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S A R I 
 
 
Wahjanto, Edi.. 2007. Pengaruh Supervisi Kunjungan Kelas oleh Kepala Sekolah 

dan Kompetensi Guru terhadap Kinerja Guru dan Prestasi Belajar Siswa 
SMA Negeri se Kota Magelang. Tesis. Program Studi Manajemen 
Pendidikan. Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing: (10 Prof. Dr. H. Madyo Ekosusilo, M.Pd; (2) Drs. Hari 
Riyadi, M.Pd. 

 
Kata kunci: supervisi kunjungan kelas, kinerja guru, prestasi belajar 
 
 

Prestasi belajar siswa dapat tercapai tidak terlepas dari usaha guru dan 
kepala sekolah yang secara terus menerus bekerjasama untuk menciptakan 
terjadinya proses pembelajaran secara efektif. Kepala sekolah sebagai penanggung 
jawab utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah diharapkan 
melakukan pembinaan kompetensi guru agar dapat berkinerja secara maksimal. 
Pembinaan kemampuan profesional guru dapat dilakukan melalui supervisi 
kunjungan kelas sehingga berdampak pada pencapaian prestasi belajar siswa. 
Dalam penelitian ini, masalah umum yang dikemukakan adalah apakah terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan supervisi kunjungan kelas oleh kepala 
sekolah dan kompetensi guru terhadap kinerja guru dan prestasi belajar siswa 
SMA Negeri se Kota Magelang. 

Sesuai dengan model hubungan antar variabel, maka jenis penelitian yang 
dipilih adalah analisis jalur (path analysis) menggunakan data yang bersifat ex 
post facto dikumpulkan dari sampel secara proporsional random berjumlah 155 
orang guru. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang sudah divalidasi secara 
empirik terhadap 30 orang guru SMA Negeri Kota Magelang yang tidak termasuk 
sampel penelitian. 

Dengan teknik analisis jalur ditemukan hasil sebagai berikut. Pertama, 
prestasi belajar siswa merupakan refleksi keberhasilan siswa dalam belajar, secara 
bersama-sama dipegnaruhi oleh supervisi kunjungan kelas, kompetensi guru dan 
kinerja guru diperoleh R2 = 0,674. Ini berarti prestasi belajar siswa SMA Negeri 
se Kota Magelang sebesar 67,4% variasinya dipengaruhi secara bersama-sama 
oleh supervisi kunjungan kelas, kompetensi guru dan kinerja guru. Sedangkan 
32,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang dispesifikasikan. 
Namun pengaruh secara langsung masing-masing variabel bebas terhadap prestasi 
belajar siswa bervariasi. Kinerja guru mempunyai pengaruh langsung paling besar 
dengan koefisien terstandar beta sebesar 0,380, sedangkan yang paling kecil 
pegnaruhnya terhadap prestasi belajar adalah supervisi kunjungan kelas oleh 
kepala sekolah denga koefisien terstandar beta sebesar 0,200. Kedua, pengaruh 
tidak langsung terhadap kierja kepala sekolah juga ditemukan dari supervisi 
kunjungan kelas oleh kepala sekolah dan kompetensi guru masing-masing 
mempunyai sumbangan efektif sebesar 9,9%, dan 23,0%. Hal ini berarti prestasi 
belajar siswa SMA Negeri se Kota Magelang secara tidak langsung  variasinya 
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sebesar 9,9% dipengaruh oleh supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah, 
23,0% oleh kompetensi guru. Ketiga, pengaruh langsung terhadap kinerja guru 
juga ditemukan dari supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah dan 
kompetensi guru masing-masing dengan sumbangan efektif sebsar 30,6% 
ditemukan dari supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah, dan kompetensi 
guru masing-masing dengan sumbangan efektif sebesar 30,6% dan 47,3%. 
Dengan temuan ini berarti variasi tenaga guru sebesar 30,6% ditentukan 
seupervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah dan 47,3% oleh kompetensi guru. 
Pada temuan tersebut, kompetensi guru mempunyai pengaruh yang lebih besar 
dibandingkan dengan variabel supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah. 

 



 

x 
 

ABSTRACT 

 
 
Wahjanto, Edi. 2007.  The Effects of Supervising Class Observation by the 

Headmaster and Teacher Competense on the Teacher Performance and 
Student Learning Achievement of All State Senior High Schools in 
Magelang. Thesis. Study Program of Educational Management. Post 
graduate program of State University of Semarang. Consultans: (1) Prof. 
Dr. H. Madyo Ekosulo, M.Pd; (2) Drs. Hari Riyadi, M.Pd. 

 
Key Word :  supervising class observation, teacher competence, teacher 
performance, learning  achievement. 
 
 

The achievement of students’ learning performance is closely related to 
the teachers and headmasters continuously working together to create effective 
learning process. It is expected that the headmaster as the most responsible person 
in improving the quality of the educational system at schools to maintain the 
teachers’ competence in order to make have them work maximally. Training for 
the teachers’ professional skills can be conducted through class observation 
affecting the students’ learning performance. This research analyzes the positive 
and significant effects of supervising class observation by the headmaster and 
teacher competence on the teacher performance and student learning achievement 
of All State Senior High Schools in Magelang. 

Considering the correlation among the variables, the type of analysis 
chosen is path analysis. The data used are ex post facto gained from the samples 
of 155 teachers taken by means of proportional random sampling. The data were 
collected by means of questionnaires that have been validated empirically to 30 
teachers of Senior High Schools in Magelang escluded as the samples of the 
research. 

The results shov, firstly, the student learning performance is a reflection of 
the student learning sucdes which is simultaneously influenc by supervision on 
class observation, teacher competence, and teacher performance. It is gained R2 = 
0,674. It means that the student learning performance in all State Senior High 
School in Magelang is 67,4%. It is simultaneously affected by supervision on 
class observation, teacher competence, and teacher performance. The rest of 
32,6% is influenced by the specified external variables. However, the direct 
influence of each variable on the student learning performance is varied. Teacher  
performance gives the most significant effect with the standard beta coefficient for 
0,380, while supervision on class observation gives less effect of the learning 
performance with standard beta coefficient for 0,200. Secondly, it is found that 
supervision conducted by the headmaster on class observation and the teacher 
competence bring indirect effects within the effective contribution for 9,9%, and 
23,0%. It means that the student learning performance of all Senior High School 
in Magelang is varied for 9,9% under the influence of supervision conducted by 



 

xi 
 

the Head Master on class observation, and 23,0% under influence of teacher 
competence. Therefore, supervision conducted by the Head Master on class 
observation and the teacher competence directly affects the teacher pervormance 
with effective contribution for 30,6% and 47,3%. Accordingly, it can be 
concluded that variation for 30,6% is determined by the supervision conducted by 
the Head Master on class observation and 47,3% by teacer competence. Hence, 
the teacher competence brings stronger effects the variable of supervision 
conducted by the head master on class observation.  
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama 

perkem-bangan teknologi informasi (IT) menyebabkan dunia ini terasa semakin 

sempit sehing-ga membentuk suatu masyarakat dunia yang saling tergantung. 

Kehidupan politik, ekonomi, kebudayaan yang mengglobal memerlukan manusia 

yang berkualitas dan mampu bersaing. Manusia yang berkualitas dapat dibentuk 

melalui pendidikan, na-mun kualitas pendidikan nasional belum merata dan terjadi 

kesenjangan mutu antar daerah dalam berbagai jenjang pendidikan (Tilaar, 1994: 

156). Hal senada dikemuka-kan oleh Ekosusilo (2003: 1) bahwa isu mengenai 

rendahnya pendidikan di Indonesia sampai saat ini tidak pernah kunjung selesai. 

Karena itu prioritas utama pendidikan di Indonesia adalah meningkatkan mutu, 

selanjutnya relevansi, pemerataan, efekti-vitas dan efisiensi. Fakta yang terjadi 

dilapangan ini mendorong semua pihak teruta-ma para pemikir, pemerhati, dan 

pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap masa-lah pendidikan di Indonesia 

untuk bersama-sama memperbaiki kualitas pengajaran pa-da semua jenis dan 

jenjang pendidikan di sekolah. Sedangkan kualitas belajar siswa ditentukan oleh 

kepala sekolah dalam menciptakan kepuasan kerja guru sebagaimana 

dikemukakan secara lengkap oleh Davis dan Thomas (1989: 23) secara lengkap 

seba-gai berikut: ”Effective principals tend to be energetic and have working 

theories that guide their actions. Their focus is on instructional leadership, which 



 

 

2

refers to actions that develop a productive and satisfying work environment for 

teacher and promote growth in student learning”.  Sebagai pemimpin pengajaran 

(instructional leadership) kepala sekolah bertanggung jawab menggerakkan dan 

mengarahkan segenap potensi guru untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. 

Berkaitan tugas kepala sekolah, Nurtain (1989: 84-85) menegaskan 

bahwa kedudukan kepala sekolah sebagai administrator sekolah, pemimpin 

pengajaran, dan supervisor. Sebagai administrator, kepala sekolah bertugas 

mendayagunakan sumber daya yang tersedia meliputi: pengelolaan pengajaran, 

pengelolaan kesiswaan, penge-lolaan personel, pengelolaan sarana, pengelolaan 

keuangan, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Sebagai pemimpin 

pengajaran, kepala sekolah harus mampu menggerakkan potensi personel sekolah 

meliputi kegiatan pengembangan staf dan gu-ru, melaksanakan program evaluasi 

terhadap guru dan staf. Sebagai supervisor kepala sekolah memunyai tugas 

memberikan bantuan teknis profesional pada guru-guru da-lam merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi pengajaran agar tujuan pembe-lajaran dapat 

dicapai secara maksimal.    

Dalam menjalankan tugas sebagai supervisor, kepala sekolah dapat 

memilih pendekatan yang tepat sesuai dengan masalah yang dihadapi guru dan 

perlu memper-hatikan tingkat kematangan guru. Supervisi tidak didefinisikan 

secara sempit sebagai satu cara terbaik untuk diterapkan disegala situasi 

melainkan perlu memperhatikan kemampuan individu, kebutuhan, minat, tingkat 

kematangan individu, karakteristik personal guru, semua itu dipertimbangkan 

untuk menerapkan supervisi. Sebagaimana disarankan oleh Sergiovanni (1991: 
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282) sebagai berikut: ”Appropriate supervisory strategies are viewed in light of 

teacher needs and dispositions, time available to the principal, the task at hand or 

purpose intended for supervision, and professional com-petency level of teachers, 

teaching modes and instructional strategies are additional concerns.”  Maknanya, 

strategi supervisi yang tepat dilihat dari sudut pandang dan faktor kebutuhan guru, 

waktu yang tersedia bagi kepala sekolah, tugas atau tujuan su-pervisi dan tingkat 

kompetensi guru, sedangkan model pengajaran dan strategi penga-jaran merupakan 

fokus tambahan. Jika faktor-faktor tersebut berubah, maka pende-katan supervisi 

juga harus berubah sesuai dengan situasi kondisinya. Dalam praktek kegiatan 

supervisi terdapat bermacam-macam pendekatan antara lain, supervisi kola-

boratif, supervisi klinis, supervisi kolegial, supervisi kunjungan kelas (supervisory 

visits to classroom), supervisi informal (Oliva, 1984; Sergiovanni, 1991; Lovell & 

Wiles, 1988). Tidak ada strategi, model, atau prosedur yang paling baik dalam 

kegi-atan supervisi, masing-masing pendekatan mempunyai kelebihan disamping 

keku-rangannya.  

Dari beberapa pendekatan supervisi, peneliti memilih supervisi kunjungan 

ke-las. Pendekatan kunjungan kelas dalam supervisi, kepala sekolah dapat 

langsung me-ngetahui proses pembelajaran di kelas dan dilakukan dialog antara 

guru dan kepala sekolah untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangannya 

(Sahertian, 1989).  

Peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya memperbaiki kualitas 

pem-belajaran di kelas, mengingat masalah rendahnya kualitas pendidikan 

disebabkan oleh banyak faktor. Upaya yang sedang dilakukan pemerintah dalam 
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hal ini Depdiknas adalah menetapkan program sertifikasi guru di tingkat sekolah 

dasar dan menengah bahkan untuk dosen di perguruan tinggi. Adapun tujuan 

sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru 

dalam melaksanakan tugas se-bagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional (Dirjen PMP-TK, 2006). Untuk dapat menjalankan tugas 

sebagai agen pembelajaran, guru harus mempunyai seperangkat kompetensi. 

Kompetensi adalah seperangkat kemampuan untuk melakukan sesuatu jabatan, 

dan bukan semata-mata pengetahuan saja (Supan-di, 1990). Sedangkan 

seperangkat kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru meliputi kompetensi 

kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompe-tensi 

sosial. Penguasaan guru terhadap keempat kompetensi dimaksud diharapkan 

dapat mendukung pelaksanaan tugas di sekolah terutama dalam meningkatkan 

kua-litas pembelajaran siswa.      

  Keseluruhan kompetensi yang dimiliki guru tidak hanya dikuasai secara 

kon-septual akan tetapi perlu diaktualisasikan dalam kegiatan nyata di sekolah dan 

di ma-syarakat, mengingat tuntutan masyarakat terhadap kualitas lulusan 

pendidikan sema-kin nyata. Sebagaimana dikemukakan oleh Wijaya dan Rusyan 

(1994) bahwa agar memenuhi harapan pengguna lulusan, guru tentunya perlu 

memiliki seperangkat ke-mampuan agar dapat menjalankan fungsi profesi. Lebih 

lanjut dijelaskan oleh Wijaya dan Rusyan (1994), kemampuan membuat 

keputusan diperlukan dalam menghadapi tuntutan masyarakat modern terhadap 

kualitas pendidikan. Kemampuan dan kebera-nian guru dalam mengambil 

keputusan secara tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan di 
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sekolah merupakan otonomi sebuah profesi. Masalah pendi-dikan yang utama 

saat ini adalah rendahnya kualitas lulusan pada hampir semua jen-jang dan 

tingkatan pendidikan (Tilaar, 2002). Sedangkan indikator rendahnya mutu 

pendidikan menurut Djati Sidi (2003) sebagai berikut, (1) nilai ebtanas murni 

(NEM) masih dibawah standar, (2) kemampuan guru dalam penguasaan bidang 

studi sangat bervariasi, (3) kemandirian, kreativitas kepala sekolah dan guru untuk 

menerapkan pendidikan relatif rendah, (4) banyak kritik terhadap masalah 

kedisiplinan, etika, kre-ativitas, kemandirian, dan sikap demokratis tidak 

mencermninkan kualitas yang diha-rapkan masyarakat. Dengan demikian 

program-program peningkatan mutu pendidik-an yang dilakukan pemerintah 

maupun masyarakat mengarah pada upaya perbaikan indikator rendahnya mutu 

pendidikan.        

Untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu kerjasama antara kepala 

sekolah, guru, staf, dan dewan sekolah untuk mengembangkan sikap baru yang 

terfokus pada akuntabilitas dan pengakuan, sebagai mana dikemukakan oleh 

Arcaro (1995: 2) seba-gai berikut: ”The quality of education will improve when 

administrators, teachers, staff, and school board members develop new attitudes 

that focus on leadership, teamwork, cooperation, accountability, and recognition”.  

Kerjasama dan kesadaran melaksana-kan tugas yang dibebankan setiap personel 

sekolah merupakan kunci bagi keberhasil-an sekolah dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan. 

Beberapa studi tentang kualitas pendidikan sering juga disebut studi efek 

se-kolah terhadap keluaran (output) pendidikan disimpulkan oleh Suryadi (1994: 

115) bahwa, di negara berkembang pengaruh faktor sekolah dan kualitas guru 
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terhadap prestasi belajar lebih besar dibandingkan dengan pengaruh faktor yang 

sama di ne-gara maju, namun di negara berkembang pengaruh latar belakang 

keluarga terhadap prestasi belajar lebih kecil.  

Walaupun pengaruh faktor sekolah dan kualitas guru terhadap prestasi 

belajar lebih tinggi daripada pengaruh faktor keluarga di negara berkembang, 

belum tentu sekolah-sekolah di negara berkembang lebih tinggi kualitasnya. 

Karena itu upaya untuk meningkatkan kualitas guru sesuai standar kompetensi 

terus diupayakan. De-ngan demikian, meningkatkan kompetensi guru berarti 

meningkatkan kemampuan  

mengajar bagi guru.  

Uraian latar belakang masalah di atas dapat dijadikan alasan yang kuat 

bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang pengaruh supervisi kunjungan 

kelas oleh kepala sekolah, kompetensi guru, dan kemampuan mengajar terhadap 

prestasi belajar siswa. Demikian pula berdasarkan pengamatan dan wawancara 

singkat yang peneliti lakukan terhadap beberapa kepala sekolah dan guru SMA 

negeri se Kota Magelang menemukan bahwa sebagian besar kepala sekolah telah 

melakukan supervisi kunjung-an kelas secara terprogram namun belum dapat 

secara maksimal memperbaiki perila-ku mengajar guru sesuai standar yang 

ditetapkan sehingga berdampak pada pencapa-ian hasil belajar siswa yang tidak 

optimal. Alasan lainnya yang menjadi dasar pemi-kiran untuk melakukan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

Pertama, desentralisasi pendidikan berada pada tingkat satuan pendidikan 

se-hingga kepala sekolah diberikan wewenang untuk memberdayakan sumberdaya 

se-kolah terutama guru dalam mencapai tujuan pendidikan.  
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Kedua, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kualitas pembelajaran 

yang dilaksanakan guru, maka wajib melaksanakan supervisi kuinjungan kelas 

secara ter-program.  

Ketiga, prestasi belajar siswa dapat optimal apabila kepala sekolah, guru, 

dan personil sekolah lainnya bersinergi untuk merealisasikan tujuan sekolah   

Keempat, kompetensi guru dapat berkembang apabila didukung oleh 

iklim dan suasana sekolah yang kondusif. Kepala sekolah mengadakan dialog 

secara de-mokratis dan transparan.  

 

B. Rumusan Masalah 
 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

yang 

menjadi masalah pokok dalam penelitian adalah, apakah ada pengaruh langsung 

ma-upun pengaruh tidak langsung supervisi kunjungan kelas dan kompetensi guru 

ter-hadap kinerja guru dan prestasi belajar siswa SMA Negeri Se Kota 

Magelang?. 

 Sesuai dengan masalah pokok tersebut dirumuskan sub masalah sebagai 

be-rikut: 

1.  Apakah kinerja guru dipengaruhi secara langsung oleh supervisi kunjungan 

kelas dan kompetensi guru SMA Negeri Se Kota Magelang?. 

2.  Apakah prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh supervisi kunjungan kelas, 

kom-petensi guru dan kinerja guru SMA Negeri Se Kota Magelang?   
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3.  Apakah prestasi belajar siswa secara tidak langsung dipengaruhi oleh supervisi 

kun-jungan kelas, kompetensi guru melalui kinerja guru SMA Negeri Se Kota 

Ma-gelang?   

 
C. Tujuan Penelitian 
  
 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui: 

1. Efektivitas supervisi kunjungan kelas, kompetensi guru, kinerja guru, dan 

pres-tasi belajar siswa SMA negeri Se Kota Magelang. 

2. Seberapa besar pengaruh secara langsung supervisi kunjungan kelas dan 

kompe-tensi guru terhadap kinerja guru SMA negeri Se Kota Magelang. 

3. Seberapa besar pengaruh secara langsung supervisi kunjungan kelas, 

kompetensi guru dan kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa SMA negeri 

Se Kota Ma-gelang.  

4. Seberapa besar pengaruh secara tidak langsung supervisi kunjungan kelas, 

kom-petensi guru terhadap prestasi belajar siswa melalui kinerja guru SMA 

negeri Se  

      Kota Magelang.  

D. Kegunaan Penelitian 
 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan 

ilmu manajemen pendidikan dan bermanfaat secara praktis bagi 

kepala sekolah dan guru SMA negeri pada umumnya, khususnya 
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SMA dalam meningkatkan kualitas pendidikan di seko-lah khususnya 

prestasi belajar siswa.  

1.   Kegunaan Teoretis 
 

a. Dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMA 

ne-geri pada umumnya dan khususnya pada SMA negeri di di Kota 

Magelang.  

b. Berguna untuk menguji teori dalam manajemen pendidikan yang 

menyatakan bahwa supervisi kunjungan kelas, kompetensi guru 

berpengaruh terhadap ki-nerja guru dan prestasi belajar siswa. 

c Sebagai dasar penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan kompetensi 

guru, kemampuan mengajar guru, maupun untuk meningkatkan kualitas 

pendidik-an di sekolah.  

d. Dapat menambah referensi hasil penelitian dalam bidang supervisi 

pengajar-an dan kompetensi guru. 

 
2.   Kegunaan Praktis 
 

a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan 

di bidang pendidikan oleh Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembinaan supervisi 

kepala seko-lah dan meningkatkan kompetensi guru.  

b. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk meningkatkan 

ki-nerja guru dengan mempelajari teori-teori pembelajaran yang dibahas 

dalam kajian pustaka.  
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c.   Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi kepala sekolah dalam 

men-jalankan peran dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas proses 

dan hasil pendidikan di sekolah. 

d.   Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pihak-pihak yang 

berke-pentingan (stakeholders) untuk berperan serta dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan.  

     
E.  Pembatasan Masalah 
 

a.   Penelitian ini terbatas di SMA negeri se Kota Magelang dengan 

pertimbang-an bahwa proses penelitian lebih teliti dan hasil yang dicapai 

lebih akurat. 

b.  Terdapat sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

siswa, namun dalam penelitian ini dibatasi pada dua variabel eksogen 

yaitu supervi-si kunjungan kelas dan kompetensi guru, satu variabel 

moderator yaitu kiner-ja guru. 

c.  Pernyataan dalam kuesioner sebagai indikator variabel penelitian 

merupakan peristiwa yang telah terjadi dan dialami responden. Karena itu 

jika ada pene-litian yang sama di kemudian hari, kemungkinan hasilnya 

dapat saja berbeda dengan temuan penelitian ini.. 

d.   Kuesioner dalam penelitian ini dirancang berdasarkan indikator-indikator 

va-riabel penelitian dengan merujuk pada teori-teori yang sesuai dengan 

variabel penelitian.  
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F. Definisi Istilah Variabel Penelitian  
 
 Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap sejumlah variabel penelitian, 

ma- 

ka perlu dipertegas dan diartikan sesuai maksud penelitian. 

 
1. Prestasi Belajar Siswa 
  
 Prestasi belajar merupakan seluruh kecakapan yang dicapai melalui  proses  

bel-ajar mengajar di sekolah, yang dinyatakan dengan nilai-nilai prestasi belajar 

berda-sarkan  hasil tes, (Surya, 1992). Prestasi belajar dalam penelitian ini 

dinyatakan da-lam bentuk angka-angka (nilai) setiap bidang studi hasil ujian akhir 

semester ganjil tahun 2006/2007.   

 
2. Supervisi Kunjungan Kelas  
 

Supervisi kunjungan kelas adalah bantuan yang diberikan oleh supervisor 

da-lam hal ini kepala sekolah kepada guru untuk mengembangkan situasi belajar-

menga-jar yang lebih baik (Sahertian, 1992, dan Supandi, 1990). Bantuan yang 

diberikan ke-pada guru untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam 

pembelajaran an-tara lain, masalah siswa, pemilihan berbagai strategi 

pembelajaran, analisis kuriku-lum, pemilihan sumber belajar, penggunaan media 

belajar, pemilihan bahan ajar, ata-upun sumber belajar lainnya.     

 
3. Kompetensi Guru 
 
 Kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, 

keterampil-an dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan 

cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang guru untuk memangku 
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jabatan guru sebagai profesi (Depdiknas, 2006). Kompetensi guru meliputi 

kompetensi kepribadian, kom-petensi pedagogik, kompetensi profesional, dan 

kompetensi sosial yang dijabarkan dalam indikator masing-masing.  

 
4. Kinerja Guru 
 

Kinerja guru adalah perilaku nyata guru yang dapat diamati dalam 

tugasnya sebagai guru bidang studi. Perilaku guru bidang studi sebagaimana 

dimaksud berka-itan dengan pelaksanaan tugas pengelolaan pengajaran dan 

pengembangan profesi meliputi kegiatan-kegiatan: (1) mampu menyusun program 

atau praktek, (2) mampu menyajikan program pengajaran, (3) mampu 

melaksanakan evaluasi belajar, (4) mam-pu melaksanakan analisis hasil evaluasi 

belajar atau praktek, (5) mampu menyusun dan melaksanakan program perbaikan 

dan pengayaan, (6) mampu membuat karya tu-lis/karya ilmiah di bidang 

pendidikan, (7) mampu mengembangkan kurikulum. Kegiat-an-kegiatan tersebut 

akan diukur dengan angket yang dikerjakan oleh guru atau kepala sekolah. 
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BAB II 
 

KAJIAN PUSTAKA 
 
 

A. Prestasi belajar Siswa 
 

1. Pengertian Belajar 
 
 Sekolah yang berhasil apabila mampu membelajarkan warga 

sekolah terma-suk kepala sekolah, guru dan siswa. Program sekolah 

yang utama adalah membelajar-kan siswa yaitu siswa di bimbing agar 

mempunyai kesadaran untuk belajar secara terus menerus walaupun 

tidak dalam pengawasan guru atau orang tua. Pakar psikolo-gi 

pendidikan memberikan pengertian terhadap istilah “belajar” berbeda-

beda berda-sarkan sudut pandang masing-masing. 

 Belajar menurut pendapat Sardiman (1988:23) adalah suatu 

perubahan indivi-du yang belajar tidak hanya penambahan ilmu 

pengetahuan, tetapi juga berbentuk ke-cakapan, keterampilan, sikap, 

pengertian, harga diri, minat, watak dan penyesuaian diri. Pendapat 

yang hampir sama dikemukakan oleh Natawidjaya & Moesa 

(1992:22) bahwa belajar adalah suatu pembentukan, perubahan,  

penambahan, dan atau pengu-rangan perilaku individu, sedangkan 

pembentukan atau perubahan itu bersifat mene-tap atau permanen, dan 

disebabkan oleh adanya latihan yang terarah. Seseorang dika-takan 
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belajar apabila terjadi perubahan tingkah laku, bertambah ilmu 

pengetahuan, menjadi terampil, dan mempunyai sikap positip dalam 

menghadapi masalah. 

 Belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan individu 

untuk mempero-leh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil penga-laman individu itu sendiri dalam 

interaksinya dengan lingkungan (Surya, 1992:23).  Perubahan yang 

terjadi pada individu sebagai hasil belajar akan nampak dalam pengu-

asaan pola-pola respon yang baru terhadap lingkungan yang berupa 

keterampilan, ke- 

biasaan, sikap, kecakapan, pengetahuan, maupun pengalaman.  

 Belajar adalah aktif dan merupakan fungsi dari situasi di sekitar 

individu yang belajar serta diarahkan oleh tujuan dan terdiri dari 

tingkah laku yang menimbulkan adanya pengalaman-pengalaman dan 

keinginan untuk memahami sesuatu. Apabila kita berbicara tentang 

belajar, maka sebenarnya kita sedang membicarakan tentang 

perubahan tingkah laku seseorang sebagai akibat interaksinya dengan 

lingkungan. 

Tidak berbeda dengan beberapa pendapat diatas, Hamalik (1983:21) 

mengar-tikan belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perobahan dalam diri 

seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat 
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pengalaman dan latihan. Dijelaskan lebih lanjut oleh Hamalik, bahwa bentuk 

tingkah laku yang baru dimaksud antara lain, dari tidak tahu menjadi tahu, 

perubahan dalam sikap, kebiasa-an-kebiasaan, keterampilan-keterampilan, 

perkembang-an sifat-sifat sosial, emosio-nal dan pengertian-pengertian baru. 

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Dimyati dan Mudjiono (1994:282) 

bahwa, belajar adalah kegiatan individu mempe-roleh pengetahuan, perilaku dan 

keterampilan dengan cara mengolah bahan belajar. Dalam belajar tersebut 

individu menggunakan ranah-ranah; kognitif, afektif, dan psi-komotor. Sedangkan 

akibat dari belajar, maka kemampuan kognitif, afektif, dan psi-komotor makin 

bertambah. Pada dasarnya  pengertian belajar menekankan kepada usaha individu 

untuk memperoleh perubahan perilaku, dan perubahan tingkah laku dimaksud 

akan nampak dalam penguasaan pola-pola respon yang baru terhadap ling-kungan 

yang berupa keterampilan, kebiasaan, sikap, kecakapan, dan pengalaman. 

  Dari beberapa pendapat tentang pengertian belajar diatas dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah proses atau kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang untuk mem-peroleh pengetahuan, sikap dan keterampilan dengan cara 

mengolah bahan belajar se-hingga terjadi peningkatan pengetahuan, sikap, dan 

keterampil-an pada diri seseorang yang belajar. 

 
2.  Prestasi Belajar  
 

Salah satu indikator keberhasilan belajar adalah prestasi belajar. 

Prestasi bela-jar dapat dicapai apabila siswa secara tekun dan 

sungguh-sungguh berusaha merubah sikap, keterampilan dan 
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pengetahuan yang dimiliki. Karenanya belajar merupakan pe-rubahan 

perilaku individu yang positif dan fungsional. Melalui proses belajar 

meka-nisme kegiatan diaktualisasikan. Atas dasar pemikiran diatas, 

maka setiap kegiatan belajar yang dilakukan siswa akan 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam diri-nya. Perubahan 

tersebut mencakup keseluruhan pribadi yang  meliputi aspek-aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor, dapat disebut sebagai hasil belajar 

secara keseluruh-an. Dan untuk mengetahui perubahan tingkah laku 

yang sesuai dengan tujuan sekolah maka diadakan penilaian. Hasil dari 

penilaian itu sebagai indikator prestasi belajar yang dicapai siswa. 

 Terdapat beberapa pengertian prestasi belajar yang 

dikemukakan oleh pakar dibidangnya. Buchori (1995:96) mengartikan 

prestasi belajar sebagai hasil yang di-capai atau  yang ditunjukkan 

oleh siswa sebagai hasil belajarnya, baik berupa angka atau huruf serta 

tindakannya yang mencerminkan hasil belajarnya, yang dicapai ma-

sing-masing anak dalam  periode tertentu dalam belajar. Secara 

singkat dikemukakan oleh Gunarsa (1982:84) bahwa prestasi belajar 

adalah hasil maksimal  yang  dicapai oleh seseorang setelah melakukan 

usaha belajar. Berdasarkan dua pendapat mengenai prestasi belajar 
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diatas dapat  disimpulkan bahwa  prestasi  belajar merupakan hasil 

dari kegiatan belajar setiap siswa selama jangka waktu tertentu. 

Prestasi belajar dimaksud merupakan hasil jerih payah yang dicapai  siswa 

se- 

telah mengikuti kegiatan belajar dalam periode waktu yang telah ditentukan. Jadi 

pres-tasi belajar merupakan hasil nyata dari siswa dalam mengikuti proses belajar  

menga-jar tertentu sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan dengan kriteria 

penilaian tertentu pula. Dalam hal ini Surya (1992:91) menyebutkan bahwa prestasi 

belajar me-rupakan seluruh kecakapan yang dicapai melalui proses belajar di 

sekolah, yang di-nyatakan dengan nilai-nilai prestasi belajar berdasarkan hasil tes. 

Prestasi  belajar dalam  penelitian ini dinyatakan dalam bentuk angka-

angka  (nilai) yang tercantum raport semester ganjil pelajaran 2006/2007 pada 

setiap mata pelajaran yang diasuh oleh guru bidang studi di SMA negeri se Kota 

Magelang. Se-dangkan data prestasi belajar yang dikumpulkan adalah angka 

raport dari kelas ter-tinggi yang diasuh oleh guru bidang studi di SMA negeri se 

Kota Magelang.  

 
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

 
 Keberhasilan siswa dalam belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik 

yang berasal dari diri siswa maupun dari luar diri siswa. Berkaitan dengan faktor 

tersebut, Surya (1992:87-88) berpendapat bahwa, kegiatan belajar yang dila-

kukan oleh siswa disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu;  (1) faktor-faktor 

yang terletak dalam diri siswa (faktor intern), dan (2) faktor-faktor yang berasal 
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dari luar diri siswa (faktor ekstern). Faktor-faktor yang terletak pada diri siswa 

antara lain; kurangnya kemam-puan dasar yang dimiliki siswa, kurangnya bakat 

khsus untuk situasi belajar tertentu, kurang motivasi atau dorongan untuk belajar, 

situasi pribadi atau emosional yang di-hadapi oleh siswa, dan faktor jasmaniah 

berupa cacat tubuh, gangguan kesehatan, gang-guan penglihatan, gangguan 

pendengaran dan sebagainya. Sedangkan faktor ekstern ialah faktor yang berasal 

dari lingkung-an sekolah, situasi dalam keluarga, dan situasi lingkungan sosial. 

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Sadiman (1988:37-38) bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah faktor ekstern yaitu ber-asal dari 

luar diri si subyek belajar, dan faktor intern yang berasal dari diri si subyek yang 

meliputi:  faktor fisiologis dan faktor psikologis. Dalam penjelasan selanjutnya, 

Sadiman (1988:39) lebih menitik beratkan pada tinjauan faktor intern dan 

dikhusus-kan pada faktor-faktor psikologis.  

 Faktor-faktor psikologis akan senantiasa memberikan landasan dan 

kemudah-an dalam upaya mencapai tujuan belajar secara optimal. Akan tetapi 

tanpa kehadiran faktor-faktor psikologis dapat menghambat kelancaran proses 

belajar, bahkan dapat menimbulkan masalah belajar. Faktor-faktor psikologis 

yang memiliki peranan pen-ting dalam kegiatan belajar menurut Thomas F. 

Station yang dikutip oleh Nasution (1985:61) sebagai berikut: (1) motivasi, yaitu 

segenap daya yang mendorong seseo-rang untuk melakukan sesuatu, (2) 

konsentrasi, yaitu sebagai suatu kegiatan memu-satkan segenap kekuatan 

perhatian pada suatu situasi belajar (3) reaksi, yaitu  keter-libatan suatu fisik 

maupun mental dalam menanggapi suatu stimulus yang muncul, (4)  
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mengorganisasi, yaitu menata bagian-bagian bahan pelajaran ke dalam suatu 

kesatuan pengertian, (5) pemahaman, yaitu penguasaan materi pembelajaran, 

menger-ti makna bahan pembelajaran, dan mengerti maksud bahan pembelajaran, 

(6) ulang-an, yaitu mengingat atau mempelajari kembali pela-jaran yang telah 

dibahas, sehing-ga bahan pelajaran yang telah dibahas akan semakin jelas. 

Berdasarkan kajian beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan 

bah-wa, faktor-faktor yang menyebabkan masalah belajar dapat berasal dari 

dalam diri siswa maupun berasal dari luar diri siswa. Secara rinci, faktor-faktor  

dari dalam diri siswa yang dapat menimbulkan masalah belajar adalah sebagai 

berikut: 

a.  Kurangnya kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa, kemampuan dasar 

(inte- 

legensi) merupakan wadah bagi kemungkinan tercapainya hasil belajar. Jika 

kemam-puan rendah maka hasil yang akan dicapai pun akan rendah pula, dan 

pada akhirnya akan menimbulkan kesulitan belajar.  

b.  Kurangnya bakat khusus untuk suatu situasi belajar tertentu, bakat 

sebagaimana halnya intelegensi merupakan wadah untuk mencapai hasil 

belajar. Siswa yang kurang atau tidak berbakat dalam suatu kegiatan belajar 

tertentu akan mengalami kesulitan belajar. Keberhasilan dalam belajar banyak 

ditentukan oleh minat da-lam suatu pelajaran tertentu, kurangnya minat akan 

lebih banyak menimbulkan masalah belajar. 

c.  Kurang motivasi atau dorongan untuk belajar, tanpa motivasi yang kuat, siswa 

terasa lesu dan kurang gairah dalam belajar sehingga berakibat rendahnya 

hasil belajar siswa. 
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d.  Situasi pribadi, terutama  suasana emosional yang dihadapi siswa-siswa 

tertentu, misalnya; pertentangan yang dialami dalam dirinya, situasi 

kekecewaan (frustra-si), kesedihan yang sedang dialami, semua itu dapat 

menimbulkan kesulitan da-lam belajar. 

e.  Faktor-faktor jasmaniah, yaitu; keadaan cacat tubuh, gangguan kesehatan, 

gang-guan penglihatan, pendengaran, dan gangguan jasmaniah lainnya dapat 

menjadi penyebab kesulitan belajar siswa. 

f.    Faktor-faktor bawaan (heredity), misalnya; butawarna, kidal, cacat tubuh, dan 

se-jenisnya. Faktor-faktor bawaan dapat menghambat dan menyebabkan 

masalah dalam belajar. 

 Sedangkan faktor-faktor dari luar diri siswa yang menyebabkan 

masalah bel-ajar adalah sebagai berikut:  

a.  Faktor lingkungan sekolah, yaitu lingkungan sekolah yang kurang 

memadai bagi  

situasi belajar siswa, antara lain; metode mengajar tidak tepat, 

sikap guru yang kurang baik terhadap siswa, perlengkapan belajar 

kurang, ruangan belajar sempit dan tidak teratur, hubungan antar 

guru dan hubungan kepala sekolah dengan guru kurang harmonis. 

Keadaan lingkungan demikian dapat menjadi penyebab masa-lah 

belajar siswa.  

b.  Situasi dalam keluarga, yaitu keadaan keluarga yang kurang 

mendukung situasi belajar, antara lain; kekacauan rumah tangga 
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(broken home), kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, 

ketidak mampuan ekonomi orang tua untuk membiayai sekolah, 

kurangnya persediaan perlengkapan belajar di rumah, dan harapan 

atau tuntutan orang tua terhadap anak terlalu tinggi sehingga anak 

merasa tertekan.  

c.  Situasi lingkungan sosial yang mengganggu keadaan siswa, yaitu 

suatu pengaruh negatif dari pergaulan, situasi masyarakat yang 

kurang memadai, gangguan kebu-dayaan seperti film, bacaan-

bacaan, dan sebagainya. 

 
3. Proses dan Hasil Belajar 
 
 Sebagaimana diketahui bahwa belajar merupakan perubahan 

perilaku indivi-du yang positip dan fungsional untuk mencapai sesuatu 

tujuan. Proses belajar meru-pakan sesuatu bentuk kegiatan untuk 

mencapai tujuan itu. Karena itu proses belajar secara keseluruhan 

merupakan inti dari proses pendidikan. Dengan proses belajar akan 

terjadi perubahan pada individu sebagai subyek didik tentang 

pengetahuan, kebiasa-an, keterampilan, sikap dan aspek-aspek 

lainnya. Untuk mencapai tujuan itu, meka-nisme kegiatan proses 
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belajar perlu ditunjang dengan motif dan minat dari subyek di-dik 

disamping kondisi dan situasi lain yang kondusif. 

 Pendapat Dollar & Miller yang dikutip oleh Makmun 

(1994:109) menegaskan  

bahwa keefektifan belajar dipengaruhi oleh empat hal ialah: (1) 

adanya motivasi, (2)  

adanya perhatian dan tahu sasaran, (3) adanya usaha (response), (4) 

adanya evaluasi dan pemantapan hasil yang diperoleh. Untuk 

mencapai keberhasilan belajar. motivasi individu sangat menentukan 

disamping aspek-aspek lainnya. Berbeda dengan penda-pat di atas, 

Nasution (1985:) mengemukakan tiga fase proses belajar yaitu,  (1) 

infor-masi, (2) transformasi, (3) evaluasi. Dalam pencapaian fase-fase 

tersebut seperti infor-masi yang berupa tambahan pengetahuan, 

transformasi penggunaan pengetahuan ke-pada yang lebih luas dan 

pemanfaatan ilmu pengetahuan memerlukan motivasi, mi-nat, 

keinginan dari individu. 

 Proses dan keefektifan dalam belajar seperti dikemukakan di 

atas menjelas-kan bahwa keberhasilan individu (siswa) dalam belajar 

diperlukan motivasi dan mi-nat terhadap mata pelajaran yang sedang 

dihadapi. Disamping itu pula keinginan in-dividu untuk mengetahui 
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lebih luas terhadap mata pelajaran yang sedang dipelajari-nya dan 

dorongan untuk menemukan sendiri. 

 Pencapaian tujuan dimaksud sebagai hasil proses belajar, individu (siswa) 

mem-peroleh informasi dan mengolahnya sehingga terjadi pemahaman diri yang 

dimani-festasikan pada perubahan perilaku yang mencakup aspek kognitif, afektif 

dan psiko-motor. Berkaitan dengan rumusan hasil belajar, pendapat Bloom dan 

Krathwohl yang dikutip oleh Irawan (1994:13) merumuskan hasil belajar sebagai 

berikut: (1) aspek kognitif yang terdiri dari  pengetahuan (mengingat, menghafal), 

pemahaman (mengin-terpretasikan), aplikasi (menggunakan konsep untuk 

memecahkan suatu masalah), analisis (menjabarkan suatu konsep), sintesis 

(menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep utuh), evaluasi 

(membandingkan nilai-nilai, ide, metode dan sebagainya, (2) aspek afektif yang 

terdiri dari pengenalan (ingin menerima, sadar akan adanya sesuatu), merespon 

(aktif berpartisipasi), penghargaan (menerima nilai-nilai, setia kepada nilai-nilai 

tertentu), pengorganisasian (menghubung-hubungkan nilai nilai tertentu), 

pengamalan (menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidup), (3) aspek 

psikomotorik yang terdiri dari, peniruan (menirukan gerak), penggunaan 

(menggunakan konsep untuk melakukan gerak), ketepatan (melakukan gerak 

dengan benar), perangkaian (melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan 

benar), naturali-sasi (melakukan gerak secara wajar). Secara lebih khusus, 

Burton (dalam Samana, 1994:30) menggambarkan hasil belajar seseorang apabila 

telah memiliki kemampuan khusus dan peningkatan keterampilan yang sejalan 

dengan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. 
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Setelah mempelajari mekanisme proses belajar, maka peranan guru 

sangat penting dalam usaha menumbuhkan kepercayaan diri siswa sehingga 

timbul motiva-si, minat dan sikap belajar secara terus menerus dengan penuh 

kesadaran.  

 Dengan demikian, kemampuan guru perlu ditingkatkan agar kreatif dalam 

me-laksanakan tugas dan inovatif dalam menerapkan strategi pembelajaran. Maka 

pem-binaan guru terus diupayakan melalui kegiatan supervise secara 

berkelanjutan yang dilakukan oleh kepala sekolah.  

 
B. Supervisi Kunjungan Kelas oleh Kepala Sekolah  
 
1. Pengertian Supervisi Pendidikan 
 

Istilah supervisi secara umum dikenal dari bahasa Inggris “supervsion”, 

yang artinya mengawasi, atau atasan yang menilai kinerja bahawan. Supervisi 

dapat diar-tikan sebagai bentuk pelayanan, bantuan professional, atau bimbingan 

bagi guru-guru dan dengan melalui pertumbuhan kemampuan guru hendak 

meningkatkan mutu pen-didikan dan pengajaran (Sutisna, 1993:271).Berkaitan 

dengan istilah supervisi, Mul-yasa (2003) menjelaskan bahwa dalam 

pelaksanaannya sering  digunakan secara ber-gantian dengan istilah pengawasan, 

pemeriksaan, dan inspeksi. Pengawasan dapat di-artikan sebagai proses untuk 

menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manaje-men tercapai (Handoko, 

1992). Pengawasan juga dapat diartikan suatu kegiatan un-tuk melakukan 

pengamatan agar pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Peme-riksaan 

dimaksudkan untuk melihat suatu kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai 

tujuan. Sedangkan inspeksi dimaksudkan untuk mengetahui kekurangan-
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kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki dalam suatu pekerjaan. Berbeda 

dengan Sutisna (1993) yang menjelaskan bahwa secara umum supervision diberi 

arti sama dengan di-rection atau pengawasan dan ada kecenderungan untuk 

membatasi pemakaian istilah supervisor pada orang-orang yang berada dalam 

kedudukan yang lebih bawah dalam hierarkhi manajemen. Kedudukan yang 

setingkat dengan supervisor adalah manajer lini pertama (first line management), 

pengawas, atau mandor.  

Dalam organisasi pen-didikan, pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri 

Si-pil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat 

yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan 

melaksana-kan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan 

administrasi pada satu-an pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah (Menpan, 

1996). Kedududukan penga-was dalam institusi pendidikan sangat strategis karena 

melakukan penilaian sekaligus pembinaan terhadap kinerja guru, kepala sekolah, 

dan staf administrasi dalam penge-lolaam pendidikan di sekolah. Penilaian 

dilakukan untuk mengetahui pencapaian tu-juan yang ditetapkan, sedangkan 

pembinaan bertujuan untuk memperbaiki dan mening-katkan kinerja guru, kepala 

sekolah dan petugas administrasi dalam pencapaian tu-juan pendidikan. Salah satu 

tugas penting pengawas adalah melakukan supervisi se-cara rutin dan berkelan-

jutan di sekolah yang menjadi tanggung jawabnya.  

Supervisi merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus untuk 

mem- 

bantu para guru dan supervisor agar dapat menggunakan pengetahuan dan 

keteram-pilannya dalam memberikan layanan kepada orang tua peserta didik dan 
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sekolah, se-bagaimana dikemukakan oleh Sergiovanni (1991) sebagai berikut: 

“Supervision is a process designed to help teacher and supervisor learn more 

about their practice; to better able to use their knowledge and skills to better 

serve parents and schools; and to make the school a more effective learning 

community”.  Hal senada dikemukakan oleh Kimbrough (1990) bahwa, 

Supervision is provided for improving the teaching and learning environment of 

the school”. Supervisi tidak hanya membantu guru da-lam meningkatkan 

kemampuan mengajar, tetapi juga menambah pengetahuan bagi supervisor secara 

sinergi menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. 

Pendapat Jones yang dikutip Pidarta (1988) menjelaskan bahwa supervisi 

me-rupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses administrasi 

pendidikan yang ditujukan terutama untuk mengembangkan efefktivitas kinerja 

personalia seko-lah yang berhubungan dengan tugas-tugas utama pendidikan. 

Dalam definisi di atas, supervisi dipandang sebagai sub sistem dari sistem 

administrasi sekolah. Sebagai sub sistem, supervisi tidak terlepas dari sistem 

administrasi yang juga menyangkut tenaga non guru, termasuk kepala sekolah dan 

petugas administrasi. Namun titik berat super-visi adalah perbaikan dan 

pengembangan kinerja guru yang langsung menangani pe-serta didik. Melalui 

perbaikan dan pengembangan kinerja guru, diharapkan proses pengajaran dapat 

berkembang, pada akhirnya berdampak pada efektivitas proses pembelajaran. 

Secara lebih khusus, Sutisna (1993) mengartikan supervisi sebagai bantuan 

dalam mengembangkan situasi belajar-mengajar yang lebih baik. Dengan 

perkataan lain, supervisi adalah suatu kegiatan pembelajaran yang disediakan 

untuk membantu para guru untuk meningkatkan kemampuan dalam 
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menjalankan tugas pengajaran. Peran supervisor adalah membantu, memotivasi 

dan mendukung guru agar semakin matang (mature) dan mandiri dalam 

menjalankan tugas utamanya. Tidak berbeda dengan pendapat di atas, Sahertian 

(1989) mengartikan supervisi ada-lah bantuan yang diberikan kepada seluruh staf 

untuk mengembangkan situasi bela-jar-mengajar yang lebih baik. Bantuan yang 

diberikan kepada staf dalam hal ini para guru meliputi teknis administratif dan 

teknik edukatif  Teknik administratif berkena-an dengan persiapan bahan 

pengajaran, penataan dokumen-dokumen penilaian, penyi-apan berkas laporan 

kemajuan belajar siswa atau data yang berkaitan dengan lapor-an pengajaran pada 

akhir tahun ajaran. Sedangkan bantuan teknik edukatif berupa bim-bingan kepada 

guru untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam pembe-lajaran antara 

lain, masalah siswa, pemilihan berbagai strategi pembelajaran, anali-sis 

kurikulum, pemilihan sumber belajar, ataupun penggunaan media belajar.     

Dengan istilah yang berbeda, Supandi (1990) mengartikan supervisi pendi-

dikan adalah bantuan yang diberikan kepada personel pendidikan untuk 

mengembang-kan proses pendidikan yang lebih baik. Personel pendidikan 

dimaksud meliputi ke-pala sekolah, guru, dan petugas sekolah lainnya termasuk 

staf administrasi. Dalam menjalankan tugasnya, personel sekolah sering 

menghadapi masalah-masalah pen-didikan, karena itu pengawas sekolah perlu 

melakukan bimbingan dan pengarahan dalam bidang administratif ataupun bidang 

akademik terutama perbaikan pada aspek pengelolaan pengajaran yang dilakukan 

oleh guru. Guru perlu mendapat bimbingan ataupun bantuan supervisor dalam 

memecahkan masalah-masalah pembelajaran agar proses dan hasil pembelajaran 

dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. 
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Istilah supervisi pendidikan dan supervisi pengajaran dalam 

pelaksanaannya sering digunakan secara bergantian, dan mempunyai arti yang 

tidak berbeda karena keduanya memberikan bantuan perbaikan pengajaran 

sehingga proses pendidikan di sekolah berjalan dengan baik.  

2. Tujuan dan Fungsi Supervisi  

a. Tujuan Supervisi 

 Prestasi belajar siswa dapat dicapai tidak terlepas dari peranan pengawas, 

ke-pala sekolah dan guru. Tugas pokok guru adalah mengajar dan membantu 

siswa me-nyelesaikan masalah-masalah belajar dan perkembangan pribadi dan 

sosialnya. Kepa-la sekolah memimpin guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran serta membantu mengatasi masalah yang dihadapi. Pengawas 

melakukan supervisi dan memberikan bantuan kepada kepala sekolah, guru dan 

siswa dalam mengatasi persoalan yang di-hadapi selama proses pendidikan 

berlangsung.  

Dikemukakan oleh Sahertian dan Mataheru (1985) bahwa tujuan supervisi 

ia-lah memperkembangkan situasi belajar dan mengajar yang lebih baik.Yang 

dimaksud situasi belajar dan mengajar ialah situasi dimana terjadi proses interaksi 

antara guru dengan siswa dalam usaha mencapai tujuan belajar yang ditentukan. 

Usaha ke arah perbaikan pembelajaran ditujukan kepada pencapaian tujuan akhir 

pendidikan yaitu pembentukan pribadi anak yang mandiri. Lebih lanjut 

dikemukakan oleh Sahertian dan Mataheru, bahwa tujuan konkrit supervisi 

pendidikan yaitu (1) membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan 

pendidikan, (2) membantu guru dalam membim-bing pengalaman belajar murid-
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murid, (3) membantu guru dalam menggunakan sum-bersumber pengalaman 

belajar, (4) membantu guru dalam menggunakan metode-me-tode/alat-alat 

pembelajaran, (5) membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid-

murid, (6) membantu guru dalam hal menilai kemajuan murid-murid dan hasil 

pekerjaan guru itu sendiri, (7) membantu guru dalam membina reaksi mental 

atau moral kerja guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka, (8) 

mem-bantu guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas 

yang dipe-rolehnya, (9) membantu guru agar lebih mudah mengadakan 

penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara memanfaatkan masyarakat 

sebagai sumber belajar, (10) membantu guru agar waktu dan tenaga tercurahkan 

sepenuhnya dalam pembinaan sekolahnya. Tujuan supervisi di atas merupakan 

usaha atau bantuan yang dilakukan oleh supervisor kepada guru-guru untuk 

meningkatkan kemampuan pengelolaan pe-ngajaran termasuk pertumbuhan 

kepribadian dan sosialnya.  

Mulyasa (2003) mengemukakan bahwa tujuan supervisi adalah 

mengembang-kan iklim yang kondusif dan lebih baik dalam kegiatan 

pembelajaran, melalui pembi-naan dan peningkatan profesi mengajar. Dengan 

kalimat lain, tujuan supervisi penga-jaran adalah membantu dan memberikan 

kemudahan kepada para guru untuk belajar meningkatkan kemampuan mereka 

guna mewujudkan tujuan belajar peserta didik. Secara lebih operasional, tujuan 

supervisi menurut Ametembun (Mulyasa, 2003) ada-lah (1) membina kepala 

sekolah dan guru agar lebih memahami tujuan pendidikan, (2) meningkatkan 

kemampuan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didik 
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menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif, (3) membantu kepala sekolah dan 

guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas kerja, perso-alan 

pembelajaran, serta membantu merencanakan perbaikan-perbaikan, (4) mening-

katkan kesadaran kepala sekolah dan guru-guru serta petugas sekolah lainnya 

terha-dap cara kerja yang demokratis, serta kesediaan untuk tolong-menolong, (5) 

memper-besar semangat guru-guru dan meningkatkan motivasi berprestasi, (6) 

membantu kepala sekolah untuk mensosialisasikan program pendidikan di 

sekolah kepada ma-syarakat, (7) melindungi warga sekolah yang disupervisi 

terhadap tuntutan yang tidak wajar dan kritik-kritik yang tidak sehat dari 

masyarakat, (8) membantu kepala seko-lah dan guru-guru dalam mengevaluasi 

aktivitasnya untuk mengembangkan kreati- 

vitas peserta didik, (9) mengembangkan rasa kesatuan (kolegialitas) sesama guru.  

Supervisi pendidikan berperan memberikan kemudahan dan membantu 

kepa-la sekolah dan guru mengembangkan potensi secara optimal. Supervisi 

harus dapat meningkatkan kepemimpinan kepala sekolah sehingga dapat 

mencapai efektivitas dan efisiensi program sekolah secara keseluruhan. Melalui 

supervisi, guru diberi ke-sempatan untuk meningkatkan kinerja, dilatih untuk 

memecahkan berbagai permasa-lahan yang dihadapi. Dalam merumuskan 

program sekolah, guru diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan 

penilaian program yang disusun. Keterlibatan guru secara penuh dapat 

meningkatkan rasa kebersamaan dan berdampak pada peningkat-an semangat 

kerja. Dengan demikian tujuan supervisi pendidikan adalah meningkat-kan 

kemampuan profesional dan teknis bagi guru, kepala sekolah, dan personel se-

kolah lainnya agar proses pendidikan di sekolah lebih berkualitas. Dan yang 
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utama, supervisi pendidikan dilakukan atas dasar kerjasama, partisipasi, dan 

kolaborasi, bu-kan berdasarkan paksaan dan kepatuhan. Dengan demikian, akan 

timbul kesadaran, inisiatif, dan kreativitas personel sekolah.   

 
b. Fungsi Supervisi 
 
 Supervisi mempunyai fungsi ganda, untuk meningkatkan kemampuan 

menga-jar guru dan untuk pengembangan kurikulum. Burton (Oliva, 1984: 16) 

mengidentifi-kasi fungsi supervisi sebagai berikut: “(1) The improvement of the 

teaching act, (2) The improvement of teachers in service, (3) The selection and 

organization of sub-ject-matter, (4) Testing and measuring, and (5) The rating of 

teachers”. Sedangkan Oliva sendiri membagi fungsi supervisi menjadi tiga yaitu, 

pengembangan staf (staff development), pengembangan kurikulum (curriculum 

development), dan perbaikan pengajaran (instructional development).  

 Pengembangan staf dimaksudkan sebagai pembinaan terhadap kepala 

sekolah, guru-guru dan personel sekolah lainnya agar meningkatkan kemampuan 

dan kinerja-nya serta saling bekerjasama dalam merealisasi program pendidikan di 

sekolah. Pengem-bangan kurikulum adalah pengkajian kurikulum disesuaikan 

dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan. Pengembangan kurikulum 

termasuk dalam kegiatan mem-perbaharui program pembelajaran, 

mengembangkan bahan instruksional, memilih bahan ajar, mengembangkan 

media pembelajaran, dan menentukan strategi/metode yang tepat untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Perbaikan pengajaran meru-pakan kegiatan 

yang dilakukan guru secara berkelanjutan dengan menyesuaikan per-kembangan 

kurikulum maupun tuntutan terhadap kemajuan Iptek. Perbaikan pembe-lajaran 



 

 

32

dapat dilakukan dari sisi perencanaan, materi (subject matter) maupun meto-de 

pembelajaran Bahan yang dipersiapkan untuk pembelajaran berdasarkan kuriku-

lum terbaru dan dilengkapi dengan bahan-bahan pembelajaran  penting yang 

belum tercakup dalam perencanaan pembelajaran.    

Sedangkan Gwyn (dalam Indrafachrudi, 1989) membedakan tiga tanggung 

ja-wab utama seorang supervisor adalah (1) bertanggung untuk menolong guru-

guru se-cara individual, (2) bertanggung jawab dalam mengkoordinir dan lebih 

memperbaiki seluruh staf sekolah dalam melakukan tugas pelayanan pendidikan 

dan pengajaran di sekolah, (3) bertanggung jawab dalam mendayagunakan 

berbagai sumberdaya manu-sia sebagaimana sumber yang membantu pertumbuhan 

guru dan sekaligus sebagai pe-nerjemah program-program di sekolah, maupun 

kepada masyarakat. Secara makro, Sutisna (1993) berpendapat bahwa fungsi 

supervisi adalah (1) sebagai penggerak perubahan, (2) sebagai program pelayanan 

untuk memajukan pengajaran, (3) mening-katkan kemampuan hubungan manusia, 

(4) sebagai kepemimpinan kooperatif. 

Supervisi berfungsi sebagai penggerak perubahan, seringkali guru 

mengang-gap tugas mengajar sebagai pekerjaan rutin, dari waktu-kewaktu tidak 

mengalami pe-rubahan baik segi materi maupun metode/pendekatan. Menghadapi 

keadaan yang de-mikian, perlu ada inisiatif dari kepala sekolah atau supervisor 

untuk mengarahkan gu-ru agar melakukan pembaharuan materi pembelajaran 

sesuai dengan kemajuan Iptek dan kebutuhan lingkungan. Demikian pula dalam 

menerapkan metode pembelajaran, guru terus didorong agar berani melakukan uji 

coba dan menerapkan metode sesuai dengan materi yang dibahas. Lebih lanjut 

dijelaskan oleh Sutisna (1993) bahwa pe-ngawas, penilik, dan orang-orang yang 
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diserahi tanggung jawab khusus tentang super-visi, jika menginginkan perubahan, 

maka mereka harus menghargai perbedaan pan-dangan, menilai tinggi guru yang 

kreatif dan imajinatif.  

Supervisi berfungsi sebagai program pelayanan untuk memajukan 

pengajar-an, dalam situasi belajar sering terjadi masalah, baik yang dihadapi guru 

maupun sis-wa. Guru sering menghadapi kesulitan dalam merencanakan, 

melaksanakan dan meng-evaluasi pembelajaran, karena itu supervisor 

memberikan bimbingan kepada guru agar dapat mengelola pembelajaran secara 

lebih efektif termasuk bantuan menyele-saikan masalah-masalah belajar siswa. 

Supervisi berfungsi meningkatkan kemampuan hubungan manusia, untuk 

men-capai tujuan, guru ataupun kepala sekolah tidak dapat melakukan sendiri, 

maka perlu kerjasama dan bantuan sesama guru, kepala sekolah ataupun dengan 

masyarakat. Pa-da kenyataannya, tidak semua guru dan kepala sekolah mampu 

melaksanakan hubung-an kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, maka tugas 

supervisor membantu gu-ru mengenali diri dan mengenali tugas-tugasnya, serta 

bagaimana dapat menyelesai-kannya. Dan lebih penting adalah membantu guru 

dan kepala sekolah untuk mening-katkan kerjasama dengan orang tua siswa, 

masyarakat maupun dengan instansi terkait.  

Supervisi sebagai kepemimpinan kooperatif, keberhasilan supervisi tidak 

ha-nya ditentukan oleh kemampuan supervisor dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya, akan tetapi memerlukan dukungan dan partisipasi dari kepala sekolah, 

guru-guru, kon-selor, dan orang tua siswa secara bersama-sama ikut memikirkan 

perkembangan anak didik ke arah tercapainya tujuan-tujuan sekolah. Karena itu 
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tugas supervisor bukan hanya menilai kinerja guru, melainkan turut membantu 

guru untuk memajukan pro-ses pembelajaran. 

Pelaksanaan fungsi-fungsi sebagaimana disebutkan di atas, harus 

dilaksana-kan secara kontinyu, konsisten dan terpadu dengan antara program 

supervisi dengan program pendidikan di sekolah. Sebab inti dari kegiatan 

supervisi adalah pembinaan terhadap kemampuan profesional guru dan tenaga 

kependidikan lainnya agar tercipta iklim belajar yang kondusif.  

  
3. Pendekatan Supervisi  

 
Terdapat beberapa macam pendekatan supervisi yang dapat dilakukan, dan 

pilihan terhadap pendekatan didasari oleh pertimbangan dan alasan tertentu. Wiles 

dan Lovell (1993) mengemukakan bahwa pendekatan utama supervisi adalah  

meli-puti, collaborative supervision dan clinical supervison.  Sedangkan 

Sergiovanni (1991) mengklasifikasi pendekatan supervisi menjadi empat macam 

yaitu, (1) supervisi kli-nis (clinical supervision), (2) supervisi kolegial (collegial 

supervision), (3) Supervisi individual (self-directed supervision), dan  (4) 

Supervisi informal (informal supervi-sion). Nurtain (1989) berpendapat bahwa 

pada masa kini terdapat kecenderungan ke-giatan supervisi pengajaran mengarah 

kepada supervisi klinis. Lebih lanjut Nurtain menjelaskan bahwa pemilihan 

terhadap supervisi klinis sebagai pendekatan dengan alasan; pengajaran tidak 

dapat dipandang hanya proses penyampaian pengetahuan sa- 

ja, akan tetapi suatu perbuatan yang komplek melibatkan unsur teknologi, ilmu, 

seni,  

dan pilihan nilai.  
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Pada prinsipnya tidak ada suatu pendekatan tunggal yang dapat 

digunakan 

untuk segala situasi dan tempat. Pemilihan yang tepat bergantung pada masalah 

yang dihadapi dan tujuan yang hendak dicapai. Untuk kepentingan dimaksud, 

berikut di uraikan pendekatan kolegial, pendekatan individual dan pendekatan 

klinis.   

a. Pendekatan Kolegial  
 
 Supervisi kolegial atau supervisi rekanan diistilahkan dalam beberapa 

nama antara lain, peer supervision, cooperative professional development, dan 

bahkan se-ring disebut collaborative supervision. Supervisi kolegial sebagai 

proses formal mo-derat dimana dua orang guru atau lebih bekerjasama untuk 

kepentingan perkembang-an profesional guru, sebagaimana dikemukakan oleh 

Glatthorn (Sergiovanni, 1991: 303) sebagai berikut: “Collegial supervision as a 

moderately formalized process by which two or more teachers agreed to work 

together for their own professional growth, usually by observing each other’s 

classroom, giving each other feedback about the observation, and discussing 

shared professional concerns”. Kegiatan supervisi kole-gial dilakukan dengan 

saling mengadakan observasi kelas masing-masing, dan selan-jutnya saling 

memberikan balikan tentang observasi yang dilakukan, dan membahas masalah-

masalah profesional mereka.   

 Bentuk supervisi kolegial menurut Kimbrough (1990:183-186) antara lain 

per-temuan guru-guru (faculty meetings), lokakarya (workshops), dan observasi 

sesama guru di kelas (teachers observing teachers). Pertemuan guru-guru (faculty 

meetings) harus mempunyai agenda yang jelas dan membicarakan topik-topik 
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yang berkaitan dengan kemajuan pendidikan di sekolah. Kegiatan dalam 

pertemuan guru-guru meli-puti, (1) guru tergabung dalam kelompok-kelompok 

kecil menentukan topik yang menarik untuk didiskusikan, (2) guru melakukan 

curah pendapat (brain storming) berkaitan dengan isue yang dikemukakan, (3) 

guru bertukar pengalaman dalam peng-gunaan sumber belajar atau media, (4) 

berdiskusi untuk menyelesaikan masalah sis-wa, (5) merencanakan program 

bersama, (6) mengevaluasi kegiatan yang telah dila-kukan oleh guru, (7) 

menindaklanjuti hasil evaluasi dan program pembelajaran, (8) berbagi 

pengalaman antar guru mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melak-

sanakan pembelajaran, (9) mendiskusikan berbagai upaya untuk meningkatkan 

sua-sana kerja yang lebih baik, (10) ikut memikirkan masalah administratif di 

sekolah dan memberikan masukan kepada kepala sekolah. 

 Supervisi kolegial dapat juga dilakukan melalui lokakarya (workshops) 

yaitu suatu kegiatan kelompok yang terdidi dari kepala sekolah, supervisor 

(pengawas) dan guru untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui 

percakapan dan bekerja se-cara kelompok (Sahertian dan Mataheru, 1985). Setiap 

peserta/anggota dalam loka-karya berusaha untuk mengembangkan kesanggupan 

berfikir dan bekerja bersama-sama, baik mengenai masalah-masalah yang bersifat 

teoretis maupun yang bersifat praktis dengan maksud untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan umumnya dan ke-mampuan profesional masing-masing 

anggota. Prosedur pelaksanaan lokakarya (work-shops) sebagai berikut, (1) 

merumuskan tujuan, output yang akan dicapai, (2) meru-muskan pokok-pokok 

masalah yang akan dibahas secara rinci, (3) menentukan stra-tegi pemecahan 

masalah yang meliputi, merumuskan masalah yang akan dibahas, tu-juan 
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pembahasan, metode pembahasan, menentukan alat atau bahan perlengkapan 

yang digunakan selama lokakarya, merumuskan kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi, dan merumuskan simpulan dan saran-saran.    

 Observasi sesama guru di kelas (teachers observing teachers) dapat 

dikatego-rikan supervisi kolegial karena melibatkan sesama rekan guru secara 

bergantian un-tuk melihat dan menilai kegiatan pembelajaran di kelas dengan 

mencatat keberhasil-an dan kekurangannya. Sedangkan tujuan observasi sesama 

guru adalah untuk mem-peroleh data yang lengkap dan objektif tentang proses 

pembelajaran termasuk aktivi-tas siswa selama proses belajar berlangsung, 

selanjutnya informasi yang diperoleh da-pat dijadikan balikan (feedback) bagi 

rekan guru yang diobservasi maupun bagi diri guru yang bersangkutan. Instrumen 

(alat) untuk melakukan observasi dapat berupa check list yaitu daftar item-item 

yang sudah dipersiapkan lebih dahulu sehingga guru tinggal mencocokkan pilihan 

yang tersedia dengan kenyataan di kelas. Alat observasi lainnya dapat berupa 

lembar observasi kelas, tujuannya adalah untuk mengetahui ting-kat keberhasilan 

seorang guru dalam mengembangkan sistem instruksional yang men-jadi tanggung 

jawabnya. Aspek-aspek penting yang tertulis dalam lembar observasi antara lain, 

(1) kemampuan guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kompe-tensi dasar 

serta indikator yang harus dicapai setiap mata pelajaran, (2) pencapaian target 

setiap pertemuan (3) aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung, (4) 

kreativitas anak dalam memecahkan kesulitan yang dihadapi secara individu ma-

upun kelompok, (5) kemampuan guru dalam mengelola kelas, (6) keterampilan 

guru dalam menggunakan media atau alat peraga, (7) kemampuan guru dalam 

membantu kesulitan belajar anak.     
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b. Pendekatan Klinis 
 

Supervisi klinis dikembangkan oleh Robert Hammer dan Moris Kogan 

tahun 1973 serta rekan-rekannya di Universitas Harvard. Tujuannya adalah 

mencari pende-katan yang lebih efektif dalam supervisi pengajaran. Hingga kini, 

gagasan tentang su-pervisi klinis telah berkembang dan mengalami penyesuaian. 

Cogan (dalam Wiles dan Lovell, 1993: 168) mengemukakan bahwa definisi 

supervisi klinis adalah seba-gai berikut: 

“Clinical supervision may therefore be define as the rationale and practice 
de-signed to improve the teacher’s classroom performance. It takes its 
principal data from the events of the classroom. The analysis of these data 
and the relationship between teacher and supervisor form the basis of the 
program, procedures and strategies designed to improve the student’s 
learning by improv-ing the teacher’s  classroom behavior”.  

 
 Berdasarkan definisi di atas, supervisi klinis dirancang untuk 

meningkatkan performansi guru kelas. Untuk kepentingan dimaksud diperlukan 

data dari kepala se-kolah mengenai kejadian di kelas. Analisis dari peristiwa di 

kelas dan hubungan an-tara guru dan supervisor merupakan dasar bagi program, 

prosedur, dan strategi yang dirancang untuk meningkatkan pembelajaran siswa 

dengan cara meningkatkan peri-laku guru kelas. Tidak berbeda dengan pendapat 

di atas, Acheson dan Gall (1987) mengartikan supervisi klinis adalah bentuk 

supervisi yang difokuskan pada pening-katan pembelajaran dengan tahapan atau 

melalui siklus yang sistematis dalam peren-canaan, pengamatan serta analisis 

yang logis dan intensif mengenai penampilan me-ngajar yang nyata, dalam 

mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Sedang-kan tahapan atau 

siklus dalam pendekatan klinis menurut beberapa ahli yang dikutip oleh Oliva 

(1984) sebagai berikut: Goldhammer, Anderson dan Krajewski (1980) me-liputi 
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lima langkah yaitu, (1) pre observation conference, (2) observation, (3) analy-sis 

and strategy, (4) supervision conference, dan (5) postconference analysis. Selan-

jutnya Mosher dan Purpel (1975) membagi tahapan supervisi klinis adalah (1) 

plan-ing, (2) observation, dan (3) evaluation or analysis. Hal yang sama 

dikemukakan oleh Acheson dan Gall (1980) bahwa siklus pendekatan klinis 

meliputi (1) planning confe-rence, (2) classroom observation, dan (3) feedback 

conference.  

  Pendapat para ahli tentang supervisi klinis terdapat pengembangan dalam 

ta-hap-tahap perencanaan maupun pada pelaksanaannya. Namun pada dasarnya 

para ahli mempunyai prinsip yang sama, bahwa supervisi klinis berlangsung 

dalam suatu proses yang berbentuk siklus dengan tiga tahap yaitu (1) pertemuan 

awal, (2) tahap ob-servasi kelas, dan (3) tahap pertemuan balikan/evaluasi. 

Terjadinya variasi dalam pe-ngembangan tahap supervisi klinis disebabkan oleh 

pemberian tekanan secara ekspli-sit dalam beberapa kegiatan yang terdapat dalam 

tahap tertentu. Pada tahap pertemu-an awal terdapat kegiatan-kegiatan; 

pembahasan pemantapan hubungan antara guru dengan supervisor, membuat 

perencanaan bersama. Pada tahapan terakhir dari super-visi klinis terdapat 

kegiatan-kegiatan; analisis data hasil observasi, pertemuan untuk mendiskusikan 

hasil observasi. Prosedur supervisi klinis disebut “siklus” karena ke-tiga tahapan 

itu merupakan suatu proses yang berkelanjutan, pada akhir tahap ketiga 

(pertemuan balikan) sudah mulai dibicarakan bahan masukan (in-put) untuk tahap 

per-tama (pertemuan awal) pada siklus berikutnya. 

c. Pendekatan Individual 
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  Pendekatan individual dalam supervisi juga sering disebut wawancara 

indi-vidual yaitu suatu kesempatan yang diciptakan oleh pengawas atau kepala 

sekolah untuk bekerja secara individual dengan guru sehubungan dengan 

masalah-masalah profesionalnya (Sutisna, 1993). Masalah-masalah yang mungkin 

dibicarakan melalui pembicaraan individual antara lain; masalah pembelajaran, 

masalah kesulitan belajar siswa, hubungan antar guru, atau bahkan guru dimintai 

pendapat berkaitan dengan ke-bijakan-kebijakan kepala sekolah. Tema yang 

menjadi pembicaraan berkaitan dengan tugas-tugas guru sehingga mereka 

terbantu untuk mengembangkan diri. Pendekatan ini menekankan pada tanggung 

jawab pribadi guru terhadap perkembangan profesio-nalnya. Guru membuat 

rancangan pembelajaran, selanjutnya rancangan tersebut di-sampaikan kepada 

supervisor, kepala sekolah atau pihak lain yang kompeten. Pada akhir semester 

biasanya guru dan supervisor bertemu untuk membicarakan kendala-kendala yang 

dihadapi selama melaksanakan program pembelajaran. Dalam pertemu-an secara 

face to face, guru diharapkan dapat menunjukkan dan memberikan bebera-pa 

bentuk dokumentasi yang menggambarkan kemajuan pencapaian tujuan. Masalah 

pencapaian menjadi fokus dalam supervisi, sebagaimana dikemukakan oleh 

Sergio-vanni (1991: 304) sebagai berikut: “A number of problems are associated 

with appro-aches to supervision that rely heavily on target setting”.  

 Pendekatan individual bermanfaat bagi guru untuk meningkatkan 

kemampu-an profesionalnya. Masalah yang didiskusikan dengan supervisor 

(pengawas/kepala sekolah) dapat juga berkaitan dengan permasalahan kerjasama 

dengan guru lain atau berkaitan dengan permasalahan orang tua siswa. Pendekatan 
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individual dapat dilaku-kan dengan teknik-teknik kunjungan kelas, pembicaraan 

individual, atau kunjungan kelas antar guru (Sutisna, 1993:268-269). Sedangkan 

Sahertian menggolongkan pen-dekatan individual terdiri dari (1) perkunjungan 

kelas, (2) observasi kelas, (3) perca-kapan pribadi, (4) saling mengunjungi kelas, 

(5) menilai diri sendiri (self evaluation). Dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan individual dengan teknik kunjungan kelas oleh kepala sekolah dengan 

mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. 

  
4. Teknik Supervisi Kunjungan Kelas oleh Kepala Sekolah 
 
a. Pengertian  

Sebagaimana di ketahui bahwa, supervisi kunjungan kelas merupakan 

salah satu pendekatan supervisi individual. Supervisi kunjungan kelas adalah 

kegiatan ke-pala sekolah/pengawas sekolah mengunjungi kelas tempat guru 

sedang melaksana-kan pembelajaran (Sahertian dan Mataheru, 1985:45). Kepala 

sekolah maupun penga-was dalam melaksanakan supervisi kepada guru di kelas 

dilengkapi dengan lembar observasi/kuesioner yang dijadikan alat ukur 

keberhasilan guru dalam membelajar-kan siswa. Pendapat yang hampir sama 

dikemukakan oleh Sutisna (1993:268) bahwa supervisi kunjungan kelas adalah 

pengamatan yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas terhadap guru 

yang sedang mengajar dan melihat alat, metode, dan sarana belajar lainnya di 

kelas. Aspek yang diamati oleh supervisor di kelas tidak hanya kegiatan guru 

dalam membelajarkan siswa, akan tetapi termasuk sarana yang diperlukan untuk 

mendukung kegiatan pembelajaran antara lain media, ketepatan me-tode 

pembelajaran dengan materi pelajaran, termasuk ketersediaan bahan ajar lainnya. 
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 Dalam pelaksanaan supervisi kunjungan kelas dapat dilakukan secara 

menda-dak tanpa pemberitahun, dengan pemberitahuan terlebih dahulu, atau atas 

permintaan guru. Tapi satu hal yang pasti ialah dalam supervisi kunjungan kelas 

terjadi dialog an-tara guru dan kepala sekolah. Melalui dialog itu guru akan 

melihat kelebihan dan kekurangannya. Guru mendapat pengalaman yang dapat 

memotivasi untuk melaku-kan refleksi. Dalam konteks penelitian ini 

menggunakan teknik supervisi kunjungan kelas dengan memberitahu guru terlebih 

dahulu agar guru dapat mempersiapkan diri dari segi mental, penguasaan materi 

dan strategi pembelajaran maupun pengelolaan kelas.  

b. Langkah-langkah Supervisi Kunjungan Kelas 
 

Supervisi kunjungan kelas dilaksanakan melalui tahapan atau langkah-

langkah tertentu agar pelaksanaan dapat berjalan lancar dan mencapai target yang 

di tentukan. Langkah-langkah supervisi kunjungan kelas meliputi, (1) tahap 

persiapan, (2) tahap pelaksanaan, (3) tahap evaluasi.    

1) Tahap Persiapan 
 
 Tahap persiapan merupakan pembuatan kerangka kerja, instrumen 

penilaian dipersiapkan oleh supervisor dan guru sebaiknya juga mengetahui 

indikator-indikator yang menjadi objek penilaian. Selanjutnya guru diberitahukan 

waktu akan diadakan supervisi. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada tahap 

persiapan ialah (1) menilai pencapaian belajar siswa pada bidang studi tertentu, 

(2) mempersiapkan instrumen atau alat observasi kunjungan kelas, (3) 

memberitahukan kepada guru yang akan di-supervisi termasuk waktu kunjungan, 

(4) mengadakan kesepakatan pelaksanaan su-pervisi.  
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2) Tahap Pelaksanaan    
 
 Pada tahap ini, guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai rencana 

pembe-lajaran (RP) yang telah dibuat. Selanjutnya supervisor melakukan observasi 

berdasar-kan instrumen atau pedoman observas yang telah disediakan. Tahap 

pelaksanaan su-pervisi kunjungan kelas sebagai berikut, (1) supervisor bersama 

guru memasuki ru-ang kelas tempat proses pembelajaran akan berlangsung, (2) 

guru menjelaskan ke-pada siswa tentang maksud kedatangan supervisor di ruang 

kelas, (3) guru memper-silakan supervisor untuk menempati tempat duduk yang 

telah disediakan, (4) guru mulai melaksanakan kegiatan mengacu pada rencana 

pembelajaran (RP) yang telah dibuat, (5) supervisor mengobservasi penampilan 

guru berdasarkan format observasi yang telah disepakati, (6) setelah guru selesai 

melaksanakan seluruh rangkaian kegi-atan pembelajaran, bersama-sama dengan 

supervisor meninggalkan ruang kelas dan pindah ke ruang guru atau ruang 

pembinaan. 

3) Tahap Evaluasi dan balikan 
 
 Tahap akhir dari supervisi kunjungan kelas adalah evaluasi dan refleksi. 

Super-visor dalam hal ini kepala sekolah mengevaluasi hal-hal yang telah terjadi 

selama ob-servasi terhadap guru selama melaksanakan proses pembelajaran. Tahap 

evaluasi me-rupakan diskusi umpan balik antara supervisor (kepala sekolah)  dan 

guru. Suasana pertemuan penuh persahabatan, bebas dari prasangka, dan tidak 

bersifat mengadili. Supervisor memaparkan data secara objektif sehingga guru 

dapat mengetahui keku- 

rangan dan kelebihan selama proses pembelajaran berlangsung.  
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 Yang menjadi dasar dari balikan terhadap guru adalah kesepakatan tentang 

item-item observasi yang digunakan, sehingga guru menyadari tingkat 

keberhasilan dalam melaksanakan pembelajaran. Secara lebih konkrit langkah-

langkah evaluasi dan balikan sebagai berikut, (1) kepala sekolah menanyakan 

perasaan guru selama proses observasi berlangsung untuk menciptakan suasana 

santai agar guru tidak me-rasa di adili, (2) kepala sekolah memberikan penguatan 

kepada guru yang telah melak-sanakan pembelajaran dalam suasana penuh 

persahabatan, (3) kepala sekolah bersa-ma-sama guru membicarakan kembali 

kontrak yang pernah dilakukan mulai dari tu-juan pengajaran sampai evaluasi 

pengajaran, (4) Supervisor menunjukkan data hasil observasi yang telah dianalisis 

dan diinterpretasikan, kemudian memberikan waktu pada guru untuk 

menganalisis data dan menginterpretasikan, selanjutnya didiskusi-kan bersama, 

(5) menanyakan kembali perasaan guru setelah mendiskusikan hasil analisis dan 

interpretasi data hasil observasi, dan meminta guru menganalisis proses dan hasil 

pembelajaran yang telah dicapai oleh siswa, (6) bersama-sama guru, super-visor 

membuat kesimpulan tentang hasil pencapaian latihan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

 
C. Kompetensi Guru 
 
1. Pengertian Kompetensi 
 

Guru sebagai pendidik dan agen pembelajaran perlu menguasai 

keterampilan dan kompetensi tertentu agar dapat melaksanakan tugas yang 

dibebankan. Istilah kom-petensi berasal dari bahasa Inggris Competency yang 

berarti kecakapan, kemampuan dan wewenang. Seseorang dinyatakan kompeten 
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di bidang tertentu jika menguasai kecakapan bekerja sebagai suatu keahlian sesuai 

bidangnya (Supriadi, 1998). Semen-tara Sahertian (1992) mengartikan 

kompetensi sebagai kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui 

pendidikan dan latihan. Kompetensi diperoleh mela-lui pendidikan dan latihan 

dengan standar dan kualitas tertentu sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan. 

Hal senada dikemukan oleh Supandi (1990) bahwa kompe-tensi adalah 

seperangkat kemampuan untuk melakukan sesuatu jabatan, dan bukan semata-

mata pengetahuan saja. Kompetensi menuntut kemampuan kognitif, kondisi 

afektif, nilai-nilai, dan keterampilan tertentu yang khas dan spesifik berkaitan 

dengan karakteristik jabatan atau tugas yang dilaksanakan. Spesifikasi 

kemampuan tersebut dimaksudkan agar guru dapat melaksanakan tugas secara 

baik dan berkualitas.  

Kompetensi (competency) merupakan kebulatan penguasaan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja, yang 

diharapkan bisa dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program 

pendidikan (Dirjen PMPTK, 2006). Dalam bidang keguruan, Samana (1994:45) 

mengartikan kompetensi sebagai penguasaan sejumlah konsep dan asas-asas 

keguruan (segi kognitif), nilai serta sikap keguruan (segi afektif), dan secara nyata 

mampu melaksanakan tugas keguruan yang terstandar (menguasai kecakapan 

keguruan yang dituntut atau dipersyaratkan oleh pro-fesi guru). Guru yang 

memenuhi kriteria dan persyaratan suatu jabatan berarti berwe-nang atas jabatan 

atau tugas yang diberikan dengan kata lain memenuhi persyaratan kompetensi.  

Dengan demikian kompetensi guru adalah pengetahuan, keterampilan dan 

ni-lai-nilai dasar yang direfleksikan guru dalam kebiasaan berfikir dan bertindak 
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secara konsisten yang memungkinkannya menjadi kompeten atau berkemampuan 

melaksa-nakan tugas keguruan yang dipersyaratkan oleh profesi keguruan.  

2. Kompetensi Guru 
  
 Guru mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan di sekolah melalui kegiatan pembelajaran siswa. Karena itu guru 

hendaknya memili-ki perilaku dan kompetensi yang memadai untuk 

mengembangkan peserta didik se-cara utuh. Untuk melaksanakan tugas secara baik 

sesuai profesi yang dimilikinya, per-lu menguasai berbagai kompetensi.   

Kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, 

keterampil-an, dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan 

cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang guru untuk memangku 

jabatan guru sebagai profesi (Dirjen PMPTK, 2006). Perangkat tindakan cerdas 

berarti guru dapat melak-sanakan tugas sesuai dengan standar kinerja yang 

ditentukan dan didasari pengeta-huan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki 

sebagai kompetensi dasar guru sebagai profesi. Dikemukakan oleh Hall dan 

Jones (dalam Depdiknas, 2003: 12) bahwa kom-petensi guru merupakan 

gambaran penampilan dan kemampuan guru secara utuh dan bulat yang 

merupakan perpaduan antara pengetahuan dan kemampuan yang dapat di ukur. 

Kompetensi guru tidak hanya cukup dikuasai akan tetapi juga harus direalisasi-

kan dalam perilaku nyata di sekolah terutama dalam proses pembelajaran siswa di 

kelas.  

Kompetensi yang harus dikuasai guru menurut Tanjung dan Suryadi 

(1999:59) paling tidak meliputi kompetensi personal, kompetensi sosial, dan 
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kompetensi profe-sional. Sedangkan menurut Undang-undang Guru dan Dosen 

Tahun 2003, kompeten-si guru meliputi kompetensi profesional, kompetensi 

kepribadian, kompetensi peda-gogik, dan kompetensi sosial. Selanjutnya keempat 

kompetensi dimaksud dapat di-jelaskan sebagai berikut. 

 Kompetensi profesional menurut penjelasan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

diartikan se-bagai kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Secara lebih 

lengkap disebutkan dalam bahan sosialisasi sertifikasi guru oleh Tim Direktorat 

Profesi Pendidik tahun 2006 bah-wa, kompetensi profesional merupakan 

kemampuan yang berkenaan dengan pengua-saan materi pembelajaran bidang 

studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi 

materi kurikulum matapelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang 

menaungi materi kurikulm tersebut, serta menambah wawasan keilmu-an sebagai 

guru. Kompetensi profesional mempunyai sub kompetensi sebagai beri-kut, (1) 

menguasai substansi  keilmuan yang terkait dengan bidang studi, (2) mengua-sai 

langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan mem-

perdalam pengetahuan/materi bidang studi. 

 Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

mencermin-kan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, 

menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia (Dirjen PMPTK, 

2006:3). Sub kompetensi kepribadian meliputi (1) memiliki kepribadian yang 

dewasa, (2) memiliki kepribadi-an yang dewasa. (3) memiliki kepribadian yang 
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arif, (4) memiliki kepribadian yang berwibawa, dan (5) memiliki akhlak mulia dan 

dapat menjadi dewasa.  

Kompetensi pedagogik menurut penjelasan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

didefinisikan sebagai kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang 

meliputi pemaham-an terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Selanjutnya sub 

kompetensi pedagogik meliputi (1) memahami pe-serta didik, (2) merancang 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, (3) merancang dan melaksanakan 

evaluasi pembelajaran, (4) mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya.    

 Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian 

dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta 

didik, se-sama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar. Kompetensi sosial mempunyai sub kompetensi (1) mampu 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, (2) mampu 

berkomunikasi dan ber-gaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga 

kependidikan, (3) mampu ber-komunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang 

tua/wali peserta didik dan masya-rakat sekitar. 

 Keempat kompetensi sebagagaimana di jelaskan di atas, harus dikuasai 

oleh guru secara utuh, karena kompetensi-kompetensi profesional, pedagogik, 

sosial, dan personal merupakan standar kinerja guru sebagai profesi. 
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C. Kinerja Guru  
 
1. Pengertian Kinerja Guru 
 
 Masalah kinerja akhir-akhir ini menjadi perhatian pengelola organisasi 

atau institusi. Karena keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan tidak dapat 

dilepas-kan dari peranan para anggotanya, dan kelangsungan organisasi 

ditentukan oleh ki-nerja anggotanya. Kinerja menurut Gibson, J.L. dkk. (1996) 

adalah perilaku yang di-tunjukkan oleh individu dalam mengerjakan suatu tugas 

yang dibebankan. Sedangkan Nanang Fatah (1996) mengartikan kinerja adalah 

ungkapan kemajuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

dalam mengha-silkan sesuatu. Dengan de-mikian kinerja adalah perilaku individu 

sebagai ungkapan kemajuan dalam menghasil-kan sesuatu yang diperoleh dengan 

mendayagunakan pengetahuan, sikap, dan kete-rampilan yang dimiliki.    

 Dalam bidang pendidikan, kinerja guru selalu menjadi perhatian, karena 

guru merupakan faktor penentu dalam meningkatkan prestasi belajar dan berperan 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Supriadi, D. (1998) mengartikan kinerja 

guru ada-lah usaha guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa melalui 

pengajaran. Tidak berbeda dengan pendapat di atas, Raka Joni (1991) 

mengartikan kinerja guru adalah kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

belajar-mengajar. Dalam Keputusan Mendikbud R.I. No. 025/O/1995, tentang 

Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka 

Kreditnya, mengistilahkan kinerja guru sebagai prestasi kerja guru yang artinya 

hasil kerja dan kemajuan yang telah dicapai seorang guru dalam bidang tugasnya. 

Lebih lanjut dijelaskan dalam keputusan tersebut, bahwa guru mata pelajaran wajib 
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melaksanakan tugas sebagai berikut: (1) penyusunan pro-gram pengajaran, (2) 

menyajikan program pengajaran, (3) mengevaluasi hasil belajar, (4) menganalisis 

hasil evaluasi belajar, (5) menyusun dan melaksanakan program per-baikan dan 

pengayaan, (6) membuat karya tulis/karya ilmiah dalam bidang pendidik-an, (7) 

mengembangkan kurikulum, (8) mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah; seminar, 

lokakarya ataupun kegiatan kelompok guru bidang studi. 

2. Penilaian Kinerja Guru 
 
 Penilaian merupakan bagian penting dari fungsi manajemen. Penilaian 

dila-kukan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi, dan sekaligus 

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga tujuan organisasi dapat 

dicapai secara mak-simal. Penilaian adalah suatu proses pengukuran dan 

pertimbangan hasil pekerjaan nyata yang dicapai dengan kriteria yang ditetapkan. 

Torrington & Huat (1994), men-jelaskan bahwa penilaian unjuk kerja merupakan 

tugas yang berat karena melibatkan keputusan, pelaporan, dan menindaklanjuti 

hasil penilaian unjuk kerja seseorang. Se-dangkan Sutisna (1993) mengartikan 

penilaian sebagai suatu proses yang menentu-kan seberapa baik sebuah organisasi, 

program-program atau kegiatan-kegiatan yang sedang atau telah dilaksanakan. 

Dengan kata lain, menilai adalah membandingkan hasil-hasil yang sebenarnya 

dengan yang dikehendaki dan menentukan pendapat ten-tang performansi yang 

telah dicapai berdasarkan standar yang telah ditetapkan sebe-lumnya.   

 Penilaian kinerja guru dapat dilakukan oleh kepala sekolah maupun 

pengawas untuk mengetahui realisasi tugas yang telah ditetapkan. Penilaian 

kinerja yang baik harus menghargai prestasi kerja yang telah dicapai oleh guru 
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dan tidak bermaksud mencari kesalahan, namun lebih bertujuan menindaklanjuti 

hasil penilaian. Penilaian terhadap guru dapat dilakukan apabila telah disepakati 

standar/target kinerja yang di-harapkan. 

3. Manfaat Penilaian Kinerja Guru 
 
 Penilaian kinerja guru diharapkan bermanfaat bagi kemajuan sekolah, 

pening-katan kerja guru maupun bagi peningkatan prestasi belajar siswa. Gibson, 

J.L. dkk. (1996) menjelaskan secara singkat bahwa manfaat evaluasi prestasi kerja 

adalah mem-berikan kepada yang diniliai dan penilai (pimpinan, rekan, bawahan) 

informasi ten-tang kinerja yang dicapai. Pendapat yang hampir sama dikemukakan 

oleh seorang pa-kar bernama Gary Dessler (1986) bahwa manfaat penilaian kinerja 

adalah: (1) menye-diakan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan tentang 

promosi dan gaji, (2) menyediakan kesempatan bagi pimpinan dan bawahan untuk 

bersama-sama menin-jau perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan, (3) 

memungkinkan bagi pimpinan ber-sama-sama dengan bawahan menyusun suatu 

rencana untuk memperbaiki setiap de-viasi yang terjadi. Secara lebih spesifik, 

Sutisna, O. (1993) berpendapat bahwa pen-tingnya penilaian kinerja adalah: (1) 

untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan pa-da akhir suatu periode kerja, (2) 

untuk menjamin cara kerja yang efektif dan efisien, (3) untuk memperoleh fakta-

fakta tentang kesukaran-kesukaran, (4) untuk menghin-darkan situasi yang dapat 

merusak, (5) untuk memajukan kesanggupan para guru da-lam mengembangkan 

organisasi sekolah. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja 

berman-faat bagi kepala sekolah untuk mengadakan perbaikan dan pembinaan 

kepada guru da-lam menjalankan tugas bimbingan dan pengajaran. Bagi guru, 
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manfaat penilaian ki-nerja untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja, 

selanjutnya digunakan untuk me-ngadakan perbaikan dalam rangka meningkatkan 

kinerjanya. Sedangkan bagi sekolah manfaat penilaian kinerja dapat digunakan 

sebagai dasar dalam menyusun program semester dan program tahunan sekolah.   

 
D. Hasil-hasil Penelitian yang Relevan 
 
 Persoalan kinerja akhir-akhir ini mendapat perhatian dalam manajemen, 

kare-na berkaitan dengan prestasi kerja individu dan pencapaian tujuan organisasi. 

Studi yang dilakukan oleh Dedi Supriadi (1995) mengenai “Ciri-ciri sekolah yang 

Bermutu di Jawa Barat” menemukan bahwa sekolah yang mutunya baik dan 

memiliki prefe-rensi yang tinggi di masyarakat memiliki ciri-ciri yang berbeda 

dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang mutunya biasa dalam hal gairah 

belajar siswa, kinerja guru, dan hasil belajar yang lebih baik disebabkan oleh 

kepemimpinan pengajaran  kepala sekolah. Beberapa penelitian tentang kualitas 

pendidikan yang sering disebut studi efek sekolah terhadap keluaran (output) 

pendidikan disimpulkan oleh Suryadi (1994: 115) bahwa, di negara berkembang 

pengaruh faktor sekolah dan kualitas guru terha-dap prestasi belajar lebih besar 

dibandingkan dengan pengaruh faktor yang sama di negara maju, namun di negara 

berkembang pengaruh latar belakang keluarga terha-dap prestasi belajar lebih 

kecil. Walaupun pengaruh faktor sekolah dan kualitas guru terhadap prestasi 

belajar lebih tinggi daripada pengaruh faktor keluarga di negara ber-kembang, 

belum tentu sekolah-sekolah di negara berkembang lebih tinggi kualitas-nya. 

Karena itu upaya untuk meningkatkan kualitas guru sesuai standar kompetensi 

terus diupayakan.  
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 Rendahnya kualitas pendidikan yang tercermin pada pencapaian prestasi 

bel-ajar siswa tidak luput dari sorotan Tilaar (1994: 150-151) sebagai berikut, 

“Beberapa indikator rendahnya kualitas pendidikan adalah mutu guru yang 

masih rendah pada semua jenjang pendidikan, begitu pula alat-alat bantu proses 

belajar-mengajar seperti buku teks, peralatan laboratorium dan bengkel kerja 

belum memadai”.  

 Demikian pula beberapa penelitian yang berhasil dinilai oleh Suryadi 

(1994) menyimpulkan bahwa usaha meningkatkan kemampuan profesional guru 

melalui pe-nataran yang dilakukan selama ini sangat kecil. Bahkan hampir tidak 

signifikan dam-paknya terhadap prestasi belajar siswa, apalagi jika diukur dari 

perbandingan biaya dan manfaat (efisiensi). Karena itu harus ada alternatif lain 

untuk meningkatkan ke-mampuan profesional guru. Nurtain (1989:85) 

menjelaskan bahwa kedudukan kepala sekolah sebagai supervisor akademik lebih 

efektif untuk meningkatkan kemampuan profesional guru karena banyak 

berhubungan dengan tugas-tugas guru di sekolah. Pe-nelitian yang dikutip oleh 

Nurtain (1989:86) tentang peranan kepala sekolah dalam supervisi akademik di 

sekolah menengah India yang dilakukan oleh NCERT  (National Council of 

Education Research and Training) menemukan bahwa kepala sekolah di-

nyatakan sebagai pembimbing profesional bagi guru-guru dan pada akhirnya 

ber- 

dampak pada peningkatan pencapaian belajar siswa.  

 Dari hasil-hasil penelitian di atas, cukup beralasan untuk mengajukan 

asumsi  
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bahwa supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekola, kompetensi guru 

berpengaruh terhadap kinerja guru dan prestasi belajar siswa.  

         
E. Kerangka Berfikir 

 Berdasarkan kajian teori dan hasil-hasil penelitian sebagaimana 

dikemukakan di atas ternyata banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

siswa dan kinerja guru antara lain, (1) tingkat pendidikan guru, (2) diklat 

(penataran) yang pernah dii-kuti, (3) iklim organisasi, (5) pengalaman kerja guru 

(6) supervisi, (7) kompetensi atau kemampuan guru, (8) aktivitas guru dalam 

kegiatan kelompok kerja guru (KKG), dan sebagainya.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Siti Arfan (1996) tentang pengaruh latar 

bela-kang pendidikan, pengalaman kerja, dan unjuk kerja guru matematika 

terhadap pres-tasi belajar matematika siswa di SMP 1 Kotamadya Malang 

menemukan bahwa, (1) unjuk kerja guru mempunyai pengaruh paling besar 

terhadap prestasi belajar siswa dibandingkan variabel latar belakang pendidikan 

ataupun pengalaman kerja guru, (2) terdapat pengaruh lain diluar ketiga variabel 

penelitian sebesar 32%, diduga karena faktor iklim organisasi, supervisi yang 

dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas, atau dapat juga faktor kelompok 

kerja guru bidang studi matematika. Maka dalam pe-nelitian ini memasukkan 

variabel pengaruh supervisi kunjungan yang dilakukan ke-pala sekolah terhadap 

kinerja guru dan prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan kajian teori dan hasil-hasil penelitian di atas, maka dalam 

pene-litian ini bermaksud mengkaji pengaruh langsung dan tidak langsung 
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variabel super-visi kunjungan kelas oleh kepala sekolah, kompetensi guru 

terhadap kinerja dan pres- 

tasi belajar siswa se Kota Magelang.  

Selanjutnya model konseptual hubungan antar variabel penelitian dapat 

digam-barkan dalam bentuk skema sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir 

 
F. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori sebagai telah diuraikan di atas dapat dirumuskan 

hi-potesis penelitian sebagai berikut: 

1.  Kinerja guru dipengaruhi langsung oleh supervisi kunjungan kelas dan 

kompeten-si guru.  

2.  Prestasi belajar siswa dipengaruhi secara langsung oleh supervisi kunjungan 

kelas, kompetensi guru dan kinerja guru.  

3.  Prestasi belajar siswa secara tidak langsung dipengaruhi oleh supervisi 

kunjungan kelas, kompetensi guru melalui kinerja guru.    

 

 

Supervisi Kunj. 
Kelas 

Kinerja 
Guru 

Prestasi Belajar 
Siswa 

Kompetensi 
Guru 
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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 

A. Rancangan Penelitian 
 
 Suatu penelitian memerlukan rancangan yang sistematis agar proses dan 

hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara objektif. Suryabrata (1995) 

menje-laskan bahwa penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian 

langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna 

mendapatkan pemecahan masa-lah atau mendapatkan jawaban terhadap 

pertanyaan tertentu. Hal senada dikemuka-kan oleh Kartono (1986:13) bahwa 

research atau penelitian merupakan sarana funda-mentil  untuk memahami 

kesulitan dan menemukan penyelesaian bagi suatu masalah secara ilmiah atau 

dengan perkataan lain, penelitian merupakan penyelidikan dan pe-ngujian yang 

amat kritis dan teliti secara cermat guna memecahkan masalah. Dengan demikian 

sebuah penelitian diperlukan sebuah rancangan penelitian yang sistematis melalui 

kajian dan konsep ilmiah. 

 Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh supervisi kunjungan kelas oleh 

ke-pala sekolah dan kompetensi guru terhadap kinerja guru dan prestasi belajar 

siswa SMA negeri se Kota Magelang. Sesuai dengan masalah yang dikaji, maka 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan disain non eksperimen, 

berarti pene-liti tidak mengadakan perlakuan terhadap subyek penelitian melainkan 

mengkaji fakta-fakta yang telah terjadi dan dialami oleh subjek penelitian. 

Penelitian yang dilakukan sesudah perbedaan-perbedaan dalam variabel bebas itu 

terjadi karena perkembangan kejadian secara alami disebut penelitian ex post 
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facto (Ary, D., Jacobs,L.C., & Raza-vieh, A. 1982). Istilah ex post facto berasal 

dari bahasa Latin yang artinya dari sesu-dah fakta. Dengan demikian penelitian 

yang bersifat ex post facto tidak mengadakan perlakuan terhadap subyek yang 

menjadi sasaran penelitian melainkan hanya meng-gali fakta-fakta yang 

peristiwanya telah terjadi. 

 Karena penelitian ini bermaksud mengetahui pengaruh antar variabel, 

maka jenis analisis yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis). 

Dikemukakan oleh Hasan (1990: 74) bahwa model analisis jalur dapat dilakukan 

estimasi besarnya hu-bungan kausal antar sejumlah variabel dan hirarki 

kedudukan masing-masing varia-bel dalam serangkaian jalur-jalur hubungan 

kausal, baik hubungan langsung maupun tak langsung. Demikian pula pendapat 

Sewall Wright yang dikutip oleh Al-Rasjid (1995:2) menjelaskan bahwa 

analisis jalur bertujuan menerangkan akibat langsung dan tidak langsung 

seperangkat variabel sebagai variabel penyebab terhadap sepe-rangkat variabel 

lainnya yang merupakan variabel akibat. Dalam model analisis ja-lur, variabel 

penyebab sering diistilahkan variabel eksogen (exogenous variable) se-dangkan 

variabel akibat/terikat disebut variabel endogen (endogenous variable).    

 Berdasarkan hubungan kausal antar variabel penelitian d atas, maka model 

ran-cangan penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:  
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Gambar 3.1 Rancangan Penelitian Model Analisis Jalur (Path Analysis) 
 

Gambar 3.1 tersebut menunjukkan: 

1.  Kinerja guru dipengaruhi langsung oleh supervisi kunjungan kelas dan 

kompeten-si guru.  

2.  Prestasi belajar siswa dipengaruhi secara langsung oleh supervisi kunjungan 

kelas, kompetensi guru dan kinerja guru.  

3.  Prestasi belajar siswa secara tidak langsung dipengaruhi oleh supervisi 

kunjungan kelas, kompetensi guru melalui kinerja guru.    

 
B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 
 

Variabel penelitian perlu dijabarkan secara operasional agar dapat di buat 

in-dikator-indikator variabel yang akan diteliti.   

1. Prestasi Belajar Siswa 
  
 Prestasi belajar merupakan seluruh kecakapan yang dicapai melalui  

proses  belajar mengajar di sekolah, yang dinyatakan dengan angka (nilai) 

prestasi belajar berdasarkan  hasil tes. Prestasi belajar dalam penelitian ini 

X1 

X3 Y 

X2 

Keterangan: 

X1 = Supervisi kunjungan kelas oleh 

kepala sekolah 

X2 = Kompetensi guru 

X3 = Kinerja guru  

Y  =  Prestasi belajar siswa 
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dinyatakan dalam bentuk ang-ka-angka (nilai) setiap bidang studi hasil ujian akhir 

semester ganjil tahun 2006/2007.   

 
2. Supervisi Kunjungan Kelas oleh Kepala Sekolah  
 

Supervisi kunjungan kelas adalah bantuan yang diberikan oleh supervisor 

da-lam hal ini kepala sekolah kepada guru untuk mengembangkan situasi belajar-

menga-jar yang lebih baik. Bantuan yang diberikan kepada guru untuk mengatasi 

masalah-masalah yang dihadapi dalam pembelajaran antara lain, masalah siswa, 

pemilihan ber-bagai strategi pembelajaran, analisis kurikulum, pemilihan sumber 

belajar, ataupun penggunaan media belajar. Sedangkan langkah-langkah 

supervisi kunjungan kelas meliputi, (1) tahap persiapan yaitu merupakan 

pembuatan kerangka kerja termasuk mempersiapkan instrumen penilaian, (2) 

tahap pelaksanaan yaitu guru melakukan kegiatan pembelajaran dan supervisor 

melakukan observasi berdasarkan instrumen atau pedoman observas yang telah 

disediakan, (3) tahap evaluasi dan balikan yaitu supervisor dalam hal ini kepala 

sekolah mengevaluasi hal-hal yang telah terjadi sela-ma observasi terhadap guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran dan memberi-kan kritik dan saran 

kepada guru. 

 
3. Kompetensi Guru 

 Kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, 

keterampil-an dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan 

cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang guru untuk memangku 

jabatan guru sebagai profesi. Kompetensi guru meliputi kompetensi-kompetensi 
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kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi 

sosial. Kompetensi kepribadian meliputi (1) memiliki kepribadian yang mantap 

dan stabil, (2) memiliki kepribadian yang dewasa, (3) memiliki kepribadian yang 

arif, (4) memiliki kepribadian yang ber-wibawa, dan (5) memiliki akhlak mulia 

dan dapat menjadi teladan. Kompetensi pe-dagogik terdiri dari (1) memahami 

peserta didik, (2) mampu merancang pembelajar-an, (3) mampu melaksanakan 

pembelajaran, (4) mampu merancang dan melaksana-kan evaluasi, (5) mampu 

mengembangkan peserta didik. Kompetensi profesional me-liputi (1) menguasai 

substansi keilmuan, (2) menguasai langkah-langkahpenelitian dan kajian kritis 

keilmuan. Kompetensi sosial terdiri dari (1) mampu berkomunikasi dan bergaul 

secara efefktif, (2) mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif de-ngan 

sesama pendidik dan tenaga kependidikan.   

4. Kinerja Guru 
 

Kinerja guru adalah perilaku nyata guru yang dapat diamati dalam 

tugasnya sebagai guru bidang studi. Perilaku guru sebagaimana dimaksud berka-

itan dengan pelaksanaan tugas pengelolaan pengajaran dan pengembangan profesi 

meliputi kegi-atan-kegiatan: (1) mampu menyusun program pembelajaran atau 

praktek, (2) mampu melaksanakan program pengajaran, (3) mampu merancang dan 

melaksanakan evaluasi belajar, (4) mampu melaksanakan analisis hasil evaluasi 

belajar atau praktek, (5) mam-pu menyusun dan melaksanakan program perbaikan 

dan pengayaan, (6) mampu mem-buat karya tulis/karya ilmiah sesuai bidang 

keilmuannya, (7) mampu mengembangkan kurikulum.  

 



 

 

61

C. Populasi dan Sampel Penelitian 
 
1. Populasi Penelitian 
 

Subjek penelitian dapat berasal dari populasi atau sampel penelitian yang 

di-tetapkan sebagai sumber data penelitian. Populasi dapat diartikan sejumlah 

penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama 

(Hadi, 1994:220). Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Sugiyono (1994) 

bahwa populasi ada-lah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudi-an ditarik kesimpulannya. Demikian pula Dajan 

(1994:2) mengartikan populasi sama dengan istilah “universe”, yaitu merupakan 

keseluruhan unsur-unsur yang memiliki satu atau beberapa ciri atau karakteristik 

yang sama.  

Dengan demikian pengertian populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit 

ana-lisis yang mempunyai ciri atau karakteristik tertentu yang akan diduga dan 

sebagai  

wilayah generalisasi.  

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah guru-guru SMA Negeri se 

Kota Magelang yang berjumlah 249 orang guru yang tersebar pada lima lokasi. 

Yang di-maksud guru SMA Negeri adalah (1) guru negeri yang berstatus pegawai 

negeri sipil (PNS), (2) guru bidang studi di SMA Negeri di Kota Magelang, (3) 

guru honorer atau guru tidak tetap yang mengajar di SMA Negeri Kota Magelang 

sekurang-kurangnya tiga tahun.   

Adapun data tentang populasi penelitian secara lengkap penyebarannya 

pa-da lima SMA Negeri di Kota Magelang dapat ditampilkan pada tabel 3.1 

sebagai be-rikut.  
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Tabel 3.1 Data Jumlah Guru SMA Negeri di Kota Magelang Tahun 

2006/2007 yang Menjadi Populasi Penelitian. 

                 . 

No. Nama Sekolah 

Jumlah Guru 
Berdasarkan 

Gender 
Jumlah Guru 

(L+P) 
L P 

1 SMA Negeri 1 20 24 44 

2 SMA Negeri 2 29 26 55 

3 SMA Negeri 3 31 21 52 

4 SMA Negeri 4  30 31 61 

5 SMA Negeri 5 27 21 48 

   
Jumlah 137 123 260 

 
Sumber: Kantor Dinas Pendidikan Kota Magelang Tahun 2006/2007 

Mengingat jumlah populasi penelitian cukup besar, maka diambil sebagian 

da-ri populasi dengan demikian menggunakan sampel. Atas dasar pertimbangan 

waktu dan kecermatan dalam pengumpulan data, maka peneliti mengambil sampel 

yang re-presentatif yaitu sampel yang diambil mencerminkan keadaan populasi. 

2. Sampel Penelitian 

 Mengingat jumlah guru bervariasi di tiap SMA Negeri Kota Magelang, 

maka agar masing-masing sekolah terwakili secara seimbang dari segi jumlah dan 

gender, maka teknik pengambilan sampel dilakukan secara proporsional. 

Dijelaskan oleh Kar-tono (1986:132) bahwa sampel proporsional yaitu 

pengambilan sampel pada setiap sub populasi dengan mempertimbangkan besar-

kecilnya jumlah pada tiap sub popu-lasi, sehingga setiap stratum diwakili benar-

benar oleh sekumpulan anggotanya. Agar semua anggota sub populasi 

mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sub-jek penelitian maka teknik 



 

 

63

pengambilan sampel menjadi proporsional random sam-pling (Arikunto, 

1998:127). Dengan demikian teknik pengambilan sampel dalam pe-nelitian ini 

adalah proporsional random sampling untuk mendapatkan subyek peneli-tian yang 

benar-benar mewakili tiap-tiap SMA Negeri di Kota Magelang secara seim-bang 

dari segi jumlah dan gender.   

 Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam menerapkan teknik 

proporsi-onal random sampling sebagai berikut: 

a. Menetapkan sub populasi yaitu sejumlah guru di setiap SMA Negeri se Kota 

Ma-gelang yang menjadi subyek penelitian. Pada tabel 3.1 terdapat 260 orang 

guru laki-laki dan perempuan. 

b. Menetapkan besarnya sampel secara proporsional. Dalam hal ini mengingat 

jum-lah populasi masih cukup banyak yaitu sebanyak 260 orang guru maka 

hanya diam-bil sebagian. Penetapan besarnya sampel menggunakan Tabel 

Krejcie (Sugiyono, 1994:64) didasarkan atas kesalahan 5% pada taraf 

kepercayaan 95% terhadap popu-lasi. Jumlah populasi penelitian (N) sebesar 260 

didapat ukuran sampel sebesar 155.  

c. Jumlah guru yang menjadi sampel tersebar di lima SMA Negeri se Kota 

Magelang,  

maka penetapan jumlah sampel berdasarkan proporsi atau keseimbangan 

jumlah guru dan gender pada masing-masing sekolah. Adapun perhitungan 

jumlah sampel pada masing-masing sekolah secara proporsional dapat 

disajikan pada tabel 3.2. 

d.  Setelah diketahui jumlah guru yang menjadi sampel pada masing-masing 

sekolah, maka pengambilannya dilakukan secara random atau secara acak 
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tanpa pilih-pilih dalam arti semua guru diberi kesempatan yang sama untuk 

menjadi sampel. Tek-nik random dilakukan untuk mengadakan estimasi 

terhadap parameter populasi, sedangkan salah satu parameter yang penting 

adalah proporsi yang merupakan ba-gian dari unit yang termasuk dalam suatu 

kelas tertentu (Nazir, 1988). 

Tabel 3.2 Data Jumlah Guru SMA Negeri di Kota Magelang Tahun 

2006/2007 yang Menjadi Sampel Penelitian 

 

     
.No

. 
Nama Sekolah 

Sampel 
Proporsion

al

Perolehan 
secara 

random

Sampel 
Proporsion

al

Peroleha
n secara 
random 

Jml. 

L L P P L + 
P

1 SMA Negeri 1 
155260

20
x  12

155260
24

x   
15 27

2 SMA Negeri 2 
155260

29
x  17

155260
26

x   
16 33

3 SMA Negeri 3 
155260

31
x  18

155260
21

x   
12 30

4 SMA Negeri 4  
155260

30
x  18

155260
31

x   
18 36

5 SMA Negeri 5 
155260

27
x  16

155260
21

x   
13 29

Jumlah 81 74 155

 

 Penggunaan teknik proporsional random sampling, maka jumlah sampel 

yang diperoleh benar-benar representatif mewakili populasi. 

 
D. Instrumen Penelitian 

1. Jenis Instrumen 
 
 Untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dianalisis menggunakan 

sta-tistik, diperlukan instrumen penelitian atau kuesioner yang dapat mengungkap 

varia- 



 

 

65

bel penelitian. Kuesioner sebagai alat pengumpulan data dapat mengungkap fakta 

me-nurut pengalaman responden berdasarkan pertanyaan/pernyataan penelitian 

yang dapat dikuantifikasi untuk kepentingan analisis data kuantitatif (Sugiyono, 

1999). Hal yang sama dikemukakan oleh Sudjana dan Ibrahim (1988:102) bahwa, 

“Kuesioner sebagai alat pengumpul data digunakan untuk mendapatkan informasi 

yang berkenaan dengan pendapat, aspirasi, harapan, persepsi, keinginan, 

keyakinan dari responden”. Dengan demikian, angket atau kuesioner merupakan 

alat pengumpul data yang berisi sejum-lah pertanyaan tertulis yang diajukan 

kepada responden untuk mendapatkan atau mem-peroleh jawaban dan tanggapan 

sesuai dengan maksud pertanyaan dan petunjuk pengi-sian kuesioner. 

Kuesioner dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis menurut sifat jawaban 

yang diinginkan: (1) kuesioner tertutup atau berstruktur terdiri atas pertanyaan atau 

pernya-taan dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan, tugas responden 

memilih ja-waban yang paling sesuai dengan pendiriannya, (2) kuesioner bentuk 

terbuka atau tak berstruktur, peneliti tidak menyertakan jawaban yang diharapkan, 

kuesioner ben-tuk terbuka memberi kesempatan penuh kepada responden untuk 

memberi jawaban menurut pendapat dan pendiriannya, (3) kombinasi kuesioner 

tertutup (berstruktur) dan kuesioner terbuka (tak berstruktur) yaitu kuesioner yang 

menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan jawabannya 

dilengkapi dengan alternatif terbuka yang memberikan kesempatan kepada 

responden untuk memberikan jawaban menu-rut pendapat dan pandangannya, 

(Nasution, 1996; Ali, 1993:69-70).  

Untuk kepentingan pengumpulan data, maka peneliti menggunakan 

kuesioner  
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tertutup dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya.  

Kelebihan kuesioner tertutup adalah: (1) data yang diperoleh 

menggunakan 

kuesioner tertutup mudah dianalisis secara statistik, (2) responden tinggal memilih 

al-ternatif jawaban yang tersedia sesuai dengan pendiriannya, (3) responden tidak 

perlu menulis atau mengekspresikan pikirannya dalam bentuk tulisan, (4) waktu 

untuk me-ngisi angket tertutup lebih singkat dibandingkan dengan angket terbuka. 

Sedangkan kelemahan menggunakan kuesioner tertutup ialah: (1) responden tidak 

diberi kesem-patan memberikan jawaban yang tidak tercantum dalam angket, 

sehingga responden terpaksa memilih jawaban yang tidak sesuai dengan 

pendapatnya, (2) kemungkinan responden mengisi kuesioner tidak serius dan 

sekedar memenuhi permintaan peneliti atau atasannya, (3) kuesioner tertutup 

menunjukkan kesamaan jawaban, apabila kue-sioner terbuka jawaban responden 

dapat bervariasi, dan (4) kecerobohan dalam men-jawab disebabkan oleh 

panjangnya kuesioner.   

 Beberapa kelebihan kuesioner tertutup sebagai dasar peneliti untuk 

menggu-nakan sebagai alat pengumpul data, dan tetap mewaspadai beberapa 

kelemahan yang mungkin terjadi.  

2. Penyusunan Kuesioner 
 
 Kuesdioner dibuat berdasarkan pada variabel yang akan diteliti. Variabel-

va-riabel penelitian meliputi supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah, 

kompetensi guru, kinerja guru dan prestasi belajar siswa.  



 

 

67

Kuesioner tentang supervisi kunjungan kelas disusun berdasarkan 

pendapat Sutisna (1993: 268) dan Sahertian (1992) meliputi langkah-langkah (1) 

tahap persi-apan yaitu merupakan pembuatan kerangka kerja termasuk 

mempersiapkan instrumen penilaian, (2) tahap pelaksanaan yaitu guru 

melakukan kegiatan pembelajaran dan supervisor melakukan observasi 

berdasarkan instrumen atau pedoman observas yang telah disediakan, (3) tahap 

evaluasi dan balikan yaitu supervisor dalam hal ini kepala sekolah mengevaluasi 

hal-hal yang telah terjadi selama observasi terhadap guru da-lam melaksanakan 

proses pembelajaran dan memberikan kritik dan saran kepada guru. 

Kuesioner kompetensi guru disusun berdasarkan bahan sosialisasi 

sertifikasi guru yang disusun oleh Tim Direktorat Profesi Pendidik Direktorat 

Jenderal Penjamin-an Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2006 yang 

meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, 

dan kompetensi sosial. Masing-masing kompetensi dijabarkan ke dalam indikator-

indikator.  

Selanjutnya kuesioner kinerja guru disusun dengan mengembangkan 

instrumen standar prestasi kerja guru yang tertera dalam Keputusan Mendikbud R.I. 

No. 025/ 0/1995, tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan 

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, serta dikembangkan dari kajian literatur 

yang berkaitan dengan kinerja gu-ru. Sedangkan prestasi belajar dalam penelitian 

ini dinyatakan dalam bentuk angka-angka (nilai) setiap bidang studi yang 

tercantum dalam raport semester ganjil 2006/ 2007 sebagai hasil nilai rata-rata dari 

ulangan harian (sub sumatif) dan ulangan akhir semester (sumatif).  
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Dalam penyusunan kuesioner penelitian, alternatif jawaban menggunakan 

Ska-la Likert. Prinsip ataupun aturan penggunaan Skala Likert menurut Agung 

(1992) bah-wa Skala Likert dipakai untuk mengukur tingkat kesepakatan 

seseorang terhadap se-jumlah pertanyaan berkaitan dengan suatu konsep tertentu 

dengan membuat rentang-an jawaban skor 0 sampai 4, atau skor 1 sampai 5 

untuk tiap pernyataan dengan ka-tegori tertentu. Dapat juga pernyataan-

pernyataan yang dipakai dapat dibedakan da- 

lam pernyataan positif dan pernyataan negatif.  

 Berdasarkan aturan Skala Likert yang dikemukakan di atas, maka 

penskoran terhadap jawaban angket kompetensi guru dan kinerja guru dapat 

disusun dalam tabel 3.3 sebagai berikut: 

Tabel 3.3  Pedoman Penskoran Jawaban Angket Kompetensi Guru, dan 
Kiner-ja Guru  

 

Alternatif Jawaban Positif (+) Negatif  (-) 
(1) (2) (3) 

Sangat setuju (SS) 
Setuju (S) 
Tidak tahu (TT) 
Tidak Setuju (TS) 
Sangat Tidak Setuju (STS)

5 
4 
3 
2 
1

1 
2 
3 
4 
5

 
 
 Untuk mengukur keberhasilan supervisi kunjungan kelas oleh kepala 

sekolah, maka penskoran terhadap jawaban angket dapat disusun dalam tabel 3.4 

sebagai be-rikut: 
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Tabel 3.4 Pedoman Penskoran Jawaban Angket Supervisi Kunjungan Kelas 
oleh  

                 Kepala Sekolah 
 
 

Angka  Kriteria   
1 Kemampuan kepala sekolah dalam kegiatan supervisi berada pada 1– 20% 
2 Kemampuan kepala sekolah dalam kegiatan supervisi berada pada 21 – 40% 
3 Kemampuan kepala sekolah dalam kegiatan supervisi berada pada 41 – 60% 
4 Kemampuan kepala sekolah dalam kegiatan supervisi berada pada 61 – 80% 
5 Kemampuan kepala sekolah dalam kegiatan supervisi berada pada  81 – 100% 

 

 Untuk mengetahui penjabaran variabel-variabel ke dalam sub variabel, dan 

in-dikator, disusun kisi-kisi instrumen penelitian sebagaimana disajikan pada tabel 

3.4 berikut ini. 

 
Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Penelitian 
 

Variabel Indikator No. Butir 

 
A. Supervisi 

Kunjungan 
Kelas 

 
1. Tahap persiapan, pembuatan kerangka kerja 

2. Tahap pelaksanaan  

3. Tahap evaluasi dan balikan  

 
1,2,3,4,5,6,7,8 

9,10,11,12,13,14 

15,16,17,18,19,20,21,22 

 
B. Kompetensi 

Guru  

 

1. Kompetensi kepribadian 

2. Kompetensi pedagogik 

3. Kompetensi profesional 

4. Kompetensi sosial  

 

1,2,3,4,5,6,7 

8,9,10,11,12,13 

14,15,16,17,18,19 

20,21,22,23,24,25 
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C. Kinerja Guru 
 
 
 

 
1. Pengelolaan pengajaran 
 
     a. Menyusun program pengajaran 
     b. Melaksanakan program pengajaran 
     c. Melaksanakan  evaluasi hasil belajar 
     d. Melaksanakan program perbaikan 
 
2. Pengembangan profesi 
 
    a. Menulis karya ilmiah bidang pendidikan 
    b. Melaksanakan pengembangan kurikulum 
 

 
 

 
1,2,3,4,5 
6.7.8.9.10 
11,12,13,14,15 
16,17,18,19,20 
 
 

 
21,22,23,245,25 
26,27,28,29,30 
 

 
 
3. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen  
   
 Analisis statistik membutuhkan data yang akurat, maka instrumen 

penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data harus valid dan reliabel. 

Karena itu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data harus diuji dahulu 

validitas dan reliabili-tasnya. 

a. Uji Validitas Instrumen 
 
 Suatu instrumen dikatakan valid apabila alat ukur yang digunakan untuk 

men-dapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk me-ngukur apa yang hendak diukur (Sugiyono, 1994:97). Dengan demikian 

valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

hendak diukur. Secara lebih spesifik dikemukakan oleh Arikunto S. (1993) bahwa 

instrumen dikatakan va-lid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang 

diteliti secara tepat. Berdasar-kan dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

validitas adalah ketepatan suatu alat ukur dalam mengungkap data dari variabel 

yang diteliti secara tepat dan benar. 
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 Dalam metodologi penelitian terdapat banyak jenis pengujian validitas 

instru- 

men penelitian, yaitu: (a) face validity, (b) criterion validity, (c) content validity, 

(d) construct validity,  (More, 1983; Ancok, 1995)  

 Validitas permukaan  lebih banyak  menggunakan pertimbangan-

pertimbang-an yang masuk akal, yaitu suatu instrumen yang dibuat benar-benar 

mengukur peri-laku yang memang diasumsikan sebelumnya, validitas rupa hanya 

menunjukkan bah-wa dari segi ‘rupanya’ suatu alat pengukur tampaknya 

mengukur apa yang ingin di-ukur. Validitas kriteria juga sering disebut dengan 

nama lain misalnya validitas seka-rang atau validitas prediksi, validitas prediktif 

adalah apabila alat pengukur yang di-buat dapat memprediksi apa yang akan 

terjadi dimasa yang akan datang berdasarkan data yang ada sekarang. Validitas 

konstruk adalah menitik beratkan perhatian pada teori/konstruk-konstruk teoritis 

atau  konsep. Validitas Isi adalah derajat alat pengukur-an yang menggambarkan 

esensi, topik-topik dan ruang lingkup yang akan diukur dan mewakili semua aspek 

yang dianggap kerangka konsep. Validitas eksternal adalah va-liditas yang 

diperoleh dengan cara mengkorelasikan alat pengukur baru dengan tolak ukur 

eksternal, yang berupa alat ukur yang sudah valid. Masing-masing pengguna-

annya sangat bergantung pada tujuan dan sifat variabel itu sendiri. 

 Variabel dalam penelitian ini adalah supervisi kunjungan kelas oleh 

kepala 

sekolah (X1), kompetensi guru (X2), kinerja guru (X3). Dikarenakan ketiga 

variabel dimaksud merupakan konsep bentukan (konstruk), karena itu terhadap 

ketiga varia-bel tersebut dilakukan uji validitas konstruk. Sedangkan prestasi 
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belajar siswa (Y) me-rupakan hasil evaluasi belajar guru bidang studi 

menggunakan alat evaluasi yang te-lah dirancang oleh guru.   

Suharsimi Arikunto (1998:219) menjelaskan bahwa, ada dua jenis validitas 

ya- 

itu validitas logis dan validitas empiris. Sebuah instrumen dikatakan memiliki 

validi-tas logis apabila aspek instrumen tersebut secara analisis akal sudah sesuai 

dengan isi dan aspek yang diungkapkan. Instrumen yang sudah sesuai dengan isi 

dikatakan su-dah memiliki validitas isi, sedangkan instrumen yang sudah sesuai 

dengan aspek yang diukur dikatakan sudah memiliki validitas konstruksi. Untuk 

memperoleh instrumen yang memiliki validitas logis baik validitas isi maupun 

validitas konstruksi peneliti dapat merencanakannya pada waktu instrumen akan 

disusun yaitu dengan cara mem-buat kisi-kisi yang memuat variabel yang diteliti, 

indikator sebagai tolok ukur, dan no-mor butir pertanyaan atau pernyataan yang 

telah dijabarkan dari indikator-indikator.  

Dengan kisi-kisi instrumen maka pengujian validitas dapat dilakukan 

dengan mudah dan sistematis. Untuk menguji validitas setiap butir (item) 

pertanyaan atau pernyataan dilakukan dengan analisis item dengan cara 

menghitung korelasi antara setiap skor bu-tir instrumen dengan skor total 

(Sugijono, 1994:101). Sedangkan jumlah skor per item diperoleh dari seluruh 

subyek uji coba. Demikian pula jumlah skor seluruh item diperoleh dari semua 

subyek uji coba. Adapun rumus statistik yang digunakan ada-lah korelasi 

Product Moment Karl Pearson dapat diperiksa pada halaman berikut-nya. 
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               { } { } 2   222xy   
Y)(Y(N  X)( - XN(

Y)( X)( - XYN r
Σ−ΣΣΣ

ΣΣΣ
=  

 

     Keterangan: 

      rxy       =  koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total 
      ∑XY  =  jumlah skor X dan skor Y 

          ∑X     =  jumlah skor per item yang diperoleh oleh seluruh subyek uji coba  
      ∑Y     =  jumlah skor seluruh item yang diperoleh subyek uji coba 
      ∑X2     =  jumlah kuadrat skor X 
      ∑Y2      =  jumlah kuadrat skor Y 
      N        =  jumlah sampel  

Uji validitas instrumen penelitian dilakukan terhadap 30 orang subyek. 

Jumlah (n) = 30, besarnya koefisien korelasi pada tabel tes satu sisi (one tailed) 

pada taraf  0.05 % diperoleh angka sebesar 0.361 (Sutrisno Hadi, 1994:359). 

Dengan demikian item instrumen yang dianggap valid adalah item yang koefisien 

korelasinya lebih besar atau sama ( >  ) 0.361 dari nilai butir kritik tersebut.  

Uji validitas instrumen penelitian dilakukan pada tanggal 04 Januari 2007 

ter-hadap 30 orang guru SMA negeri 1 dan guru SMA negeri 2 di Kota Magelang.   

Hasil uji coba menggunakan teknik analisis korelasi bivariate dengan 

bantu-an perangkat lunak (software) SPSS Versi 12,5 pada program MS Windows 

XP Pro-fessional Edition (periksa lampiran), dapat dirangkum sebagai berikut. 

Tabel 3.6 Rangkuman Hasil Uji Validitas Instrumen (Angket) Penelitian  
 

No. Variabel  Penelitian Jumlah 
item Tidak Valid Valid Keterangan 

1. Supervisi kunjungan 
Kelas   

22 2 item yaitu nomor: 
12 dan 20 

20 Item yang tidak valid 
tidak dipakai  

2. Kompetensi Guru 25 1 item yaitu nomor : 
17. 

24 Item yang tidak valid 
tidak dipakai 

3. Kinerja guru  30 2 item yaitu nomor: 
25  dan 28 

28 Item yang tidak valid 
tidak dipakai 

b. Uji Reliabilitas Instrumen  
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 Reliabilitas dapat didefinisikan sebagai derajat ketepatan dan ketelitian 

atau akurasi yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran (Sevilla, dkk, 1993). 

Ketepatan dan akurasi di sini mempunyai arti bahwa instrumen sebagai alat 

pengumpul data se- 

cara tepat mencerminkan variabel penelitian.  

 Istilah lainnya yang dapat digunakan sehubungan dengan reliabilitas 

adalah stabilitas, dapat dipercaya. Jika suatu instrumen memperoleh hasil yang 

sama dari dua pengujian di bawah kondisi yang sama, maka tes tersebut dikatakan 

konsisten karena 

itu dapat diandalkan.  

 Djamaludin Ancok (1995) mengartikan reliabilitas adalah indeks yang 

menun-jukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan, bila alat ukur digunakan dua kali untuk mengukur gejala yang sama 

dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur 

tersebut reliabel.  

Dengan demikian reliabilitas mengandung arti konsistensi yaitu suatu 

instru-men digunakan dua kali pengujian pada kondisi yang sama memperoleh 

hasil yang sama. 

Uji reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu; (1) 

tek-nik belah dua (spilt-half method), (2) teknik Kuder-Richardson, (3) teknik 

Alpha Cron-bach, (4) teknik Hoyt.  Masing-masing penggunaannya sangat 

bergantung pada tuju-an dan sifat variabel itu sendiri. 
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 Variabel dalam penelitian ini adalah supervisi kunjungan kelas oleh 

kepala sekolah (X1), kompetensi guru (X2), kinerja guru (X3). Ketiga variabel 

dimaksud al-ternatif jawaban menggunakan data interval, maka rumus yang sesuai 

adalah teknik Alpha Cronbach (Slavin, R.E. dkk. 1992) sebagai berikut:. 

         ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

X S
I S - 1 

I-I
I  C.A. 2

2

 

 
 Keterangan: 
 
 C.A  =  Koefisien Alpha  

 I       =  Banyaknya item dalam kuesioner 

 S2I   =  Jumlah varians seluruh butir 

 S2X  =  Varians total. 
 

 Koefisien Alpha menggunakan rumus “Alpha Cronbach” di atas 

dapat me-nunjukkan konsistensi suatu instrumen penelitian. Hadi (1994) 

menjelaskan bahwa, sulit untuk mencapai angka koefisien korelasi sangat tinggi, 

untuk reliabilitas instru-men, hasil angka 0,70 sudah cukup memadai. Pendapat 

yang hampir sama dikemuka-kan oleh Ary, Jacob, danRazavieh (1982) 

menyebutkan bahwa, prosedur Alpha Cron-bach menghasilkan koefisien 

reliabilitas sebesar 0,80 dinilai sangat bagus jika instru-men yang sejenis 

mempunyai reliabilitas 0,60.     

 Dengan demikian, suatu instrumen (kuesioner) penelitian dapat 

dikatakan re-liabel apabila dihasilkan angka koefisien minimal bergerak antara 0,60 

sampai 0,70.  

 Uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus “Alpha Cronbach” 

dengan bantuan pengolah data SPSS versi 12,5 pada  program Windows Xp. Hasil 

uji reliabi-litas instrumen/angket penelitian dapat dirangkum pada tabel 3.6 berikut.  
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Tabel 3.7 Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Item Instrumen Penelitian   

No. Variabel  Penelitian Jumlah 
item 

Koefisien  
korelasi  

 
r batas minimal Keterangan 

1. Supervisi Kunjungan 
Kelas  

20 0,8959 0,60 reliabel  

2. Kompetensi Guru  24 0,9196 0,60 reliabel 

3. Kinerja guru   28 0,9069 0,60 reliabel 

 
D. Teknik Pengumpulan Data 
 

Tahapan dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 

seba-gai berikut: (1) sebelum data dikumpulkan telah dilakukan uji validitas dan 

reliabili-tas instrumen yang akan dijadikan alat pengumpulan data, (2) untuk 

data supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah diperoleh berdasarkan 

persepsi dan pengalaman guru selama bekerja di SMA negeri Kota Magelang dan 

diidentifikasi melalui angket, data tentang kompetensi guru diperoleh berdasarkan 

persepsi dan pengalaman guru mengenai kemampuan yang dimiliki dalam 

menjalankan tugas sebagai guru bidang studi di SMA negeri Kota Magelang, 

demikian pula data tentang kinerja guru dipero-leh dari persepsi guru dan 

diidentifikasi melalui angket, dan (3) data prestasi belajar siswa dalam penelitian 

ini dinyatakan dalam bentuk angka-angka (nilai) hasil ujian akhir semester ganjil 

tahun 2006/2007.  

Setelah data terkumpul dan dievaluasi oleh peneliti, terdapat beberapa ang-

ket yang tidak lengkap jawabannya, karena itu peneliti melakukan wawancara 

lang-sung kepada responden agar mengisi/melengkapi jawaban yang masih 

kosong. Dan pada waktu dilakukan pengumpulan data untuk uji coba instrumen 

penelitian mau-pun pengumpulan data untuk keperluan penelitian, peneliti terlibat 

langsung dalam proses pengumpulan data. 
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Pengumpulan data dilaksanakan secara bertahap, pada tanggal 15 Januari 

2007 penyebaran kuesioner untuk guru SMA Negeri 1 Kota Magelang dilaksanakan 

di Aula SMA setempat. Pada tanggal 16 Januari 2007 penyebaran kuesioner untuk 

guru SMA Negeri 2 Kota Magelang dilaksanakan di ruang rapat. Pada tanggal 17 

Januari 2007 penyebaran kuesioner untuk kepala guru SMA Negeri 3 Kota 

Magelang dilaksanakan di Ruang guru. Pada tanggal 18 Januari 2007 penyebaran 

kuesioner untuk guru SMA Negeri 4 Kota Magelang dilaksanakan di ruang 

perpustakaan. Pada tanggal 19 Janu-ari 2007 penyebaran kuesioner untuk guru 

SMA Negeri 5 Kota Magelang dilaksana-kan di ruang guru.    

Untuk mengetahui distribusi kuesioner penelitian dapat dilihat pada Tabel 

3.7 di bawah ini. 

Tabel 3.7 Distribusi Penyebaran Kuesioner Penelitian 
 

Kab/Kota 
Jumlah Sampel Jumlah kuesioner 

yg terkumpul 
Jumlah 

Semua Kuesioner 
yang terkumpul 

L+P L P L P 

 
1. SMA Negeri 1 
2. SMA Negeri 2 
3. SMA Negeri 3 
4. SMA Negeri 4 
5. SMA Negeri 5 
 

 
12 
17 
18 
18 
16 

 
15 
16 
12 
18 
13 

 
12 
17 
18 
18 
16 

 
15 
16 
12 
18 
13 

 
27 
33 
30 
36 
29 

Jumlah 81 74 81 74 155 
 
 

Kuesioner yang diedarkan untuk guru laki-laki dan guru perempuan 

berjum-lah 155 kuesioner. Kuesioner yang terkumpul kembali sejumlah 155 

eksemplar ber-arti mencapai 100 %. Dengan demikian data penelitian yang 

diperoleh melalui kuesi-oner memenuhi syarat untuk diolah menggunakan 

statistik inferensial. 
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E. Teknik Analisis Data 
 
1. Uji Persyaratan 
 
 Uji statistik memerlukan persyaratan tertentu. Arikunto (1993) 

menjelaskan bahwa analisis statistik inferensial, data yang akan dianalisis paling 

tidak mendekati  

distribusi normal. Hal yang sama dikemukakan oleh Sugiyono (1993) bahwa data 

yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik setidaknya berdistribusi 

normal dan harus terpenuhi asumsi linieritas. Berdasarkan dua pendapat di atas, 

maka sebelum dilakukan analisis menggunakan statistik parametrik data yang 

terkumpul harus diuji normalitas, linieritas dan homogenitas. 

 Untuk menguji normalitas sebaran data masing-masing variabel bebas 

mau-pun variabel terikat digunakan rumus Chi Kuadrat, sedangkan bentuk 

rumusnya se-bagai berikut:  

1994) S. (Hadi,        
fh

fh) - fo (     2 Σ=Χ   

 
            Keterangan: 
 
                         X2   =   Chi Kuadrat 

                                 fo   =   Frekuensi observasi dari populasi 

                         fh   =  Frekuensi yang diharapkan dalam populasi 

 Kriteria sebaran data normal bila: X2  <  X2 tabel, sedangkan sebaran data 

ti-dak normal apabila  X2  > X2 tabel. Selanjutnya uji linearitas untuk mengetahui 

linier tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.  
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Persyaratan berikutnya setelah uji normalitas data penelitian adalah 

pengujian linieritas antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Untuk hal ter-sebut dilakukan dengan uji F, bentuk rumusnya sebagai berikut.  

 Rumus statistik uji F untuk menghitung linieritas data penelitian adalah: 

 

 1995) (Sudjana,      
residuRK 

cocok RK tuna      F =  

 
            Keterangan: 
 
           RK tuna cocok  =  rerata kuadrat harga penyimpangan masing-masing 

ke-                                

                                               lompok data yang berpasangan dari titik tengah 

regresi.                                             

           RK residu       =   rerata kuadrat harga penyimpangan masing-masing 

ke- 

                                               lompok data yang berpasangan dari garis regresi. 

 Kriteria yang digunakan untuk menguji linier tidaknya data adalah: 

hubungan dikatakan linier apabila F hitung < F tabel, dan tidak linier apabila F hitung > 

F tabel.                 

 Prosedur Sedangkan untuk uji homogenitas terhadap ubahan penelitian 

dapat digunakan uji homogenitas Barlettt-Box F dengan toleransi 5%. Kriterianya 

adalah ubahan (variabel) dimaksud homogen bila F hitung < F tabel. 

 Uji persyaratan selanjutnya adalah uji kolinieritas, yaitu untuk mengetahui 

ada tidaknya korelasi di antara sesama variabel bebas. Model regresi dalam 

penelitian ini dapat memenuhi syarat apabila tidak terjadi multikolinieritas atau 

adanya korelasi di antara variabel bebas (Santoso, 2000). 
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 Kriteria yang digunakan untuk uji kolinieritas adalah apabila nilai eigen 

(eigen- 

value) mendekati 0 maka terjadi korelasi sesama variabel bebas 

(multicollinearity), dan indikasi lain yang menunjukkan multikolinieritas apabila 

kondisi indek (cond-tion index) melebihi angka 15, sehingga variabel bebas 

dimaksud tidak memenuhi sya-rat untuk analisis regresi. 

 
2. Analisis Deskriptif 
 
 Teknik statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data ke dalam 

perhitungan rerata (mean), simpangan baku (standard deviasi), rentangan 

(range), dan perhitungan statistik deskriptif lainnya. 

 Untuk menentukan kriteria masing-masing variabel ke dalam kategori yaitu: 

(1) variabel supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah kategorinya adalah: 

sangat efektif, efektif, kurang efektif dan tidak efektif (2) variabel kompetensi 

guru diklasi-fikasikan menjadi lima kategori yaitu: sangat tinggi, tinggi, 

cukup/sedang, rendah, dan sangat rendah, (3) untuk variabel kinerja guru dibuat 

kategori sangat rendah, rendah, cukup/sedang, tinggi, sangat tinggi, dan (4) 

prestasi belajar siswa dibagi dalam kate-gori rendah, cukup, dan tinggi. Rumus 

yang digunakan untuk menentukan kriteria ada-lah sebagai berikut: 

 

    
ditetapkan yang kategorijumlah 

idealSkor         P =  

 
           Keterangan: 
 
 P = Panjang kelas interval 
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3. Analisis Jalur  
 
 Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

langsung dan tidak langsung antar variabel, maka teknik statistik yang digunakan 

adalah anali-sis jalur. Fungsi analisis jalur adalah menghitung pengaruh langsung 

dan tidak lang-sung variabel bebas terhadap variabel terikat (Kerlinger, 1996:564). 

Melengkapai pen-dapat di atas, Suwarno dan Raharjo (1988) mengatakan bahwa 

teknik analisis model jalur (path) digunakan untuk melihat arah dan besarnya 

pengaruh di antara pasangan-pasangan variabel independen, dan variabel 

penengah dan variabel dependen.  

 Pengaruh langsung itu tercermin dalam koefisien jalur (path coeficients), 

yang sesungguhnya adalah koefisien regresi yang telah dibakukan (beta, β), 

sedangkan hubungan tak langsung adalah koefisien jalur (p) yang satu dikalikan 

dengan koefisi-en jalur (p) lainnya (Hasan, 1994).  Untuk dapat menguji model 

hubungan kausal yang telah diformulasikan berdasarkan pengetahuan dan teori, 

serta menguji hipotesis yang diajukan, diperlukan perangkat analisis statistik. 

Pada model analisis ini, melibat-kan besarnya kekuatan pengaruh langsung 

antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya diberi simbul “p” serta 

variabel residual yang mewakili variabel lain di  

luar model diberi simbul “R” sebagaimana tertera pada gambar 3.2 Model 

Analisis.  

 Koefisien jalur menghasilkan dampak langsung yang diberi simbul huruf 

“p” dengan dua subscripth, misal “p21”. Pada “p21”, angka 2 mengindikasikan 

variabel terikat, sedangkan angka 1 mengindikasikan variabel bebas. Koefisien 
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“p” memiliki arti bahwa setiap terjadi perubahan satu standar deviasi variabel 

exogen atau endogen akan mengakibatkan perubahan variabel endogennya sebesar 

“p” standar deviasi, se-mentara variabel exogen atau endogennya konstan. 

Variabel exogen adalah suatu va-riabel yang variasinya diasumsikan ditentukan 

oleh kasus di luar model (pada peneli-tian ini adalah; X1,dan X2) sedangkan 

variabel endogen adalah suatu variabel yang variasinya dijelaskan oleh variabel 

exogen atau endogen dalam model (pada peneliti- 

an ini adalah; X3, dan Y). Model analisis dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                              
                                                                
                                                                                         
                                                                                                                                                                
Gambar 3.2 Model Analisis Jalur                                          
 
 
Keterangan: 
 

X1 = Supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah 
X2 = Kompetensi guru 
X3 = Kinerja guru 
Y   = Prestasi belajar siswa 
R   = Residual 

 Dikemukakan oleh Hasan (1990:74) bahwa, “ Model hubungan kausal 

yang biasa disebut analisis jalur (path analysis) merupakan perkembangan lebih 

lanjut dari analisis korelasi dan regresi”. Analisis korelasi dan regresi hanya untuk 

X2 

X1 

X3 Y 

R1 R2

py.r2
P3.r1

p3.2 

p3.1 
py.1 

py.3 

py.2 
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mengetahui hubungan secara langsung antar satu variabel ataupun hubungan secara 

bersama (mul-tiple correlation).  

 Pada gambar 3.2 tersebut dapat dijelaskan bahwa, sebagai variabel 

dependen pada blok pertama, dan kedua masing-masing adalah X3, dan Y. Dari ke 

dua blok ini terdapat satu analisis regresi ganda tahap akhir, yaitu blok ke dua. 

Blok ke dua meru-pakan blok terakhir dari sekelompok variabel bebas. 

Selanjutnya model analisis ter-sebut dapat dituliskan ke dalam 2 bentuk 

persamaan yang merupakan hasil dari dua blok analisis regresi ganda sebagai 

berikut.  

 (1) X3 = p31.X1 + p32.X2 + p3.r1 

(2) Y  = py1.X1 + py2.X2 + py3.X3  

 Dari kedua persamaan di atas serta model analisis (gambar 3.2) 

menunjukkan bahwa model hubungan kausal dalam penelitian ini bersifat rekursif 

(satu arah). Me-nurut Supranto (1995), apabila model hubungan kausal tersebut 

bersifat rekursif (satu arah), maka penyelesaian dapat digunakan pendekatan 

kuadrat ter-kecil atau OLS (Ordinary Least Square). Pendekatan OLS biasa 

(persamaan tunggal) melalui 2 blok regresi ganda atas variabel 

exogenos/endogenos terhadap masing-ma-sing variabel endogenos (X3, dan Y).  

 Blok pertama adalah regresi ganda atas X1 dan X2 terhadap X3. Blok kedua 

Ada-lah regresi ganda atas X1, X2, dan X3 terhadap Y. Pengoperasian model 

analisis akan dilakukan dengan bantuan SPSS Versi 11,.5 melalui program 

Windows, Xp.  
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4. Analisis Regresi Ganda 
 
a. Persamaan Regresi 
 
 Analisis regresi pada setiap blok analisis sebagaimana terlihat pada 

gambar 3.2 Model Analisis akan menimbulkan persamaan regresi. Karena analisis 

meliputi 3 blok, maka akan melibatkan 3 persamaan regresi. Secara garis besar 

persamaan ter-sebut adalah Ŷ = a0 + b1X1 + b2X2 +. . .+ bkXk  

Keterangan:  

                  Ŷ = Nilai Y yang diharapkan (prediksi) 
                  X = variabel bebas yang masuk dalam model 
                  a  = intercept (konstanta), yakni nilai Y semua nilai X sama dengan 0. 
 b = slope (koefisien regresi), yakni bilangan yang menunjukkan 

berapa 
        nilai Y naik/turun, apabila nilai X tertentu naik/turun satu satuan. 
 k = jumlah variabel bebas yang ada dalam model 

 
b. Menguji Kecocokan Model Regresi 
 
 Pengujian model regresi dimaksudkan untuk menetapkan seberapa cocok 

mo- 

del regresi yang dihasilkan dengan kenyataan, sehingga bermakna apabila 

persamaan regresi yang digunakan untuk membuat prediksi. Karena itu untuk 

mengetahui cocok/ tidaknya model regresi yang dihasilkan pada masing-masing 

blok analisis, maka per-lu dilakukan uji kecococokan model regresi tersebut. 

Pengujian kecocokan model re-gresi (goodness of fit) dilakukan melalui uji F. 

Sedangkan rumus F sebagai berikut: 
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)R-(1 m
1)-m-(N R  reg F 2

2

=  

 
Keterangan: 

 F reg =  Harga F Garis regresi 

 N      =  Cacah kasus 

 m      =  Cacah prediktor 

 R      =   Koefisien korelasi antara kriterium dengan prediktor-prediktor, 

(Ha- 

                          di, 1994: 26) 

 Kesimpulan yang akan diambil adalah jika F hitung (Fh) lebih besar dari F 

ta-bel (Ft) berarti signifikan. Karena itu hipotesis nihil (Ho) ditolak dan hipotesis 

kerja (Ha) diterima. 

 Analisis regresi memanfaatkan jasa komputer program SPSS versi 11.5 

pa-da MS Windows ’Xp. 

c. Menghitung Koefisien Determinasi (R2) 
 
 Koefisien determinasi (R2) adalah besarnya pengaruh bersama variabel 

bebas terhadap variabel terikatnya. Koefisien ini pada dasarnya adalah kuadrat 

dari koefisi-en korelasi antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya, atau 

kuadrat dari koe-fisien korelasi antara Y (harga observasi variabel dependen) 

dengan X (harga predik-si Y dari garis yang cocok) (Santoso,  2001). Koefisien 

determinasi ini juga dapat di-hitung dari tabel ANOVA dalam regresi dengan 

formula: 

 
 
 
 



 

 

86

               1997;337) (Atmaja, 
SS
SSE - 1  

SS
SSR  R

 totaltotal

2 ==                 

 

Keterangan: SSR    = Sum of square regreeion (jumlah kuadrat regresi) 

                    SSE     = Sum of square error (jumlah kuadrat kesalahan) 

                    SStotal   = SSR +SSE.          

 Menggunakan koefisien determinasi mempunyai kelemahan, sebagaimana 

di-kemukakan oleh Ghozali (2001:48) berikut: “kelemahan mendasar menggunakan 

koe-fisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model. Setiap ada tambahan satu variabel independen, 

maka R2 pasti me-ningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen”.  Karena itu Ghozali 

menganjurkan untuk menggunakan nilai “adjusted R2” pada saat mengevaluasi 

mana model regresi yang terbaik. Karena nilai adjusted R2 dapat naik atau turun 

apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Adjusted R2 

dapat diperoleh menggunakan formula berikut: 

 285):1997 SPSS,Pedoman (
1 - p - N
)R1(PR  R

2
  22 −
==a    

 
             Keterangan: P = banyaknya variabel independen dalam persamaan 
                                 R2= koefisien determinasi 
                                 N = jumlah sampel 
 
5. Menafsirkan dan Menggunakan Hasil Analisis 
 
 Setelah pengoperasian model analisis dilakukan dan diperoleh kejelasan 

ke-bermaknaan garis regresi, maka dilanjutkan dengan identifikasi model jalur 

melalui langkah-langkah: (1) memilih koefisien jalur dan uji signifikansinya, (b) 
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menghitung koefisien residual terstandar dengan formula 2R1− , (c) 

memasukkan koefisien ja-lur dan residual ke dalam model, (d) merangkum 

hubungan langsung dan tak lang-sung, serta (e) menentukan sumbangan efektif, 

baik sumbangan bersama ataupun per variabel. Sumbangan efektif bersama 

adalah koefisien R2 , sedangkan sumbang-an efektif per variabel adalah kuadrat 

dari pengaruh total (yaitu pengaruh langsung dan tak langsung).        
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 

 Hasil penelitian meliputi (a) deskripsi data, (b) pengujian persyaratan, (c) 

pengu-jian hipotesis dengan analisis jalur. Sedangkan pembahasan menjelaskan 

temuan pe-nelitian dengan membandingkan teori-teori yang relevan dan hasil-hasil 

penelitian ter-dahulu.  

 
A. Deskripsi Data 
 
1. Efektivitas Supervisi Kunjungan Kelas 
  
 Supervisi kunjungan kelas didapat skor minimal 43 dan skor maksimal 86, 

se-hingga mempunyai rentangan skor sebesar 43. Nilai rata-rata hitung (mean) 

sebesar 70,34 dan simpangan baku sebesar 13,54. Hasil Untuk mengetahui 

perhitungan seleng-kapnya dapat diperiksa pada lampiran 5. 

 Berdasarkan ketentuan dalam menyusun tabel distribusi frekuensi yang 

diu-raikan pada BAB III, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi dan 

ditentukan kategori efektivitas supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah 

pada tabel 4.1. sebagai berikut: 

Tabel 4.1  Distribusi Frekuensi Skor Efektivitas Supervisi Kunjungan Kelas 
oleh Kepala Sekolah SMA Negeri se Kota Magelang 

 
No Kelas Interval Frekuensi Persentase Kategori

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
81  - 100 
61  -  80 
41  -  60 
21  - 40 
01  -  20 

 

 
35 
102 
18 
0 
0 

 
22.58 
65.80 
11.62 
00.00 
00.00 

 
Sangat efektif 
Efektif 
Cukup efektif 
Kurang efektif 
Tidak efektif 

 Jumlah 155 100.00  
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 Dari deskripsi data pada tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa frekuensi 

terba-nyak pada rentangan 61-80 sebanyak 102 (65.80%). Sesuai dengan 

klasifikasi, maka supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah SMA negeri se 

Kota Magelang ter-masuk kategori efektif. 

 Untuk lebih memperjelas deskripsi skor data supervisi kunjungan kelas 

oleh kepala sekolah dapat dilihat pada gambar grafik silinder sebagai berikut: 

35

102

18 0 00

50

100

150

1 2 3 4 5

 

Gambar 4.1 Grafik Silinder Distribusi Frekuensi Supervisi Kunjungan 
Kelas oleh Kepala Sekolah SMA Negeri se Kota Magelang 

 
 Garfik silinder pada gambar 4.1 menunjukkan, bahwa supervisi kunjungan 

ke-las oleh kepala sekolah SMA Negeri se Kota Magelang termasuk dalam kategori 

efek-tif, hal ini dapat dilihat pada tampilan grafik silinder tertinggi pada skor 102 

(65,80%). Sedangkan tampilan grafik silinder lainnya berada pada skor 35 

(22,58%) kategori sangat efektif dan tidak ada kategori kurang efektif atau tidak 

efektif.   

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah SMA Negeri se 

Ko-ta Magelang mampu melaksanakan supervisi kunjungan kelas secara baik 
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dan dapat meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran di 

kelas serta memungkinkan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.  

2. Kompetensi Guru  
  
 Kompetensi guru SMA Negeri se Kota Magelang berdasarkan 

perolehan  skor minimal 48 dan skor maksimal 108, sehingga mempunyai 

rentangan skor se-besar 60. Nilai rata-rata hitung (mean) sebesar 83,62 dan 

simpangan baku sebesar 18,96. Hasil Untuk mengetahui perhitungan selengkapnya 

dapat diperiksa pada lam-piran 5. 

 Berdasarkan ketentuan dalam menyusun tabel distribusi frekuensi yang 

diu-raikan pada BAB III, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi sekaligus 

dapat ditentukan kriteria atau kategori kompetensi guru ke dalam lima tingkatan 

sebagai-mana tabel 4.2. sebagai berikut: 

 
Tabel 4.2  Distribusi Frekuensi Skor Kompetensi Guru SMA Negeri 

se Kota Magelang 

 

No Kelas Interval Frekuensi Persentase Kategori 
 

1 
2 
3 
4 
5 

 
97 - 120 
73  - 96 
49 -  72   
25 -  48 
01 -  24 

 

 
36 
107 
8 
4 
0 

 
23,23 
69,03 
05.16 
02,58 
00,00 

 
Sangat tinggi 
Tinggi 
Cukup/sedang 
Rendah  
Sangat rendah 

 Jumlah 155 100.00  
 
 
 Dari deskripsi data pada tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa frekuensi 

ter-banyak pada rentangan 73-96 sebanyak 107 (69.03%). Sesuai dengan 
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klasifikasi, maka kompetensi guru SMA Negeri se Kota Magelang dalam kategori 

tinggi sehingga me-mungkinan untuk melaksanakan tugas dengan baik. 

 Untuk lebih memperjelas deskripsi skor data kompetensi guru SMA 

Negeri se Kota Magelang dapat dilihat pada gambar grafik silinder sebagai 

berikut: 

36

107

8 4 00

50

100

150

1 2 3 4 5

 
Gambar 4.2  Grafik Silinder Distribusi Frekuensi Kompetensi Guru SMA 

Ne-geri se Kota Magelang 
 
 Garfik silinder pada gambar 4.2 menunjukkan, bahwa kompetensi guru 

SMA Negeri se Kota Magelang termasuk dalam kategori tinggi, hal ini dapat 

dilihat pada tampilan grafik silinder tertinggi pada skor 107 (69,03%). Sedangkan 

tampilan gra-fik silinder lainnya berada pada skor 36 (23,23%) kategori sangat 

tinggi dan terendah skor 4 (2,58%) kategori rendah.   

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru SMA Negeri 

se Kota Magelang dalam kategori tinggi sehingga memungkinkan dapat 

melaksanakan tugas mengelola pembelajaran dengan baik. 
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3. Kinerja Guru 
  
 Kinerja guru didapat skor minimal 71 dan skor maksimal 126, sehingga 

mem-punyai rentangan skor sebesar 55. Nilai rata-rata hitung (mean) sebesar 98,58 

dan sim-pangan baku sebesar 19,02. Hasil Untuk mengetahui perhitungan 

selengkapnya dapat diperiksa pada lampiran 5. 

 Berdasarkan ketentuan dalam menyusun tabel distribusi frekuensi yang 

diura-ikan pada BAB III, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi sekaligus 

dapat di-tentukan kategori kinerja guru SMA Negeri se Kota Magelang pada tabel 

4.3. seba-gai berikut: 

 
Tabel 4.3  Distribusi Frekuensi Skor Kinerja Guru SMA Negeri se Kota 

Mage-lang 
 

No Kelas Interval Frekuensi Persentase Kategori 
 

1 
2 
3 
4 
5 

 
113 - 140 
85  -  112 
57  -  84 
29  -  56   
01 -  28 

 

 
32 
112 
11 
0 
0 

 
20,65 
72,25 
07,10 
00,00 
00,00 

 
Sangat tinggi 
Tinggi 
Cukup/sedang 
Rendah 
Sangat Rendah 

 Jumlah 155 100.00  
 

 Dari deskripsi data pada tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa frekuensi 

ter-banyak pada rentangan 85-112 sebanyak 112 (72,25%). Sesuai dengan 

klasifikasi, maka kinerja guru SMA Negeri se Kota Magelang tergolong dalam 

kategori tinggi. 

 Untuk lebih memperjelas deskripsi skor data kinerja guru dapat dilihat 

pada gambar grafik silinder sebagai berikut: 
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Gambar 4.3  Grafik Silinder Distribusi Frekuensi Kinerja Guru SMA se  

Kota Magelang 
 
 Garfik silinder pada gambar 4.3 menunjukkan, bahwa kinerja guru SMA 

Ne-geri se Kota Magelang termasuk dalam kategori tinggi, hal ini dapat dilihat 

pada tam-pilan grafik silinder tertinggi pada skor 112 (72,25%). Sedangkan 

tampilan grafik silinder lainnya berada pada skor 32 (20,65%) kategori sangat 

tinggi, dan kategori rendah dan sangat rendah tidak ada.   

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa guru pada SMA Negeri se Kota 

Magelang mempunyai kinerja dalam kategori tinggi selama menjalankan tugas 

seba-gai guru pada SMA Negeri di Kota Magelang.  

 
4. Prestasi Belajar Siswa 
  
 Prestasi belajar siswa skor rata-rata tiap bidang studi yang di asuh guru 

minimal 4,0 dan skor maksimal 8,0 sehingga mempunyai rentangan skor sebesar 4. 

Nilai rata-rata hitung (mean) sebesar 6,17 dan simpangan baku sebesar 1,17. Hasil 

Untuk menge-tahui perhitungan selengkapnya dapat diperiksa pada lampiran 5. 
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 Berdasarkan ketentuan dalam menyusun tabel distribusi frekuensi yang 

diura-ikan pada BAB III, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi sekaligus 

dapat di-tentukan kategori kinerja guru SMA Negeri se Kota Magelang pada tabel 

4.4. seba-gai berikut. 

 
Tabel 4.4  Distribusi Frekuensi Skor Prestasi Belajar Siswa  SMA Negeri se 

Kota Magelang 
 

No Kelas Interval Frekuensi Persentase Kategori 
 
1 
2 
3 
4 
 

 
7,0  -  8,0 
6,0  -  6,9 
5,0  -  5,9 
4,0  -  4,9   

 

 
38 
62 
37 
18 

 

 
21,23 
45,41 
20,14 
13,22 

 

 
Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
 

 Jumlah 155 100.00  
 

 Dari deskripsi data pada tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa frekuensi 

ter-banyak pada rentangan 6,0-6,9 sebanyak 62 (5,41%). Sesuai dengan 

klasifikasi, maka prestasi belajar siswa di SMA Negeri se Kota Magelang 

sebagian besar dalam 

kategori baik. 

 Untuk lebih memperjelas deskripsi skor data prestasi belajar siswa dapat 

di-lihat pada gambar grafik silinder sebagai berikut: 
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Gambar 4.4  Grafik Silinder Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Siswa 

SMA se Kota Magelang 
 
 Garfik silinder pada gambar 4.3 menunjukkan, bahwa prestasi belajar 

siswa SMA Negeri se Kota Magelang termasuk dalam kategori baik, hal ini dapat 

dilihat pada tampilan grafik silinder tertinggi pada skor 62 (45,41%). Sedangkan 

tampilan grafik silinder lainnya berada pada skor 38 (21,23%) kategori sangat 

baik, dan te-rendah skor 18 (13,22%) kategori kurang.   

 Dengan demikian dapat disimpulkan prestasi belajar siswa SMA Negeri se 

Ko-ta Magelang sebagian besar mempunyai prestasi belajar dalam kategori baik 

selama mengikuti pembelajaran di SMA Negeri di Kota Magelang.  

 
B. Pengujian Persyaratan 
 
 Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dan analisis menggunakan rumus 

sta-tistik regresi ganda perlu dilakukan pengujian persyaratan analisis. 

Dikarenakan pe-nelitian ini menggunakan analisis statistik inferensial, maka 

persyaratan data yang dikumpulkan harus memenuhi persyaratan (1) normalitas, 

(2) linieritas, (3) homoge-nitas, dan (4) kolinieritas. Sedangkan persyaratan lainnya 
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yang berupa penarikan sam-pel secara representatif telah dipenuhi sebelum 

pengumpulan data dilakukan. 

 
1. Uji Normalitas  
 
 Pengujian normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data 

variabel yang diteliti, yaitu variabel supervisi kunjungan kelas, kompetensi guru, 

dan kiner-ja guru penyebarannya dalam populasi berdistribusi normal. Pengujian 

normalitas se-baran data masing-masing variabel dilakukan dengan menggunakan 

rumus Chi Kua-drat dan diolah dengan bantuan program SPSS versi 11.5 pada 

MS Widows ’98. Re-kapitulasi hasil pengujian normalitas data masing-masing 

variabel bebas dan varia-bel terikat tertera pada tabel 4.4 sebagai berikut: 

 
Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas Variabel Penelitian 
 

Variabel X2 Hit X2 tabel d.b Kesimpulan 

X1 

X2 

X3 

Y 

25,974 

39,994 

40,813 

07,032 

31,4 

43,8 

55,8 

9,49 

20 

31 

35 

4 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

  
 Dari hasil uji normalitas data variabel supervise kunjungan kelas oleh 

kepala sekolah (X1), variabel kompetensi guru (X2), variabel kinerja guru (X3), 

dan variable prestasi belajar siswa (Y) ( harga X2 yang diperoleh atau X2 hitung < 

X2
 tabel  pada taraf signifikansi 5%, berarti data ketiga variabel dimaksud 

berdistribusi normal. Perhi-tungan secara lengkap dapat diperiksa pada lampiran 

4. 
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2. Uji Linearitas  

 Pengujian linieritas dimaksudkan untuk mengetahui linier tidaknya 

masing- 

masing variabel bebas (X1, X2 dan X3)  terhadap variabel terikat (Y). Pengujian 

dilakukan menggunakan uji F dengan toleransi 5%. 

 Dari hasil analisis menggunakan program SPSS versi 11.5 pada MS 

Windows Xp , dapat diperoleh hasil uji linieritas sebagai berikut: 

 
Tabel 4.6 Rekapitulasi Hasil Uji Linieritas antar Variabel Penelitian 
  

Variabel D.F Fh Ft Kesimpulan 
X1 - Y 

X2 – Y 

X2 – Y 

1:150 

1:150 

1:150 

5,943 

6,609 

4,845 

3,89 

3,89 

3,89 

Linier 

Linier 

Linier 

  
 Hasil analisis uji linieritas menunjukkan bahwa semua variabel penelitian 

(X1 dan X2) memiliki Fh > Ft. Hal ini berarti semua variabel dimaksud memiliki 

hubung-an yang linier terhadap Y. Untuk mengetahui perhitungan secara lengkap 

dapat dipe-riksa pada lampiran 4. 

 
3. Uji Homogenitas 
 
 Pengujian homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan varian 

ma-sing-masing variabel bebas (X1, X2, dan X3) terhadap variabel terikat (Y). 

Pengujian homogenitas terhadap variabel penelitian digunakan uji homogenitas 

Bart-lett-Box F dengan toleransi 5%.  Kriteria yang digunakan untuk menentukan 

homogenitas vari-abel adalah apabila nilai F masing-masing variabel beserta 

statusnya secara ringkas dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut. 
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 Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Uji Homogenitas antar Variabel Penelitian 
 

Variabel D.F. Fh Ft Kesimpulan 
X1 

X2 

X3 

3;151 

3;151 

3;151 

2.704 

1.541 

1.617 

3.18 

3.18 

3.18 

Homogen 

Homogen 

Homogen 

  
 Berdasarkan data di atas terlihat bahwa semua variabel penelitian (X1,X2 

ter-hadap Y) memiliki Fhitung < Ftabel. hal ini berarti semua variabel tersebut 

memiliki va-riasi yang homogen terhadap variabel Y. Dengan demikian, 

persyaratan homogenitas variabel penelitian terpenuhi untuk uji statistik 

inferensial.  

 
4. Uji Kolinearitas 
 

Pengujian kolinieritas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya 

korelasi  

di antara sesama variabel bebas. 

 Kriteria yang digunakan untuk uji kolinieritas adalah apabila nilai eigen 

(eigen-value) mendekati 0 maka terjadi korelasi sesama variabel bebas 

(multicollinearity), dan indikasi lain yang menunjukkan multikolinieritas apabila 

kondisi indek (condi-tion index) melebihi angka 15, sehingga variabel bebas 

dimaksud tidak memenuhi sya-rat untuk analisis regresi. Untuk mengetahui 

perolehan nilai eigen (eigenvalue) dan ang-ka kondisi indek (condition index) pada 

tabel 4.8 

 Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas tidak 

ter-dapat korelasi (kolinier), hal ini dibuktikan perolehan nilai eigen (eigenvalue) 
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sebesar 0,129 untuk X1 dan 0,136 untuk X2 dan 0,141 untuk X3 berarti lebih 

besar dari 0 se-bagai batas toleransi nilai eigen multikolinier. 

 
Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Uji Kolinieritas antar Variabel Bebas 
 

Variabel Eigenvalue Condition index Kesimpulan 
X1 

X2 

X3 

0.129 

0.136 

0.141 

10.614 

9.289 

8.138 

Kolinier 

Kolinier 

Kolinier 

  
 Demikian juga perolehan angka pada kondisi indek (condition index) 

sebesar 

 10,614 untuk X1, dan 9,289 untuk X2  dan sebesar 8.138 untuk X3 < angka kondisi 

in- 

dek multikolinier sebesar 15. 

 
C. Pengujian Hipotesis dengan Analisis Jalur 
  
 Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat 

dimajukan hipotesis pokok sebagai berikut: “ada pengaruh langsung maupun 

pengaruh tidak lang-sung supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah, 

kompetensi guru terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri se Kota Magelang 

(Ha). Berdasarkan hipotesis pokok ter-sebut kemudian dikembangkan hipotesis-

hipotesis khusus dalam bentuk hipotesis ni-hil (Ho), selanjutnya diuji 

menggunakan teknik teknik regresi ganda dan teknik anali-sis jalur (path analysis) 

dengan bantuan perangkat lunak program SPSS versi 11.5 pa-da MS Windows Xp. 

Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan analisis regresi ganda blok 1. 

Untuk keperluan pengujian ini digunakan toleransi 5% seperti telah dijelaskan 
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pada bab III, sehingga kriteria yang digu-nakan adalah adalah Hi diterima apabila 

nilai Fhitung > Ftabel, atau koefisien probabilitas yang diperoleh lebih kecil dari 0,05. 

Selanjutnya pengu-jian hipotesis 2, dan 3 menggunakan analisis jalur (path 

analysis). Sedangkan untuk menguji model hubungan kausal yang 

dispesifikasikan, koefisien jalur (path coeffi-cient) adalah nilai beta atau 

koefisien regresi yang distandarkan. Ini seperti dijelas-kan oleh Hasan (1994), 

bahwa koefisien jalur (path coefficient)  pada dasarnya adalah koefisien regresi 

yang dibakukan atau beta (β).   

 
1. Pengisian Koefisien Jalur pada Model yang Dispesifikan  
 
 Berdasarkan kajian teori, maka dibuat spesifikasi model hubungan kausal 

an-tara variabel exogenus dan atau endogenus dengan variabel endogenus lainnya. 

Seba-gaimana gambar 2.1 Skema kerangka berfikir (model konseptual)  di Bab II. 

Untuk menguji model ini dilakukan 2 tahap analisis regresi ganda dengan blok-

blok seperti gambar 3.2 (Model Analisis) di Bab III. Melalui model analisis ini 

akan dihasilkan berbagai koefisien yang diperlukan untuk menguji hipotesis yang 

diajukan maupun mengisi model yang dispesifikasikan tersebut dengan koefisien 

path sebagai berikut.  

 
a. Pengaruh Supervisi Kunjungan Kelas (X1), Kompetensi Guru (X2) 

terhadap Kinerja Guru (X3)  
 
 Hasil pengoperasian model analisis regresi ganda pada blok pertama 

mengha-silkan persamaan regresi Ŷ = 16.014 + 0.306 X1 + 0.473 X2  dengan 

nilai F sebesar 138,650 (lampiran regresi ganda Blok pertama). Nilai F hitung pada 

analisis regresi gan-da blok pertama adalah 138,650 lebih besar dibanding Ftabel  pada 
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dk=2/152 
1-k-n

k dk =  yaitu sebesar 3,76. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

dengan tingkat kepercayaan 95%, model regresi yang digunakan sesuai dengan 

model konseptual yang dirancang sehingga persamaan regresi tersebut memiliki 

makna yang berarti apabila digunakan untuk membuat suatu prediksi.  

Demikian pula hasil koefisien probabilitas (“sig”) ternyata lebih kecil dari 

tole-ransi yang diberikan sebesar 0,05. (lampiran print out regresi ganda blok 

pertama khu-susnya pada tabel ANOVA). Dengan demikian hipotesis kerja yang 

berbunyi “Ada pengaruh yang signifikan supervisi kunjungan kelas, kompetensi 

guru terhadap pres-tasi belajar siswa SMA negeri se Kota Magelang, Diterima.  

 Analisis regresi ganda menghasilkan nilai R2 yang disesuaikan (adjusted 

R square) sebesar 0,654 (lampiran print out regresi ganda blok 1). Dengan 

demikian, supervisi kunjungan kelas, dan kompetensi guru secara serempak 

mempengaruhi ki-nerja guru.  

 Demikian pula perolehan terhadap koefisien regresi terstandar (beta) 

seba- 

gai ukuran nilai jalur pada analisis hubungan kausal pada blok pertama ini dapat 

di- 

peroleh tabel koefisien terstandar pada tabel 4.11 sebagai berikut. 

 
Tabel 4.9 Koefisien Jalur Pengaruh X1, dan X2 terhadap Y (Kinerja Guru)                   
  

 
Variabel bebas 

  
Koefisien Reg, 

terstandar (Beta) 
t hitung  

  
Sig. 

  Status 

 Supervisi kunjungan   
kelas 

.306 2.889 .000 Signifikan 

 Kompetensi guru .473 3.682 .000 Signifikan 

 
         Sumber: Hasil analisis regresi ganda blok pertama (tabel coefficients) 
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Tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel exogenus (supervise kunjungan 

kelas oleh kepala sekolah/ X1, kompetensi guru/X2) berpengaruh pada kinerja 

guru pada taraf kepercayaan 95% atau alpha 0,5% memiliki nilai t hitung yang lebih 

besar dari t tabel  dk= 152 (N-2) yaitu sebesar 1,980. Begitu juga apabila dilihat dari 

probabilitas-nya, menghasilkan koefisien ‘sig” yang lebih kecil dibanding 

toleransi yang diberi-kan sebesar 0,05. Hal ini berarti kedua variabel tersebut 

memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kinerja guru di SMA 

Negeri Kota Magelang dengan t hitung masing-masing sebesar 2,889 untuk 

supervisi kunjungan kelas (X1), sebesar 3,682 untuk kompetensi guru (X2). 

Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “Ada penga-ruh positif dan signifikan 

supervisi kunjungan kelas, kompetensi guru terhadap kiner-ja guru SMA negeri se 

Kota Magelang”, diterima. 

 Dari hasil analisis tersebut diperoleh koefisien determinasi (R2) sebesar 

0,623 (lampiran print out regresi ganda blok 1). Koefisien determinasi itu 

selanjutnya digu-nakan untuk menghitung nilai residual analisis regresi ganda 

blok pertama dengan formula (p4r1) “ Residual = "R1 2−   seperti telah 

dijelaskan pada Bab III sebagai berikut. 

                           Residual = "R1 2−    
 
                               = 674,01−  
 
                                          = 570,0  
 
 Dari hasil tersebut, model hubungan kausal ketiga variabel exogenus 

terhadap variabel endogennya dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 4.5  Jalur Hubungan Kausal Supervisi Kunjungan Kelas, 

Kompetensi Guru dengan Kinerja Guru 
 
 
b.  Pengaruh Supervisi Kunjungan Kelas (X1), Kompetensi (X2), Kinerja 

Guru    (X3) terhadap Prestasi Belajar Siswa. 
 
 Hasil pengoperasian model analisis regresi ganda pada blok kedua 

menghasil- 

kan persamaan regresi Ŷ = 1.969 + 0.200 X1 + 0.301 X2  + 0,380 X3  dengan nilai 

F sebesar 95,372 (lampiran Regression ganda Blok kedua). Nilai F hitung pada 

analisis regresi ganda blok kedua adalah 95,372 lebih besar dibanding Ftabel  pada 

dk=3/151 
1-k-n

k dk =  yaitu sebesar 3,18 . Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

dengan tingkat kepercayaan 95%, model regresi yang digunakan sesuai dengan 

model konseptual yang dirancang sehingga persamaan regresi tersebut memiliki 

makna yang berarti apabila digunakan untuk membuat suatu prediksi.  

Demikian pula hasil koefisien probabilitas (“sig”) ternyata lebih kecil dari 

tole-ransi yang diberikan sebesar 0,05. (lampiran print out regresi ganda blok 

kedua khu-susnya pada tabel ANOVA). Dengan demikian hipotesis kerja yang 

berbunyi “Ada pengaruh yang signifikan supervisi kunjungan kelas, kompetensi 

guru, kinerja guru     terhadap prestasi belajar siswa SMA negeri se Kota 

Magelang, diterima.  

X1 

X2 

X3 

p=0,306

p=0,473

p=0,570 R1
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 Analisis regresi ganda menghasilkan nilai R2 yang disesuaikan (adjusted 

R square) sebesar 0,716 (lampiran print out regresi ganda blok kedua). Dengan 

demiki-an, supervisi kunjungan kelas, kompetensi guru, kinerja guru secara 

serempak mempe-ngaruhi prestasi belajar siswa di SMA Negeri Kota Magelang.  

 Demikian pula perolehan terhadap koefisien regresi terstandar (beta) 

seba-gai ukuran nilai jalur pada analisis hubungan kausal pada blok kedua ini 

dapat di-peroleh tabel koefisien terstandar pada tabel 4.12, sedangkan hasil 

analisis seleng-kapnya pada lampiran print out regresi ganda blok kedua tentang 

pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y. 

Tabel 4.10 Koefisien Jalur Pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y (Prestasi 
Bela-jar Siswa)  

  

Variabel bebas Koefisien Reg, 
terstandar (Beta) t hitung   Sig.  Status 

Supervisi kunjungan 
kelas 

.200 2.176 .000 Signifikan 

Kompetensi guru .301 2.322 .000 Signifikan 
Kinerja Guru .380 2.544 .000 Signifikan 

 
            Sumber: Hasil analisis regresi ganda blok kedua (tabel coefficients) 
   
 Tabel 4.10 menunjukkan bahwa variabel exogenus: supervisi kunjungan 

kelas oleh kepala sekolah (X1), kompetensi guru (X2), dan kinerja guru (X3) pada 

taraf keper-cayaan 95% atau alpha 0,5% memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari 

t tabel  dk= 155 (N-3) yaitu sebesar 1,980. Begitu juga apabila dilihat dari 

probabilitasnya, mengha-silkan koefisien ‘sig” yang lebih kecil dibanding toleransi 

yang diberikan sebesar 0,05. Hal ini berarti kedua variabel tersebut memiliki 

pengaruh langsung yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa di SMA negeri 

Kota Magelang. dengan t hitung masing-masing sebesar 2,176 untuk supervisi 
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kunjungan kelas (X1), sebesar 2,322 kompe-tensi guru (X2), sebesar 2,544 untuk 

kinerja guru (X3). Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “Ada pengaruh 

positif dan signifikan supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah, kompetensi 

guru, dan kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa di SMA negeri Kota 

Magelang”, diterima. 

 Dari hasil analisis tersebut diperoleh koefisien determinasi (R2) sebesar 

0,737 (lampiran print out regresi ganda blok 2). Koefisien determinasi itu 

selanjutnya digu-nakan untuk menghitung nilai residual analisis regresi ganda 

blok kedua dengan for-mula (p5r2) “ Residual = "R1 2−   seperti telah dijelaskan 

pada Bab III sebagai berikut. 

                           Residual = "R1 2−    

 
                               = 737,01−    
 
                                          = 512,0  
 
 Dari hasil tersebut, model hubungan kausal ketiga variabel eksogenus 

yaitu, supervisi kunjungan kelas (X1), kompetensi guru (X2), dan kinerja guru (X3) 

terhadap variabel endogenus yaitu prestasi belajar siswa (Y) dapat digambarkan 

sebagaimana pada Gambar 4.6. Koefisien Regresi terstandar (Beta) masing-

masing variabel bebas menunjukkan besarnya pengaruh terhadap variabel terikat 

(prestasi belajar siswa). 
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Gambar 4.6    Jalur Hubungan Kausal antara Supervisi Kunjungan Kelas 

oleh Kepala Sekolah, Kompetensi Guru, dan Kinerja Guru 
dengan Prestasi Belajar Siswa 

 
 Berdasarkan penjelasan analisis regresi ganda blok pertama hingga blok 

ke-dua sebagaimana dijelaskan di atas, maka koefisien jalur hubungan kausal pada 

model yang dispesifikasikan dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.7    Koefisien Jalur Hubungan Kausal berdasarkan 

Spesifikasi Model   
                        Analisis 
Keterangan: 

X1 = Supervisi kunjungan kelas  

X2 =  Kompetensi guru 

X1 

X2 

Y 

p=0,200

p=0,301

p=0,512 
R2 

X3 p=0,380

p=0,306

p=0,473

R1 
p=0,570

X1 

X2 

Y 

p=0,200

p=0,301

p=0,512 
R2 

X3 p=0,380
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X3 =  Kinerja guru 

Y   = Prestasi belajar siswa 

R   = Residual 

 
 Secara ringkas, penerimaan tingkat signifikansi dari masing-masing jalur 

hu-bungan kausal variabel exogenus terhadap variabel endogenus dapat 

digambarkan se-bagai berikut. 

Tabel 4.11 Ringkasan Penerimaan Koefisien Jalur dengan Toleransi 5% 
(0.05) 
 

Blok Kode 
jalur 

Koef.reg. 
Terstandar (beta) Nilai t Sign Status 

1 
P31 
P32 

0,308 
0.473 

2,889 
3,682 

0,000 
0,000 

Signifikan 
Signifikan 

3 
Py1 
py2 
py3 

0.200 
0.301 
0.380 

2,176 
2,322 
2,544 

0.000 
0,000 
0,000 

Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 

 
 
 Dari hasil pengoperasian model analisis pada masing-masing blok seperti 

dije-laskan di atas diperoleh koefisien regresi terstandar (beta) yang signifikan 

pada tole-ransi yang diberikan sebagai berikut. 

 
Tabel 4.12 Ringkasan Tahapan Regresi Ganda dan Koefisien Terstandar 
(Beta) 
  

Tahapan Koef. Reg. 
Terstandar (beta) Kode jalur 

Regresi tahap 1 Beta X1 = 0,308 
Beta X2 = 0.473 

P3.1 
P3.2 

Regresi tahap 2 
Beta X1 = 0.200 
Beta X2 = 0.301 
Beta X3 = 0.380 

py.1 
py.2 
py.3 

 
 Koefisien residual (R) masing-masing blok telah dilakukan perhitungan di 

ma-sing-masing tahapan analisis dengan formula “Residual = "R1 2− , 
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sedangkan be-sarnya koefisien residual masing-masing blok tersebut dapat 

dihitung, dan hasilnya sebagai berikut. 

 Tahap ke 1: p4r1  = "R1 2−    
 
                              = 623,01−    
 
                                         = 570,0  

 
            Tahap ke 2: p5r2  = "R1 2−    
 
                               = 638,01−    
 
                                          = 512,0  

             
 

2. Rekapitulasi Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 
 
 Sebagaimana dijelaskan dalam Bab III metode penelitian, bahwa model 

hu-bungan kausal yang biasa disebut analsis jalur (path Analysis) merupakan 

perkem-bangan dari analisis korelasi tunggal analisis regresi ganda. Koefisien 

korelasi pada dasarnya terbagi ke dalam 4 komponen yaitu, (1) direct effect, (2) 

indirect effect, (3) spurious, dan (4) unanalyzed. Pengaruh langsung (direct effect) 

yaitu pengaruh suatu variabel (sebagai independent variable) sesuai arah anak 

panah dalam model dengan tanpa melewati variabel lain (Hasan, 1990). Pengaruh 

tak langsung (indirect effect) yaitu pengaruh suatu variabel terhadap variabel 

tertentu melewati variabel lain, namun berlawanan dengan arah anak panah dalam 

model. Sedangkan pengaruh yang tidak dapat dijelaskan (unana-lysed effect) 

terhadap variabel tertentu (sebagai dependent variable) dengan melewati 

variabel lain (sebagai intervening variable), akan tetapi antara independent 
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variable dengan intervening variable dalam model tersebut me-miliki hubungan 

yang bersifat dua arah (resiprokal). 

 Penelitian ini hanya menjelaskan besarnya pengaruh langsung dan tidak 

lang-sung dengan analisis jalur. Besarnya pengaruh langsung adalah “koefisien p”, 

sedang-kan pengaruh tidak langsung adalah hasil perkalian antara “koefisien p”, 

yang satu 

dengan “koefisien p lainnya” dalam satu arah (Hasan, 1990). 

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui apakah pengaruh yang sebenarnya 

lang-sung atau tidak langsung dengan cara membandingkan koefisien pengaruh 

langsung dengan tidak langsung. Besarnya pengaruh tidak langsung dihitung 

dengan mengali-kan koefisien tidak langsungnya. Jika koefisien pengaruh 

langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung, maka dapat disimpulkan 

bahwa pengaruh yang sebenarnya adalah pengaruh langsung. Sebaliknya jika 

koefisien pengaruh tidak langsung lebih besar dari koefisien pengaruh 

langsung, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang sebenarnya adalah 

pengaruh tidak langsung. 

 
Tabel 4.13 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung  
 

No  Variabel   Jalur  
Besarnya Pengaruh  

Keterangan 
Langsung Tak Langsung  

1 X1 ke X3  0,306 -  
 X2 ke X3  0,473 -  
2 X1 ke Y X1 – X3 –Y 0,200 0,116 L > TL 
 X2 ke Y X2 – X3 – Y 0,301 0,179 L > TL 
  X3 ke Y   0,380 -  

 

 Dari hasil analisis data sebagaimana ditampilkan pada tabel 4.16 di atas 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  
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a. Pengaruh Supervisi Kunjungan Kelas (X1) terhadap Prestasi Belajar Siswa 
(Y)  

 
Dari angka yang ada pada tabel diketahui pengaruh langsung sebesar 0,200, 

se-dangkan angka pengaruh tidak langsung sebesar 0, 116 lebih kecil dari 0,200. 

Dapat disimpulkan bahwa pengaruh supervisi kunjungan kelas terhadap kinerja 

guru adalah pengaruh langsung.  

b. Pengaruh Kompetensi Guru (X2) terhadap Prestasi Belajar Siswa (Y) 
 

Dari angka yang ada pada tabel diketahui pengaruh langsung sebesar 0,301 

se- 

dangkan angka pengaruh tidak langsung sebesar 0, 179 lebih besar dari 0,301. 

Dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh kompetensi guru adalah pengaruh langsung.    

c.  Pengaruh Kinerja Guru (X3) terhadap Prestasi Belajar (Y)  
 

Dari angka yang ada pada tabel diketahui bahwa pengaruh kinerja guru 

terhadap prestasi belajar siswa sebesar 0,380 adalah pengaruh langsung.  

 
3. Sumbangan Efektif 
 
 Sumbangan efektif sebagai proporsi variasi suatu variabel terikat yang 

dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya (Hasan, 1990). Sedangkan Hadi (1994) 

menjelas-kanbahwa dalam analisis regresi ganda terdapat dua kelompok 

sumbangan efektif, ya-itu (1) sumbangan efektif bersama, dan (2) sumbangan 

efektif pervariabel. Selanjut-nya dalam analisis ini akan dijelaskan dua kelompok 

sumbangan efektif bersama dan sumbangan efektif per variabel dalam dua tabel 
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yang diperoleh dari pengaruh lang-sung maupun pengaruh tidak langsung antar 

variabel eksogenus dengan endogenus dalam model yang dispesifikasi. 

 Sumbangan efektif bersama adalah koefisien determinasi (R2) (Hasan, 

1990). Berdasarkan hasil analisis regresi ganda masing-masing blok, besarnya R2 

dan sum-bangan efektif bersama adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.14 Sumbangan Efektif Bersama 
 

Blok 
Variabel 

R2 Sumbangan 
Efektif Variabel bebas Variabel terikat 

1 
 

X1, X2 X3 0,674 67,4 % 

2 
 

X1, X2, X3 Y 0,737 73,7 % 

    

Sedangkan sumbangan efektif per variabel adalah kuadrat dari pengaruh 

total (penjumlahan dari pengaruh langsung dan tidak langsung), (Hasan, 1990). 

Merujuk konsep para ahli tersebut, serta besarnya pengaruh langsung, pengaruh 

tidak langsung, 

dan pengaruh total seperti pada Tabel 4.14, besarnya sumbangan efektif per 

variabel 

adalah seperti pada Tabel 4.15 berikut. 

Tabel 4.15 Sumbangan Efektif (SE) per Variabel 
 

Variabel 
terikat 

Pengaruh Pengaruh 
Total 

Sumb. 
Efektif Langsung (Var.bebas) Tak Langsung (Var. antara) 

X3 
X1 
X2 

 

0,306 
0,473 

 

- 
- 
 

- 
- 
 

0,306 
0,473 

 

30,6% 
47,3% 

                                                                                                                        Total 77,9% 

 
Y 

X1 
X2 
X3 

0,200 
0,301 
0,380 

X1-X3 
X2-X3  

 

- 

0,116 
0,179 

0,316 
0,480 
0,380 

09,9% 
23,0% 
14,4% 

                                                                                                                        Total 47,3 
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Hasil penelitian di atas merupakan temuan-temuan penelitian sebagai 

jawab-an rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Agar lebih jelas dalam 

memahami hubungan kausal antara variabel exogenus/endogenus dengan variabel 

endogenus., maka pada perlu pembahasan sebagai berikut.    

 
D. Pembahasan 
 
 Dari analisis data di atas, diperoleh temuan-temuan yang merupakan 

jawaban atas masalah-masalah penelitian. Masalah pokok penelitian telah 

terjawab, yaitu su-pervisi kunjungan kelas dan kompetensi guru berpengaruh 

secara positif dan signifi-kan terhadap kinerja guru dan prestasi belajar siswa di 

SMA Negeri Kota Magelang.  

 
1. Pengaruh Supervisi Kunjungan Kelas terhadap Kinerja Guru  
  
 Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa supervisi kunjungan kelas 

mem-punyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja guru dan 

prestasi bel-ajar siswa. 

 Kepala sekolah sebagai supervisor dan pemimpin pengajaran harus dapat 

me- 

lakukan kerjasama dengan bawahannya. Dengan adanya kerjasama antara kepala 

se-kolah dengan guru-guru memungkinkan guru-guru dapat melaksanakan 

aktivitas-ak-tivitas sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu 

meningkatkan pres-tasi belajar siswa. Dan untuk meningkatkan unjuk kerja 

karyawan, menurut Siagian (1986) perlu diperhatikan sembilan kebutuhan yang 
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sifatnya non material sebagai be-rikut; (1) perasaan diikutsertakan, (2) cara 

pendisiplinan yang manusiawi, (3) kondisi kerja yang baik, (4) pemberian 

penghargaan atas keberhasilan dalam menjalankan tu-gas, (5) kesetiaan pimpinan 

kepada para karyawan, (6) promosi dan perkembangan bersama organisasi, (7) 

pengertian yang simpatik terhadap masa-lah-masalah pribadi bawahan, (8) 

keamanan pekerjaan, dan (9) tugas suatu pekerjaan yang sifatnya me-narik. 

 Temuan penelitian ini tidak berbeda dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh  

Kadarman dan Udaya (1996), bahwa para manajer bertanggung jawab untuk 

menen-tukan kegiatan yang memungkinkan setiap anggota organisasi berkinerja 

untuk pen-capaian sasaran. Tanggung jawab manajer dalam menentukan kegiatan 

dimaksud ada-lah dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas 

sesuai dengan keahli-an setiap individu, mengevaluasi kegiatan, memberikan 

umpan balik, menciptakan kondisi kerja yang nyaman, dan menjalin kerjasama 

dengan setiap anggota organisasi sehingga setiap individu dapat meningkatkan 

kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

 Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Stoop dan Johnson 

(1977), bahwa kepala sekolah adalah pekerja profesional yang bekerja sama 

dengan banyak orang guna mendidik murid. Sebagai pekerja profesional, kepala 

sekolah harus mem-punyai kemampuan/keterampilan dalam bekerjasama dengan 

guru, personil sekolah dan masyarakat secara terpadu guna mendidik siswa. 

Demikian halnya penelitian yang dilakukan oleh Waideh dan dikutip oleh 

Kimbrough dan Burkett (1990), menyimpul-kan bahwa kepala sekolah yang 
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efektif dan inovatif menetapkan tujuan dan prioritas pencapaian prestasi siswa 

seimbang dengan performansi dan perilaku hubungan ma-nusia. Penelitian yang 

berkaitan dengan perilaku kepala sekolah yang dilakukan oleh Ace Suryadi pada 

tahun 1989 (dalam Suryadi, 1994) menyimpulkan suatu kenyataan bahwa, kepala 

sekolah yang berpengalaman selalu membimbing guru-guru, mende-ngarkan 

keluhan bawahan, cenderung memberikan efek positif terhadap prestasi bel-ajar 

murid. Tujuan pendidikan di sekolah dapat dicapai atas kerjasama semua unsur 

yang ada didalam organisasi sekolah, oleh karena itu kepala sekolah sebagai 

penang-gung jawab utama dalam pengelolaan satuan pendidikan harus mampu 

merencana-kan dan mengorganisir setiap kegiatan sehingga dapat meningkatkan 

kinerja guru un-tuk mencapai kemajuan belajar siswa.     

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Scully dikutip oleh Gorton (1976), 

me-nemukan bahwa guru-guru menginginkan administrator sekolah untuk 

bekerjasama dan para guru menginginkan dirinya dianggap sebagai mitra kerja 

daripada sebagai bawahan. Pengakuan terhadap guru sebagai sebagai personil 

sekolah yang mempu-nyai kontribusi dalam mencapai tujuan institusi/sekolah 

harus mendapat perhatian oleh kepala sekolah. Temuan penelitian lainnya 

dilakukan oleh Strickland (dalam Gorton, 1976) mengidentifikasi sejumlah faktor 

yang dirasakan oleh guru dapat mem-berikan kontribusi dalam menaikkan dan 

menurunkan kinerja, dua faktor diantara 10 faktor yang dapat meningkatkan kinerja 

ialah: (1) kepala sekolah yang koperatif dan senang membantu guru dalam 

memecahkan masalah termasuk masalah pembelajaran siswa, (2) sekolah yang 

terorganisasi dengan baik dan kegiatan supervisi secara rutin.  



 

 

115

Demikian halnya temuan penelitian Barth (dalam De Roche, 1981) bahwa, 

ba- 

ik buruknya guru dalam mengajar dan motivasi belajar murid sangat dipengaruhi 

oleh kepala sekolah. Peran pokok yang dimainkan kepala sekolah adalah 

membangun dan mempertahankan semangat kerja yang positif. Guru-guru akan 

bekerja dengan baik dan produktif jika mereka berada dalam suasana yang 

menyenangkan. Hal ini akan terwujud apabila kepala sekolah mampu 

mempertahankan situasi dan kondisi kerja yang mendukung peningkatan unjuk 

kerja guru guna mencapai tujuan pendidikan di sekolah. 

b.  Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Kinerja Guru 
 
 Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan 

kom-petensi guru terhadap kinerja guru dalam proses pembelajaran di SMA 

negeri Kota Magelang. 

 Beberapa pendapat yang memperkuat temuan penelitian ini dikemukakan 

oleh Sutisna (1993) bahwa, kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran dan 

penge-lolaan kelas dapat mendorong prestasi belajar siswa. Demikian pula Surya 

(1992:180) mengatakan bahwa proses belajar-mengajar yang efefktif hanya 

mungkin dapat ter-wujud apabila dilaksanakan oleh guru profesional dan dijiwai 

profesionalisme yang tinggi. Guru profesional adalah guru yang memiliki 

keahlian yang memadai, rasa tanggung jawab yang tinggi, rasa kesejawatan, 

dan menguasai bidang studi yang diajarkan. Dengan jiwa profesionalisme, guru 

akan mencintai pekerjaannya dan me-laksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan 

tanggung jawab 
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 Temuan penelitian ini dapat dijelaskan dengan teori dua faktor dari 

Herzberg  

(Herz-berg’s Two-Factor Theory of Motivation) menjelaskan, kondisi kerja yang 

me-nyenangkan, gaji yang cukup, keamanan kerja yang terjamin merupakan 

faktor pe-nyehat atau penguat dan bukan penyebab motivasi kerja apalagi 

meningkatkan kiner-ja karyawan.Yang dapat meningkatkan motivasi kerja 

karyawan menurut teori terse--but adalah pencapaian prestasi, pengakuan terhadap 

pekerjaan dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang memungkinkan seseorang 

karyawan dapat berkembang. Di negara yang sudah tinggi tingkat 

perekonomiannya menetapkan standar upah yang tinggi bagi setiap jenis 

pekerjaan sehingga setiap pekerja mendapat jaminan kehidup-an yang cukup 

termasuk jaminan kesehatan. Lingkungan kerja termasuk keselamatan kerja 

merupakan standar yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang mempe-

kerjakan karyawan. Dan hal yang menarik justru keinginan untuk berprestasi 

dan pengakuan serta tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan merupakan 

faktor yang dapat meningkatkan kinerja karyawan.  

c.  Pengaruh Kinerja Guru terhadap Prestasi Belajar  
 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja guru mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Temuan tersebut tidak 

berbeda dengan kesimpulan hasil studi yang dilakukan oleh Blase (1987) bahwa 

perilaku gu-ru dalam mengajar sangat menentukan kualitas belajar siswa. Pendapat 

tersebut mengi-syaratkan bahwa apabila guru berperilaku positif; membimbing 

guru dalam menge-lola proses beljar-mengajar maka dapat menumbuhkan gairah 
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kerja guru dan pada gi-lirannya akan meningkatkan unjuk kerja guru untuk 

mencapai prestasi belajar sis-wa. Penelitian yang dilakukan oleh Calhoun  yang 

dikutip oleh Kimbrough dan Burket (1990:15),  menyimpulkan bahwa “…that 

principals who gave much attention to improving the teaching/learning 

environment were rated very highly by the teacher”. Pendapat tersebut 

menegaskan bahwa kepala sekolah yang memberikan banyak per-hatian pada 

perbaikan dalam pengelolaan pembelajaran; penyusunan program penga-jaran, 

penyajian program pengajaran, pelaksanaan evaluasi, dan pelaksanakan pro- 

gram perbaikan dapat meningkatkan unjuk kerja guru. 

Demikian pula temuan penelitian Suryadi (1986) tentang kualitas kepala 

se-kolah disimpulkan bahwa kepala sekolah yang berpengalaman, selalu 

membimbing guru-guru, mendengarkan keluhan bawahan, cenderung 

memberikan efek positif ter-hadap kinerja guru dan prestasi belajar murid. Lebih 

lanjut ditegaskan oleh Suryadi (1994), bahwa orientasi yang paling penting 

didalam pembinaan kualitas pendidikan di sekolah lebih ditekankan pada 

kemampuan teknis profesional atau komponen-kom-ponen yang langsung 

berhubungan dengan proses pengelolaan, penggunaan buku dan alat-alat serta 

proses pendidikan. 

Dengan demikian, guru profesional adalah guru yang mempunyai 

seperang-kat kompetensi yang direalisasikan dalam melaksanakan tugas 

pembelajaran di se-kolah.  
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BAB V 
 

PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
  
 Temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa di 

SMA Negeri Kota Magelang secara bersama dipengaruhi oleh supervisi 

kunjungan kelas, kom-petensi guru dan kinerja guru. Secara terpisah, ketiga 

variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh yang berbeda, kinerja guru 

mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap prestasi belajar siswa 

dibandingkan dengan variabel bebas lainnya.   

 Dari tiga variabel yang dikaji (supervisi kunjungan kelas, kompetensi guru 

dan kinerja guru) mempunyai pengaruh secara langsung terhadap prestasi belajar 

siswa. Kinerja guru secara langsung mempunyai pengaruh paling besar terhadap 

prestasi belajar, sedangkan kompetensi guru pada urutan kedua sedangkan 

supervisi kunjung-an kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah mempunyai 

pengaruh paling kecil terha-dap prestasi belajar siswa dibandingkan dua variabel 

lainnya.   

Hasil analisis terhadap model yang dispesifikasikan, pengaruh tidak 

langsung terhadap prestasi belajar siswa juga ditemukan dari supervisi kunjungan 

kelas dan kom-petensi guru melalui kinerja guru. Supervisi kunjungan kelas dan 

kompetensi guru secara tidak langsung atau melalui kinerja guru berpengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa, kompetensi guru mempunyai pengaruh lebih besar 

dibandingkan supervisi kun-jungan kelas.  
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Terhadap kinerja guru, kompetensi guru memberikan sumbangan yang 

paling tinggi dibandingkan dengan variabel eksogenus lainnya dalam kajian ini 

(supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah). 

B. Saran-saran      
 
1.  Prestasi belajar merupakan indikator kemajuan suatu sekolah, karena itu upaya 

meningkatkan prestasi belajar siswa melalui peningkatan kinerja guru, 

kompeten-si guru perlu dilakukan agar proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan baik dan lancar.  

2.  Kompetensi guru perlu mendapat perhatian dan terus dibina karena 

mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kinerja guru dan prestasi 

belajar siswa. Ke-gagalan dalam meningkatkan kompetensi guru dapat 

berakibat pada menurunnya prestasi belajar siswa. 

3.   Bagi pejabat di Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota, temuan penelitian 

ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan 

pembina-an kepala SMA Negeri Kota Magelang yang berkaitan tugas kepala 

sekolah se-bagai supervisor dan pemimpin pengajaran.  

4. Sikap konsisten dari kepala sekolah dalam menegakkan aturan, kesesuaian 

perka-taan dengan perilaku dapat menumbuhkan sikap disiplin, kejujuran, 

kerjasama, komitmen pada tugas, hal-hal tersebut merupakan aspek penting 

dari kinerja guru.   

5. Peneliti selanjutnya agar mengadakan penelitian dengan pendekatan kualitatif 

se-hingga dapat mengungkap lebih mendalam tentang langkah-langkah supervisi 

kun-jungan kelas, strategi peningkatan kompetensi guru, maupun upaya untuk 

mening-katkan kinerja guru.   
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6.  Untuk melakukan penelitian yang serupa dengan pendekatan kuantitatif 

dengan melibatkan variabel  di luar sekolah, pengaruh dana bantuan 

operasional sekolah (BOS) atau variabel lainnya yang diduga mempunyai 

pengaruh terhadap prestasi belajar siswa.    



 

 

121

DAFTAR PUSTAKA 
 
Acheson, Keith A. & Meredith Damien Gall. 1987. Techniques int the Clinical 

Supervision of Teachers. New York: Longman. 
 
Arikunto, Suharsimi. 2001. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi). 

Cetakan kedua. Jakarta: Bumi Aksara. 
 
Bloom, Benyamin S. 1985. Taxonomy of Education Objective Cognitive Domain. 

New York and London: Longman. 
 
Dewan Riset Nasional. 1993. Program Utama Nasional Riset dan Teknologi 

dalam Pelita VI. Jakarta. 
 
Direktorat Pendidikan Menengah Umum. 1994. Petunjuk Pelaksanaan Supervisi 

di Sekolah. Jakarta: Depdikbud. 
 
Djumijati. 2003. Kontribusi Supervisi Kunjungan Kelas oleh Kepala Sekolah dan 

Iklim Sekolah terhadap Kinerja Guru SMU Negeri Kabupaten Pati. Tesis. 
Semarang: Program Pascasarjana UNNES. 

 
Hadi, Sutrisno. 1994. Analisis Regresi. Yogyakarta: Andi Offset. 
 
Irianto, A. 1988. Statistik Pendidikan I. Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikti-P2L. 

PTK 
 
Joni T, Raka. 1991. Pendekatan Kemampuan dalam Pendidikan Pra-Jabatan 

Tenaga Kependidikan. Jakarta: Depdikbud. 
 
Mantja, Willem. 1998. ”Kompetensi Kekepalasekolahan: Landasan, Peran, dan 

Tanggung Jawabnya”. Jurnal: Filsafat, Teori dan Praktek Kependidikan. 
Tahun 23 Nomor 1 Januari 1996. Malang: FIP IKIP Malang. 

 
Mendikbud RI. 1995. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 025/0/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan 
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Jakarta: 
Depdikbud, Dirjen Dikdasmen. 

 
Nasution, S. 1996. Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara. 
 
Nurwati, Sri. 2003. Kontribusi Pendekatan SETS (Science, Environment, 

Technology, and Society) dan Pengelolaan Proses Pembelajaran terhadap 
Prestasi Belajar Biologi Siswa Kelas II SMU Negeri 12 Semarang. Tesis. 
Semarang: Program Pascasarjana UNNES. 

 
Pidarta, Made. 1992. Penelitian Tentang Supervisi Pendidikan. Jakarta: Bumi 

Aksara. 
 



 

 

122

Poerwodarminto, WJS. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 
Pustaka. 

 
Proyek Pengembangan Pendidikan Guru. 1982. Alat Penilaian Kemampuan Guru: 

Rencana Pengajaran. Buku I. Jakarta: Depdikbud 
 
Purwanto, Ngalim. 1998. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung: 

Remaja Rosdakarya. 
 
Sahertian, A. Piet. 2000. Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan, Dalam 

rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta. 
 
Santoso, Singgih. 1999. SPSS: Mengolah Data Statistik Secara Profesional. 

Jakarta: Elex media Komputindo. 
 
Sudjana. 1992. Teknik Analisis Regresi dan Korelasi. Bandung: Tarsito. 
 
Sugiyono. 2002. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta 
 
Sukardi. 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya. 

Jakarta: Bumi Aksara 
 
Supriadi, Dedi. 1998. Mengangkat Citra dan Martabat Guru. Yogyakarta: Adicita 

Karya Nusa. 
 
Surakhmad, Winarno. 1994. Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metoda, Teknik. 

Bandung: Tarsito. 
 
Suryabrata, Sumadi. 1995. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Universitas 

Gadjah Mada Press. 
 
Sutrisna. 1993. Administrasi Pendidikan: Desain Teoritis untuk Praktek 

Profesional. Bandung: Penerbit Angkasa. 
 
Suyanto & Djihad Hisyam. 2000. Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia 

Memasuki Milenium III. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. 
 
 
 

 


