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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan Nasional memiliki fungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk berkembangnya 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. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, 

diselenggarakanlah sebuah kegiatan belajar mengajar di dalam sekolah sebagai 

bentuk layanan pendidikan. Sekolah sering disebut dengan rumah kedua untuk 

mendapatkan Pendidikan setelah pendidikan pertama di dapat melalui 

keluarga/rumah (Kurniadin dan Machali, 2016: 115).  

Suhardan, dkk (2013:289) mengemukakan bahwa, “Sekolah merupakan 

salah satu lembaga institusi pendidikan yang berfungsi sebagai “agent of 

change”, yaitu lembaga bertugas untuk membangun peserta didik agar sanggup 

memecahkan masalah nasional dan memenangkan persaingan internasional, 

sehingga penyelenggaraan sekolah harus diorientasikan pada pembentukan 

manusia yang kompeten dan beradab. Didalam lingkungan sekolah, ada beberapa  
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komponen – komponen yang berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di 

sekolah diantaranya yaitu guru”. 

Dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, pasal 1, ayat (1) menjelaskan bahwa, “guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah”. Guru merupakan salah satu faktor penting dalam keseluruhan sistem 

pendidikan, disamping faktor lainnya. Dalam praktiknya, jabatan dan pekerjaan 

guru bukan hal yang mudah, jabatan dan pekerjaan guru memerlukan keahlian 

khusus yang tidak bisa dikerjakan oleh sembarang orang. Tugas utama seorang 

guru sebagai tenaga kependidikan di sekolah adalah menyalurkan informasi 

berupa pengetahuan yang dijadikan bekal oleh peserta didik untuk dapat 

mengikuti pendidikan ke jenjang selanjutnya. Tindakan guru dalam melaksanakan 

tugas – tugas yang diberikan inilah yang sering disebut kinerja (Mulyasa, 

2013:24). 

Casio dalam Supardi (2013: 45) menyebutkan bahwa:  

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang antara lain: 

(1) partisipasi Sumber Daya Manusia (SDM), (2) pengembangan 

karier, (3) komunikasi, kesehatan dan keselamatan kerja, (4) 

penyelesaian konflik, (5) insentif yang baik, dan (6) kebanggaan. 

Lebih lanjut Supardi (2013: 47) menjelaskan bahwa ada aspek – 

aspek lain yang dapat digunakan untuk menilai kinerja atau prestasi 

kerja diantaranya: (1) kemampuan kerja, (2) kerajinan, (3) disiplin, 

(4) hubungan kerja, (5) prakarsa, dan (6) kepemimpinan. Dalam 

menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik, kinerja seorang 

guru dipengaruhi beberapa faktor salah satunya yaitu 

kepemimpinan kepala sekolah. 

 

Mulyasa (2013:16) menjelaskan bahwa, “Kepala sekolah merupakan 

pemimpin pendidikan tingkat satuan pendidikan yang harus memiliki dasar 

kepemimpinan yang kuat. Untuk itu setiap kepala sekolah harus memahami kunci 

sukses kepemimpinan yang mencakup pentingnya kepemimpinan kepala sekolah, 

indikator kepemimpinan kepala sekolah efektif, sepuluh kunci sukses kepala 
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sekolah, motivasi sekolah yang ideal, masa depan kepemimpinan kepala sekolah, 

harapan guru terhadap kepala sekolah, dan etika kepemimpinan kepala sekolah”. 

Wahjosumidjo (2013:83) mendefinisikan, “Kepala sekolah sebagai tenaga 

fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana 

diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi 

antara guru memberi pelajaran dan peserta didik menerima pelajaran. Kata 

memimpin tersebut berarti kemampuan menggerakan segala sumber yang ada di 

sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan. Kepemimpinan kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola 

menjadi salah satu kunci sukses tercapainya tujuan sekolah”. 

Thaib dalam Asyhari mengemukakan, “Secara garis besar praktek 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu 

bidang akademik dan bidang manajerial. Bidang akademik meliputi bidang 

pengajaran yang terwujud dalam kegiatan proses pembelajaran dan hal lain yang 

berkaitan langsung dengan itu. Sedang bidang manajerial adalah bidang diluar 

akademik. Ada juga yang menyebut supervisi manajerial dengan sebutan supervisi 

administratif” (Rahmawati, 2017: 4).  

Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas (2008) menyatakan bahwa, 

“Supervisi pada dasarnya diarahkan pada dua aspek, yakni supervisi akademis dan 

supervisi manajerial. Supervisi akademis menitik beratkan pada pengamatan 

supervisor terhadap kegiatan akademis berupa pembelajaran, baik didalam 

maupun diluar kelas. Supervisi manajerial menitik beratkan pada pengamatan 

pada aspek – aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai 

pendukung (supporting) terlaksananya pembelajaran”.  

Supervisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas satuan 

pendidikan dalam rangka membantu kepala sekolah, guru dan tenaga 

kependidikan lainnya guna meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan 

pendidikan dan pembelajaran. Supervisi ditujukan pada dua aspek, yakni; aspek 

manajerial dan aspek akademik. Supervisi manajerial menitikberatkan pada 

pengamatan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang 

berfungsi sebagai pendukung (supporting), terlaksananya pembelajaran. 
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Sementara supervisi akademik menitikberatkan pada pengamatan supervisor 

terhadap kegiatan akademik, berupa pembelajaran baik didalam maupun diluar 

kelas (Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas, 2008).  

Usaha meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah dapat dilakukan 

dengan memberikan bantuan professional dalam bentuk penyegaran, konsultasi, 

bimbingan, dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kompetensi 

lainnya. Bantuan-bantuan tersebut dapat dilaksanakan oleh pelaku supervisi atau 

biasa dikenal dengan istilah supervisor. Dalam rangka peningkatan kompetensi 

guru dalam mengelola pembelajaran, maka kegiatan pembinaan, penyegaran, 

konsultasi atau kegiatan supervisi bukan hanya dilakukan oleh pengawas dan 

kepala sekolah saja, tetapi beberapa pihak yang terkait dengan kegiatan 

supervisor. Hal ini bukan berarti menggeser kedudukan pengawas dan kepala 

sekolah sebagai supervisor, melainkan pengawas dan kepala sekolah menjadi 

penanggungjawab utama kegiatan supervisi. Perkembangan supervisi pendidikan 

di Indonesia juga sangat ditentukan oleh supervisor dan kompetensi yang dimiliki 

oleh supervisor tersebut sebagai pelaksana atau pelaku kegiatan supervisi tersebut 

(Rahmawati, 2017:2).  

Sedarmayanti (dalam Hasibuan, 2011: 67) mengartikan kinerja guru 

sebagai: 

Kemampuan guru yang didasari oleh pengetahuan, sikap, ketrampilan, 

kesanggupan dan motivasi dalam melaksanakan tugas professional 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

mengevaluasi peserta didik. Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja, 

antara lain: (1) Sikap mental (motivasi kerja, disiplin kerja, etika kerja); 

(2) pendidikan; (3) ketrampilan; (4) manajemen kepemimpinan; (5) tingkat 

penghasilan; (6) gaji dan kesehatan; (7) jaminan sosial; (8) iklim kerja; (9) 

sarana prasarana; (10) teknologi; (11) kesempatan berprestasi. Faktor 

manajemen kepemimpinan yang menyebabkan rendahnya kinerja guru 

antara lain kepengawasan kepala sekolah dan supervisi dari pengawas 

mata pelajaran atau satuan pendidikan. Jika kinerja guru tidak segera 

diperbaiki akan berdampak kepada rendah kulitas pendidikan. 

 

Tugas pengawas sangat strategis dalam lingkungan sekolah, mengingat 

guru sebagai ujung tombak pendidikan memerlukan konsultasi dan diskusi 

mengenai proses belajar dan mengajar yang menjadi bidangnya sehingga kinerja 
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guru bias maksimal. Berdasarkan Survei yang dilakukan oleh Direktorat Tenaga 

Kependidikan pada Tahun 2008 terhadap para pengawas di suatu kabupaten 

(Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, 2009:1) 

menunjukkan bahwa, “Para pengawas memiliki kelemahan dalam kompetensi 

supervisi akademik, supervisi manajerial, evaluasi pendidikan, dan penelitian dan 

pengembangan”. Di dalam Permendiknas No.15 Tahun 2010 – Standar Pelayanan 

Minimal Pendidikan Dasar menyatakan bahwa, “Kunjungan pengawas ke satuan 

Pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan 

selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.” Peran kompetensi 

supervisi manajerial dan kompetensi supervisi akademik pengawas sangat 

diharapkan dilaksanakan dengan paripurna sehingga akan berdampak pada 

meningkatnya kinerja guru”. 

Sukmadinata (dalam Risa, 2017: 5) menyatakan, “Mutu Pendidikan belum 

seperti yang diharapkan. Selain masih kurangnya sarana dan fasilitas belajar 

adalah faktor guru. Pertama, guru belum bekerja dengan sungguh-sungguh. 

Kedua, kemampuan professional guru masih kurang”. Sanusi (dalam Musfah, 

2011:32) mengemukakan bahwa, “Guru belum dapat diandalkan dalam berbagai 

aspek kinerjanya yang standar, karena belum memiliki: keahlian dalam isi dari 

bidang studi, keahlian pedagodik, didaktik, dan metodik, keahlian pribadi dan 

social, khususnya berdisiplin dan bermotivasi, kerja tim antara sesame guru dan 

tenaga kependidikan lain”.  

Menurut Darling Hammond memberikan ulasan tentang: 

 Teori pembelajaran modern menyiratkan bahwa guru harus 

menjadi pendiagnosis, organisator- organisator pengetahuan, dan 

pelatih- pelatih terampil untuk membantu para siswa menguasai 

informasi dan keterampilan- keterampilan yang kompleks. Peran 

guru sangat penting dalam pembentukan karakter dan sikap murid, 

karena murid membutuhkan contoh disamping pengetahuan tentang 

nilai baik- buruk, benar- salah, dan indah- tidak indah. Dibutuhkan 

guru yang bermutu karena perannya dalam pengembangan 

intelektual, emosional, dan spiritual murid. Kualitas guru 

merupakan komponen penting bagi Pendidikan yang sukses 

(Musfah, 2011: 52).  
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Wlodkowski and Ginsberg (dalam Ibrahim, 2018: 289) mengemukakan:  

That one of the educational crisis characteristics in Indonesia is 

that the teachers are still not able to show their adequate work 

performances. It indicates that the teachers’ work performance has 

not been fully supported by adequate degree of competences where 

there still needs a comprehensive effort in order to improve the 

teachers’ competence. The current global challenges that the role 

and the responsibilities of the teachers in the future will be more 

complex, thus, the teachers should constantly make various 

improvements and adjustment on their competences is also 

accepted in Indonesia.  

 

Salah satu krisis karakteristik Pendidikan di Indonesia yaitu guru masih 

belum mampu menunjukkan kinerja secara memadai. Hal tersebut 

mengindikasikan kinerja guru tidak didukung derajat kompetensi yang memadai 

dimana tetap membutuhkan usaha komprehensif dalam rangka meningkatkan 

kompetensi guru. Tantangan global dimana peraturan dan tanggungjawab guru di 

masa depan akan menjadi semakin kompleks, oleh karenanya guru harus secara 

konstan membuat berbagai peningkatan dan penyesuaian terhadap kompetensi 

yang dimiliki.  

 Menurut Ibrahim (2018: 328) yang menyatakan bahwa: 

The current phenomenon shows that the teachers’ competence and 

work performances are still very low. It is due to the complexity of 

the teachers’ surrounding circumstances as follows: 

a) There are still many teachers not based on their disciplines. 

Accordingly, learning mastery and learning delivery cannot be 

reached optimality. The reasons are also varied as there are no 

teacher graduates from a field of study. In addition, it is due to 

equity of the teaching hours. Balitbang and Diknas (2008) 

report that 62% and 29% of elementary and junior high school 

teachers are not eligible to teach, while in junior high school 

this rate is 29%. The teachers not in accord with their 

disciplines is 31.1%. 

b) Teachers do not concern on their duties. Most of teachers still 

earning money from other jobs owing to insufficient salaries to 

sustain their needs. Their concern is even higher to other 

works, but not to the works related to teaching-learning 

process. 

c) There are still many technological stuttering teachers, without 

educational insights, lack of teaching skill, unskilled computer 

operation, and the horizon of educational insight cannot be 
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accessed through the internet because of their unfamiliarity 

with the internet. It is reported by Lampung post, on February 

26th, 2011 that more than 90% of the teachers in Kota Bandar 

Lampung, especially primary school teachers are not familiar 

with ICT (information, computer, and technology). As a result, 

they cannot use the facilities offered by the Ministry of 

Educational Affairs. In addition, many teachers lack 

capabilities in utilizing various multimedia devices in schools. 

As a matter of fact, many teachers are confused when they are 

asked to download or to get any electronic school book and 

other educational facilities at certain websites as provided by 

the Ministry of National Education. 

d) Teachers’ work motivation is very low. Teachers’ readiness in 

preparing RPP, syllabus, assessment tools and other learning 

tools is very low. Procurement of devices are generally copied 

from their friends in other schools. Besides, there still no 

reading culture sphere amongst the teachers. Still, there are not 

many teachers reading the books in conformity with their 

disciplines to get insight or to broad their understanding on the 

subject matters. They neglect that reading gives a lot of 

contribution on their disciplines’ improvement. 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa fenomena terbaru 

menunjukkan bahwa kompetensi dan kinerja guru masih sangat rendah. Mengacu 

pada kompleksitas keadaan sekitar mereka, antara lain: (1) banyak guru yang 

tidak berdasar pada disiplin keilmuannya (2) Guru tidak memperhatikan tugas- 

tugasnya (3) gagap teknologi (4) motivasi kerja sangat rendah.  

Selain itu, Bahrumsyah (dalam Siburian et al., 2016) menyatakan, “As we 

know that principals and supervisors play an important role in improving the 

quality of education and educational accountability in the education unit, but the 

principal problems faced today is the lack of management competence”.  

Kepala Sekolah dan supervisor memegang peranan penting dalam 

meningkatkan kualitas Pendidikan dan akuntabilitas edukasional dalam unit 

edukasi, akan tetapi permasalahan terkait kepala sekolah yang dihadapi sekarang 

ini adalah kurangnya kompetensi manajemen.  

Penelitian - penelitian terdahulu yang digunakan untuk memperkuat 

penelitian yang dilakukan antara lain:   

Penelitian yang dilakukan oleh Rubiyah Astuti dan M. Ihsan Dacholfany 

(2016) yang berjudul “Pengaruh supervisi pengawas sekolah dan kepemimpinan 
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kepala sekolah terhadap kinerja guru smp di kota metro Lampung” Berdasarkan 

kajian teoritik dan simpulan hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa: 

pelaksanaan supervisi pengawas dan kepemimpinan kepala sekolah secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja guru. Simpulan ini diwujudkan dari 

temuan hasil analisis sebagai berikut: 1) Terdapat pengaruh positif supervisi 

pengawas sekolah terhadap kinerja guru dengan koefisien pengaruh 0,715, 2) 

Terdapat pengaruh positif kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru 

dengan koefisien pengaruh 0,868. 3) Terdapat pengaruh positif supervisi 

pengawas dan kepemimpinan kepala sekolah secara bersama-sama terhadap 

kinerja guru dengan koefisien pengaruh 0,900.  

Penelitian yang berjudul “Pengaruh kompetensi supervisi manajerial dan 

supervisi akademik pengawas sekolah terhadap kinerja guru” (Studi Deskriptif 

Kuantitatif Pada SMP Negeri di Kota Banjar) yang dilakukan oleh Mochamad 

Selamet (2014). Hasil penelitian ini adalah: (1) Kompetensi supervise manajerial 

berpengaruh terhadap kinerja guru dengan hubungan tergolong tinggi dan 

memberikan sumbangan sebesar 31,36%. (2) Kompetensi supervisi akademik 

berpengaruh terhadap kinerja guru dengan hubungan tergolong tinggi dan 

memberikan sumbangan sebesar 43,38%. Berdasarkan hasil penelitian ini berarti 

kompetensi akademik pengawas cukup baik sehingga efektif dalam proses 

pendidikan di Kota Banjar. (3) Kompetensi supervisi manajerial dan akademik 

pengawas berpengaruh terhadap kinerja guru dengan hubungan tergolong tinggi 

dan memberikan kontribusi sumbangan sebesar 47,61%. Sisanya sebesar 52,39% 

ditentukan oleh variabel yang lain seperti disiplin guru, motivasi guru, sarana 

prasarana, pengalaman mengajar dan lain-lain.  

Penelitian Luh Putu Padmawati, I.N. Natajaya, K.R.Dantestahun 2013. 

Judul penelitian yaitu “Kontribusi Supervisi Manajerial, Gaya Kepemimpinan 

Kepala Sekolah, Dan Iklim Organisasi, Terhadap Kinerja Guru IPA Pada SMP 

Negeri 1 Di Kabupaten Tabanan”. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat: 

(1) kontribusi yang positif dan signifikan pelaksanaan supervisi manajerial 

terhadap kinerja guru IPA dengan kontribusi sebesar 78,15%, dan sumbangan 

efektif (SE) sebesar 11,78%, (2) kontribusi yang positif dan signifikan gaya 
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kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru IPA dengan kontribusi 

sebesar 88,17%, dan sumbangan efektif (SE) sebesar 68,63% (3) kontribusi yang 

positif dan signifikan iklim organisasi terhadap kinerja guru IPA dengan 

kontribusi sebesar 15,29%, dan sumbangan efektif (SE) sebesar 8,19%, dan (4) 

kontribusi yang positif dan signifikan secara bersama-sama antara pelaksanaan 

supervisi manajerial, gaya kepemimpinan kepala sekolah, dan iklim organisasi 

terhadap kinerja guru IPA dengan kontribusi sebesar 88,60%. Berdasarkan temuan 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kontribusi yang positif dan signifikan 

supervisi manajerial, gaya kepemimpinan kepala sekolah, dan iklim organisasi 

terhadap kinerja guru IPA. Dengan demikian ketiga factor tersebut dapat dijadikan 

indikator tingkat kecenderungan kinerja guru IPA pada SMP Negeri 1 di 

Kabupaten Tabanan. 

Penelitian Nono Sudarsono (2017) yang berjudul “Pengaruh Supervisi 

Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri 1 

Dukupuntang Kabupaten Cirebon”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Kondisi 

supervisi kepala sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, dan kinerja guru di SMA 

N 1 Dukupuntang masih belum maksimal dan masih rendah. Terdapat pengaruh 

supervisi dan Kepemimpinan kepala sekolah secara bersama-sama terhadap 

kinerja guru SMA N 1 Dukupuntang, hal ini dilihat berdasarkan pengujian regresi 

dimana variable nilai Ftabel (2,79) < Fhitung (45,089), artinya signifikan. 

Signifikan disini berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Dan besarnya pengaruh 

supervisi dan kepemimpinan kepala sekolah secara bersama-sama terhadap 

kinerja guru SMA N 1 Dukupuntang adalah sebesar 63,9%.  

Penelitian yang dilakukan Arif Tri Handoko tahun 2015 yang berjudul 

“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru SD Negeri 

Dabin IV Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang”. Pengujian hipotesis 

dengan taraf signifikansi 5% diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Hal ini 

ditunjukkan oleh hasil R sebesar 0,422 dan koefisien determinan (R2) adalah 

17,81% nilai probabilitas 0,000 ≤ 0,05 (Sig.). Hal ini menunjukkan bahwa 17,81% 

kinerja guru dipengaruhi oleh kinerja kepemimpinan kepala sekolah dalam 
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memimpin, sedangkan 82,19% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas 

dalam penelitian ini. Disarankan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam dunia 

pendidikan seperti kepala sekolah, guru, pengelola pendidikan dan pemerintah 

hendaknya senantiasa meningkatkan kualitas kinerjanya agar tujuan dari 

pendidikan dapat tercapai dengan mudah. 

Penelitian Muhammad Nasir (2018) yang berjudul “Kinerja Guru SMPN 1 

Rantau Selamat Meningkat Melalui Supervisi Manajerial Administrasi”. Hasil 

penelitian siklus I perolehan nilai manajerial administrasi guru berkisar 3,2 - 3,7 

dengan kategori baik dan cukup. Secara klasikal, rata-rata nilai yang diperoleh 

adalah 3,0 atau 69%. Secara jumlah guru yang telah memenuhi kriteria 

keberhasilan manajerial administrasi hanya 2 orang atau sebesar 50%. Dengan 

persentase yang kurang dari 75 ( persentase ≤ 75). Pada siklus II, perolehan nilai 

manajerial administrasi guru mencapai harapan penelitian. Keempat subjek 

memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 3,4 (nilai ≥ 3,4). Nilai yang 

dicapai antara 3,5 – 4,6 yaitu antara kategori baik dan sangat baik. Keefektifan 

kinerja guru pada siklus II sudah mencapai 100%. Keefektifan 100% sudah 

memenuhi kriteria keefektifan secara klasikal (keefektifan ≥ 75% secara klasikal). 

Nilai rata-rata keseluruhan aspek/komponen manajerial administrasi guru yang 

diperoleh adalah 3,9. 

Penelitian dilaksanakan Atik Novitasari (2012) Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Semarang dengan Judul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala 

Sekolah, Lingkungan Kerja, Pendidikan, dan Pelatihan Terhadap Kinerja Guru”. 

Dalam penelitian tersebut menunjukan kepemimpinan kepala sekolah, linkungan 

kerja, pendidikan, dan pelatihan memberikan kontribusi sebesar 76,2% terhadap 

kinerja guru ekonomi/akuntansi SMA se-kabupaten Kendal. Dan kontribusi 

parsial dari kepemimpinan kepala sekolah sebesar 23,91%, lingkungan kerja 

sebesar 10,82%, pendidikan sebesar 11,90%, dan pelatihan sebesar 9,18%. 

Berdasarkan penelitian ini disarankan perlu meningkatkan kinerja pelatihan-

pelatihan yang menunjang kinerjanya dan kepala sekolah diharapkan lebih 

memperhatikan pelatihan yang menunjang kinerja guru. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Figen Eres (2011) Faculty of 

Education, Gazi University Turkey dengan judul “Relationship between Teacher 

Motivation and Transforamational Leaderships Characteristics of School 

Principals”. Penelitian ini meneliti tentang hubungan antara motivasi guru dan 

kualitas kepemimpinan Tranformasional kepala sekolah. Berdasarkan hasil 

penelitian menunujukan tingkat motivasi guru di sana adalah “sebagian puas” 

sedangkan tingkat kepemimpinan transformasional kepala sekolah adalah 

“jarang”. Tes Spearman’s digunakan untuk menentukan hubungan antara motivasi 

guru dan kualitas kepemimpinan transformasional guru. Hasil penghitungan dari 

korelasi analisis, koefisien korelasi adalah r = 0,011. Berdasarkan hasil ini, 

Kesimpulan akhir penelitian ini tidak ada hubungan yang signifikan antara 

kepemimpinan transformasional dan motivasi guru. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sudarjat, Abdullah, Sunaryo (2015), Post 

Graduate Program, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia dengan judul 

“Supervision, Leadership and Working Motivation to Teachers’ Performance”. 

Penelitian ini dilakukan di Bogor, jawa Barat. Survei dan analisis data 

menggunakan regresi dan korelasi. Metode sampling menggunakan proportional 

random sampling. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 1700 guru SMP Negeri 

pada 40 Kecamatan di Bogor. Jumlah sampel sebanyak 289 guru. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara keseluruhan 

variabel. Melalui hasil dari koefisien determinasi dapat disimpilkan bahwa 

Supervises dapat meningkatkan kinerja sebesar 72,4%, Leadership 72% dan 

Working motivation 77,2%.  

Hasil-hasil dari penelitian-penelitian tersebut sebagaian besar 

menyimpulkan adanya hubungan positif dan signifikan antara supervisi manajerial 

dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Namun ada juga 

penelitian yang mendapatkan hasil berbeda. Oleh karenanya, research gap ini 

dijadikan salah satu dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Selain itu, 

berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan kepala sekolah yang  

mengemukakan bahwa kinerja guru memang sangat dipengaruhi oleh 

kepemimpinan kepala sekolah dan juga supervisi manajerial akan tetapi, ada juga  
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yang berpendapat bahwa kinerja guru tidak selalu dipengaruhi oleh supervisi 

manajerial dan kepemimpinan kepala sekolah, banyak faktor lain yang 

mempengaruhi. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa supervise manajerial 

tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja guru, justru kepemimpinan kepala 

sekolah yang secara langsung berpengaruh, dari atasan kepada bawahan langsung.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini 

adalah  

1. Seberapa besar pengaruh antara Supervisi Manajerial terhadap Kinerja 

Guru?  

2. Seberapa besar pengaruh antara Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap 

Kinerja Guru? 

3. Seberapa besar pengaruh antara Supervisi Manjaerial dan Kepemimpinan 

Kepala Sekolah secara bersama-sama terhadap Kinerja Guru? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk:  

1. Menemukan seberapa besar pengaruh antara Supervisi Manajerial terhadap 

Kinerja Guru 

2. Menemukan seberapa besar pengaruh antara Kepemimpinan Kepala 

Sekolah terhadap Kinerja Guru. 

3. Menemukan seberapa besar pengaruh antara Supervisi Manajerial dan 

Kepemimpinan Kepala Sekolah secara bersama-sama terhadap Kinerja 

Guru.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang bersifat teoritis 

dan praktis. 

1. Manfaat Teoritis:  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah 

pengembangan keilmuan, khususnya ilmu tentang manajemen pendidikan 

melalui kajian Supervisi Manajerial dan Kepemimpinan Kepala Sekolah 

dalam rangka meningkatkan Kinerja Guru. 
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2. Manfaat Praktis:  

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai masukan bagi Pengawas dan Kepala Sekolah Dasar dalam 

melakukan upaya–upaya meningkatkan Kinerja Guru yang akan 

menunjang keberhasilan Sekolah dalam mencapai tujuan dan juga dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan sehingga kualitas lulusan dapat 

meningkat.  

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Guna memperjelas mengenai ruang lingkup penelitian, maka peneliti 

menetapkan tempat penelitian hanya di wilayah Kecamatan Nalumsari, Kabupaten 

Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kajian yang diambil berfokus pada sekolah dasar, 

baik itu negeri maupun swasta di Kecamatan Nalumsari yang masuk sebagai 

Daerah Binaan II sejumlah 10 institusi sekolah dasar. Penelitian hanya 

menekankan pada korelasi variabel Supervisi Manajerial (X1), Kepemimpinan 

Kepala Sekolah (X2) dan Kinerja Guru (Y). Peneliti tidak membatasi faktor-faktor 

dugaan yang nantinya hendak muncul sebagai landasan dan imbas analisis data. 

1.6 Definisi Operasional Variabel 

1.6.1 Kinerja Guru 

 Mulyasa (2013: 88) berpendapat bahwa, “Kinerja adalah unjuk kerja 

seseorang yang ditunjukan dalam penampilan, perbuatan, dan prestasi kerjanya 

sebagai akumulasi dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang telah 

dimilikinya”. Sedangkan Supardi (2013: 47) yang menjelaskan bahwa, “Kinerja 

adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dalam suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan berdasarkan atas standarisasi atau ukuran dan waktu yang 

disesuaikan dengan jenis pekerjaannya dan sesuai dengan norma dan etika yang 

telah ditetapkan”.  

 Istilah kinerja atau prestasi kerja merupakan terjemah dari kata 

performance. Menurut Longman Dictionary (dalam Selamet, 2014:80) bahwa.  

“Performance is the ability of aperson or machine to do something well”. Dalam 

bahasa Indonesia kinerja atau prestasi kerja (performance) diartikan sebagai 
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ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, ketrampilan dan 

motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Parameter yang paling umum digunakan 

untuk mengukur adalah efektifitas, efisiensi, dan produktivitas”. 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Guru. Dijelaskan bahwa, “Standar Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh 

dari 4 kompetensi utama, yaitu: (1) kompetensi pedagogik, (2) kepribadian, (3) 

sosial, dan (4) profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam 

kinerja guru”. 

Tabel 1.1 Dimensi dan Indikator Kinerja Guru 

Dimensi Indikator 
 

Kompetensi Pedagogik 1. Penguasaan karakter peserta didik dari aspek 

fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan 

intelektual 

2. Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran yang mendidik 

3. Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait 

dengan bidang pengembangan yang diampu 

4. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang 

mendidik 

5. Memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan 

kegiatan pengembangan yang mendidik 
6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimiliki 

7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta didik 

8. Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan 

hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan 

evaluasi untuk kepentingan pembelajaran 

9. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran 
 

Kompetensi 

Kepribadian 

1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, 

sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia  

2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, 

berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik 

dan masyarakat 
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3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, 

stabil, dewasa, arif, dan berwibawa 

4. Menunjukan etos kerja, tanggung jawab yang 

tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa 

percaya diri 

5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru 

 

Kompetensi Sosial 1. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi 

fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial 

ekonomi 

2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan 

santun dengan sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua, dan masyarakat 

3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah 

Republik Indonesia yang memiliki keragaman 

sosial budaya 

4. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri 

dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau 

bentuk lain 
 

Kompetensi Profesional 1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran 

yang diampu 

2. Menguasai Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar mata pelajaran/ bidang pengembangan 

yang diampu 

3. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu 

secara kreatif 

4. Mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan melakukan tindakan 

reflektif 

5. Memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan diri 
 

Sumber: Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007. 

1.6.2 Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Capability manajerial organisasi kepala sekolah memiliki peran utama 

untuk pengembangan institusi pendidikan seperti sekolah. Kepala sekolah 

memiliki kewajiban untuk mampu mengatur anggota organisasi sekolah seperti 

tenaga pendidik yakni guru, fasilitas juga infrastruktur, kurikulum pendidikan 

serta kesempatan berkerjasama dengan pihak lain. Dalam manajemen yang 



16 
 

 
 

mencakup semua elemen hendak menciptakan gaya leadership yang mumpuni 

demi mewujudkan tujuan yang diharapkan juga demi menghasilkan lulusan yang 

berkualitas atau mutu. Keahlian seorang manajer secara efektif mampu 

diperlihatkan kepala sekolah dengan leadership (Kempa et al., 2017:13). 

Menurut Alias et al. (2018:24), “Di antara elemen dalam kepemimpinan 

ialah bahwa kepala sekolah memiliki kewajiban untuk mampu memimpin dan 

memobilisasi seluruh sekolah demi mencapai tujuan dengan kebijakan sekolah 

yang baik dan jelas. Selain itu, kepala sekolah wajib mengadopsi gaya 

kepemimpinan yang sesuai dan membangun tim kerja yang kuat yang 

berkontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dan budaya berpikir maju di 

komunitas sekolah”. Di sekolah, kepala sekolah ialah pemimpin kunci dalam 

menciptakan kepemimpinan yang efektif serta mampu memfasilitasi keterampilan 

kompetensi emosional menuju pengambilan keputusan yang lebih baik (Harun et 

al., 2017:31). Rahman et al., (2019:14), mengemukakan, “Sebagai seorang 

pemimpin, kepala sekolah wajib memiliki karisma, kepribadian yang baik dan 

capability demi memimpin, membimbing, merencanakan, dan mengarahkan siswa 

menuju pencapaian misi dan visi organisasi. Adapun dimensi dan indikator dari 

kepemimpinan kepala sekolah antara lain:   

Tabel 1.2 Dimensi dan Indikator Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Dimensi 

 

Indikator 

Kemampuan 

Pendidikan 

(Educational 

Capabilities) 

1. Menciptakan lingkungan belajar yang hidup, 

menantang, nyaman dan menyenangkan 

2. Mengkaji perkembangan pe-ngetahuan di bidang 

pengajaran dan pembelajaran, kurikulum dan 

penilaian 

 

Kemampuan Personal 

(Personal Capabilities) 

1. Kematangan emosional 

2. Bersikap sabar, tekun dan teguh 

 

Kemampuan Relasional 

(Relational 

Capabilities) 

1. Menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan 

suportif dimana orang dapat saling bekerjasama 

dan saling perhatian 

2. Mengelola dan memecahkan permasalahan secara 

efektif 
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Kemampuan Intelektual 

(Intellectual 

Capabilities) 

1. Berorientasi pada masa depan serta dapat 

mempengaruhi perubahan yang memberikan 

keuntungan terhadap sekolah 

2. Menciptakan budaya organisasi yang konstruktif, 

inovatif dan dinamis yang memiliki komitmen 

terhadap pembelajaran 

 

Kemampuan 

Keorganisasian 

(Organizational 

Capabilities) 

1. Merencanakan, mengevaluasi, mencapai dan 

melaporkan kinerja yang dihasilkan 

2. Mengembangkan, mengimplementasikan, dan 

memonitor secara efektif dan akuntabel system 

perencanaan, manajemen dan pelaporan 

 

Sumber: Rahman et al., (2019).  

1.6.3 Supervisi Manajerial 

Direktorat Tenaga Kependidikan (2009: 20) menyatakan bahwa, 

“Supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan 

sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas 

sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, 

pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kependidikan dan 

sumber daya lainnya. Dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas 

sekolah berperan sebagai: (1) kolaborator dan negosiator dalam proses 

perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen sekolah, (2) asesor dalam 

mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah, (3) pusat informasi 

pengembangan mutu sekolah, dan (4) evaluator terhadap pemaknaan hasil 

pengawasan”.  

Supervisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas satuan 

pendidikan dalam rangka membantu kepala sekolah, guru dan tenaga 

kependidikan lainnya guna meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan 

pendidikan dan pembelajaran. Supervisi ditujukan pada dua aspek, yakni; aspek 

manajerial dan aspek akademik. Supervisi manajerial menitik beratkan pada 

pengamatan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang 

berfungsi sebagai pendukung (supporting), terlaksananya pembelajaran. 

Sementara supervisi akademik menitik beratkan pada pengamatan supervisor 
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terhadap kegiatan akademik, berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar 

kelas (Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas, 2008).  

Menurut Sudjana (dalam Zulkarnaen (2013:3), dimensi dan indikator 

supervisi manajerial adalah sebagai berikut:  

Tabel 1.3 Dimensi dan Indikator Supervsi Manajerial 

Dimensi Indikator 

Inspecting/ Pengawasan 
 

1. Mengawasi pelaksanaan kurikulum sekolah 

2. Mengawasi penyelenggaraan administrasi 

sekolah 

3. Mengawasi kinerja kepala sekolah dan staf 

sekolah 

4. Mengawasi kemajuan pelaksanaan pendidikan 

di sekolah 

5. Mengawasi kerjasama sekolah dengan 

masyarakat 

 

Advising/Menasehati 1. Menasehati Kepala sekolah di dalam mengelola 

pendidikan 

2. Menasehati Kepala sekolah dalam 

melaksanakan inovasi pendidikan 

3. Menasehati Kepala sekolah dalam peningkatan 

kemamapuan professional kepala sekolah 

4. Menasehati staf sekolah dalam melaksanakan 

tugas administrasi sekolah 

5. Menasehati Kepala sekolah dan staf dalam 

kesejahteraan sekolah 

 

Monitoring/Memantau 1. Memantau Penyelenggaraan kurikulum 

2. Memantau Administrasi sekolah 

3. Memantau Manajemen sekolah 

4. Memantau Kemajuan sekolah 

5. Memantau Pengembangan SDM sekolah 

6. Memantau Penyelenggaraan ujian sekolah 

7. Memantau Penyelenggaraan penerimaan siswa 

baru 

 

Coordinating/Mengkoordinir 1. Mengkoordinir peningkatan mutu SDM sekolah 

2. Mengkoordinir penyelenggaraan inovasi di 

sekolah 

3. Mengkoordinir akreditasi sekolah 

4. Mengkoordinir kegiatan sumber daya 

Pendidikan 

 



19 
 

 
 

Reporting/ Pelaporan 1. Pelaporan kinerja kepala sekolah 

2. Pelaporan kinerja staf sekolah 

3. Pelaporan standar mutu pendidikan 

4. Pelaporan inovasi Pendidikan 

 

Sumber: Sudjana (dalam Zulkarnaen (2013). 


