Al Quran isyarat mengenai supervisi dapat diidentifikasi dari 

(salah satunya) ayat berikut : 

ِت َوَمب ِفي ٱۡۡلَۡرِضُۗ  َىَٰ  َوٱّلَلُ قُۡو إِن تُۡخفُىْا َمب فِي ُصُذوِرُمۡم أَۡو تُۡبُذويُ يَۡعيَۡمًُ ٱّلَلُُۗ َويَۡعيَُم َمب فِي ٱىَسَمَٰ

ًَٰ ُموِّ َشۡيٖء قَِذيٞر    ٩٢َعيَ
Artinya : Katakanlah: "Jika kamu Menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu 

atau kamu melahirkannya, pasti Allah Mengetahui". Allah mengetahui 

apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. dan Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu (Q.S. Ali Imran: 29).
3
 

 

 

Dalam ajaran islam pun fungsi seorang pemimpin sangat penting dalam 

kehidupan manusia, untuk itu Allah menjadikan manusia dimuka bumi yang 

bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan mengelola serta memanfaatkan 

alam semesta: 

ْا أَتَۡجَعُو فِيهَب َمه يُۡفِسُذ فِيهَب  قَبىُىَٰٓ
ٗۖ ئَِنِة إِوِّي َجبِعٞو فِي ٱۡۡلَۡرِض َخيِيفَة 

َٰٓ َويَۡسفُِل  َوإِۡر قَبَه َربَُّل ىِۡيَميََٰ

ُس ىََلۖٗ قَبَه إِوِّيَٰٓ أَۡعيَُم َمب ََل تَۡعيَُمىَن  َمبََٰٓء َووَۡحُه وَُسبُِّح بَِحۡمِذَك َووُقَذِّ   ٠٣ٱىذِّ
Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 

dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan 

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 

"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Al-

Baqarah: 30)
4
 

 

Pendidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia terhadap 

sesamanya, dalam satu proses yang telah direncanakan dengan baik dan teratur 

                                                           
3Al-qur’an dan Terjemahan, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-qur’an 

Departemen Agama RI, Jakarta 
4Al-qur’an dan Terjemahan, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-qur’an 

Departemen Agama RI, Jakarta  
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dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia kearah yang lebih baik. Untuk 

menunjukkan arah pelaksanaan pendidikan maka perlu adanya tujuan pendidikan 

sehingga bisa terlaksana dengan baik dan  bisa meningkatkan mutu pendidikan. 

Secara umum tujuan pendidikan  nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Pendidikan nasional yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta pera daban bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu 

sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5
 

Dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan nasional telah ditetapkan 

visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi  pendidikan 

nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat 

dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia 

berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif 

menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Terkait dengan visi tersebut 

telah ditetapkan serangkaian prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk dijadikan 

landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan. Salah satu prinsip tersebut 

                                                           
5Undang-Undang Pendidikan Nasional, (Jakarta:Sinar Gravika, 2003), h. 6 
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adalah pendidikan diselenggarakan sebagi proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 

Dalam proses tersebut diperlukan guru yang memberikan keteladanan, 

membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta 

didik. Implikasi dari prinsip ini adalah pergeseran paradigma proses pendidikan, 

yaitu dari paradigma pengajaran keparadigma pembelajaran.  

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu 

direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif 

dan efisien. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai 

upaya, antara lain perbaikan kurikulum, proses belajar mengajar, kinerja guru, 

sistem pendidikan, supervisi kepala sekolah, pemberdayaan kelompok kerja guru, 

penyediaan sarana dan prasarana, serta upaya-upaya lainnya. 
6
 

Seorang guru perlu dilakukan penilaian atas pekerjaannya tersebut. 

Penilaian prestasi kerja merupakan salah satu proses yang dilakukan instansi 

dalam mengevaluasi kemampuankinerja guru. Penilaian tersebut dimaksudkan 

untuk mengetahui perkembangan kualitas guru, hasil penilaian kinerja dapat 

diketahui kelebihan dan kekurangan dari pekerjaan tersebut serta dapat 

memberikan umpan balik terhadap guru tersebut. Perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni yang berlangsung begitu pesat tidak dapat lagi 

                                                           
6http://repository.upy.ac.id/1007/1/Dokumen%201%3Bhlm.%20Sampul,%20Abstrak,Persetuj

uan....hingga%20Daftar%20isi%20dan%20BAB%20I.PDF  diakses pada 29 september 2017 
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diikuti dengan kasat mata sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang 

sangat rumit dan kompleks, serta memerlukan pemecahan yang proporsional.  

Hal tersebut telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap 

berbagai bidang kehidupan sehingga menuntut teknologi dan inovasi baru dalam 

menghadapinya. Dalam bidang pendidikan diperlukan berbagai teknologi dan 

inovasi untuk memecahkan berbagai permasalahan yang menyangkut proses 

belajar mengajar, baik yang berkaitan dengan kebijaksanaan, manajemen, 

pendekatan, strategi, isi maupun sumber-sumber pendidikan dan pembelajaran. 

Untuk kepentingan tersebut para personel pendidikan diantaranya guru, harus 

senantiasa meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan agar dapat mengelola 

proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Namun untuk maksud tersebut 

guru-guru sering menghadapi kesulitan jika harus melakukannya sendiri karena 

berbagai keterbatasan ekonomi maupun waktu. 

Pada dasarnya guru memiliki potensi yang cukup tinggi untuk berkreasi 

dan meningkatkan kinerja, namun banyak faktor yang menghambat mereka 

dalam mengembangkan berbagai potensinya secara optimal. Oleh karena itu 

sangat dirasakan perlunya pembinaan yang kontinu dan berkesinambungan 

dengan program yang terarah dan sistematis terhadap para guru dan personel 

sekolah. Program pembinaan guru dan personel pendidikan tersebut lazim 

disebut supervisi pendidikan, sebagai suatu rangkaian dari kegiatan manajeman 

pendidikan. Untuk itu para pembina dan kepala sekolah perlu memiliki 

pemahaman tentang supervisi, baik yang menyangkut pengertian, hakikat, tujuan, 
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dan fungsi maupun teknik melakukan supervisi agar mereka dapat melaksanakan 

supervisi dengan tepat. 
7
 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di SMP 

Muhammadiyah 2 Wonosobo pada bulan September 2017, dapat dilihat bahwa 

sekolah yang ada tersebut mempunyai potensi yang sangat besar untuk tumbuh 

menjadi sekolah yang unggul dan dapat diakui kredibilitasnya. Hal ini dapat 

terlihat dari peran kepala sekolah dalam peningkatan kinerja guru, letak sekolah 

yang strategis sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif dan nyaman, serta 

pemantauan berkelanjutan peserta didik oleh guru. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan agar hal tersebut dapat tercapai  yaitu apabila sekolah mempunyai 

pemimpin yang mampu membawa perubahan terhadap kinerja sekolah. 

Kepala sekolah harus memiliki unjuk kerja profesional, 

menumbuhkembangkan antusiasme guru, memotivasi guru, menghindari dari 

menyalahkan guru tetapi kepala sekolah harus mampu membuat suasana kerja 

yang membuat guru betah melaksanakan pekerjaannya. Dalam observasi tersebut 

diperoleh informasi bahwa pelaksanaan supervisi biasanya dilaksanakan hanya 

dua kali dalam satu semester, pertama dilaksanakan pada awal semester untuk 

melakukan supervisi terhadap guru berkaitan dengan administrasi pembelajaran. 

Supervisi yang kedua dilaksanakan ditengah semester sebelum semesteran 

berahir untuk cek and ricek kinerja guru dan untuk refleksi kinerja kepala 

sekolah. Untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan supervisi ini ada 

beberapa hal yang menjadi permasalahan, diantaranya administrasi guru yang 

                                                           
7Ibid. 
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kurang lengkap dan karena kesibukan kepala sekolah dengan kegiatan diluar 

sekolah seperti undangan rapat dinas yang menyebabkan jadwal yang sudah 

dijanjikan untuk supervisi menjadi berubah dan sulit untuk mendapatkan jadwal 

yang sesuai antara kepala sekolah dengan guru. Berkaitan dengan hal tersebut 

supervisi menjadi jarang terlaksana dengan sepenuhnya.
8
 

Selain itu kepala sekolah hendaknya memiliki ilmu pengetahuan yang 

akan menunjang kegiatan supervisnya sebagai kepala sekolah untuk 

kesejahteraan mereka dan meningkatkan kemampuan kerjanya. Memantau 

bagaimana sikapdan perasaan tanggung jawab guru-guru dalam partisipasi 

pembinaan dan kemajuan sekolah. 

Selanjutnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Pendapat Guru Tentang Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru di 

SMP 2 Muhammadiyah Wonosobo, Kecamatan Wonosobo,  

Kabupaten Tanggamus. 

No Indikator Baik  Cukup  Kurang  

1. Mengarahkan dan membimbing guru 

dalam menentukan tujuan mengajar 

    

2. Membimbing dan mengarahkan guru 

dalam pemilihan bahan pelajaran 

sesuai dengan waktu 

    

3. Meningkatkan mutu pengetahuan guru     

4. Membimbing guru agar dapat memilih 

metode dan menggunakan media yang 

tepat. 

    

5. Mengarahkan penyusunan silabus, 

RPP 

    

6. Mengadakan evaluasi dalam proses 

belajar mengajar 

    

                                                           
8Ibid.  



9 
 

Sumber data interviewterhadap kepala sekolah,  guru-guru SMP Muhamadiyah 2 

Wonosobo 10 Desember 2017 

 

Berdasarkan, table diatas, maka dapat dipahami bahwa sepervisi Kepala 

Sekolah sudah baik. Akan tetapi  Dimana supervise belum cukup memadai 

sehingga hal ini dapat mempengaruhi terhadap kinerja guru pada SMP 

Muhammadiyah dalam mengajar hal ini dapat diketahui melalui hasil angket pra-

survey berikut: 

Tabel 1.2 

Kinerja guru di SMP 2 Muhammadiyah Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, 

Kabupaten Tanggamus 

No. Kinerja Baik  Cukup  Kurang  

1.  Membuat RPP     

2. Menggunakan media pembelajaran     

3. Menguasai bahan ajar     

4. Merencanakan proses belajar 

mengajar 

    

5. Kemampuan melaksanakan dan 

mengelola proses belajar mengajar 

    

6. Kemampuan melakukan evaluasi 

atau penilaian  

    

7. Kemampuan melaksanakan 

bimbingan belajar (perbaikan dan 

pengayaan) 

    

Sumber: Angket Pra-survey terhadap kepala sekolah,  guru-guru SMP 

Muhamadiyah 2 Wonosobo 10 Desember 2017 

 

Dari tabel diatas dan data yang dapat dilapangan tersebut,dapat 

disimpukan bahwa kinerja guru kini belum terlaksana dengan baik hal tersebut 

dimana terlihat bahwasanya dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, guru 

belum sepenuhnya dalam menentukan tujuan mengajar, dengan demikian 

supervisi kepala sekolah harus berupaya dalam meningkatkan kinerja guru agar 

pendidikan berhasil dengan baik. 
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut, sehingga dapat diketahui secara 

jelas ada tidaknya Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru di 

SMP Muhammadiyah 2 Wonosobo. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, dapat diidentifikasikan masalah 

dalam penelitian adalah: 

1. Pelaksanaan supervisi yang belum optimal, karena kepala sekolah belum 

melaksanakan pembinaan yang kontinu dan berkesinambungan dengan 

program yang terarah dan sistematis kepada guru. 

2. Kurangnya tanggung jawab kepala sekolah dalam tugasnya sebagai 

supervisor. 

3. Rendahnya kinerja guru terhadap kegiatan pembelajaran. 

4. Kurangnya profesionalitas guru terhadap pelaksanaan pekerjaannya di 

sekolah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan hal yang paling penting dalam 

penelitianilmiah. Perumusan masalah berguna untuk mengatasi kerancuan dalam 

pelaksanaan penelitian. Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan 

masalahnya adalah Adakah Pengaruh supervisi kepala sekolah terhadap kinerja 

guru di SMP Muhammadiyah  2 Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus? 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

Pengaruh supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru SMP 

Muhammadiyah 2 Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus 

 

E. Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan dibidang pendidikan terutama tentang supervisi kepala 

sekolah, kinerja guru, dan pengaruh supervisi kepala sekolah terhadap 

kinerja guru SMP Muhammadiyah 2 Wonosobo. 

b. Sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian yang 

sejenis bagi guru SMP Muhammadiyah 2 Wonosobo. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahinformasi 

tentang kinerja guru dan sebagai masukan bagi guru sehingga dapat 

meningkatakan kinerjanya. 

b. Bagi kepala sekolahHasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang supervisi dan pelaksanaanya sehingga kepala 

sekolah dapat meningkatakan pelaksanaan supervisiuntuk 

meningkatkan kinerja guru. 
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c. Bagi sekolah dapat memberikan informasi bagi sekolah, mengenai 

pengaruh supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru. Selain itu 

sebagai bahan evaluasi pelaksanaan supervisi kepala sekolahdan 

kinerja guru. 

d. Bagi penelitiSebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, 

dan pengalaman penelitidalam hal supervisi dan kinerja guru. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Supervisi Kepala Sekolah 

1. Pengertian Supervisi 

Supervisi ialah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah 

agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi 

belajar mengajar yang lebih baik.
9
 

Supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah, yang tertuju 

kepada perkembangan kepemimpinan sekolah, yang tertuju kepada 

perkembangan kepemimpinan gur-guru dan sekolah lainnya didalam mencapai 

tujuan-tujuan pendidikan.
10

 

Secara terminologis, supervisi pembelajaran sering diartikan sebagai 

serangkaian usaha bantuan kepada guru. Terutama bantuan yang berwujud 

layanan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas serta 

supervisor lainnya untuk meningkatkan proses dan hasil belajar.
11

 

Inspeksi berasal dari istilah bahasa belanda inspectie. Di dalam bahasa 

Inggris dikenal inspection. Kedua kata tersebut berarti pengawasan, yang terbatas 

kepada pengertian mengawasi apakah bawahan (dalam hal ini guru) menjalankan 

apa yang telah diinstruksikan oleh atasannya, dan bukan berusaha membantu 

guru itu. Pelakunya disebut inspektur. Seringkali kedatangan seorang inspektur 

                                                           
9B. Suryo Subroto, Administrasi Pendidikan Di Sekolah, (Jakarta:Bina Aksara, 1988) h. 134  
10M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, ( Bandung:Rosdakarya, 

2010) h. 76  
11Ali Imron, Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan, (Jakarta:Bumi Aksara, 

2012), h. 8 
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ke sekolah lebih banyak dirasakan oleh guru sebagai kedatangan seorang petugas 

yang ingin mencari kesalahan.  

Dengan kesan seperti itu, apabila ada seorang inspektur datang, kepala 

sekolah maupun guru cenderung merasakan takut karena merasa akan dicari 

kesalahannya. Inspektur pendidikan bertugas untuk melakukan pengawasan 

terhadap semua kegiatan sekolah, mulai dari keberhasilan sekolah, masalah, 

ketatausahaan, masalah kemuridan, keuangan, dan sebgainya sampai kepada 

proses belajar-mengajar. Pada saat melakukan inspeksi, kegiatan inspektur 

ditekankan kepada usaha melihat kelemahan pelaksaan sekolah untuk 

memberikan konduite guru atau kepala sekolah.
12

 

Istilah penilik dan pengawasan dilihat dari kegiatannya mempunyai 

pengertian yang sama, oleh karena itu dapat saling dipertukarkan 

(interchangable). Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, Pasal 

20  dibedakan istilah pengawas (yang dipakai untuk menujukkan tugasnya pada 

jalur pendidikan sekolah) dan penilik (yang dipakai untuk menunjukan tugasnya 

pada jalur pendidikan luar sekolah).
13

 

Bahwa kegiatan supervisi pengajaran ditujukan untuk perbaikan 

pengajaran. Perbaikan  itu dilakukan melalui peningkatan kemampuan 

profesional guru dalam melaksanakan tugasnya. 

Untuk memudahkan kita dalam memahami supervisi pengajaran, dalam 

buku ini pengertian supervisi dirumuskan secara sederhana, yaitu semua usaha 

                                                           
12Soetjipto, Raflis Kosasi,  Profesi Keguruan, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2014), h. 231-233   
13Ibid. 
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yang dilakukan oleh supervisor untuk memberikan bantuan kepada guru dalam 

memperbaiki pengajaran.
14

 

Dalam dunia pendidikan di Indonesia, perkataan supervisi belum begitu 

populer. Sejak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang orang lebih mengenal 

kata “inspeksi” dari pada supervisi. Pengertian “inspeksi” sebagai warisan 

pendidikan Belanda dulu, cenderung kepada pengawasan yang bersifat otokratis, 

yang berarti “mencari kesalahan-kesalahan guru dan kemudian menghukumnya”. 

Sedangkan supervisi mengandung pengertian yang lebih demokratis. 

Dalam pelaksanaannya, supervisi bukan hanya mengawasi apakah para 

guru/pegawai menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan instruksi 

atau ketentuan-ketentuan yang telah digariskan, tetapi juga berusaha bersama 

guru-guru, bagaimana cara-cara memperbaiki proses belajar-mengajar.  

Jadi, dalam kegiatan supervisi, guru-guru tidak dianggap sebagai 

pelaksana pasif, melainkan diperlakukan sebagai partner bekerja yang memiliki 

ide-ide, pendapat-pendapat, dan pengalaman-pengalaman yang perlu didengar 

dan dihargai serta diikutsertakan di dalam usaha-usaha perbaikan pendidikan. 

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Burton dalam bukunya, “Supervision a 

social process”, sebagai berikut: “Supervision is an expert technical service 

primarily aimed at studying and improving co-operatively all factors which 

affect child growth and development”.
15

 

 

 

                                                           
14Ibid. 
15M.Ngalim Purwanto, Op.Cit. h. 76-78 
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Sesuai dengan rumusan Burton  tersebut, maka: 

a. Supervisi yang baik mengarahkan perhatian kepada dasar-dasar 

pendidikan dan cara-cara belajar serta perkembangannya dalam 

pencapaian tujuan umum pendidikan. 

b. Tujuan supervisi adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar-

mengajar secara total, ini berarti bahwa tujuan supervisi tidak hanya 

untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina 

pertumbuhan profesi guru dalam arti luas termasuk di dalamnya 

pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar-

mengajar, peningkatan bimbingan dan pembinaan dalam hal 

implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, 

alat-alat pelajaran, prosedur dan teknik evaluasi pengajaran, dan 

sebagainya. 

c. Fokusnya pada settingfor learning, bukan pada seseorang atau 

sekelompok orang. Semua orang, seperti guru-guru, kepala sekolah, 

dan pegawai sekolah lainnya, adalah teman sekerja (cowokers) yang 

sama-sama bertujuan mengembangkan situasi yang memungkinkan 

terciptanya kegiatan belajar-mengajar yang baik.
16

 

 

 

 

 

 

                                                           
16Ibid. 
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2. Peran Supervisi 

Supervisi pengajaran seharusnya dilakukan oleh seseorang yang dididik 

khusus dan di tugaskan untuk melakukan pekerjaan itu, dengan menggunakan 

keahlian khusus. Tidak semua orang dapat melakukan supervisi pengajaran.  

Oleh karena itu, dikatakan bahwa supervisi pengajaran merupakan 

pekerjaan profesional, yang menuntut persyaratan sebagaimana layaknya 

pekerjaan profesional yang lain. Bantuan perbaikan situasi belajar-mengajar yang 

dilakukan oleh orang yang bukan dididik atau ditugasi untuk melakukan 

supervisi itu seharusnya tidak dapat dikategorikan ke dalam kegiatan supervisi 

pengajaran. Namun demikian di negara kita pekerjaan kegiatan supervisi 

pengajaran belum diakui sebagai bidang pekerjaan profesional. 

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 telah terlihat arah 

profesionalisasi, meskipun belum tegas. Pasal 20 Ayat (3) peraturan tersebut 

mengatakan bahwa untuk menjadi pengawa perlu adanya pendidikan khusus. Ini 

sudah lebih baik dari sebelumnya, meskipun isi pendidikan khusus yang 

dimaksud belum pasti menunjukan dipenuhinya persyaratan kualitas profesional. 

Tugas seorang supervisor bukanlah untuk mengadili tetapi untuk 

membantu, mendorong, dan memberikan keyakinan kepada guru, bahwa proses 

belajar-mengajar dapat dan harus diperbaiki. Pengembangan berbagai 

pengalaman, pengetahuan, sikap, dan keterampilan guru harus dibantu secara 

profesional sehingga guru tersebut dapat berkembang dalam pekerjaannya. 
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Kegiatan supervisi dilaksanakan melalui berbagai proses pemecahan 

masalah pengajaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi proses belajar-mengajar. 

Dengan demikian, ciri utama supervisi adalah perubahan, dalam 

pengertian peningkatan ke arah efektivitas dan efisiensi proses belajar-mengajar 

secara terus-menerus.
17

 

Program-program supervisi hendaknya memberikan rangsangan terhadap 

terjadinya perubahan dalam kegiatan pengajaran. Perubahan-perubahan ini dapat 

dilakukan antara lain melalui berbagai usaha inovasi dalam pengembangan 

kurikulum serta kegiatan pendidikan dan pelatihan jabatan untuk guru. 

Perubahan merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dilakukan, baik 

karena tuntutan dari dalam kegiatan proses belajar-mengajar itu sendiri, maupun 

karena adanya tuntutan lingkungan yang selalu berubah pula. Ada dua jenis 

supervisi dilihat dari peranannya dalam perubahan itu, yaitu: 

a. Supervisi traktif, artinya supervisi yang hanya berusaha melakukan 

perubahan kecil karena menjaga kontinuitas. Supervisi traktif ini 

misalnya dapat dilihat dari kegiatan rutin seperti pertemuan rutin dengan 

guru-guru untuk membicarakan kesulitan-kesulitan kecil, memberikan 

informasi tentang prosedur yang telah disepakati dan memberikan arahan 

dalam prosedur standar operasi (PSO) dalam suatu kegiatan. 

b. Supervisi dinamik, yaitu supervisi yang diarahkan untuk mengubah 

secara lebih intensif praktek-praktek pengajaran tertentu. Tekanan dalam 

perubahan ini diletakkan kepada diskontinuitas, gangguan terhadap 

praktek yang ada sekarang untuk diganti dengan yang baru. Program 

demikian merupakan program baru yang mempengaruhi perilaku murid, 

guru, dan semua personel sekolah.
18

 

                                                           
17Soetjipto, Raflis Kosasi, Op.Cit. h. 235-236  
18Ibid., h. 237 



19 
 

 

3. Fungsi dan Tujuan Supervisi 

Seringkali orang sulit membedakan antara fungsi dengan tujuan. Fungsi 

bertalian dengan badan atau organisasi secara keseluruhan. Sementara itu tujuan 

adalah bertalian dengan kegunaan, yaitu digunakan untuk apa. 

Adapun fungsi supervisi dalam pendidikan adalah mengacu kepada 

bagian dari pendidikan untuk keperluan tertentu, sedangkan tujuan supervisi 

adalah rincian dari apa yang patut dikerjakan dalam kegiatan supervisi. Dengan 

demikian fungsi supervisi adalah membantu sekolah menciptakan lulusan yang 

baik dalam kuantitas dan kualitas, serta membantu para guru agar bisa dan dapat 

bekerja secara profesional sesuai dengan kondisi masyarakat tempat sekolah itu 

berada. 

Ada sejumlah tujuan supervisi pendidikan seperti membantu guru 

mengembangkan profesinya, pribadinya, sosialnya, membantu kepala sekolah 

menyesuaikan program pendidikan dengan kondisi masyarakat setempat, dan 

ikut berjuang meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan.
19

 

Tabel 2.1 

Fungsi dan tujuan supervisi 

Fungsi Tujuan 

1. Membantu sekolah dan pemerintah 

mencapai lulusan yang berkualitas. 

2. Membantu guru mengembangkan 

profesinya. 

1. Membantu menciptakan lulusan yang 

optimal dalam kuantitas dan kualitas. 

2. Membantu guru mengembangkan 

pribadi, kompetensi, dan sosialnya. 

                                                           
19Made Pidarta, Supervisi Pendidikan Kontekstual, (Jakarta:Rineka Cipta, 2009), h. 2-4   
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3. Membantu sekolah bekerja sama 

dengan masyarakat. 

3. Membantu kepala sekolah 

mengembangkan program yang sesuai 

dengan kondisi masyarakat setempat. 

4. Ikut meningkatkan kerja sama dengan 

masyarakat atau komite sekolah.
20

 

 

Fungsi-fungsi supervisi pendidikan yang sangat penting diketahui oleh 

para pemimpin pendidikan termasuk kepala sekolah, adalah sebagai berikut:
21

 

a. Dalam bidang kepemimpinan 

Memberikan bantuan kepada anggota kelompok dalam menghadapi dan 

memecahkan persoalan-persoalan. 

b. Dalam hubungan kemanusiaan 

Membantu mengatasi kekurangan ataupun kesulitan yang di hadapi 

anggota kelompok, seperti dalam hal kemalasan, merasa rendah diri, acuh 

tak acuh, pesimistis, dan sebagainya. 

c. Dalam pembinaan proses kelompok 

Mengenal masing-masing pribadi anggota kelompok, baik kelemahan 

maupun kemampuan masing-masing. 

d. Dalam bidang administrasi personel 

Mengusahakan susunan kerja yang menyenangkan dan meningkatkan 

daya kerja serta hasil maksimal.
22

 

                                                           
20Ibid. 
21M.Ngalim, Op.Cit. h. 86-94    
22Ibid. 
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e. Dalam bidang evaluasi  

Menafsirkan dan menyimpulkan hasil-hasil penilaian sehingga mendapat 

gambaran tentang kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan 

perbaikan-perbaikan.
23

 

Jika fungsi-fungsi supervisi di atas benar-benar dikuasai dan dijalankan 

dengan sebaik-baiknya oleh setiap pemimpin pendidikan termasuk kepala 

sekolah terhadap para anggotanya, maka kelancaran jalannya sekolah atau 

lembaga dalam pencapaian tujuan pendidikan akan lebih terjamin. 

4. Tugas-tugas Supervisi 

Sehubungan dengan fungsi-fungsi supervisi yang telah dibicarakan di 

muka, berikut ini dikemukakan macam-macam tugas supervisi pendidikan yang 

riel dan lebih terinci sebagai berikut:
24

 

a. Menghadiri rapat/pertemuan-pertemuan organisasi-organisai profesional. 

b. Mendiskusikan tujuan-tujuan dan filsafat pendidikan dengan guru-guru. 

c. Mengadakan rapat-rapat kelompok untuk membicarakan masalah-

masalah umum (common problem). 

d. Memilih dan menilai buku-buku yang diperlukan bagi  murid-murid. 

e. Membimbing guru-guru dalam menyusun dan mengembangkan sumber-

sumber atau unit-unit. 

f. Memberikan saran-saran atau instruksi tentang bagaimana melaksanakan 

suatu unit pengajaran. 

g. Mengorganisasi dan bekerja dengan kelompok guru-guru dalam program 

revisi kurikulum. 

h. Menginterpretasi data tes kepada guru-guru dan membantu mereka 

bagaimana menggunakan bagi perbaikan pengajaran. 

i. Berwawancara dengan orang-orang tua murid tentang hal-hal yang 

mengenai pendidikan. 

j. Menyusun tes-tes standar bersama kepala sekolah dan guru-guru. 

                                                           
23Ibid. 
24Ibid. 
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k. Merencanakan demonstrasi mengajar, dan sebagainya oleh guru yang 

ahli, supervisi sendiri, ahli-ahli lain dalam rangka memperkenalkan 

metode baru, alat-alat baru.
25

 

 

5. Jenis Supervisi 

Berdasarkan banyaknya jenis pekerjaan yang dilakukan oleh guru-guru 

maupun para karyawan pendidikan, penulis berpendapat bahwa supervisi di 

dalam dunia pendidikan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu supervisi 

umum dan supervisi pengajaran. Di samping kedua jenis supervisi tersebut kita 

mengenal pula istilah supervisi klinis, pengawasan melekat, dan pengawasan 

fungsional. Untuk memperjelas pengertian dan perbedaan jenis-jenis supervisi 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Supervisi umum dan supervisi pengajaran 
Yang dimaksud dengan supervisi umum di sini adalah supervisi yang 
dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak 
langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran seperti 
supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bangunan dan perlengkapan 
sekolah atau kantor-kantor pendidikan, supervisi pengelolaan keuangan 
sekolah atau kantor pendidikan, dan sebagainya. 
Sedangkan yang dimaksud dengan supervisi pengajaran ialah kegiatan-
kegiatan kepengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-
kondisi baik personel maupun material yang memungkinkan terciptanya 
situasi belajar-mengajar yang lebih baik demi tercapainya tujuan 
pendidikan. Dengan demikian, apa yang telah dikemukakan di dalam 
uraian terdahulu tentang pengertian supervisi beserta definisi-definisinya 
dapat digolongkan ke dalam supervisi pengajaran.

26
 

b. Supervisi klinis 
Supervisi klinis termasuk bagian dari supervisi pengajaran. Dikatakan 
supervisi klinis karena prosedur pelaksanaannya lebih ditekankan kepada 
mencari sebab-sebab atau kelemahan yang terjadi di dalam proses belajar-
mengajar, dan kemudian secara langsung pula diusahakan bagaimana cara 
memperbaiki kelemahan atau kekurangan tersebut.

27
 

c. Pengawasan melekat dan pengawasan fungsional 

                                                           
25Ibid. 
26Ibid. 
27Ibid. 
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Pengawasan melekat merupakan salah saru fungsi semua pimpinan dari 
tingkat atas sampai tingkat bawah di masing-masing unit kerja di 
lingkungan Departemen P dan K. Tujuan pengawasan melekat ialah untuk 
mengetahui apakah pimpinan unit kerja dapat menjalankan fungsi 
pengawasan dan pengendalian yang melekat padanya dengan baik 
sehingga, bila ada penyelewengan, pemborosan, korupsi, pimpinan unit 
kerja dapat mengambil tindakan koreksi sedini mungkin. 
Sedangkan yang dimaksud dengan “pengawasan fungsional” adalah 
kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang yang 
fungsi jabatanny sebagai pengawas. Tugas-tugas kepengawasan yang 
dilakukan oleh para inspektur pembantu sesuai dengan bidang dan 
wilayahnya masing-masing itulah yang disebut pengawas fungsional.

28
 

 

 

6. Sasaran Supervisi 

Supervisi ditujukan kepada situasi beljar-mengajar yang memungkinkan 

tercapainya tujuan pendidikan secara optimum. Yang dimaksud situasi belajar 

mengajar ialah situasi dimana terjadi proses interaksi antara guru dengan murid 

dalam mengajar dan belajar. 

Bila proses interaksi itu diuraikan maka akan terdapat segi-segi sebagai 

berikut: 

a. Tujuan khusus belajar mengajar 

b. Materi dan kegiatan belajar mengajar 

c. Metode (cara) mengorganisir kegiatan belajar 

d. Cara menggunakan alat (media pembelajaran) 

e. Cara mengevaluasi proses dan hasil belajar murid 

f. Cara membimbing dan melayani murid terutama yang mengalami 

kesulitan belajar 

g. Reaksi mental guru terhadap tugas mereka.
29

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28Ibid. 
29B. Suryo Subroto, Op.Cit. h. 135 
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7. Teknik Supervisi 

Mempelajari berbagai pendekatan dalam supervisi memungkinkan guru 

untuk mempunyai wawasan yang lebih luas tentang kegiatan supervisi. Dengan 

demikian, pada gilirannya nanti guru dapat berperan serta dalam melakukan 

pilihan tentang cara bagaimana supervisor itu akan membantunya. Pendekatan itu 

antara lain adalah pendekatan humanistik, pendekatan kompetensi, pendekatan 

klinis, dan pendekatan profesional. 

Seorang guru yang mendapat layanan supervisi akan mengalami proses 

belajar. Ia akan melakukan releksi dari pengalaman mengajarnya dan dengan 

bantuan supervisor berusaha untuk memperbaiki perilaku mengajarnya. Dengan 

demikian, teknik supervisi yang dipakai untuk membantu guru harus didasarkan 

kepada teori dan prinsip belajar. Di bawah ini diuraikan satu persatu pendekatan 

dan teknik dalam supervisi yang didasarkan atas aliran-aliran psikologi yang 

menjelaskan tentang proses belajar.  

a. Pendekatan Humanistik 

Salah satu pendekatan yang seringkali dipakai dalam melaksanakan 

supervisi adalah pendekatan humanistik.Pendekatan humanistik timbul 

dari keyakinan bahwa guru tidak dapat diperlakukan sebagai alat semata-

mata untuk meningkatkan kualitas belajar-mengajar.
30

 

Teknik supervisi yang digunakan oleh para supervisor yang 

menggunakan pendekatan humanistik tidak mempunyai format yang 

                                                           
30Soejipto, Raflis Kosasi, Op.Cit. h. 242-257 



25 
 

standar, tetapi tergantung kepada kebutuhan guru. Jika tahapan supervisi 

dibagi menjadi tiga bagian (pembicaraan awal), observasi, analisis, dan 

interpretasi serta pembicaraan akhir), maka supervisi dilakukan sebagai 

berikut: 

1) Pembicaraan awal. Dalam pembicaraan awal, supervisor, 

memancing apakah dalam mengajar guru menemui kesulitan. 

Pembicaraan ini dilakukan secara informal. Jika dalam pembicaraan 

ini guru tidak minta dibantu, maka proses supervisi akan berhenti. 

Ini yang disebut dengan titik lanjutan atau berhenti. 

2) Observasi. Jika guru perlu bantuan, supervisor mengadakan 

observasi kelas. Dalam observasi, supervisor masuk kelas dan 

duduk di belakang tanpa mengambil catatan. Ia mengamati kegiatan 

kelas. 

3) Analisis dan interpretasi. Sesudah melakukan observasi, supervisor 

kembali ke kantor memikirkan kemungkinan kekeliruan guru dalam 

melaksanakan proses belajar-mengajar. Jika menuru supervisor, 

guru telah menemukan jawaban maka supervisor tidak akan 

memberi nasehat kalau tidak diminta. Apabila diminta nasihat oleh 

guru, supervisor hanya melukiskan keadaan kelas tanpa 

memberikan penilaian. Kemudian menanyakan apakah yang dapat 

dilakukan oleh guru tersebut  untuk memperbaiki situasi itu. Kalau 

diminta sarannya, supervisor akan memberikan kesempatan kepada 
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guru untuk mencoba cara lain yang kiranya tepat dalam upaya 

mengatasi kesulitannya.
31

 

4) Pembicaraan akhir. Jika perbaikan telah dilakukan, pada periode 

tertentu guru dan supervisor mengadakan pembicaraan akhir. 

Dalam pembicaraan akhir ini, supervisor berusaha membicarakan 

apa yang sudah dicapai guru, dan menjawab kalau ada pertanyaan 

dan menanyakan kalau-kalau guru perlu bantuan lagi. 

5) Laporan. Laporan disampaikan secara deskriptif dengan interpretasi 

berdasarkan judgment supervisor. Laporan ini ditulis untuk guru, 

kepala sekolah atau atas kepala sekolah, untuk bahan perbaikan 

selanjutnya.
32

 

b. Pendekatan Kompetensi 

Pendekatan kompetensi didasarkan atas asumsi, bahwa tujuan 

supervisi adalah membentuk kompetensi minimal yang harus dikuasai 

guru. Guru yang tidak memenuhi kompetensi itu dianggap tidak akan 

produktif. 

Teknik supervisi yang menggunakan pendekatan kompetensi adalah 

sebagai berikut: 

1) Menetapkan kriteria unjuk kerja yang dikehendaki.. 

2) Menetapkan target unjuk kerja. 

3) Menentukan aktivitas unjuk kerja. 

4) Memonitor kegiatan untuk mengetahui unjuk kerja.  

5) Melakukan penilaian terhadap hasil monitoring.  

                                                           
31Ibid. 
32Ibid. 
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6) Pembicaraan akhir.
33

 

 

c. Pendekatan Klinis 

Supervisi klinis adalah suatu proses tatap muka antara supervisor 

dengan guru yang membicarakan hal mengajar dan yang ada 

hubungannya dengan itu. Pembicaraan ini bertujuan untuk membantu 

pengembangan profesional guru dan sekaligus untuk perbaikan proses 

pengajaran itu sendiri. 

Sasaran supervisi klinis adalah perbaikan pengajaran dan bukan 

perbaikan kepribadian guru. Untuk ini supervisor diharapkan untuk 

mengajarkan berbagai keterampilan kepada guru yang meliputi antara 

lain: 

1) Keterampilan mengamati dan memahami proses pengajaran secara 

analitis, 

2) Keterampilan menganalisis proses pengajaran secara rasional 

berdasarkan bukti-bukti pengamatan yang jelas dan tepat, 

3) Keterampilan dalam pembaruan kurikulum, pelaksanaan, serta 

pencobaannya, dan 

4) Keterampilan dalam mengajar.
34

 

Terdapat lima langkah dalam melaksanakan supervisi klinis, yaitu:  

1) Tahap pembicaraan Pra-Observasi. Tahap ini disebut pula dengan 

pembicaraan pendahuluan.. 

2) Tahap observasi.  Pada tahap ini guru melakukan latihan dalam 

tingkah laku mengajar yang dipilih dan disepakati dalam pertemuan 

pendahuluan. 

                                                           
33Ibid. 
34Ibid. 
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3) Tahap analisis dan penetapan strategi. Tujuan tahap ini adalah 

mengartikan data yang diperoleh dan merencanakan manajemen 

pertemuan yang akan diadakan dengan guru.  

4) Pembericaraan tentang hasil. Tujuannya adalah untuk memberikan 

balikan kepada guru dalam memperbaiki perilaku mengajarnya, 

memberikan imbalan dan perasaan puas, mendefenisikan isu dalam 

mengajar, memberikan bantuan kepada guru dalam memperbaiki 

teknik mengajar dan teknik mengembangkan diri sendiri. 

5) Analisis sesudah pembicaraan. Dalam analisis sesudah pembicaraan 

ini, supervisor harus memiliki ulang tentang apa yang telah 

dilakukan dalam menetapkan kriteria perilaku mengajar yang 

ditetapkan dalam pra-observasi dan kriteria yang dipakai supervisor 

dalam melakukan observasi.
35

 

d. Pendekatan profesional  

Kata profesional menunjukan pada fungsi utama guru yang 

melaksanakan pengajaran secara profesional. Asumsi dasar pendekatan 

ini adalah bahwa karena tugas utama profesi guru itu adalah mengajar 

maka sasaran supervisi juga harus mengarahkan pada hal-hal yang 

menyangkut tugas mengajar itu, dan bukan tugas guru yang sifatnya 

administratif.
36

 

                                                           
35Ibid 
36Ibid. 
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e. Peranan guru dalam supervisi 

Guru hendaknya secara aktif memberikan masukan kepada 

supervisor tentang masalah yang dihadapi dalam mengajar. Seperti halnya 

pasien kepada dokternya, guru harus berterus  terang tentang masalah 

yang dihadapinya, sehingga dapat dicari cara pemecahan yang tepat.
37

 

Di dalam bukunya B. SuryoSubroto ada bermacam-macam teknik 

supervisi yang kita kenal ialah: 

a. Kunjungan kelas (classroom visitation), kunjungan ini dapat 

diberitahukan, mungkin pula kunjungan  itu atas undangan guru. 

b. Observasi kelas (classroom observation), yang dimaksud observasi 

kelas ialah usaha serta kegiatan murid dan guru dalam proses 

belajar mengajar, cara menggunakan media pengajaran agar tujuan 

pelajaran dapat tercapai, dan cara megorganisir kegiatan belajar-

mengajar dan faktor penunjang lainnya. 

c. Percakapan pribadi, yaitu agar mendorong guru mengatasi 

kelemahan dalam mengajar. 

d. Saling kunjung-mengunjungi (intervisitation) yaitu seorang guru 

mengunjungi rekannya yang lain yang sedang mengajar untuk 

menambah pengalaman. 

e. Musyawarah, rapat, lokakarya dan karyawisata. 

f. Brosur, pengumuman, edaran dan memanfaatkan mass mesia. 

                                                           
37Ibid. 
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g. Penyediaan perpustakaan jabatan untuk guru. 

h. Penyediaan instrumen supervisi (format-format) untuk menilai diri 

sendiri.
38

 

 

8. Pengertian Kepala Sekolah 

Kepala sekolah adalah seorang yang diberi tugas dan wewenang khusus 

untuk memimpin suatu pendidikan formal. Jabatan tertinggi dalam suatu lembaga 

pendidikan formal diberikan kepada kepala sekolah sehingga ia menjadi 

pemimpin yang membawahi semua unsur personil yang ada di sekolah tersebut. 

Kepala sekolah merupakan personil sekolah yang diberi tanggung jawab 

terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Ia mempunyai wewenang dan tanggung 

jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam 

lingkup sekolah/madrasah yang di pimpinnya dengan dasar pacasila dan 

bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

b. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan 

c. Mempertinggi budi pekerti 

d. Memperkuat kepribadian 

e. Mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air.
39

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa kepala sekolah 

merupakan jabatan tertinggi yang di emban seorang yang bertanggung jawab atas 

terwujudnya kegiatan dan terlaksana program pendidikan. 

                                                           
38B. Suryo Subroto, Op.Cit. h135-136 
39Daryanto, H.M, Administrasi Pendidikan, (Jakarta:Rineka Cipta, cetakan ke 2, 2010), h. 80  
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Bahwa lebih lanjut tentang kepala sekolah dimana keberhasilan sekolah 

adalah keberhasialan kepala sekolah juga. Menurut Wahyu Sumidjo menjelaskan 

bahwa “kepala madrasah adalah yang menemukan titik pusat dan irama suatu 

madrasah”.
40

 

 

9. Peran dan Fungsi Kepala Sekolah  

Penelitian tentang harapan peranan kepala sekolah sangat penting bagi 

guru-guru dan murid-murid. Pada umumnya kepala sekolah memiliki tanggung 

jawab sebagai pemimpin di bidang pengajaran, pengembangan kurikulum, 

administrasi kesiswaan, administrasi personalia staf, hubungan masyarakat, 

administrasischool Plant, dan perlengkapan serta organisasi sekolah. 

Menurut Purwanto, bahwa seorang kepala sekolah mempunyai sepuluh 

macam peranan, yaitu: 

a. Sebagai pelaksana (executive) 

Seorang pemimpin tidak boleh memaksakan kehendak sendiri terhadap 

kelompoknya, juga program atau rencana yang telah ditetapkan. 

b. Perencanaan (Planner) 

Sebagai kepala sekolah yang baik harus pandai membuat dan menyusun 

perencanaan, sehingga segala sesuatu yang akan diperbuatnya bukan 

secara sembarangan saja, tetapi segala tindakan diperhitungkan dan 

bertujuan. 

                                                           
40Wahyu Sumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik Dan Permasalahan, 

(Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 82  
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c. Sebagai seorang ahli (Expert) 

Ia harus mempunyai keahlian terutama yang berhubungan dengan tugas 

jabatan kepemimpinan yang dipegangnya. 

d. Mengawasi hubungan antara anggota-anggota (contoller of internal 

relationship) 

Menjaga jangan sampai terjadi perselisihan dan berusaha membangun 

hubungan yang harmonis. 

e. Mewakili kelompok  (Group representative) 

Ia harus menyadari, bahwa baik buruk tindakannya di luar kelompoknya 

mencerminkan baik buruk kelompok yang dipimpinnya. 

f. Bertindak sebagai pemberi ganjaran/ pujian dan hukuman 

Ia harus membesarkan hati anggota-anggota yang bekerja dan banyak 

sumbangan terhadap kelompoknya. 

g. Bertindak sebagai wasit dan penengah (Arbitrator and modiator) 

Dalam menyelesaikan perselisihan atau menerima pengaduan antara 

anggota-anggotanya ia harus dapat bertindak tegas, tidak pilih kasih atau 

memntingkan salah satu anggotanya. 

h. Pemegang tanggung jawab para anggota kelompoknya 

i. Sebagai seorang pencipta/ memiliki cita-cita (Idiologis) 

j. Bertindak Sebagai Ayah (Father Figure) 
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Tindakan pemimpin terhadap anak buah/kelompoknya hendaknya 

mencerminkan tindakan seorang ayah terhadap anak buahnya.
41

 

Menurut E. Mulyasa, dalam bukunya menjadi Kepala Sekolah 

Profesional, kepala sekolah mempunyai 7 fungsi utama, yaitu:
42

 

a. Kepala sekolah sebagai Educator (Pendidik) 

Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan 

guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. 

b. Kepala sekolah sebagai Manajer 

Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus 

dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan 

dan pengembangan profesi para guru. 

c. Kepala sekolah sebagai Administrator 

Khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan, bahwa untuk 

terciptanya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. 

d. Kepala sekolah sebagai Supervisor 

Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan 

pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan 

supervisi, yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk 

mengamati proses pembelajaran secara langsung.  

e. Kepala sekolah sebagai Leader (Pemimpin) 

                                                           
41M.Ngalim Purwanto, Op.Cit. h. 65 
42E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung:PT Rosdakarya, 2007), h. 98-

122  
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Kepala sekolah sebagai pemimpin akan tercermin sifat-sifat yang jujur, 

percaya diri, tanggung jawab, berani mengambil resiko dan keputusan, 

berjiwa besar, emosi yang stabil, dan teladan 

f. Kepala sekolah sebagai Inovator 

Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin 

hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, 

mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh 

tenaga kependidikan sekolah, dan mengembangkan model-model 

pembelajaran yang inovatif. 

g. Kepala sekolah sebagai Motivator 

Sebagai motivator kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat 

untuk memberikan motivasi tenaga kependidikan dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya.
43

 

10. Prinsip Supevisi Akademik dan Faktor yangMempengaruhinya 

Salah satu tugas  kepala sekolah adalah sebagai supervisor, yaitu dalam 

mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh guru dan staf. Salah satu bagian 

pokok dalam supervise tersebut adalalah mensupervisi guru dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. Jadi, wajar jika tugas kepala sekolah dalam mensupervisi 

guru mengajar sangat penting. Supervise semacam itu biasanya disebut supervise 

akademik. 

                                                           
43Ibid.  
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Supervisi akademik dalam bantuan professional kepada guru, melalui 

siklus perencanaan yang sistematis, pengamatan yang cermat, dan umpan balik 

yang objektif dan segera. Dengan cara itu guru dapat menggunakan balikan 

tersebut untuk memperhatikan kinerjannya. 

Jadi tujuan utama supervisi akademik adalah untuk meningkatkan 

kemampuan professional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui 

pembelajaran yang baik. Salah satu supervise akademik yang popular adalah 

supervise klinis. 

Paling tidak ada sebelas ciri utama supervise klinis, yaitu: 

a. Supervise yang diberikan kepada guru berupa bantuan (bukan perintah), 

sehingga inisiatif terletak di tangan guru. 

b. Aspek yang disupervisi harus berdasarkan usul guru. Usul tersebut dikaji 

bersama kepla sekolah (sebagai supervisor) untuk dijadikan kesepakatan. 

c. Instrument dan metode observasi dikembangkan bersama oleh guru dan 

kepala sekolah 

d. Umpan balik diberikan segera setelah pengamatan selesai. 

e. Mendiskusikan hasil analisis dan data hasil pengamatan dengan 

mendahulukan interpretasi guru. 

f. Kegiatan supervise dilakukan secara tatap muka dan dalam suasana 

terbuka. 

g. Kepala sekolah sebagai supervisor lebih banyak, mendengarkan, dan 

menjawab pertanyaan guru dari pada member pengarahan. 

h. Kegiatan supervise klinis paling tidak terdiri dari tiga tahap, yaitu 

pertemuan awal, pengamatan, pertemuan umpan balik. 

i. Pemberian penguatan terhadap perubahan perilaku yang positif sebagai 

hasil pembinaan. 

j. Dilakukan secara berkelanjutan.
44

 

Kepala sekolah sebagai supervisor memiliki tanggungjawab yang besar 

agar pelaksanaan supervisi akademik dapat berlangsung dengan baik, lancar dan 

                                                           
44E. Mulyasa, Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta:Bumi Aksara, 2012), 

h. 248-250 
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dapat mencapai sasarannya, untuk menjalankan tindakan-tindakan supervisi 

sebaiknya kepala sekolah dapat memperhatikan prinsip-prinsip supervisi. 

Prinsip-prinsip supervisi akademik tersebut menurut Purwanto adalah sebagai 

berikut: 

a. Bersifat konstruktif dan kreatif 

b. Didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenar-benarnya (realistis, 

mudah dilaksanakan) 

c. Sederhana dan informal dalam pelaksanaannya. 

d. Dapat memberikan perasaan aman dan nyaman pada guru-guru dan 

pegawai-pegawai sekolah yang disupervisi. 

e. Didasarkan atas hubungan profesional, bukan atas dasar hubungan 

pribadi. 

f. Tidak bersifat mendesak (otoriter) karena dapat menimbulkan perasaan 

gelisah, atau bahkan antipati dari guru-guru. 

g. Tidak boleh didasarkan atas kekuasaan pangkat, kedudukan atau 

kekuasaan pribadi 

h. Tidak boleh bersifat mencari-cari kesalahan dan kekurangan guru.
45

 

 

Dilihat dari prinsip-prinsip diatas, jika dapat dilaksanakan dengan baik 

oleh kepala sekolah, dapat diharapkan setiap sekolah akan berangsur-angsur bisa 

maju dan berkembang mampu meningkatkan mutu pendidikan sehingga dapat 

mewujudkan atau mencapai tujuan pendidikan nasional. Akan tetapi 

kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh kepala sekolahdipengaruhi pula 

oleh beberapa faktor. 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan program 

supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah yaitu: 

a. Lingkungan tempat sekolah itu berada, 

b. Besar kecilnya sekolah yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah, 

                                                           
45M. Ngalim Purwanto 2009, Op.Cit. h. 117 
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c. Tingkatan dan jenis sekolah, 

d. Keadaan guru-guru dan pegawai yang tersedia, 

e. Kecakapan dan keahlian kepala sekolah itu sendiri.
46

 

11. Indikator Supervisi Akademik 

Terdapat tiga indikator dalam melakukan supervise akademik, yaitu: 

a. Perencanaan Supervisi Akademik 

b. Pelaksanaan Supervisi Akademik 

c. Evaluasi dan Tindak Lanjut Supervisi Akademik.
47

 

 

B. Kinerja Guru 

1. Pengertian Kinerja  

Mulyasa menyatakan bahwa kinerja adalah “output drive from processes, 

human or otherwise”. Kinerja merupakan hasil atau kelurahan dari suatu proses. 

Dikatakan lebih lanjut oleh Mulyasa bahwa kinerja atau performace dapat 

diartikan sebagai prestasi kerja, pencapaian kerja, hasil-hasil kerja atau unjuk 

kerja. 

Kinerja merupakan suatu konsep yang bersifat universal yang merupakan 

efektifitas operasionl suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya 

berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena 

organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka kinerja sesungguhnya 

merupakan perilaku manusia dalam menjalankan perannya dalam suatu 

                                                           
46Ibid. h. 118  
47Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta:Raja Wali Pers, 2014), h. 261  
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organisasi untuk memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar 

membuahkan tindakan serta hasil yang diinginkan.
48

 

2. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Malthis dan Jackson faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

individu tenaga kerja, yaitu: 

a. Kemampuan mereka 

b. Motivasi 

c. Dukungan yang diterima 

d. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan 

e. Hubungan mereka dengan organisasi.
49

 

Sedangkan menurut Mulyasa sedikitnya terdapat sepuluh faktor yang 

dapat meningkatkan kinerja guru, baik faktor internal maupun eksternal yaitu: 

a. Dorongan untuk bekerja, 

b. Tanggung jawab terhadap tugas,  

c. Minat terhadap tugas, 

d. Penghargaan terhadap tugas, 

e. Peluang untuk berkembang, 

f. Perhatian dari kepala sekolah, 

g. Hubungan interpersonal dengan sesama guru, 

h. MGMP dan KKG, 

i. Kelompok diskusi terbimbing serta 

j. Layanan perpustakaan.
50
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Selanjutnya pendapat lain juga dikemukakan oleh Surya tentang faktor 

yang mempengaruhi kinerja guru. Faktor mendasar yang terkait erat dengan 

kinerja profesional guru adalah kepuasan kerja yang berkaitan erat dengan 

kesejahteraan guru. Kepuasan ini dilatabelakangi oleh faktor-faktor sebagai 

berikut: 

a. Imbalan jasa, 

b. Rasa aman, 

c. Hubungan antar pribadi, 

d. Kondisi lingkungan kerja, 

e. Kesempatan untuk pengembangan dan peningkatan diri.
51

 

 

3. Membantu guru dalam memecahkan masalah-masalah pribadi yang 

berpengaruh terhadap kualitas kerja 

Sebagaimana manusia biasa guru-guru sering mempunyai masalah-

masalah pribadi. Masalah pribadi berpengaruh besar terhadap ketenangan kerja. 

Ada berbagai sumber sebab yang menyebabkan guru-guru punya problem 

pribadi. 
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a. Karena faktor kesehatan (baik jasmani maupun rohani) 

Guru dirumah masih berpikir terhadap keadaan siswanya disekolah, yang 

bodoh, yang nakal. Pengaruh pikiran ini mengganggu guru sehingga 

wajah guru sering pudar. Di samping itu gaji yang tidak mencukupi juga 

membeeri pengaruh terhadap kesehatan tubuhnya. 

b. Karena faktor ekonomi. 

Apabila seseorang terpenuhi kebutuhan keuangan rumah tangganya maka 

ia akan lebih merasa aman, tenang, dan memiliki hubungan-hubungan 

sosial dengan orang lain. Tetapi bilamana ekonomi  rumah tangganya 

tidak terpenuhi, maka guru tidak akan tenang bekerja.  

c. Karena faktor sosial guru di  masyarakat.  

Masyarakat sekarang ini mengukur status sosial dari segi uang dan harta. 

Seseorang punya status sosial dari segi uang dan harta. Seseorang punya 

status sosial tinggi kalau dia orang kaya atau punya kedudukan. Guru 

termasuk kelompok orang yang gajinya kecil. Masyarakat tidak melihat 

guru sebagai jabatan terhormat lagi, tetapi sebagai penjual ilmu. 

Akibatnya guru dipandang rendah oleh masyarakat.
52
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4. Kinerja guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar 

Menurut Muji Hariani dan Neong Muhajir terdapat sejumlah kinerja 

(performance) guru/staf pengajar dalam melaksanakan proses belajar mengajar, 

yang populer di antara model-model tersebut diantaranya adalah “model Rob 

Norris, model Oregon dan model Stanford”. Ketiganya terkenal dengan sebutan 

Stanford Teacher of Appraisal Competence (STAC). Berikut ini akan 

dikemukakan secara singkat deskripsi model tersebut.
53

 

a. Model Rob Norris 

Pada model ini ada beberapa komponen kemampuan mengajar yang perlu 

dimiliki oleh seorang staf pengajar/Guru yakni: 

1) Kualitas-kualitas personal dan profesional 

2) Persiapan pengajaran 

3) Perumusan tujuan pengajaran 

4) Penampilan guru dalam mengajar di kelas 

5) Penampilan siswa dalam belajar, dan 

6) Evaluasi. 

b. Model Oregon 

Menurut model ini kemampuan mengajar dikelompokkan menjadi lima 

bagian yaitu: 

1) Perencanaan dan persiapan mengajar  
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2) Kemampuan guru dalam mengajar dan kemampuan siswa dalam 

belajar 

3) Kemampuan hubungan interpersonal yang meliputi hubungan dengan 

siswa, supervisor dan guru sejawar, dan 

4) Kemampuan hubungan dengan tanggung jawab profesional.
54

 

c. Model Stanford 

Model ini membagi kemampuan mengajar dalam lima komponen, tiga 

dari lima komponen tersebut dapat diobservasi di kelas meliputi 

komponen tujuan, komponen guru mengajar, dan komponen evaluasi. 

Bila diperhatikan komponen-komponen pada setiap model, ada pula 

persamaan-persamaannya, hanya penempatan urutan komponen saja yang 

berbeda.
55

 

Pelaksanakan proses belajar mengajar di kelas, diarahkan pada 

aspek-aspek yang termasuk pada kompetensi profesional yang 

ditampilkan oleh “pengajar” dalam PBM antara lain: menggunakan 

metode, media dan bahan pengajaran, mendorong dan menggalakan 

keterlibatan siswa dalam pengajaran, dan melaksanakan evaluasi 

pengajaran siswa dalam proses belajar mengajar. 

a. Menggunakan metode pembelajaran; 

Penggunaan suatu metode mengajar yang efektif harus berdasarkan 

tujuan khusus yang hendak dicapai. Demikian pula kesesuaiannya 
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dengan bahan pelajaran. Antara tujuan, bahan dan metode dituntut 

adanya keserasian. Karena menurut salah satu prinsip 

pengembangan kurikulum dan pengajaran. Oleh karena itu, para 

pengajar yang terdidik penuh di dalam tugasnya akan memiliki 

keterampilan menggunakan segala teknik penunjang yang mungkin 

diwujudkan dengan tujuan pengajaran dan bahan pelajaran dalam 

rangka mencapai titik kuluminasi pendidikan pada umumnya, 

proses belajar mengajar khususnya.
56

 

Secara umum, pemilihan suatu metode mengajar dipengaruhi 

oleh tujuan intruksional. Hal ini dapat mencakup: 

1) Penerimaan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, prinsip, 

2) Aplikasi pengetahuan atau penerimaan keterampilan dan  

3) Tujuan yang bersifat efektif atau motivasional yaitu 

berhubungan dengan pengembangan atau perubahan sikap 

atau perasaan. 

Faktor yang mempengaruhi pemilihan metode mengajar 

adalah keadaan siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. 

Setiap guru harus menyadari bahwa setiap kenyataan bahwa 

senantiasa terdapat perbedaan-perbedaan individidu di kalangan 

para siswanya.
57
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b. Menggunakan alat pengajaran; 

Alat pengajaran adalah segala alat yang dapat menunjang 

keefektifan dan efensiensi pengajaran. Alat pengajaran sering pula 

diartikan oleh sebagian orang dengan istilah Sarana atau Sarana 

Pengajaran. Alat pengajaran ini dapat mempengaruhi tingkah laku siswa 

sebab alat pengajaran tersebut juga termasuk bagian dari sumber 

pengajaran. 

Alat pengajaran ada yang bersifat umum, dapat digunakan dalam 

berbagai bidang study, ada pula yang dibuat khusus untuk bidang study 

tertentu. 

Pada dasarnya penggunaan alat pengajaran tidak terlepas dari 

prinsip dan kriteria pemilihan, yaitu: 

1) Adanya kejelasan dan ketegasan tujuan pemilihan, apakah alat yang 

akan dipilih itu untuk alat bantu mengajar guru atau alat bantu 

belajar siswa. 

2) Adanya keharusan pemahaman tentang karakteristik alat 

pengajaran, baik dari segi pembuatan, fungsinya, dan cara 

penggunaannya oleh guru atau pemilih alat. 

3) Adanya berbagai alat pengajaran yang dapat di perbandingkan.
58

 

c. Menggunakan media pembelajaran 
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Fungsi media dalam proses belajar mengajar tidak hanya sebagai 

alat yang digunakan oleh guru, tetapi juga mampu mengkomunikasikan 

pesan kepada peserta didik. Pada dasarnya fungsi media adalah 

menumbuhkan motivasi peserta didik, dapat mengingat pelajaran dengan 

mudah, peserta menjadi aktif dalam merespon, memberi umpan balik 

dengan cepat, mendorong peserta didik untuk melaksanakan kegiatan 

praktek dengan tepat. 

d. Bahan pembelajaran 

Bahan atau materi pelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan 

taksonomi Bloom cs mengenai tujuan pendidikan yakni ranah (domain) 

kognitif, afektif, dan psikomotor). Ketiga ranah tersebut dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Ranah Kognitif 

a) Pengetahuan, merupakan kemampuan untuk mengingat materi 

pelajaran yang sudah dipelajari dari fakta-fakta.Aspek ini 

merupakan hasil belajar yang paling rendah. 

b) Pemahaman, kemampuan untuk menterjemahkan, 

menginterpretasi, dan menghubungkan di antara fakta atau 

konsep. Tingkat pemahaman ini meliputi tiga unsur, yakni: 

penterjemah, penafsiran, dan ekstrapolasi. 
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c) Penerapan, adalah kemampuan untuk menseleksi atau memilih 

suatu konsep, hukum, dalil aturan secara tepat untuk diterapkan 

dalam suatu bidang. 

d) Analisis, kemampuan untuk menguraikan ke dalam unsur-unsur 

atau bagian-bagian, sehingga jelas hirarkhinya dan atau 

susunannya. Analisis ini terdiri atas tiga unsur yakni: analisis 

mengenai unsur, analisis mengenai hubungan, dan analisis 

mengenai prinsip organisasi. 

e) Sintesis, kemampuan untuk menyatukan unsur-unsur ke dalam 

bentuk keseluruhan. Sintesis digolongkan menjadi tiga unsur, 

yakni: memproduksi suatu komunikasi yang unik dan khas, 

memproduksi suatu rencana, dan pembentukan seperangkat 

hubungan abstrak. 

f) Evaluasi, kemampuan untuk memberikan keputusan tentang nilai 

berdasarkan suatu dalil ataupun hukum. Evaluasi terdiri atas dua 

unsur, yakni: pertimbangan dalam suatu kebenaran intern yang 

dapat diterima, pertimbangan dalam rangka kriteria eksteren.
59

 

2) Ranah Afektif 

Ranah afektif yang dikembangkan oleh Krathwohl, Bloom, 

dan Masia yang dikutip oleh S. Nasution, garis besarnya sebagai 

berikut: 
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a) Menerima menaruh perhatian, ada kepekaan terhadap adanya 

kondisi, gejala, keadaan, atau masalah tertentu, dalam bentuk: 

kesadaran, kerelaan untuk menerimanya, dan mengarahakn 

perhatian. 

b) Merespons, memberi reaksi terhadap suatu gejala secara 

terbuka, melakukan sesuatu sebagai respons terhadap gejala 

itu, dengan cara: merespons secara diam-diam, bersedia 

merespons, dan merasa kepuasan dalam merespons. 

c) Menghargai, memberi penilaian atau kepercayaan kepada 

suatu gejalan yang cukup konsisten. 

d) Organisasi, mengembangkan nilai-nilai sebagai sistem, 

termasuk hubungan antar nilai-nilai dan tingkat prioritas nilai-

nilai itu. 

e) Karakteristik suatu nilai atau perangkat nilai-nilai.
60

 

3) Ranah Psikomotor 

Salah satu tujuan yang penting ialah membantu siswa agar 

sanggup memecahkan masalah taraf tinggi, maka keterampilan 

berfikir harus dijadikan inti pokok kurikulum.
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5. Kinerja dalam Persfektif Islam 

Islam memerintahkan manusia untuk senantiasa bekerja sebagai hak 

dan kewajiban individu, islam juga megajarkan kepada manusia untuk bekerja 

sama secara optimal dengan mengerahkan seluruh kemampuan, keterampilan, 

potensi serta pengalaman yang dimilikinya untuk mewujudkan kinerja yang 

baik dan menjadi manusia yang bermanfaat. Sebagaimana firman Allah SWT 

dalam Q.S. At-Taubah Ayat 105: 

يِِم ٱۡىَغۡيِب َوٱىَشهََٰ  ًَٰ َعَٰ وَن إِىَ فَيُىَبِّئُُنم َذِ  َوقُِلِۡعَميُىْا فََسيََري ٱّلَلُ َعَميَُنۡم َوَرُسىىًُُۥ َوٱۡىُمۡؤِمىُىَنۖٗ َوَستَُردُّ

 ٥٣١بَِمب ُمىتُۡم تَۡعَميُىَن 
Artinya:Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan 

yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan. (At-Taubah :105)
62

 

 

Sesuai firman Allah SWT diatas, bahwa bekerja itu merupakan sesuatu 

yang mulia dan menjadi kewajiban bagi setiap manusia, sehingga diharapkan 

akan tercapai peningkatan kinerja. Begitu juga dengan tugas guru, guru harus 

melakukan proses pembelajaran dengan baik, sehingga akan tercapai tujuan yang 

diharapkan dan meningkatkan kinerja guru. 

6. Makna Guru 

Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak 

didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan 
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pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal. 

Tetapi bisa juga di masjid/ mushola, di rumah, dan sebagainya. 

a. Persyaratan guru 

1) Takwa kepada Allah SWT. Guru sesuai dengan tujuan ilmu pendidikan 

Islam, tidak mungkin mendidik anak didik agar bertakwa kepada 

Allah, jika ia sendiri tidak bertakwa kepada-Nya. Sebab ia adalah 

teladan bagi anak didiknya sebagaimana Rasulullah saw. Menjadi 

teladan bagi umatnya. 

2) Berilmu.  

3) Sehat jasmani. 

4) Berkelakuan baik.
63

 

b. Tanggung jawab guru 

Guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan 

kehidupan anak didik. Pribadi susila yang cakap adalah yang diharapkan 

ada pada diri setiap anak didik.  

Menjadi tanggung jawab guru untuk memberikan sejumlah norma 

itu kepada anak didik agar tahu mana perbuatan yang susila dan asusila, 

mana perbuatan yang bermoral dan amoral. Semua norma itu tidak mesti 

harus guru berikan ketika di kelas, di luar kelas pun sebaiknya guru 

contohkan melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Pendidikan 

dilakukan tidak semata-mata dengan perkataan, tetapi dengan sikap, 

tingkah laku, dan perbuatan. 
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c. Tugas guru 

Guru adalah figur seorang pemimpin. Guru adalah sosok arsitektur 

yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru mempunyai 

kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik 

menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Guru 

bertugas mempersiapkan manusia susila yang cakap yang dapat  

diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara.
64

 

 

7. Indikator Kinerja Guru 

a. Perencanaan guru dalam program kegiatan pembelajaran 

Tahap perencanaan guru dalam kegiatan pembelajaran adalah tahap yang 

akan berhubungan dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar. 

Kemampuan guru dalam hal ini dapat dilihat dari cara atau proses 

penyusunan program kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

b. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dikelas adalah inti penyelenggaraan pendidikan 

yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan media 

dan sumber belajar, serta penggunaan metode dan strategi pembelajaran. 

Semua itu merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang dalam 

pelaksanaannya menuntut kemampuan guruuu secar optimal. 

1) Pengelolaan kelas 
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2) Penggunaan media dan sumber belajar 

3) Penggunaan metode pembelajaran 

c. Evaluasi/ penilaian pembelajaran 

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan untuk 

mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses 

pembelajaran yang telah dilakukan.
65

 

 

8. Kerangka Pikir 

Business Research mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor 

yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Kerangka piker yang 

baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variable yang akan 

diteliti.
66

 

Kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam 

melaksanakan kepemimpinannya seperti: mengadakan kunjungan kelas, 

mengadakan kunjungan observasi, membimbing guru-guru tentang cara-cara 

mempelajari pribadi siswa atau mengatasi problem yang dialami siswa, 

membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan 

kurikulum sekolah, mengadakan pertemuan dan rapat, mengadakan penataran-

penataran, sangat jelas bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam 

kepemimpinan kepala sekolah akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan 

gairah kerja atau kinerja para guru-gurunya, sehingga mereka semangat untuk 
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melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh tanggung jawab, 

disiplin dan pengabdian yang tinggi. 

Guru yang professional adalah guru yang berkompeten, yaitu memiliki 

keahlian khusus di bidangnya dan wawasan yang luas, menguasai materi 

pelajaran yang akan disampaikannya dikelas, memahami dan mampu 

melaksanakan proses pembelajaran adalah dalam kemampuan menyusun rencana 

pembelajaran, diharapkan seorang guru yang professional dapat menguasai 

materi yang akan diajarkan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah 

disusun sebelum pembelajaran. 

Banyak upaya yang biasa dilakukan oleh guru untuk meningkatkan hasil 

belajar siswanya, salah satunya dengan mengevaluasi hasil belajar siswanya, 

karena dengan mengevaluasi belajar siswanya seorang guru diharapkan dapat 

menilai dari tingkat kemampuang siswanya. 

Adapun kerangka piker dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Variable (X)       Variabel (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Supervisi   

Kepala Sekolah 
 

Kinerja Guru 

Deskripsi Teori 

Analisis Kritis 

Deskripsi Teori 

Analisis Kritis 

Perumusan 

Hipotesis 

 

Kerangka Berpikir 

Kesimpulan 
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9. Hipotesis Penelitian 

Berasal dari kata “hypo” yang berarti “di bawah” dan “thesa” yang berarti 

“kebenaran”. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang 

kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoretis yang 

diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan suatu jawaban 

sementara atas pertanyaan penelitian.
67

 

Berdasarkan pendapat diatas penulis mengemukakan bahwa hipotesis 

adalah dugaan sementara terhadap kajian yang akan diteliti untuk mengetahui 

kebenaran kajian yang telah diteliti. 

Adapun hipotesis penelitian ini adalah: 

a. Ho: Tidak Ada Pengaruh supervisi kepala sekolah Terhadap kinerja guru 

di SMP Muhammadiyah 2 Wonosobo kabupaten Tanggamus. 

b. Ha: Ada Pengaruh supervise kepala sekolah Terhadap kinerja guru di 

SMP Muhammadiyah 2 Wonosobo kabupaten Tanggamus. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan dalam 

mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelititan ini. Maka, tidak terlepas dari 

metode yang akan dipakai. Penelitian ini mengunakan metode angket dalam 

pengumpulan data instrument yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 

angket supervise kepala sekolah serta angket kinerja guru. 

Metode adalah “cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan”. Menurut pendapat 

lain penelitian adalah “sebagai usaha menemukan, mengembangkan, dan 

menguji suatu pengetahuan, usaha-usaha yang dilakukan dengan cara 

menggunakan metode-metode ilmiah”.
68

 

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa metode penelitian 

adalah cara yang dilakukan seseorang untuk melakukan, mengembangkan dan 

menguji sesuatu dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Adapun jenis 

desain dan alat yang digunakan dalam penelitian ini: 
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1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau survey, dimana 

penelitian ini dilakukan di dalam lokasi SMP Muhammadiyah 2 

Wonosobo dengan mengambil data-data yang mengenai Supervise 

Kepala Sekolah dengan Kinerja Guru. 

b. Sifat penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif 

kuantitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan kondisi nyata di 

lapangan. Menurut Sugiyono, penelitian kuantitatif adalah data yang 

berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan.
69

 

2. Desain Penelitian 

Penelitian ini digolongkan dalan penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif 

merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan atau pengaruh 

sebab akibat yaitu hubungan atau pengaruh variable bebas terhadap variable 

terikat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan Supervisi Kepala 

Sekolah terhadap Kinerja Guru di SMP Muhammadiyah 2 Wonosobo. 

3. Alat Pengumpulan Data 

a. Angket/Kuesioner  

Yang dimaksud dengan angket/kuesioner adalah “suatu daftar pertanyaan 

yang berisikan suatu rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu hal atau 
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bidang untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari reponden. 

Penyebaran kuesioner dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lebih 

konkrit.
70

 

Jadi menurut penulis angket/kuesioner adalah pengumpulan data dengan 

menggunakan selembar pertanyaan yang disebar untuk para responden. 

Jenis-jenis angket: 

1) Angket secara langsung 

Angket langsung adalah jika pertanyaan dikirimkan langsung 

kepada orang yang ingin diminta pendapat, keyakinannya atau 

dimintai menceritakan tentang keadaan dirinya sendiri. 

2) Angket secara tidak langsung 

Kuesioner tidak langsung adalah jika pertanyaan dikirim kepada 

seseorang yang dimintai menceritakan tentang keadaan orang lain.
71

 

Dalam hal ini penulis menyebar angket secara tidak langsung 

ditujukan kepada guru dan kepada Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 

2 Wonosobo. Diajukan untuk mengambil data sampel dari keseluruhan 

populasi. 

b. Wawancara/ Interview 

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan 

pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dalam 

                                                           
70Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 1993), h. 173 
71Sutrisno Hadi, Metodologi research, (Yogyakarta, Andi Offset, 2001), h. 70 
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wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara si pencarai 

informasi (interviewer) dan sumber informasi (interview).
72

 

Jenis-jenis interview ada tiga macam, yaitu: 

1. Interview tak Terpimpin  

Interview tak Terpimpin adalah proses wawancara dimana 

interview tidak sengaja mengarahkan Tanya jawab pada pokok-

pokok persoalan dari focus penelitian dengan orang yang 

diwawancarai. 

2. Interview Terpimpin  

Interview Terpimpin adalah wawancara yang menggunakan 

panduan pokok-pokok masalah yang diteliti. 

3. Interview Bebas Terpimpin 

Interview Bebas Terpimpin adalah kombinasi antara interview tak 

terpimpin dan interview terpimpin. Jadi pewawancara hanya 

membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya 

dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, 

pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai 

apabila ia menyimpang.
73

 

Jenis interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas 

terpimpin, yaitu penulis membawa kerangka pertanyaan untuk diajukan 
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keresponden guna untuk mencari data-data yang diperlukan. Dalam hal 

ini penulis akan mewawancarai Kepala Sekolah, dan Dewan Guru di 

SMP Muhammadiyah 2 Wonosobo. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan, transkip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, lengger, agenda dan sebagainya.
74

 

Jadi, dokumentasi adalah suatu teknis pengumpulan data atau 

keterangan Melalui dokumen yang sudah tersedia yang berhubungan 

dengan .penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data 

tentang gambaran umum yang berkaitan dengan penelitian yakni 

kehadiran guru, absensi guru, program pembinaan guru. 

Data yang akan dikumpulkan melalui metode dokumentasi ini 

adalah daftar table keadaan guru, murid, sarana dan prasara, profil 

sekolah. 

Metode penelitian ini menggunakan metode survey dengan 

menggunakan sampel dan populasi. 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian.
75

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam 

suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan atau wilayah generalisasi yang 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang 

lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek 

atau obyek itu.
76

 

Berdasarkan pendapat tersebut populasi adalah keseluruhan obyek yang 

akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan Dewan 

Guru, yang berjumlah 15 orang. 

2. Sampel 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

nonprobability samplingyaitu teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsure atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel, dalam hal ini teknik yang digunakan 

adalah sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota 

                                                           
75Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), h. 108  
76Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidika: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 
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populasi digunkan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan jika jumlah populasi 

relative kecil, kurang dari 30 orang, atau peneliti ingin membuat generalisasi 

dengan kesalahan yang sangat kecil.
77

 

 

C. Devinisi Operasonal Penelitian 

Definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan makna variable 

yang sedang diteliti. Masri.S memberikan pengertian tentang definisi operasional 

adalah unsure penelitian yang memberitahukan cara mengukur suatu variable. 

Dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan 

carannya mengukur suatu variable. 

Berikut ini definisi operasional variable penelitian dan indicator supervise 

kepala sekolah dan kinerja guru adalah sebagai berikut: 

1. Supervise Kepala Sekolah (X) dalam penelitian ini adalah suatu aktivitas 

pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah secara terencana untuk 

membantu para guru dalam melaksanakan pekerjaannya agar dapat 

berjalan secara efektif dan sesuai dengan apa yang diharapkan, dalam hal 

ini yaitu tercapainya peningkatan kinerja para guru dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran, melaksanakan aktivitas pekerjaan untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan sekolah. Indikator supervisi kepala sekolah yaitu 

Tahap pertemuan awal, Tahap obervasi kelas, Tahap pertemuan umpan 

balik. 
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2. Kinerja Guru (Y) adalah kemampuan dan keberhasilan guru dalam 

melaksanakan tugas-tugas pembelajaran,
78

 yang ditunjukan dengan 

beberapa indicator yaitu: (a) perencanaan guru dalam program kegiatan 

pembelajara (b) pelaksanaan kegiatan pembelajaran (c) evaluasi/penilaian 

pembelajaran. 

a. Indikator Penelitian 

1) Supervisi Kepala Sekolah 

Table 3.1 

Kisi-Kisi Instrumen Variabel Supervisi Akademik  Kepala Sekolah (X) 

Variabel Indikator Supervisi Kepala Sekolah Item Soal 

Supervise 

Akademik kepala 

sekolah (X) 

1. Perencanan Supervisi Akademik 1-7 

2. Pelaksanaan supervise akademik 8-17 
3. Evaluasi dan tindak lanjut supervise 

akademik 
17-21 

 

2) Kinerja Guru  

Tabel 3. 2 

Kisi-Kisi Variabel Kinerja Guru (Y) 

Variable Indikator Kinerja Guru Item Soal 

Kinerja Guru (Y) 1. Perencanaan guru 

dalam program 

kegiatan pembelajaran 

1. 1-6 

 

 

2. Pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran 

2. 7-13 

 

3. Evaluasi/penilaian 

pembelajaran. 

3. 14-19 
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D. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Menurut Purwanto, Validitas merupakan kemampuan alat ukur untuk 

mengukur secara tepat keadaan yang diukurnya.
79

 Lebih lanjut Sugiyono 

mengemukakan, bahwa agar data yang diperoleh tepat/ sesuai dengan apa yang 

seharusnya diukur maka perlu dilakukan uji validitas.
80

Untuk mengetahui 

validitas (kesahihan) terhadap instrument pengumpulan data yang digunakan 

untuk menjaring data perlu dilakukan uji validitas. 

Pengujian validitas dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 15 

responden, dimana kuesioner berisi 21 butir pertanyaan untuk supervise kepala 

sekolah dan 19 butir pertanyaan untuk kinerja guru, hasil jawaban responden 

diolah menggunakan bantuan Microsoft Exel dan bantuan program software 

SPSS dengan mengunakan uji korelasi Product Moment Pearson dan skala 

Alpha Cronbach, dikatakan valid jika nilai koefiseien korelasi ProductMoment > 

0,3 dan dikatakan reliable jika nilai alpha >0,60. 

2. Uji Reliabilitas 

Secara umum, Reliabilitas diartikan sebagai sesuatu hal yang dapat 

dipercaya atau keadaan dapat dipercaya. Dalam statistik SPSS Uji Reliabilitas 

berfungsi untuk mengetahui tingkat kekonsistensian alat ukur yang digunakan 

oleh peneliti sehingga alat ukur tersebut dihandalkan, walaupun penelitian 

dilakukan berulangkali dengan alat ukur yang sama. Reliabilitas adalah sejauh 

                                                           
79Purwanto,  metodelogi kuantitatif untuk psikolog dan pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka 
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80Sugiyono 2009, Op. Cit. h. 172-174 
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mana hasil pengukuran dari suatu instrument mewakili karakteristik yang diukur. 

Sedangkan untuk menghitung reliabilitas jika nilai ra> 0,6 maka dikatakan 

keseluruhan data tersebut sudah reliable. Jika uji reliable dengan metodologi 

Alpha Cronbach (ra) menunjukan nilainya (ra < 0,6), maka dikatakan instrument 

penelitian tersebut tidak reliable.
81

 

E. Uji Persyaratan Analisis 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

bariabel terikat dengan variable bebas keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Dengan uji normalitas akan diketahui sampel yang 

diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Apabila 

pengujian normal, maka hasil perhitungan statistic dapat digeneralisasikan 

pada populasinya. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan SPSS 24. Dalam penelitian ini uji normalitas digunakan uji 

Kolomogorov smirnov, kriterianya adalah signifikan untuk uji dua sisi 

hasil perhitungan lebih besar dari 0,05 berarti distribusi normal. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas berfungsi untuk menentukan varian dari dua data atau 

lebih 

a. Jika nilai signifikasi atau nilai probalitas < 0,5 maka dikatakan bahwa 

varian dari dua kelompok populasi data adalah tidak sama 
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b. Jika nilai signifikasi atau nilai probalitas > 0,5 maka dikatakan bahwa 

varian dari dua kelompok populasi data adalah sama. 

Uji homogenitas berfungsi untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

populasi tersebut (kelompok eksperimen dan kelompok control) homogen 

atau hetrogen.
82

 Uji homogenitas ini dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan program SPSS 24. 

3. Uji Hipotesis 

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang 

kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoretis yang 

diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan suatu jawaban 

sementara atas pertanyaan penelitian.
83

 

Berdasarkan asumsi-asumsi dan paparan diatas, maka penyusun 

merumuskan hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut: 

Ho : Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara Supervisi Kepala 

Sekolah (Variabel bebas) terhadap kinerja guru (Terikat) jika nilai p-

value ≥ 0.05 

Ha : Adanya pengaruh yang signifikan antara Supervisi Kepala Sekolah 

(Variabel bebas) terhadap Kinerja Guru (Terikat) jika nilai p-value ≤ 

0.05 

 

 

                                                           
82Ibid., h. 249 
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F. Tekhnik Analisi Data 

Penelitian ini menggunakan metode angket dalam pengumpulan data. 

Instrument yang digunakan dalam pengumpulan data adalah angket supervise 

kepala sekolah serta angket kinerja guru. Skala pengukuran yang digunakan 

pada kuesioner adalah skala likert. Pada dasarnya, skala likert berisi 5 pilihan 

jawaban terhadap pernyataan-pernyataan (statement) atau pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, antara lain: selalu, sering, kadang-

kadang, jarang, tidak pernah. Sebelum dianalisis data, terlebih dahulu 

diadakan uji instrument dengan menggunakan rumus validitas dan 

reliabilitasnya. Untuk menguji validitas butir digunakan teknik atau rumus 

korelasi Pearson’s Poroduct Moment  melalui program SPSS 16 dan SPSS 24. 

 

1. Analisis Regresi Sederhana 

Analisis hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh supervise kepala 

sekolah terhadap kinerja guru di SMP Muhammadiyah 2 Wonosobo, 

dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan formula 

sebagai berikut: 

y =a +b X 

Keterangan: y =prediksi pengaruh supervise kepala sekolah 

a =konstata 

b =koefesien regresi 
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X =kinerja guru
84

 

 

Selanjutnya ditentukan koefisien (R
2
) dan koefisien korelasi 

(R). koefisien determinasi digunakan untuk menunjukan persentase 

pengaruh semua variable independen terhadap nilai variable dependen, 

sedangkan koefisien korelasi menunjukan hubungan yang terjadi dari 

semua variable independen terhadap variable dependen. Adapun 

perhitungan analisis regresi linier sederhana tersebut, peneliti 

menganalisisnya dengan bantuan SPSS 24. 

2. Uji pengaruh 

Untuk melihat uji pengaruh supervise kepala sekolah terhadap 

kinerja guru berdasarkan analisis data antara variable supervise kepala 

sekolah dengan kinerja guru di SMP Muhammadiyah 2 Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus. 

Dengan melihat seberapa besar pengaruh supervise kepala 

sekolah terhadap kinerja guru, maka berpedoman pada table dibawah 

ini.  
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Tabel 3.3 

Makna Koefisien Korelai product Moment
85

 

Angka Korelasi Makna 

0.800-1.000 Sangat Tinggi 

0.600-0.800 Tinggi 

0.400-0.600 Cukup 

0.200-0.400 Rendah 

0.000-0.200 Sangat Rendah 

 

3. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah ukuran (besaran) yang menyatakan tingkat 

kekuatan hubungan dalam bentuk persen (%). Selain itu koefisien 

determinasi merupakan besaran untuk menunjukan seberapa besar 

persentase keragaman variable terikat (Y) yang dapat dijelaskan oleh 

keragaman variable (X) atau dengan kata lain seberapa X dapat 

memberikan konstribusi terhadap Y.
86

 

Nilai koefisien determinasi dapat ditentukan dengan rumus: 

KP = r
2
 x 100 % 

Keterangan: 

KP =koefisien determinasi 

R  =koefisien korelasi.
87

 

 

 

 

                                                           
85Surapranata, Analisis Validitas Reabilitas dan Interprestasi Hasil Tes, (Bandung:Remaja 

Rosda Karya, 2009) h. 59 
86Andi Supangat, Statistika(Jakarta: Prenada Media Group, 2007) h. 349-350 
87Ibid., h. 228 



68 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMP Muhammaadiyah 2 Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus 

SMP Muhammadiyah 2 Wonosobo berdiri pada tanggal 1 Juli 1983, 

proses pembelajaran secara resmi dilaksanakan pada hari Senin –  16 Syawal 

1403 Hijriyah tepatnya tanggal 27 Juli 1983. sebagai bagian dari persyarikatan 

Muhammadiyah maka SMP Muhammadiyah 2 Wonosobo tidak bisa dilepaskan 

dari Muhammadiyah yang merupakan lembaga pendidikan milik 

Muhammadiyah atau amal usaha Muhammadiyah(AUM). Mengapa disebut SMP 

Muhammadiyah 2 Wonosobo, angka dua (2) didasarkan urutan berdirinya 

Sekolah di Kecamatan Wonosobo dan itu ditentukan oleh Majlis Pendidikan dan 

Pengajaran Cabang (MAPENCAB Muhammadiyah Wonosobo). Sejak awal 

berdiri SMP Muhammadiyah 2 Wonosobo terus diperjuangkan para Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah dengan pengelola amal usaha Muhammadiyah hingga 

berkembang sampai saat ini. Kepemimpinan Kepala Sekolah mulai dari awal 

berdiri sampai sekarang berjalan secara berkelanjutan meskipun tidak semuanya 

sesuai dengan harapan dan maksud perjuangan persyarikatan Muhammadiyah. 

Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) pertama kali 

bergabung dengan SMP Negeri 1 Wonosobo pada tahun 1986 dengan jumlah 15 
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Siswa, EBTANAS tahun kedua dilaksanakan pada tahun 1987 bergabung dengan 

SMP N Siring Betik dengan jumlah siswa 20. EBTANAS ketiga pada tahun 1988 

bergabung kembali dengan SMP Negeri Siring Betik dengan jumlah siswa 21, 

EBTANAS dilaksanakan mandiri 1989 dengan jumlah peserta ujian 25 siswa. 

Kepala Sekolah pertama : Drs. Azwan mulai 1983 - 1987, kedua : Drs. 

Basyirun Rifa’i mulai tahun 1987 - 1991, ketiga : Drs. Paimin mulai tahun 1991 

– 2000, keempat : Drs. Suhaimi Yusuf mulai tahun 2000 - 2005, kelima : 

Sulamdi, S.Ag mulai tahun 2005 - 2009 dan Keenam : Munir, M.Pd., mulai 

tahun 2009 – 2013, Ketujuh Hardha Syukri Yahmin, S.Pd., dipercaya 

menahkodai SMP Muhammadiyah 2 Wonosobo dari 2013 – Hingga Sekarang. 

Pada awal tahun pendidikan jumlah guru SMP Muhammadiyah 2 

Wonosobo hanya berjumlah 5 orang guru, antara lain : 

1. Drs. Paimin 

2. Drs. Azwan 

3. Drs. Basyirun Rifa’i 

4. Drs. Suhaimi Yusuf 

5. Drs. Wiyoto 

Hambatan dan tantangan yang dihadapi pada masa awal berdirinya SMP 

Muhammadiyah 2 Wonosobo tidak ringan. Berawal dari berdirinya Sekolah 

Dasar Muhammadiyah Pangkul pada 14 tahun sebelumnya, maka SMP 

Muhammadiyah 2 Wonosobo (dahulu SMP Muhammadiyah Pangkul) berdiri 

karena harapan masyarakat begitu besar untuk dapat didirikan Sekolah Tingkat 
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Pertama agar anak-anak di desa itu dapat menikmati sekolah yang dekat, maka 

dibukalah SMP Muhammadiyah Pangkul untuk menanggapi permintaan 

masyarakat kala itu. Pada awal berdiri perekrutan siswa-siswi diperoleh dari 

lulusan SD Muhammadiyah Pangkul, 2 tahun kemudian beberapa siswa-siswi 

lulusan dari Sekolah Dasar yang lain banyak yang mendaftar untuk masuk ke 

SMP Muhammadiyah 2 Wonosobo. Hambatan dan tantangan yang berat yang 

hingga saat ini dialami oleh sekolah adalah perbedaan ideologi dengan 

masyarakat sekitar terutama dalam penerapan dan praktek ibadah, sehingga ada 

beberapa tokoh masyarakat fanatik yang tidak suka dan memprovokasi dengan 

berbagai cara mulai dari mendirikan sekolah saingan, doktrinisasi ideologi dan 

lain sebagainya. Letak Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Wonosobo berada di 

depan jalan kampung menghadap ke barat jalan, arah kiri menuju jalan desa 

Banjar Sari, sedangkan arah kanan jalur utama/jalan raya Lintas Barat 

Tanggamus.Kondisi Lingkungan Sekolah Luas lahan SMP Muhammadiyah 2 

Wonosobo adalah 1723M2. Sebelah kanan, kiri, dan belakang SMP 

Muhammadiyah 2 Wonosobo adalah perumahan warga. 

2. Visi dan Misi SMP Muhammaadiyah 2 Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus 

Visi Sekolah adalah ”Terciptanya sekolah yang ramah, berkarakter, 

berakar pada budaya bangsa, dan berwawasan lingkungan, berlandaskan imtak 

dan iptek yang islami”. 
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a. Indikator pencapaian visi SMP Muhammadiyah 2 Wonosobo adalah : 

1) Baik dalam proses pembelajaran; 

2) Baik dalam perolehan Nilai Ujian Nasional; 

3) Baik dalam persaingan melanjutkan ke jenjang pendidikan 

diatasnya; 

4) Baik dalam karakter; 

5) Baik dalam aktivitas keagamaan; 

6) Baik dalam kepedulian sosial. 

b. Misi Sekolah 

Untuk mencapai visi tersebut, perlu dilakukan suatu misi berupa kegiatan 

jangka panjang dengan arah yang jelas. Berikut ini merupakan misi yang 

dirumuskan berdasarkan visi diatas. 

1) Mengembangkan organisasi sekolah yang terus belajar (Learning 

Organization); 

2) Mewujudkan pembinaan kompetensi siswa secara kompetitif; 

3) Memberdayakan potensi kecerdasan yang dimiliki oleh peserta 

didik; 

4) Meningkatkan tanggung jawab, percaya diri, dan semangat untuk 

berkompetisi pada peserta didik; 

5) Meningkatkan keterampilan, bakat, dan minat peserta didik melalui 

bimbingan ekstrakurikuler yang bermutu; 
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6) Memenuhi fasilitas sekolah yang relevan, mutakhir, dan 

berwawasan ke depan; 

7) Mewujudkan pembiayaan pendidikan yang memadai, wajar dan 

adil; 

8) Meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, percaya 

diri, solidaritas, dan semangat untuk berkompetensi pada warga 

sekolah; 

9) Memperkokoh nilai-nilai agama untuk seluruh warga sekolah; 

10) Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan 

keagamaan bagi warga sekolah. 

c. Tujuan Kultur Sekolah 

1) Mewujudkan Kegiatan pembelajaran yang mantab dan dinamis 

2) Membiasakan perilaku hidup terdidik dan berakhlak 

3) Memperkokoh nilai-nilai agama islam sesuai Al-qur’an dan Sunnah 

4) Sasaran Kultur Sekolah 

3. Keadaan Guru dan Siswa di SMP Muhammaadiyah 2 Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus 

a. Kondisi Guru  

Guru-guru di SMP Muhammadiyah 2 Wonosobo berjumlah 15 

orang, 10 Orang Berijazah S1 Kependidikan dan 1 orang berijazah D3, 

dan 4 orang Berijazah D3. dari total keseluruhan baru 1 guru yang sudah 

Tersertifikasi Pendidik. 
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b. Kondisi Siswa. 

Berdasar data yang ada, total jumlah siswa 72 orang dan peminat 

sekolah di SMP Muhammadiyah 2 Wonosobo 70% warga desa 

setempat. 

Pembelajaran di SMP Muhammadiyah 2 Wonosobo dilaksanakan 

hari Senin sampai dengan Sabtu. 

a. Hubungan Kepala Sekolah Dengan Guru 

1) Silaturrahim dan atau pengajian guru dengan pimpinan cabang 

Muhammadiyah Wonosobo 

2) Pertemuan rutin setiap triwulan 

3) Pembinaan Amal Usaha Muhammadiyah dengan persyarikatan 

b. Hubungan Guru Dengan Guru 

1) Melaksanakan Kegiatan melalui MGMP 

2) Membina musyawarah lintas mata pelajaran 

3) Kunjungan antar sekolah/antar guru mapel 

c. Hubungan Guru dengan siswa 

1) Membina kesepahaman dalam bentuk silaturrahim siswa dan 

guru-guru asuh 

2) Home Visit 

d. Hubungan siswa dengan siswa 

1) Kunjungan teman sakit dan keluarga yang meninggal 

2) Komunikasi antar teman sebaya/sejawat 

3) Belajar kelompok 
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4) Berorganisasi sebagai pelajar / IPM 

5) Hubungan sekolah dengan masyarakat 

6) Menjalin kerjasama melalui gotong royong dengan warga 

7) Kerjasama dengan guru mengaji dalam pengembangan MTQ 

siswa 

Table 4.1 

Berikut ini Nama-Nama Guru di SMP Muhammadiyah 2 Wonosobo 

No Nama Guru Ijazah Terakhir Guru Mata Pelajaran 

1 Desi Fitria, S.Pd S.1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

2 Eka Mayasari, S.Pd S.1Muatan Lokal Seni dan Budaya 

3 Hardha Syukri 

Yahmin, S.Pd 

S.1 Bahasa Inggris Bahasa Arab 

4 Ikhrom, S.S SMA/ sederajat Kemuhammadiyahan 

5 Jayanti Mega Ningrum, 

S.Pd 

S.1 Matematika Matematika  (umum) 

6 Khusnah, S.Pd S.1Matematika TIK 

7 Meri Eka Putri, S.Ag S.1 Pendidikan Agama Islam PKN 

8 Muslim SMA/ sederajat IPA 

9 Muslimin, S.Pd D3 Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama 

Islam 

10 Rosaida, S.Pd S.1  

11 Saipul Ikhsan, S.Pd S.1 BahasaIndonesia Bahasa Indonesia 

12 Syafroni SMA/ sederajat IPS 

13 Velly Malinda, S.Pd S.1 Pendidikan Jasmani dan 

Kesehatan 

PJOK 

14 Nurul  S.1 Komputer Kesenian  

15 Mispan SMA/ Sederajat Bahasa lampung 

 

Tabel 4.2 

Jumlah Siswa SMP Muhammadiyah 2 Wonosobo 

No Kelas Siswa Jumlah 

  L P 

1 VII 16 11 27 

2 VIII 14 14 28 

3 IX 9 6 15 

Jumlah 39 31 70 
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c. Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Tabel 4.3 

Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMP Muhammadiyah 2 

Wonosobo 

No Sarana/Prasarana Jumlah Keterangan Panjang Lebar  

1 Ruang Kelas 6 Cukup  7 7 

2 Ruang Kepala Sekolah 1 Cukup  3 4 

3 Ruang Guru 1 Baik  7 7 

4 Ruang Tata Usaha 1 Baik 7 7 

5 Ruang Lab IPA 1 Cukup 15 7 

6 Ruang Uks dan Bp 1 Cukup 15 7 

7 Ruang Osis 1 Baik 7 7 

9 Ruang Perpustakaan 1 Cukup 10 7 

10 Lapangan Bola Volly 1 Baik - - 

11 Lapangan Upacara 1 Baik - - 

12 Lapangan Badminton 1 Baik - - 

14 Lapangan Sepak Bola 1 Baik - - 

15 Kamar Mandi Guru Laki 1 Baik 3 3 

16 Kamar Mandi Guru Perempuan 1 Baik 3 3 

17 Kamar Mandi Siswa LK 1 Cukup 1.5 1.5 

18 Kamar Mandi Siswi PR 1 Cukup 1.5 1.5 

19 Gudang 1 Baik 3 3 

20 Kantin 2 Baik - - 

 

d. Keadaan Supervisi Kepala Sekolah 

1) Hubungan yang terjalin sesama guru 

Berdasarkan hasil observasi diketahuibahwa hubungan yang 

terjalin antara sesama guru sangat baik bahkan terhadap staf-staf 

lainnya yang non- guru seperti staf bagian administrasi, 

keamanan, kebersihan dan lain sebagainya. Karena dalam hal ini 

saya menerapkan system silaturahmi dan menganggap 

semuanya adalah saudara. Jadi, tidak ada perbedaan perlakuan 
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antara guru yang satu dengan yang lainnya karena semuanya 

saling menghormati dan menghargai. 

2) Cara atau langkah dalam meningkatkan supervise 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harda selaku  

sebagai kepala sekolah beliau menyatakan selalu datang setiap 

hari ke sekolah kecuali pada hari libur. Supervise merupakan 

kegiatan penting yang dilakukan oleh Kepala Sekolah, karena 

untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kinerja guru yang 

berkaitan dengan proses belajar mengajar. Untuk itu untuk 

meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat terhadap mutu 

pendidikan yang ada di sekolah SMP Muhammadiyah 2 

Wonosobo. 

3) Langkah-langkah kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja 

guru 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah beliau 

menyatakan selalu memotivasi para guru untuk melaksanakan 

tugasnya dengan baik. Beliau juga sering menyarankan kepada 

sesama guru untuk berbagi pengalaman mengajar dan selalu 

berdiskusi mengenai metode, sumber, maupun alat pelajaran 

4) Membantu guru jika memiliki kendala dalam proses belajar 

mengajar 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah beliau 

menyatakan selalu membantu para guru dalam memecahkan setiap 

permasalahan yang dihadapi di sekolah. Dan beliau juga tidak 

segan untuk bertanya terlebih dahulu kepada para guru mengenai 

kendala-kendala yang mereka hadapi dalam proses belajar 

mengajar 

e. Keadaan Kinerja Guru 

Berdasarkan hasil Observasi peneliti yang dilakukan, diketahui 

bahwa kinerja guru di SMP Muhammadiyah 2 Wonosobo cukup 

baik tapi masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih ada 

guru yang kurang mempersiapkan dirinya dengan bai seperti tidak 

membuat RPP, memberikan PR terhadap siswanya, nilai tidak 

sesuai dengan kemampuan siswanya, dan tidak memberikan 

evaluasi terhadap siswanya. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi didapatkan data 

sebagai berikut: 

1) Keaktifan mengajar dan persiapan mengajar 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SMP 

Muhammadiyah 2 Wonosobo diketahui bahwa sebagian besar 

para guru selalu aktif mengajar dan datang tepat waktu, hanya 

saja memang ada guru yang suka datang terlambat. Begitu 

juga dalam persiapan dalam mengajar. Sebagian besar guru 
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selalu membuat RPP dan ada juga memang sebagian guru 

yang jarang membuat RPP sebelum proses pembelajaran.
88

 

2) Menggunakan metode belajar yang variatif 

Menurut ibu Meri selaku guru  PKN, beliau sering 

menggunakan metode belajar yang variatif, diharapkan 

dengan metode belajar yang variatif siswa tidak akan merasa 

jenuh. Contohnya metode belajar dengan bermain kartu, 

berdiskusi dan lainnya. Sebagian besar guru juga sering 

menggunakan metode belajar yang bervariatif ketika 

melaksanakan proses pembelajaran. Beliau menegaskan 

bahwa SMP ini menggunakan proses pembelajaran PAIKEM, 

Pembelajaran, Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan.
89

 

3) Mengelola dan menilai hasil Belajar siswa dengan baik. 

Menurut Bapak Harda selaku Kepala Sekolah 

Muhammadiyah 2 Wonosobo, beliau menegaskan, tidak 

sedikit guru yang sering memberikan penilaian terhadap 

siswanya dengan tidak sesuai dengan kemampuan siswanya. 

Guru sering memberikan nilai tambahan terhadap siswanya 

yang dinilai baik, sopan dan santun, diharapkan siswa yang 

                                                           
88 Wawancara dengan Bapak Harda Syukri Yamin selaku Kepala Sekolah SMP 

Muhammadiyah 2 Wonosobo, 19 Februari 2018 
89Wawancara dengan ibu Meri, 19 Februari 2018  
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baik dapat memberikan dorongan bagi nilai siswa yang belum 

memenuhi nilai standar penilaian.
90

 

4) Memberikan treatment pembelajaran terhadap siswa 

Menurut Bapak Muslimin beliau mengakui jarang sekali 

memberikan treatment pembelajaran terhadap siswanya, 

menurut beliau siswa sangat susah sekali untuk diberikan 

treatment, padahal beliau seringkali menawarkan untuk 

memberikan pelajaran tambahan kepada siswa yang kurang 

tangkap dalam proses pembelajaran.
91

 

5) Mampu mengadakan program remedial 

Menurut Ibu Jayanti beliau sering mengadakan program 

remedial terhadap siswanya yang nilainya belum memenuhi 

standar kelulusan, menurut beliau program remedial ini sangat 

membantu siswa yang nilainya sangat kurang, tetapi ada 

sebagian guru juga yang sering tidak melakukan program 

remedial dengan memberikan nilai seadanya.
92

 

 

 

 

                                                           
9090 Wawancara dengan Bapak Harda Syukri Yamin selaku Kepala Sekolah SMP 

Muhammadiyah 2 Wonosobo, 19 Februari 2018 
91Wawancara dengan Bapak Muslimin 19 Februari 2018  
92Wawancara dengan ibu Jayanti selaku guru Matematika, 19 Februari 2018  
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B. PEMBAHASAN  

1. Uji Validitas 

Dalam uji validitas Supervisi Kepala Sekolah (X) dan Kinerja Guru (Y). 

dan tingkat pengaruhnya, penulis mengkorelasikan setiap butir pertanyaan 

dengan data jumlah nilai seluruh butir pertanyaan tiap variabelnya dengan 

menggunakan uji korelasi Product Moment Pearson, hasilnya adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Supervisi Kepala Sekolah 

 
Mean 

Correlation 

Item Uji Validitas 

soal1 3,60 ,765 VALID 

soal2 3,47 ,932 VALID 

soal3 3,47 ,932 VALID 

soal4 3,53 ,857 VALID 

soal5 3,40 ,790 VALID 

soal6 3,53 ,667 VALID 

soal7 3,47 ,932 VALID 

soal8 3,53 ,667 VALID 

soal9 3,60 ,765 VALID 

soal10 3,47 ,932 VALID 

soal11 3,47 ,932 VALID 

soal12 3,47 ,932 VALID 

soal13 3,60 ,765 VALID 

soal14 3,60 ,765 VALID 

soal15 3,47 ,932 VALID 

soal16 3,53 ,667 VALID 

soal17 3,53 ,667 VALID 

soal18 3,60 ,765 VALID 

soal19 3,53 ,667 VALID 

soal20 3,47 ,932 VALID 

soal21 3,60 ,765 VALID 
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Table 4.5 

Hasil uji Validitas Kinerja Guru 

Item Statistics 

 
Mean Corelation Item 

Uji 

Validitas 

soal1 3,53 ,729 VALID 

soal2 3,60 ,682 VALID 

soal3 3,60 ,679 VALID 

soal4 3,60 ,679 VALID 

soal5 3,73 ,692 VALID 

soal6 3,60 ,679 VALID 

soal7 3,60 ,679 VALID 

soal8 3,53 ,729 VALID 

soal9 3,60 ,682 VALID 

soal10 67,00 ,864 VALID 

soal11 3,53 ,729 VALID 

soal12 3,53 ,729 VALID 

soal13 3,73 ,911 VALID 

soal14 3,60 ,682 VALID 

soal15 3,60 ,679 VALID 

soal16 3,67 ,723 VALID 

soal17 3,53 ,729 VALID 

soal18 67,00 ,864 VALID 

soal19 3,60 ,679 VALID 

 

Setiap uji dalam statistic tentu mempunyai dasar dalam pengambilan 

keputusan sebagai acuan untuk membuat kesimpulan. Begitupula dengan uji 

validitas Product Pearson Correlation, dalam uji validitas ini, dasar pengambilan 

keputusannya adalah sebagai berikut: 

a. Jika niai r hitung ≥ r table maka alat ukur tersebut dinyatakan valid 

b. Jika nilai r hitung ≤ r table maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak valid. 
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Dari hasil uji validitas diatas ternyata koefisien korelasi semua butir 

pertanyaan lebih dari r table yaitu 0,4124 maka dengan demikian semua 

item pertanyaan tentang supervise kepala sekolah, sudah valid.
93

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala 

pengukuran) dengan demikian Reliabilitas mencangkup dua hal utama yaitu 

stabilitas pengukuran dan konsistensi internal ukuran. 

a. Uji Reliabilitas Supervisi Kepala Sekolah 

Table 4.6 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,976 21 

 

b. Uji Reliabilitas Kinerja Guru 

Tabel 4.7 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,865 19 

 

Dari hasil uji Reliabilitas di atas didapat nilai Alpha Supervisi Kepala 

Sekolah (X) sebesar 0,976 dan Kinerja Guru (Y) sebesar 0,865 dan 

kesimpulannya kuesioner yang di gunakan dalam penelitian ini dinyatakan 

reliable karena nilai Alphanya ≥ 0,60. Ini berarti bahwa alat ukur yang di 

gunakan dalam penelitian ini sudah memiliki kemampuan untuk memberikan 

hasil pengukuran yang konsisten dalam mengukur gejala yang sama. 

                                                           
93Ali Idris Soentoro, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung,Alfabeta:2015), h. 135 
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3. Uji Normalitas 

Diperoleh hasil perhitungan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-

smirnov sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

supervisi_kepal

a_sekolah 
,205 15 ,089 ,901 15 ,099 

Kinerja_guru ,156 15 ,200
*
 ,954 15 ,587 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

 

4. Uji Homogenitas 

Diperoleh hasil perhitungan uji homogenitas melalui bantuan program 

SPSS24, dengan hasil: 

Table 4.9 

ANOVA 

Kinerja_Guru   

 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 

519.267 10 51.927 9.586 .022 

Within Groups 21.667 4 5.417   

Total 540.933 14    

Berdasarkan output SPSS 24 diketahui bahwa nilai signifikansi variable 

supervise kepala sekolah (X) dan kinerja guru (Y) sebesar 0,022 ≥ 0.05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data pengaruh supervise kepala sekolah 

terhadap kinerja guru berdistribusi homogen.  
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5. Regresi Sederhana 

Table 4.10 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .727
a
 .529 .493 4.426 

a. Predictors: (Constant), Supervisi_Kepala_sekolah 

b. Dependent Variable: Kinerja_Guru 

 

Table diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi/ hubungan (R) yaitu sebesar 0,727 

dan dijelaskan besarnya pengaruh variable bebas terhadap variable terikat yang 

disebut koefisien determinasi (R2) sebesar 0,529, yang mengandung pengertian 

bahwa pengaruh variable bebas (Supervisi Kepala Sekolah) terhadap variable terikat 

(Kinerja Guru) adalah sebesar 52,9% sedangkan sisanya 47,1% dipengaruhi variable 

yang lain. 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 286.281 1 286.281 14.615 .002
b
 

Residual 254.652 13 19.589   

Total 540.933 14    

a. Dependent Variable: Kinerja_Guru 

b. Predictors: (Constant), Supervisi_Kepala_sekolah 
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Dari ouput tersebut terlihat bahwa F hitung= 14,615 dengan tingkat signifikasi 0,002 

< 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk mempredisksi variable kinerja guru. 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 21.985 12.629  1.741 .105 

Supervisi_Kepala_sekolah .625 .163 .727 3.823 .002 

a. Dependent Variable: Kinerja_Guru  

 

Pada table coefficients diatas dapat di simpulkan bahwa constata (a) adalah 21,985, 

sedang nilai supervise kepala sekolah (b) adalah 0,652, sehingga persamaan 

regresinya dapat ditulis: Y= a+ bX atau 21,985 + 0,625X 

Dalam pengambilan keputusan regresi sederhana tersebut dapat diketahui  

a. Berdasarkan nilai signifikansi: dari tabel coeffisients diperoleh nilai 

signifikasi sebesar 0,002 ≤ 0,05 sehingga disimpulkan variabel x berpengaruh 

terhadap variabel Y  

b. Berdasarkan nilai t: diketahui nilai t  sebesar 3,823 ≥ t tabel 2.160 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Ĉ 
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6. Uji Hipotesis 

Tabel 4. 11 

Correlations 

 
supervisi_kepal

a_sekolah Kinerja_guru 

supervisi_kepala_sekolah Pearson Correlation 1 ,727
**

 

Sig. (2-tailed)  ,002 

N 15 15 

Kinerja_guru Pearson Correlation ,727
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,002  

N 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

Berdasarkan hasil korelasi diatas didapatkan bahwa terdapat hubungan 

yang positif antara Supervisi Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru dengan 

koefisien pearson correlation sebesar 0,727 yang berarti pengaruh tersebut 

dengan interpretasi Tinggi. 

Dengan criteria penafsiran bahwa: jika hasil r hitung ≥ r table berarti terdapat 

pengaruh yang positif antara kedua variable, dan bila r hitung ≤ r table berarti tidak 

ada pengaruh antara kedua variable. Dari data table product moment untuk n= 15 

pada taraf signifikan 5% diketahui r tebel=0,514 dan r hitung= 0,727 sehingga r hitung 

≥ r table. 

Terletak pada makna koefisien korelasi 0.600-0.800 dengan interpretasi 

tinggi. 
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Hal ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

supervise kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMP Muhammadiyah 2 

Wonosobo kabupaten Tanggamus dalam kategori Tinggi. 

7. Koefisien Determinasi 

KP  = r
2
x100% 

=0,727
2
x100% 

=0,528x100% 

=53% 

Berdasarkan hasil koefisien determinasi diatas dapat disimpulkan 

bahwa adanya pengaruh supervise kepala sekolah terhadap kinerja guru 

sebesar 53%.   
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Setelah mengelola dan menganalisis data yang diperoleh, maka penulis 

dapat memberikan kesimpulan: 

Pengaruh supervise kepala sekolah dengan kinerja guru berdasarkan hasil 

uji korelasi diatas didapatkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara 

supervise kepala sekolah dengan kinerja guru dengan koefisien pearson 

correlation sebesar 0,727 yang berarti pengaruh tersebut Tinggi. Dengan 

koefisien determinasi sebesar 53%. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa semakin baik supervise kepala sekolah maka akan semakin baik juga 

kinerja gurunya. 

 

B. Saran 

Berkaitan dengan kesimpulan diatas, penulis dapat mengemukakan 

beberapa saran, diantaranya sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah hendaknya dapat meningkatkan profesionalisme sebagai 

seorang leader atau pemimpin yang dapat dicontoh dan diteladani oleh 

seluruh warga serta dapat mengayomi guru dan siswa. 

2. Guru hendaknya dapat mengelola dan menilai hasil belajar siswa sesuai 

dengan kemampuan siswanya, serta dapat memberikan treatment terhadap 

siswanya yang kurang bisa menangkat dalam menerima pelajaran agar 

dapat meningkatkan mutu pendidikannya dan hasil belajar para siswanya. 
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3. Hendaknya kepala sekolah dan guru dapat berkomunikasi dengan baik 

dalam meningkatkan pembelajaran disekolah serta menjalin keakraban 

terhadap siswanya sehingga dapat menumbuhkan sikap peduli antara satu 

dengan yang lain. 

4. Perlu adanya kerja sama yang erat saling membantu dan mendukung 

pelaksanaan semua kegiatan pendidikan dan kebijakan disekolah agar 

dapat mencapai tujuan pendidikan yang lebih optimal. 

 

C. Penutup 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang senantiasa 

memberi rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Ungkapan terimakasih penulis sampaikan kepada 

semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Penulis berharap 

semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan penulis sendiri. Tidak 

lupa penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 

banyak kesalahan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun guna perbaikan dimasa yang akan datang. 
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