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SARI 

 

Salaman, 2007. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Supervisi Klinis 
terhadap Kinerja Guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Cilacap, Tesis, 
Program Studi Manajemen Pendidikan, Program Pasca Sarjana (S2) 
Universitas Negeri Semarang. (UNNES). 
Pembimbing : I. Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko, II. Dr. Achmad Rifa’i 
RC., M.Pd. 

 

Kata Kunci : Kepemimpinan kepala madrasah, Supervisi klinis, kinerja guru 
Madrasah Aliyah. 

 
Kinerja merupakan kondisi yang tidak tetap yang dapat diperkuat atau 

diperlemah oleh pasang surutnya cara pandang dan pengaruh nilai-nilai yang dianut 
seseorang. Kinerja guru di Madrasah Aliyah, secara langsung atau tidak langsung 
berhubungan dengan persepsinya terhadap kepemimpinan kepala madrasah. Dalam hal 
ini kepala madrasah memiliki peranan strategis dalam mencapai tujuan institusional. 
Selain itu secara organisasi kepala madrasah bertanggung jawab menciptakan iklim 
organisasi yang menunjang etos kerja para guru di lingkungannya. Penciptaan iklim 
organisasi tersebut dapat menumbuhkan semangat kerja dan loyalitas para guru, 
meskipun mereka memiliki konsep diri yang beragam. Begitu pula kinerja guru, 
memiliki hubungan fungsional dengan kualitas kerja dan secara tidak langsung 
berpengaruh terhadap produktivitas hasil berlajar. Tinggi rendahnya kinerja 
dipengaruhi oleh berbagai variabel internal dan eksternal. Kualitas hasil belajar dapat 
didekati dari kondisi kinerja dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya, hal 
inilah yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan. 

Masalah yang diangkat adalah bagaimana pengaruh nyata kepemimpinan 
kepala madrasah, dan supervisi klinis sebagai variabel bebas (X1 dan X2) dengan 
kinerja guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Cilacap sebagai variabel terikat (Y). 
Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan 
pengaruh persepsi guru tentang kepemimpinan kepala madrasah, dan supervisi klinis 
(X1 dan X2) dengan kinerja guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Cilacap sebagai 
variabel terikat (Y). Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis maupun praktis. 

Populasi penelitian ini adalah para guru Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten 
Cilacap yang berjumlah 313 orang yang berada di 13 madrasah. Sampel penelitian 
diambil dari 313 menjadi 175 guru, dan mengambil 8 madrasah dengan menggunakan 
tabel Krejcie, dan perhitungan sampel didasarkan atas kesalahan 5% serta memiliki 
tingkat kepercayaan 95% terhadap populasi. 

Hasil penelitian secara deskriptif menurut persepsi guru Madrasah Aliyah 
(MA) di Kabupaten Cilacap, tentang kepemimpinan kepala madrasah 30,3% efektif 
(baik sekali), 67,4% baik, dan 2.3% kategori cukup. Supervisi klinis yang 
dilaksanakan oleh kepala madrasah 29,1% baik sekali, 67,4% kategori baik dan 3.5% 
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kategori cukup. Untuk kinerja guru MA 41,7% baik sekali, sedang sisanya 56,6% 
kategori baik, dan 1.7% kategori cukup. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif signifikan antara 
kepemimpinan kepala madrasah dengan kinerja guru dengan persamaan regresi Y = 
a+b X1 diperoleh korelasi sebesar r = 0,883. Ada hubungan yang positif signifikan 
antara supervisi klinis dengan kinerja guru dengan persamaan regresi Y = a + b X2 
diperoleh korelasi sebesar r = 0,887. Ada hubungan yang signifikan antara 
kepemimpinan kepala madrasah dengan supervisi klinis secara bersama-sama dengan 
kinerja guru madrasah, dengan persamaan regresi berganda Y = a + b X1 + b X2, 
sebesar 85,1% kinerja guru dapat dijelaskan oleh variabel kepemimpinan kepala 
madrasah dan supervisi klinis, sedangkan sisanya sebesar 14,9% dijelaskan oleh 
variabel-variabel lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Madrasah merupakan sebuah institusi pendidikan sebagaimana sekolah 

pada umumnya yang di dalamnya terdapat beberapa komponen yang saling 

berkaitan. Komponen-komponen tersebut meliputi kepala madrasah, guru, siswa, 

staf administrasi, lingkungan, dan kurikulum (materi, metode, media). 

Komponen-komponen tersebut haruslah tercipta suatu kerjasama yang sinergis 

untuk dapat mencapai tujuan madrasah. 

Tujuan madrasah sebagaimana tujuan sekolah pada umumnya secara global 

dapat berupa tuntutan untuk mewujudkan kemampuan akademis tertentu, 

ketrampilan, sikap, dan mental serta kepribadian yang harus dimiliki peserta 

didik sebagai output dari proses pembelajaran.  

Pada awalnya, madrasah merupakan sekolah agama, yaitu lembaga 

pendidikan yang mengajarkan agama sebagai mata pelajaran pokok. Status 

madrasah sebagai lembaga pendidikan agama berlangsung sampai dengan tahun 

1989. setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 tahun 1990 

serta Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

0489/U/1992, madrasah berubah statusnya menjadi sekolah umum yang berciri 

khas Islam. (Imam, 1998 : 140) Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

29 tahun 1990 serta Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 370 tahun 1993, 

dinyatakan bahwa Madrasah Aliyah adalah Sekolah Menengah Umum yang 
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berciri khas Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. (Depag RI., 

2001 : 30).  

Pada dasarnya terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut merupakan suatu 

ikhtiar dari pemerintah untuk memposisikan madrasah setara dengan sekolah 

umum, karena pada awalnya madrasah merupakan sekolah agama, yaitu lembaga 

pendidikan yang mengajarkan agama sebagai mata pelajaran pokok. Walaupun 

Peraturan Pemerintah tentang madrasah tersebut sudah berjalan cukup lama, 

tetapi hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan dan 

kualitas proses belajar masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai-nilai 

ujian siswa Madrasah Aliyah, terutama Madrasah Aliyah Swasta yang masih 

rendah dibandingkan dengan nilai-nilai ujian siswa SMA pada umumnya. 

Data terakhir tahun 2007, untuk Madrasah Aliyah di Kabupaten Cilacap 

dengan ketentuan apabila nilai ujian akhir terdapat nilai kurang dari 4,01 atau 

rata-rata kurang dari 5,00 dinyatakan belum lulus atau disarankan untuk 

mengikuti ujian Paket C, menunjukkan Madrasah Aliyah Negeri jurusan IPA 

tidak lulus 14.56 %, jurusan IPS tidak lulus 5.73 %, jurusan Bahasa 0.00 %. 

Sedangkan untuk Madrasah Aliyah Swasta jurusan IPA tidak lulus 23.4 %, dan  

jurusan IPS 8.14 %. 

Rendahnya kualitas proses belajar mengajar dan rendahnya kulitas lulusan 

siswa Madrasah Aliyah di Kabupaten Cilacap yang merupakan sebagian dari 

cerminan kinerja guru, kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa faktor, 

seperti faktor kompetensi keguruan, motivasi kerja, kompensasi yang diperoleh, 
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kondisi sarana dan prasarana, manajemen madrasah dan yayasan (bagi Madrasah 

Aliyah Swasta). 

Faktor kompetensi keguruan, yaitu masih banyaknya guru yang mengajar 

di Madrasah Aliyah terutama Madrasah Aliyah Swasta di Kabupaten Cilacap 

yang mengampu mata pelajaran tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang 

dimilikinya. Data yang peneliti olah dari Departemen Agama Kabupaten Cilacap 

tahun 2007, dari 313 guru Madrasah Aliyah, 233 guru atau 74,4% telah mengajar 

sesuai dengan keahliannya, dan 80 guru atau 25,6% adalah guru yang mengajar 

tidak sesuai dengan bidangnya. Kebanyakan guru yang tidak sesuai mengajarnya 

adalah pada Madrasah Aliyah Swasta. 

Untuk jenjang pendidikan yang dimiliki oleh para guru Madrasah Aliyah 

di Kabupaten Cilacap, dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 1.1. Tingkat (Jenjang) Pendidikan Guru MA di Kabupaten Cilacap 

tahun 2007 

No Jenjang Pendidikan Jumlah Prosentase (%) 

1 Magister (S2)   10   3.2 

2 Sarjana S1 226 72.4 

3 Sarjana Muda     4   1.2 

4 Diploma III   24   7.6 

5 Diploma II   13   4.2 

6 Diploma I     2   0.6 

7 SMA / MA   30   9.6 

8 Pondok Pesantren     4   1.2 

 J u m l a h 313       1.00 
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Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa masih tingginya guru yang berada 

dibawah kualifikasi akademik minimal sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, yakni 24.5 %, bahkan guru dengan lulusan SMA/MA mencapai 

9.6%. 

Disamping faktor kompetensi keguruan, hal yang memungkinkan 

rendahnya kinerja guru adalah faktor motivasi. Masih banyak dijumpai guru 

yang menjadi guru bukan karena panggilan jiwanya dan bukan pula karena cita-

citanya ingin menjadi guru, tetapi karena tidak ada pilihan pekerjaan yang lain. 

Akibatnya tentu saja guru tersebut bekerja tidak dengan sepenuh hatinya. Secara 

otomatis guru tersebut juga tidak dapat menikmati pekerjaannya. Ia bekerja tidak 

didukung oleh idealisme, tetapi ia bekerja sekadar menjalankan rutinisme. 

Padahal, seseorang akan dapat bekerja dengan baik jika ada dorongan dari dalam 

jiwanya atau ada motivasi sehingga ada kesediaan untuk mengeluarkan tingkat 

upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan pekerjaannya. 

Yayasan penyelenggara Madrasah Aliyah Swasta (MAS) di Kabupaten 

Cilacap pada umumnya tidak memiliki  sumber dana yang kuat. Mereka hanya 

mengandalkan bantuan dari donatur dan pemasukan dari SPP. Padahal kondisi 

para donator maupun para wali murid umunya dari kalangan masyarakat 

ekonomi lemah yang tentu saja tidak dapat memberikan bantuan yang besar 

kepada madrasah. 

Paparan di atas menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi 

lemahnya kinerja guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Cilacap dalam 
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menjalankan fungsi dan tugasnya.  Oleh karena itu, untuk meminimalisir 

lemahnya kinerja guru, peran dan posisi kepala madrasah menjadi sangat penting 

untuk mewujudkan tercapainya tujuan madrasah. Karena itu pula, kepala 

madrasah dituntut memiliki jiwa kepemimpinan untuk mengatur semua aktifitas 

madrasah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam arti, kepala 

madrasah tidak saja mengatur para guru dan karyawan melainkan juga hubungan 

madrasah dengan orang tua murid, masyarakat dan instansi terkait guna 

terwujudnya tujuan lembaga. 

Kepala madrasah merupakan figur seorang pemimpin, seorang inovator 

dan seorang dinamisator. Maka kualitas kepemimpinan kepala madrasah cukup 

signifikan dalam menentukan keberhasilan madrasah. Karenanya dapat 

dikatakan bahwa aspek yang penting dari kepala madrasah adalah 

kepemimpinan, sebab kepala madrasah dapat mempengaruhi lembaga dan orang 

lain untuk mencapai tujuan atau melakukan perubahan-perubahan kearah yang 

lebih baik. Hal ini berarti kompetensi kemanusiaan (human competencies) yang 

dimiliki oleh kepala madrasah menjadi taruhan mutu kepemimpinannya.  

Faktor kepemimpinan merupakan hal yang cukup dominan dalam 

menentukan keberhasilan lembaga. Dan sebagaimana telah peneliti kemukakan 

di atas, persoalan kepemimpinan dalam penelitian ini akan difokuskan pada 

persoalan tugas pokok dan fungsi dari kepala Madrasah Aliyah. Pada persoalan 

ini, walaupun dari sisi tugas pokok dan fungsi sama antara Sekolah Menengah 

Atas (SMA) dengan Madrasah Aliyah, namun dalam faktor aplikasinya dapat 

saja mengalami perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan ini dapat 
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diakibatkan oleh gaya kepemimpinan, faktor kultural madrasah, dan hal-hal lain. 

Hal ini bisa terjadi, mengingat faktor kepribadian pemimpin, atau bisa juga 

karena keinginan pemimpin dalam kerangka menyesuaikan diri dengan 

bawahan, sehingga muncul keselarasan antara pimpinan dengan bawahan, atau 

dalam hal ini antara kepala madrasah dengan para guru, karyawan dan seluruh 

peserta didiknya. Ini dilakukan untuk mencapai  suasana kerja madrasah yang  

kondusif. Jika suasana madrasah kondusif, maka akan mudah mencapai semua 

program madrasah yang telah menjadi komitmen  bersama. Realisasi program 

madrasah yang tercapai dengan baik akan mengarah pada perkembangan 

madrasah dan menjadikan madrasah yang efektif.  

Selain persoalan kepemimpinan yang merupakan tugas umum, disisi lain 

terdapat tugas kepala madrasah untuk melakukan supervisi. Hal ini harus 

dilakukan sebagai bentuk pemberian bantuan dan layanan kepada para guru, 

karena tujuan supervisi adalah untuk memberikan layanan dan bantuan untuk 

mengembangkan proses pembelajaran yang dilakukan guru di kelas, yang pada 

gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa (Sahertian, 2000 : 19). 

Upaya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah, dapat dicapai 

manakala proses belajar mengajar  dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, 

berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini bisa terlaksana apabila dalam proses 

pembelajaran ditunjang dengan peningkatan kemampuan guru dalam mengelola 

proses belajar mengajar, sebab guru memiliki peranan langsung dalam 

pengelolaan pembelajaran secara menyeluruh. Karenanya dapat dikatakan bahwa 

keberhasilan upaya peningkatan mutu pendidikan banyak ditentukan oleh 



 
 

7 

 
 

kemampuan yang ada pada guru dalam mengemban tugas pokok sehari-hari 

yakni mengelola kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Sejalan dengan hal tersebut Ekosusilo (2003) mengemukakan bahwa  

upaya peningkatan mutu pendidikan harus didukung oleh kehadiran guru yang 

berkualitas, berdedikasi, berintegritas dan disiplin tinggi. Oleh karena itu 

diperlukan kepala madrasah yang mempunyai kemampuan manajerial yang 

memadai. Kepala madrasah harus mampu menciptakan iklim kerja yang 

menggairahkan, sehingga para guru termotivasi untuk maju dan berkembang. 

Hubungan baik antar guru, antar karyawan, juga harus diciptakan. Kepala 

sekolah harus melaksanakan fungsinya sebagai pimpinan sekolah dalam 

meningkatkan dan memperbaiki proses belajar mengajar dengan melakukan 

supervisi. 

Untuk menunjang hal tersebut diperlukan bentuk supervisi yang baik, 

bukan mengarah kepada bentuk inspeksi yang dilakukan oleh orang yang merasa 

serba tahu (superior) kepada orang yang dianggap belum tahu sama sekali 

(inferior), tetapi supervisi yang merupakan bentuk pembinaan (Ekosusilo, 2003 : 

3). Masalah ini sebagaimana ditegaskan oleh pemerintah bahwa, “supervisi 

pendidikan adalah suatu pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan 

pengelola pendidikan, baik guru, kepala sekolah, serta tenaga kependidikan 

lainnya”. (Depdikbud, 1993 : 199) 

Dalam pelaksanaan supervisi, dikenal beberapa model supervisi, yakni: a) 

model konvensional, b) model ilmiah, c) model klinis, dan d) model artistik. 
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Supervisi klinis merupakan bentuk supervisi yang difokuskan pada 

peningkatan mengajar dengan melalui siklus yang sistematik, dalam 

perencanaan, pengamatan serta analisis yang intensif dan cermat tentang 

penampilan mengajar yang nyata, serta bertujuan mengadakan perubahan dengan 

cara yang rasional. (Willem dalam Sahertian, 2003 : 36). Sergiovanni (1979) 

menyatakan bahwa pembinaan guru dengan pendekatan klinik adalah suatu 

pertemuan tatap muka antara pembina dengan guru, membahas tentang hal 

mengajar di dalam kelas guna perbaikan pengajaran dan pengembangan profesi. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa supervisi klinis 

adalah suatu proses pembimbingan dalam pendidikan yang bertujuan membantu 

pengembangan profesional guru dalam pengenalan mengajar melalui observasi 

dan analisis data secara objektif, teliti, sebagai dasar untuk usaha merubah 

perilaku mengajar guru. Pada posisi demikian, peneliti ingin melakukan 

pengkajian lebih mendalam tentang kepemimpinan kepala madrasah dan tugas 

supervisi klinis yang dilakukan oleh kepala madrasah, pengaruhnya terhadap 

kinerja para guru.  

Di Kabupaten Cilacap terdapat tiga belas Madrasah Aliyah (MA), yakni 

tiga Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan sepuluh Madrasah Aliyah  Swasta 

(MAS).  Oleh kerena itu, untuk memperjelas objek kajian, penulis akan meneliti 

persoalan ini untuk memberikan kejelasan tentang pengaruh kepemimpinan dan 

supervisi klinis kepala madrasah terhadap kinerja guru Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Cilacap. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Dari uraian di atas, dapat diidentifikasikan permasalahan yang ada yaitu 

adanya tuntutan global akan peningkatan kualitas keluaran (output) dari 

Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta. Suatu ikhtiar yang dapat 

dilakukan antara lain adalah dengan meningkatkan kinerja para guru, menata 

kembali para guru sehingga mereka mengajar sesuai dengan bidangnya. Untuk 

meningkatkan kinerja para guru bisa dilakukan dengan kegiatan supervisi klinis 

yang dilakukan oleh kepala madrasah secara terus-menerus dan berkelanjutan. 

Disamping itu, peran kepemimpinan dalam madrasah juga sangat vital untuk 

menunjang dan mewujudkan tujuan madrasah. 

 
1.3. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

a. Adakah hubungan atau korelasi antara kepemimpinan kepala madrasah 

dengan tindakan supervisi klinis kepala Madrasah Aliyah di Kabupaten 

Cilacap? 

b. Adakah pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan kepala Madrasah 

Aliyah  terhadap kinerja guru Madrasah Aliyah ? 

c. Adakah pengaruh yang signifikan dari tindakan supervisi klinis yang 

dilakukan oleh kepala Madrasah Aliyah terhadap kinerja guru Madrasah 

Aliyah ? 

d. Adakah pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan kepala Madrasah 

Aliyah yang dipersepsi guru, dan tindakan supervisi klinis kepala Madrasah 



 
 

10 

 
 

Aliyah secara bersama-sama terhadap kinerja guru Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Cilacap ? 

 
1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

a. Hubungan kepemimpinan kepala madrasah dan tindakan supervisi klinis 

yang dilakukan oleh kepada Madrasah Aliyah di Kabupaten Cilacap; 

b. Pengaruh kepemimpinan kepala Madrasah Aliyah  terhadap kinerja guru 

Madrasah Aliyah; 

c. Pengaruh yang signifikan dari tindakan supervisi klinis kepala Madrasah 

Aliyah terhadap kinerja guru Madrasah Aliyah; 

d. Pengaruh kepemimpinan kepala Madrasah Aliyah dan tindakan supervisi 

klinis kepala Madrasah Aliyah secara bersama-sama terhadap kinerja guru 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Cilacap. 

 
1.5. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoretis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung atau menunjang perluasan 

khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang pengaruh kepemimpinan 

kepala Madrasah, dan tindakan supervisi klinis yang dilakukan oleh kepala 

Madrasah terhadap kinerja guru Madrasah Aliyah. 

b. Manfaat Praktis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para 

kepala Madrasah Aliyah dan pihak-pihak terkait dalam memotivasi kerja 

para guru sebagai suatu ikhtiar meningkatkan kinerja para guru Madrasah 

Aliyah menuju guru yang profesional. Karena sebagaimana yang telah 

peneliti kemukakan di atas, bahwa kepemimpinan kepala madrasah 

menempati posisi yang sangat vital dan strategis bagi berlangsungnya proses 

pembelajaran secara menyeluruh dalam madrasah. Disamping itu, untuk 

menggerakkan para guru dalam upaya meningkatkan kinerjanya, supervisi 

klinis juga menjadi sangat penting untuk dilakukan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Kinerja 

2.1.1. Pengertian Kinerja 

Istilah kinerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, atau kemampuan kerja. Kata 

kinerja sering digunakan secara silih berganti dengan istilah performansi atau 

unjuk kerja. Istilah kinerja selalu dikaitkan dengan seseorang atau kelompok 

orang dalam melaksanakan pekerjaan di dalam organisasi. 

Apabila dicermati lebih mendalam, pada dasarnya seseorang bekerja, 

bukanlah sekedar untuk memperoleh penghasilan bagi kepentingan diri dan 

keluarganya. Namun lebih dari itu terkait juga dengan kebutuhan status sosial, 

agar ia terpandang di mata masyarakat, sehingga kadang-kadang seseorang 

memilih pekerjaan yang oleh masyarakat dianggap terpandang atau bergengsi 

walaupun imbalannya lebih rendah daripada pekerjaan lain yang dipandang 

kurang bergengsi. Bekerja pada hakekatnya juga bukan hanya untuk kepentingan 

sendiri, tetapi sebenarnya juga memberi manfaat kepada pihak lain.  

Hoy dan Miskel (1987) mengartikan kinerja sebagai suatu kemampuan 

dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan sikap, 

pengetahuan, dan ketrampilan serta motivasi pekerja. Karakteristik kinerja 

adalah melaksanakan tugas sesuai dengan program yang ditetapkan, memiliki 

motivasi dan kemampuan kerja yang tinggi, serta berhasil mencapai tujuan 
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organisasi. Kinerja juga mempunyai makna sebagai unsur perilaku yang 

ditampilkan seseorang sehubungan dengan pekerjaan. Dengan demikian kinerja 

(performansi kerja) merupakan keseluruhan perilaku dan kemampuan dari 

seseorang yang ditampilkan dalam kaitannya dengan pekerjaan.  

Sehubungan dengan pengertian kinerja, Prabumangkunegara (2000 : 67) 

menyebutkan, bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh para pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawabnya. 

Terdapat tiga hal penting dari pengertian tersebut. Pertama, hasil kerja 

secara kualitas, kedua, hasil kerja secara kuantitas, dan ketiga, tugas dan 

tanggung jawab. Hasil kerja secara kualitas merupakan hasil kerja yang sesuai 

dengan mutu yang diinginkan oleh organisasi karena telah memenuhi standar 

yang ditetapkan. Hasil kerja kuantitas merupakan volume kerja yang dihasilkan 

cukup banyak sesuai dengan tenaga maupun waktu yang digunakan. Sedangkan 

tanggung jawab dalam melaksanakan tugas merupakan ciri-ciri dari pegawai 

yang baik. Rasa tanggung jawab adalah dorongan yang timbul dari dalam diri 

seseorang yang tumbuh dan menjadi subur karena mendapat rangsangan dari luar 

berupa bimbingan atau pendidikan yang terus menerus. Dengan adanya rasa 

tanggung jawab yang tinggi seseorang akan mendahulukan kewajiban daripada 

menuntut hak di dalam menjalankan tugasnya, karena ia menganggap bahwa 

tugas itu merupakan amanat yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, 

baik diawasi maupun tidak. Dengan adanya tanggung jawab seseorang juga akan 
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bersedia mengeluarkan segala kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya 

sehingga mencapai hasil yang maksimal. 

Masih menurut Prabumangkunegara (2000 : 93) bahwa kualitas dan 

kuantitas kinerja seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada dua 

faktor yang dominan mempengaruhi kinerja, yaitu faktor kemampuan (ability) 

dan faktor motivasi (motivation). 

Faktor kemampuan (ability) terdiri dari kemampuan/potensi yang dibawa 

sejak lahir dan kemampuan reality yang diperoleh melalui pendidikan dan 

pelatihan. Oleh karena itu jika seseorang memiliki potensi yang besar dan 

mendapat pendidikan atau pelatihan yang baik, maka ia akan mencapai kinerja 

yang berkualitas, demikian pula sebaliknya. 

Faktor motivasi juga besar pengaruhnya terhadap kinerja seseorang. 

Motivasi merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai 

suatu tujuan. Motivasi dapat ditimbulkan oleh faktor internal, yaitu kebutuhan 

dan keinginan yang ada dalam diri seseorang, dan dapat ditimbulkan oleh faktor 

eksternal, yaitu kondisi yang ada di luar dirinya.  

Kinerja biasanya juga dilatarbelakangi oleh pengetahuan, ketrampilan, 

proses dan nilai-nilai yang ada pada si pelaku untuk membuat keputusan secara 

individual untuk melaksanakan sesuatu dalam hubungannya dengan tujuan yang 

akan dicapai. Demikian halnya, Gibson (1996) mengartikan kinerja adalah 

perilaku yang ditunjukkan oleh individu dalam mengerjakan suatu tugas yang 

dibebankan. Dengan demikian kinerja adalah perilaku individu sebagai 
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ungkapan kemajuan dalam menghasilkan sesuatu yang diperoleh dengan 

mendayagunakan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang dimiliki. Sedangkan 

menurut Byars (1984) kinerja diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang 

dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. Jadi 

prestasi kerja merupakan hasil keterkaitan antara usaha, kemampuan dan 

persepsi tugas. Usaha merupakan hasil motivasi yang menunjukkan jumlah 

energi (fisik atau mental) yang digunakan oleh individu dalam menjalankan 

suatu tugas. Sedangkan kemampuan merupakan karakteristik individu yang 

digunakan dalam menjalankan suatu pekerjaan. Kemampuan biasanya tidak 

dapat dipengaruhi secara langsung dalam jangka pendek.  

 

2.1.2. Aspek-Aspek dan Indikator dalam Kinerja Guru 

Menurut Smith (1982), kinerja berhubungan dengan tiga aspek pokok, 

yaitu : perilaku, hasil, dan efektifitas organisasi. Aspek perilaku menunjuk pada 

usaha-usaha yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan tertentu, dan perilaku 

individu memberikan hasil terhadap kerja. Hasilnya bisa objektif dan bisa 

subjektif. Aspek hasil menunjuk pada efektifitas perilaku, sedangkan efektifitas 

organisasi menunjuk pada hasil kerja organisasi yang menekankan pada proses. 

Dari aspek psikologis, kinerja dapat dikatakan sebagai tingkah laku kerja 

seseorang yang pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang menjadi tujuan dari 

pekerjaannya. Karena itu untuk menganalisis kinerja seseorang dapat dilakukan 

dengan cara mempelajari karakteristik perilaku kerja yang diperlihatkan. 

Karakteristik dimaksud antara lain, mempunyai semangat  tinggi, kemampuan 
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membangun hubungan kerjasama dengan atasan, rekan kerja, dapat mengatasi 

masalah yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dibebankan. Dengan demikian, 

yang dimaksud dengan kinerja adalah semua perilaku dan kemampuan individu 

sebagai ungkapan kemajuan dalam menghasilkan sesuatu sesuai dengan harapan 

organisasi. 

Kemudian menurut Steers (1985), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja adalah sebagai berikut: 

a. Kemampuan, kepribadian dan minat kerja. Kemampuan merupakan 

kecakapan seseorang,  seperti kecerdasan dan ketrampilan. Kemampuan 

pekerja dapat mempengaruhi kinerja dalam berbagai cara. Misalnya dalam 

cara pengambilan keputusan, cara menginterpretasikan tugas dan cara 

penyelesaian tugas. Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap 

yang dipengaruhi oleh keturunan dan faktor sosial, kebudayaan dan 

lingkungan. Sedangkan minat merupakan suatu valensi atau sikap. 

b. Kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peran seorang pekerja, yang 

merupakan taraf pengertian dan penerimaan seorang individu atas tugas yang 

dibebankan kepadanya. Makin jelas pengertian pekerja mengenai persyaratan 

dan sasaran pekerjaannya, makin banyak energi yang dapat dikerahkan untuk 

kegiatan kearah tujuan. 

c. Tingkat motivasi pekerja. Motivasi adalah daya energi yang mendorong, 

mengarahkan dan mempertahankan perilaku. 

Dalam dunia pendidikan khususnya bagi para guru, ada dua bentuk 

penilaian kinerja yaitu DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) dan PAK 
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(Penetapan Angka Kredit). Kedua bentuk penilaian tersebut digunakan sebagai 

persyaratan utama bagi kenaikan pangkat guru. 

Dalam DP3, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979, 

unsur-unsur yang dinilai dari kinerja pegawai yaitu : (1) kesetiaan, (2) prestasi 

kerja, (3) tanggung jawab, (4) ketaatan, (5) kejujuran, (6) kerjasama, (7) 

prakarsa, dan (8) kepemimpinan. 

Khusus untuk jabatan guru, penilaian dilakukan kecuali menggunakan 

DP3, juga dilakukan dengan PAK sesuai dengan Keputusan Menteri 

Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 34 tahun 1993. Sedangkan untuk 

kalangan guru swasta atau yayasan ada baiknya menyesuaikan dengan model 

tersebut. Jika dilihat dalam pedoman Penilaian Angka Kredit Guru, kinerja guru 

meliputi : (1) melaksanakan proses belajar mengajar, (2) melaksanakan tugas 

tertentu di sekolah, dan (3) melaksanakan tugas penunjang (Depag RI., 1998 : 9-

10). 

Rebore (1994) menetapkan indikator untuk mengetahui kinerja guru 

meliputi : 1) kemampuan menyelenggarakan pengajaran, yang terdiri : (a) 

merencanakan dan mengorganisasikan pengajaran dengan teliti; (b) terampil 

dalam memberikan pertanyaan dan penjelasan; (c) merangsang siswa belajar 

lebih banyak melalui kegiatan-kegiatan dan sumber-sumber yang inovatif; (d) 

menunjukkan penguasaan dan rasa antusias terhadap topik yang diajarkan; (e) 

menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi kegiatan belajar; (f) membuat 

catatan-catatan yang akurat tentang keadaan siswa, (g) menjalin komunikasi  

dengan semua siswa; (h) berinisiatif dan mempertahankan secara gigih disiplin 
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sekolah secara umum dan disiplin dalam kelas. 2) kemampuan profesional 

meliputi : (a) pengakuan dan penerimaan terhadap tanggung jawab di luar 

sekolah; (b) menjalin hubungan kerjasama dalam sekolah (c) menjalin hubungan 

dengan masyarakat; (d) mempunyai pandangan (wawasan) dan pertumbuhan 

jabatan; (e) pendayagunaan layanan-layanan khusus yang ada; (f) memahami 

pola-pola pertumbuhan dan tingkah laku para siswa pada tingkat perkembangan 

yang beragam dan mengatasi secara baik setiap situasi yang muncul, dan (g) 

menunjukkan tingkah laku yang baik (normatif). 3) Kemampuan personal 

meliputi : (a) kondisi kesehatan dan ketahanan fisik, baik; (b) memiliki rasa 

humor; (c) memiliki kemampuan berbicara; (d) berpakaian rapi dan sopan; (e) 

selalu tepat waktu dalam menjalankan kewajiban. 

Berkenaan dengan kinerja guru, “Stanford University” mengembangkan 

kemampuan dasar guru yang disebut “Stanford Teaching Competence Appraisal 

Guide” disingkat STCAG, kemudian dimodifikasi menjadi evaluasi kemampuan 

belajar mengajar yang menggolongkan profil kemampuan mengajar menjadi 

empat kelompok kemampuan yaitu : 1) kelompok tujuan pengajaran; 2) 

kelompok penampilan mengajar; 3) kelompok kemampuan mengevaluasi hasil 

belajar, dan 4) kelompok kemampuan profesionalitas dan kemasyarakatan 

(Depdikbud, 1982). Model evaluasi kemampuan mengajar ini mirip dengan 

indikator kemampuan mengajar yang dikembangkan di “Oregon College” yang 

dikenal OCE-CBTE (Oregon College of Education Competence Base Teacher 

Education). Dalam melakukan penilaian kemampuan mengajar dikelompokkan 

menjadi 4 (empat) sebagai berikut : (1) kemampuan dalam perencanaan dan 
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persiapan mengajar; (2) kelompok kemampuan mengajar; (3) kelompok 

kemampuan mengumpulkan dan menggunakan informasi hasil belajar; (4) 

kemampuan tanggung jawab profesional (Depdikbud, 1982). 

Depdikbud (Samana, 1994) merumuskan sepuluh kemampuan yang harus 

dimiliki guru yaitu : (a) mampu menguasai bahan pembelajaran, (b) mengelola 

program belajar mengajar; (c) mengelola kelas; (d) menggunakan media/sumber; 

(e) menguasai landasan-landasan kependidikan; (f) mengelola interaksi belajar 

mengajar; (g) menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran; (h) 

mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan; (i) 

mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan (i) memahami 

prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan 

pengajaran. 

Sebagai suatu gambaran bahwa guru memiliki kinerja yang baik, adalah 

apabila : (1) guru mampu menyusun program pembelajaran yang meliputi : 

mampu menyusun rancangan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran, mampu 

menjabarkan/mengkaji kurikulum dan diterapkan dalam silabi, mampu 

menyusun satuan pembelajaran; (2) guru mampu menyajikan program 

pengajaran yang meliputi : mampu mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, 

mampu membuka pelajaran, mampu memilih dan menggunakan metode 

mengajar, mampu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, mampu 

memotivasi belajar siswa, mampu memanfaatkan waktu belajar. (3) guru mampu 

melaksanakan program evaluasi belajar yang meliputi : mampu menggunakan 

teknik evaluasi secara periodik. (4) guru mampu menganalisis hasil evaluasi 
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belajar. (5) guru mampu melaksanakan program perbaikan dan pengayaan serta 

mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar 

siswa. (6) guru mampu membuat karya tulis ilmiah; (7) guru membuat 

alat/media pengajaran yang meliputi : alat bantu/media bimbingan belajar siswa 

dan memanfaatkan lingkungan sebagai media belajar siswa. (8) guru mengikuti 

kegiatan ilmiah yang meliputi : melakukan penelitian ilmiah, mengikuti kegiatan 

organisasi profesi guru, mengikuti musyawarah guru mata pelajaran; (9) guru 

mampu mengembangkan kurikulum yang meliputi: mampu mengajarkan 

penyempurnaan materi pelajaran yang ada pada kurikulum, berani mencoba 

metode baru dan menerapkan materi pelajaran baru pada waktu yang tepat. 

 Dari beberapa teori tentang kinerja yang telah dipaparkan di atas, 

peneliti akan mengambil variabel dan indikator kinerja yang dikemukakan oleh 

Rebore. Ia menetapkan indikator untuk mengetahui kinerja guru sebagai berikut : 

1) kemampuan menyelenggarakan pengajaran, yang terdiri: (a) merencanakan 

dan mengorganisasikan pengajaran dengan teliti; (b) terampil dalam memberikan 

pertanyaan dan penjelasan; (c) merangsang siswa belajar lebih banyak melalui 

kegiatan-kegiatan dan sumber-sumber yang inovatif; (d) menunjukkan 

penguasaan dan rasa antusias terhadap topik yang diajarkan; (e) menciptakan 

suasana belajar yang kondusif bagi kegiatan belajar; (f) membuat catatan-catatan 

yang akurat tentang keadaan siswa, (g) menjalin komunikasi  dengan semua 

siswa; (h) berinisiatif dan mempertahankan secara gigih disiplin sekolah secara 

umum dan disiplin dalam kelas. 2) kemampuan profesional meliputi : (a) 

pengakuan dan penerimaan terhadap tanggung jawab di luar sekolah; (b) 
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menjalin hubungan kerjasama dalam sekolah (c) menjalin hubungan dengan 

masyarakat; (d) mempunyai pandangan (wawasan) dan pertumbuhan jabatan; (e) 

pendayagunaan layanan-layanan khusus yang ada; (f) memahami pola-pola 

pertumbuhan dan tingkah laku para siswa pada tingkat perkembangan yang 

beragam dan mengatasi secara baik setiap situasi yang muncul, dan (g) 

menunjukkan tingkah laku yang baik (normatif). 3) Kemampuan personal 

meliputi : (a) kondisi kesehatan dan ketahanan fisik, baik; (b) memiliki rasa 

humor; (c) memiliki kemampuan berbicara; (d) berpakaian rapi dan sopan; (e) 

selalu tepat waktu dalam menjalankan kewajiban. 

 

2.2. Kepemimpinan Kepala Madrasah 

Kepemimpinan (leadership) merupakan pembahasan yang menarik 

karena kepemimpinan menjadi faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan 

suatu organisasi (Sukamto, 1999 : 30). Walaupun banyak faktor lain yang turut 

mempengaruhi dalam keberhasilan suatu organisasi, tetapi kepemimpinan 

menempati posisi yang sangat vital bagi jalannya sistem ataupun sub sistem yang 

terdapat dalam organisasi. Adapun faktor-faktor lain yang turut berpengaruh 

terhadap pencapaian tujuan, diantaranya sumber permodalan yang mencukupi, 

struktur organisasi yang akurat, dan adanya tenaga profesional yang cukup 

memadai. 

Organisasi yang memiliki kepemimpinan yang baik akan mudah untuk 

meletakkan dasar kepercayaan terhadap anggota-anggotanya, sedangkan 

organisasi yang tidak memiliki kepemimpinan yang baik tidak akan mudah 
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untuk mendapatkan kepercayaan dari para anggotanya, atau bahkan organisasi 

itu akan kacau dan tujuan organisasi tidak akan tercapai (Soebagio dan Soeranto 

Totosiswanto, 1991:4). 

 
2.2.1. Pengertian 

Robbins (1999 : 365) mengartikan kepemimpinan sebagai berikut : 

“Leadership as ability to influence a group toward the achievement goals”. 

Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kelompok untuk 

dapat mencapai tujuan. Kepemimpinan lebih menekankan sejauhmana seorang 

pemimpin memiliki kemampuan dalam menjadikan para pengikut untuk dapat 

bersama-sama dalam mencapai tujuan yang ditentukan, sedangkan kemampuan 

seorang pemimpinn tidak lepas dari kemampuan manajerial. 

Menurut Sadler (1997 : 22) dalam kepemimpinan juga harus 

mendasarkan pada konsep-konsep sebagai berikut : 

a. an activity or process 

b. the process involves such things as influence exemplary behavior or 

persuasion. 

c. Involves actors who are both leader and followers. 

d. The process has various outcomes-most  

Kepimimpinan menurut Sadler meliputi : adanya aktifitas atau proses, 

aktifitas mempengaruhi, perilaku yang menjadi panutan, interaksi antar 

pemimpin dan pengikut  serta pencapaian tujuan yang lebih riil, komitmen 

bersama dalam pencapaian tujuan dan perubahan terhadap budaya organisasi 

yang lebih maju. Hal ini tampaknya senada dengan pengertian kepemimpinan 



 
 

23 

 
 

menurut Robbins. Keduanya lebih menekankan bahwa kemampuan pemimpin 

adalah kemampuan mempengaruhi para pengikut serta kemampuan dalam 

pencapaian tujuan organisasi. Namun setidaknya ada beberapa perbedaan 

pengertian kepemimpinan pada organisasi profit (seperti yang telah disebut di 

atas) dengan kepemimpinan pada organisasi non profit seperti sekolah maupun 

bentuk-bentuk organisasi sosial yang lain.  

Bagi Nanus dan Doobs (1999), kepemimpinan bagi organisasi non profit 

merupakan seorang yang dapat memberdayakan orang lain, modal maupun 

sumber daya intelektual pada organisasi serta menggerakkan semuanya pada 

arah yang benar. Pemimpin dalam organisasi non profit sarat dengan muatan 

moral yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau lebih tepatnya pemimpin 

organisasi non profit terdiri atas : 1) sumber daya pemimpin, diartikan sebagai 

kemampuan pemimpin dalam menyatukan dan memfokuskan perhatian para 

pengikut, membangkitkan semangat serta mempunyai penguasaan dalam 

mengoptimalkan fungsi para pengikut, 2) menggerakkan organisasi, yaitu 

kemampuan untuk mengatasi segala permasalahan serta mengadakan perubahan 

bagi peningkatan kinerja. Arahan atau bimbingan yang benar memberikan 

kontribusi yang besar bagi masyarakat dan para pengikut. 

Secara garis besar kepemimpinan didefinisikan dengan  mendasarkan 

pada ciri-ciri individual, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, 

hubungan peran tempat pada suatu posisi administratif, serta posisi orang lain 

mengenai keabsahan dari pengaruh-pengaruh tersebut. Sedangkan menurut 

Wahjosumidjo (1993 : 26), kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai 
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“kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain untuk berfikir dan berperilaku 

dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan organisasi di dalam situasi 

tertentu”. 

Nawawi dan Martini (1995 : 9) mengartikan kepemimpinan sebagai 

kemampuan atau kecerdasan sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar 

bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan 

bersama. Lebih lanjut, kepemimpinan terbagi dalam konteks struktural dan 

nonstruktural. Dalam konteks struktural, kepemimpinan diartikan sebagai proses 

mempengaruhi pikiran, perasaan, tingkah laku, mengarahkan serta 

mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi guna 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Dalam konteks non struktural, 

kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses untuk mempengaruhi 

pemikiran, perasaan, tingkah laku, dan mengarahkan semua fasilitas untuk 

mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. 

Adapun dalam pandangan Yukl (1998 : 2) kepemimpinan dapat 

didefinisikan sebagai berikut : 

a. Kepemimpinan adalah “perilaku dari seorang individu yang memimpin 

aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai 

bersama (shared goal)’’. 

b. Kepemimpinan adalah “pengaruh antara pribadi yang dijalankan dalam 

situasi tertentu, serta diarahkan melalui prospek komunikasi, kearah 

pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu”. 
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c. Kepemimpinan adalah “pembentukan awal serta pemeliharaan struktur 

dalam harapan dan interaksi”. 

d. Kepemimpinan adalah “peningkatan pengarah sedikit demi sedikit, dan 

berada diatas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan-pengarahan rutin 

organisasi’’. 

e. Kepemimpinan adalah “proses mempengaruhi aktifitas-aktifitas sebuah 

kelompok yang diorganisir kearah pencapaian tujuan”. 

f. Kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arti (pengarahan yang berarti) 

terhadap usaha kolektif, dan yang mengakibatkan kesungguhan untuk 

melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran. 

g. Para pemimpin adalah mereka yang konsisten memberi kontribusi yang 

efektif terhadap orde sosial, dan yang diharapkan serta diaktualisasikan 

melalui karya. 

Danim (2003) mendefinisikan kepemimpinan sebagai setiap tindakan 

yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasikan, 

memberi arah kepada individu atau kelompok lain yang tergabung dalam wadah 

tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 

Dari beberapa pengertian kepemimpinan di atas, mencerminkan bahwa 

kepemimpinan tidak dapat lepas dari sebuah proses pengaruh sosial. Pengaruh 

tersebut dilakukan oleh seorang pemimpin dalam rangka untuk menstruktur 

aktifitas-aktifitas antar faktor dalam suatu organisasi untuk mencapai kinerja 

yang optimal sehingga dapat dicapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Dapat 
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disimpulkan pula bahwa kepemimpinan mengandung beberapa aspek 

kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sebagai berikut: 

a. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan yang 

telah ditentukan; 

b. Perilaku pemimpin merupakan teladan dan sumber inspirasi para pengikut; 

c. Kemampuan untuk mengadakan perubahan budaya organisasi yang lebih 

maju; 

d. Kemampuan dalam menggerakkan orang lain, modal, sumber daya 

intelektual yang ada pada organisasi pada arah yang benar. 

2.2.2. Peran Kepemimpinan Kepala Madrasah 

Persoalan kepemimpinan kepala madrasah  tidak dapat lepas dari 

beberapa aspek yang turut membangun terjadinya efektifitas kepemimpinan 

sehingga mutu madrasah akan dicapai. Kepala madrasah menjadi unsur yang 

sangat penting bagi berlangsungnya dinamisasi madrasah. Bahkan menurut 

Soebagio Atmodiwirio (1991:9) kepemimpinan merupakan inti manajemen, 

karena melihat kedudukan sentral kepemimpinan dalam manajemen. Bahkan 

posisi kepala madrasah menjadi sangat strategis dalam madrasah untuk 

mewujudkan tanggung jawabnya, baik tanggung jawab secara kelembagaan, 

maupun tanggung jawab sosialnya. 

Dalam pencapaian usaha tersebut, madrasah yang didalamnya terdapat 

proses pendidikan, diharapkan mampu mengembangkan potensi yang diperlukan 

oleh setiap peserta didiknya dengan optimal. Pengembangan potensi itu, meliputi 

memperkokoh kekuatan spiritual keagamaan, mengembangkan potensi 
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kecerdasan, mampu mengendalikan diri, membentuk kepribadian/akhlak mulia 

dan mengembangkan pengalaman ketrampilan. Potensi itu tidak saja mengacu 

kepada pribadi peserta didik saja, tetapi juga diharapkan mampu mengakomodir 

apa yang diharapkan oleh keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-

Undang  Nomor 20 tahun 2003, Bab I Pasal 1). Hal tersebut yang menjadikan 

madrasah memiliki tanggung jawab sosial guna terwujudnya fungsi dan 

perannya agar mampu berjalan secara maksimal. 

Implementasi untuk kepentingan tersebut, kepala madrasah dituntut 

memiliki jiwa kepemimpinannya dalam mengatur semua aktivitas madrasah. 

Dalam arti, kepala madrasah tidak saja mengatur para guru dan karyawan, 

melainkan juga hubungan dengan orang tua wali murid, masyarakat dan instansi 

terkait. Disamping itu, kepala madrasah diharapkan juga memiliki inisiatif dan 

inovatif demi kemajuan madrasah. 

Dasar tersebut menunjukkan pentingnya peran kepemimpinan kepala 

Madrasah Aliyah dalam keberadaannya. Peran yang demikian dipandang 

memiliki kekuatan efektif dalam pengelolaan madrasah untuk menghadapi 

dinamika perjalanan madrasah – apakah kearah yang lebih baik atau sebaliknya 

– yang kesemuanya tergantung atas peran kepemimpinan kepala Madrasah 

Aliyah dalam memainkan peran dan fungsinya. 

Selanjutnya dapat diambil pengertian, bahwa kepemimpinan kepala 

Madrasah Aliyah adalah kemampuan kepala Madrasah Aliyah dalam 

mempengaruhi para guru, staf administrasi dan siswa dalam mencapai tujuan 

pendidikan (madrasah) serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki 
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madrasah. Perilaku kepala Madrasah Aliyah menjadi suri tauladan bagi semua 

personel madrasah yang pada akhirnya dapat tercipta budaya madrasah yang 

lebih maju. Sumber daya yang dimiliki madrasah adalah sumberdaya manusia 

berupa guru, staf administrasi, maupun siswa dan sumber daya berupa sarana 

prasarana.  

Kepemimpinan kepala Madrasah Aliyah merupakan perilaku kepala 

madrasah untuk mempengaruhi guru, staf administrasi, dan siswa dalam 

menjalankan fungsinya. Kepala madrasah pada umumnya adalah sebagai 

pemrakarsa pemikiran baru dalam proses interaksi di lingkungan madrasah. 

Kemampuan melakukan perubahan atau penyesuaian tujuan, sasaran, prosedur, 

input, proses ataupun output dari suatu madrasah sesuai dengan tuntutan 

perkembangan, merupakan bagian dari aktifitas kepemimpinan kepala madrasah. 

 

2.2.3. Fungsi Kepemimpinan Kepala Madrasah 

Madrasah merupakan sebuah institusi yang dapat dikatakan bersifat 

kompleks dan unik. Bersifat kompleks, karena madrasah merupakan sebuah 

organisasi yang di dalamnya terdapat keterkaitan berbagai dimensi untuk menuju 

pencapaian komitmen. Sedangkan keunikan institusi madrasah didasarkan pada 

karakteristik tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Adapun 

karakteristik tersebut adalah adanya proses belajar mengajar sebagai 

pemberdayaan umat manusia, dengan pencitraan dan pendalaman materi di 

bidang ilmu agama Islam. 

Kompleksitas dan keunikan yang dimiliki oleh madrasah menuntut 

adanya peran kepala madrasah yang sangat fundamental dalam mewujudkan 
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pencapaian tujuan madrasah. Bahkan dapat dikatakan, bahwa keberhasilan 

madrasah lebih identik dengan keberhasilan kepemimpinan kepala madrasahnya. 

Dengan demikian, fungsi kepala madrasah dapat dilihat dari beberapa sudut 

pandang. Sejalan dengan kompleksitas dan keunikan institusi madrasah, kepala 

madrasah mempunyai fungsi sebagai : manajer, pemimpin, dan sebagai pendidik 

(Wahjosumidjo, 2002 : 82). 

2.2.3.1.  Kepala Madrasah sebagai Manajer 

Fungsi kepala madrasah sebagai manajer menurut Wahjo Sumidjo 

adalah menduduki fungsi-fungsi manajemen. Fungsi kepala madrasah sebagai 

manajer identik dengan keharusan menjalankan berbagai fungsi yang ada dalam 

manajemen. Manajer sudah pasti melakukan berbagai aktifitas, sedangkan 

aktifitas kerja manajer sering dikategorikan menjadi fungsi-fungsi manajemen. 

Adapun fungsi manajemen menurut Rue dan Byars (2000 : 6) adalah: 

a. Planning, deciding what objectives to pursue during a future period 
and what to do to achieve those objectives; 

b. Organizing, grouping activities, assigning activities, and providing the 
authority necessary to carry out the activities. 

c. Staffing, determining human resource need and recruiting, selecting, 
training, and developing human resource. 

d. Leading, directing and channeling human behavior toward the 
accomplishmen of objectives . 

e. Controlling, measuring performance agains objectives, determining 
the causes of deviations, and taking corrective action where necessary. 

 
Rue dan Byars memandang fungsi manajemen yang harus dilakukan oleh 

seorang manajer meliputi lima aspek yaitu : 1) Planning (perencanaan), meliputi 

penentuan tujuan organisasi untuk melaksanakan dan penentuan berbagai hal 

atau strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan. 2) Organizing 

(pengorganisasian) terdiri dari : pengelompokkan aktifitas, penentuan aktifitas 
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dan adanya otoritas yang akan membawa pada aktifitas pencapaian tujuan. 3) 

Staffing (penyusunan personalia) mencakup: penentuan kebutuhan sumber daya 

manusia, rekrutmen, seleksi, latihan dan pengembangan sumber daya manusia. 

4) Leading (pengarahan) merupakan pengaturan dan penyaluran sumber daya 

manusia mencapai prestasi yang menjadi tujuan. 5) Controlling (pengawasan) 

mencakup pengukuran kinerja terhadap tujuan-tujuan yang telah ditentukan, 

penentuan kasus-kasus penyimpangan dan pengambilan tindakan untuk 

perbaikan yang diperlukan. 

Senada dengan Rue dan Byars, menurut Henry Fayol (dalam Handoko, 

2001 : 21), fungsi-fungsi manajemen terdiri dari lima aspek, yaitu: perencanaan, 

pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan. 

Perencanaan, meliputi : pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, 

penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, 

anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

Pengorganisasian, antara lain : penentuan sumber daya dan kegiatan-

kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, perencanaan, dan 

pengembangan suatu organisasi atau kelompok yang akan dapat “membawa” 

hal-hal tersebut kearah tujuan penugasan dan tanggung jawab tertentu, 

pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk 

melaksanakan tugasnya. Penyusunan personalia, adalah rekrutmen, latihan 

pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam 

lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. 
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Pengarahan, berfungsi untuk membuat atau mendapatkan para karyawan 

melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Fungsi leading 

(pengarahan) sering disebut dengan leading, directing, motivating, actuating. 

Pengawasan, penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin 

bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. 

Fungsi kepemimpinan kepala madrasah sebagai manajer adalah tidak 

lepas dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan 

mengendalikan  usaha anggota organisasi serta memberdayakan sumber daya  

yang telah tersedia secara optimal guna mencapai tujuan yang telah direncanakan 

(Soemidjo, 2002 : 93). Merencanakan dimaksudkan bahwa kepala madrasah 

harus dapat memikirkan dan merumuskan dalam suatu program tujuan dan 

tindakan yang dilakukan. Mengorganisasikan, mengandung arti bahwa kepala 

madrasah harus mampu menghimpun dan mengkoordinasi sumber daya manusia 

dan sumber-sumber material madrasah. Memimpin, kepala madrasah harus 

mampu mengarahkan dan mempengaruhi seluruh sumber daya manusia untuk 

melakukan tugas-tugas. Mengendalikan, dalam arti kepala madrasah 

memperoleh jaminan bahwa madrasah berjalan mencapai tujuan, dan apabila 

terdapat bagian-bagian yang salah, kepala madrasah harus dapat memberikan 

arahan dan meluruskan. Memberdayakan sumber daya madrasah, yang meliputi 

dana, perlengkapan, informasi, maupun sumber daya manusia. 

Sesuai dengan fungsinya sebagai manajer, kepala madrasah dituntut 

untuk mencapai tujuan akhir yang bersifat khusus (Specific End). Kerja kepala 

madrasah merupakan kerja tim yang dibantu oleh wakil kepala madrasah, guru 
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dan staf administrasi. Kepala madrasah dituntut mampu meningkatkan kinerja 

semua subsistem yang terdapat dalam institusi madrasah. Hal itu semua 

menuntut kemampuan kepala madrasah sebagai manajer untuk dapat 

menjalankan fungsi-fungsi manajemen. 

Dari beberapa pendapat tentang fungsi-fungsi manajemen di atas, dapat 

ditarik benang merah, bahwa kepala madrasah sebagai manajer harus dapat 

melakukan fungsi-fungsi manajemen untuk dapat merealisasikan tujuan 

madrasah pada pencapaian prestasi. Kepala madrasah sebagai seorang manajer 

harus melakukan fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut : 

1) Planning (perencanaan), mencakup aspek : 

a) Kemampuan menentukan tujuan organisasi; 

b) Kemampuan merumuskan program madrasah; 

c) Kemampuan menyusun strategi pengembangan; 

d) Kemampuan menentukan standarisasi pencapaian tujuan. 

2) Organizing (pengorganisasian) mencakup aspek-aspek : 

a) Kemampuan menghimpun dan mengkoordinasi sumber daya manusia; 

b) Kemampuan menghimpun dan mengkoordinasi sumber-sumber material 

madrasah; 

c) Kemampuan menentukan sumber daya yang dibutuhkan madrasah; 

d) Kemampuan menentukan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan; 

e) Kemampuan mengembangkan institusi madrasah; 
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f) Kemampuan penugasan dan tanggung jawab kepada guru dan staf 

administrasi. 

3) Staffing (penyusunan personalia) mencakup aspek-aspek kemampuan 

penentuan kebutuhan sumber daya manusia : 

a) Kemampuan mengadakan rekrutmen; 

b) Kemampuan mengadakan seleksi bagi penerimaan guru dan karyawan; 

c) Kemampuan mengadakan pelatihan dan pengembangan sumber daya 

manusia; 

d) Kemampuan mengadakan orientasi pada guru dan staf administrasi. 

4) Leading (pengarahan) mencakup aspek-aspek : 

a) Kemampuan menyusun job description; 

b) Kemampuan untuk menempatkan para pengikut pada sumber daya 

manusia yang tepat; 

c) Kemampuan untuk membangkitkan semangat kerja; 

d) Kemampuan untuk memberikan arahan bagi para guru dan staf 

administrasi. 

5) Controlling (pengawasan) mencakup aspek-aspek : 

a) Kemampuan untuk penilaian kinerja pengikut; 

b) Kemampuan untuk mengindentifikasi kasus-kasus penyimpangan; 

c) Kemampuan mengadakan strategi untuk mengadakan perubahan; 

d) Kemampuan menyusun strategi untuk kontrol terhadap proses 

pencapaian tujuan. 
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2.2.3.2.  Kepala Madrasah sebagai Pemimpin 

Menurut Kotter (Yukl, 1981 : 16) manajemen dan kepemimpinan 

dibedakan atas proses dan outcome yang dihasilkan. Lebih lanjut disebutkan:  

“Management seeks to produce predictability and order by  (1) setting 
operasional goals,  estabilishing action plans with time tables, and 
allocating resources, (2) organizing and staffing (establishing structure, 
assigning people to job) and (3) motoring result and solving problem. 
Leadership seeks to produce organizational change by (1) developing 
vision of the future and strategies for making necessary change, (2) 
communicating and explaining the vision and (3) motivating and 
inspiring people to attain the vision”. 
 
Kotter menyebutkan bahwa, manajemen merupakan kinerja untuk 

kemungkinan penghasilan produk dengan melalui beberapa aturan: 1) seting 

tujuan-tujuan operasional, menetapkan rencana tindakan dengan menggunakan 

penjadwalan dan alokasi sumber daya, 2) organizing dan staffing (menetapkan 

struktur, penempatan seseorang pada kerja) dan 3) mengadakan monitoring 

hasil-hasil dan pemecahan masalah. Kepemimpinan merupakan kinerja untuk 

perubahan produktivitas organisasi dengan melalui: 1) membangun visi kedepan 

dan strategi untuk mengadakan perubahan-perubahan penting,  2) komunikasi 

dan mewujudkan visi, 3) memotivasi dan menginspirasi seseorang untuk 

mencapai visi. Manajemen lebih berorientasi pada peningkatan kerja para 

pengikut (followership) untuk menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. 

Kerja kepemimpinan lebih pada membangun visi, memotivasi dan melakukan 

strategi kearah pengembangan, untuk melakukan hal tersebut pemimpin 

setidaknnya memiliki karakteristik tertentu. 

Nampaknya tidak ada definisi yang paling tepat untuk membedakan 

antara manajemen dan kepemimpinan. Definisi terhadap manajemen dan 
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kepemimpinan tidak sama pada masing-masing individu. Ada yang membedakan 

bahwa kinerja manajemen lebih pada stabilitas nilai, aturan-aturan dan efisiensi 

kinerja, sedangkan kinerja kepemimpinan lebih pada fleksibilitas nilai, inovasi 

dan adaptasi. 

Lebih lanjut, seorang pemimpin harus memiliki karakteristik untuk 

menunjang pencapaian visi dan misi sebuah organisasi. menurut Yukl (1991 : 

11) karakteristik pemimpin memiliki tujuh aspek : 

Characteristic of the leader : a) Traits (motives, personality, values); b) 
Confident and optimism; c) Skills and expertise; d) Behavior; e) Integrity 
and ethic; f) Infuency tactic; g) Atribution about followers. 

 
Yukl menyebutkan karakteristik pemimpin terdiri dari : sifat (prayojana, 

kepribadian, nilai-nilai), kepercayaan diri dan optimisme, ketrampilan dan 

keahlian, kejujuran dan tatasusila, taktik-taktik pengaruh, kebijakan terhadap 

pengikut. 

Yukl (1991 : 13) juga menyebutkan kepemimpinan dapat 

dikonseptualisasikan menjadi “leadership can be conceptualized as 1) an intra 

individual process, 2) a dyadic process, 3) a group process, or 4) an 

organizational process”. Konseptualisasi kepemimpinan menjadi : 1) proses-

proses intra – individual, 2) proses-proses diadik, 3) proses-proses kelompok, 4) 

proses-proses organisasi.  

Yukl juga mengkategorikan keahlian pemimpin menjadi 3 (tiga), yaitu : 

1) keahlian teknik, 2) keahlian interpersonal, dan 3) keahlian konseptual. 

Keahlian teknik merupakan ilmu pengetahuan tentang metode-metode, prosedur-
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prosedur proses dan teknik memimpin khususnya aktifitas, dan kemampuan 

penggunaan sarana prasarana yang relevan untuk aktifitas yang ada. 

Keahlian interpersonal, merupakan pengetahuan tentang perilaku 

manusia dan proses-proses interpersonal, seperti kemampuan untuk mengerti 

perasaan, sikap, motivasi dari apa yang telah ditetapkan, dikerjakan (empati, 

sensivitas sosial). Kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif 

(fasih berbicara, meyakinkan) dan kemampuan untuk mengefektifitaskan dan 

mengadakan hubungan kooperatif. 

Keahlian konseptual, merupakan kemampuan analisis general, 

melogikakan pemikiran, kecakapan dalam menformulasi konsep dan 

konseptualisasi yang kompleks serta menghubungkan keduanya : kreatif dalam 

membangkitkan ide dan pemecahan masalah serta kemampuan untuk 

menganalisis kejadian, perubahan-perubahan, antisipatif, menghargai 

kesempatan, dan kemampuan menangani masalah potensial (instruktif) serta 

pemikiran deduktif. 

Seorang pemimpin pada umumnya lebih dituntut untuk memiliki 

beberapa kemampuan dalam mewujudkan  visi, misi dan tujuan yang telah 

ditetapkan serta membangun hubungan kinerja dengan para pengikut atau 

bawahan. Seorang pemimpin hendaknya mempunyai beberapa cara untuk 

melangkah kedepan dengan memulai visi dengan jelas, seorang pemimpin yang 

lebih disukai juga dapat memberikan inspirasi untuk diikuti. Seorang pemimpin 

yang besar memiliki visi yang besar dan visi tersebut disebarluaskan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Pemimpin yang efektif adalah 
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memiliki jaringan kerja yang handal, membangun hubungan yang bertujuan 

untuk mengadakan dan penggunaan sumber daya, informasi dan dorongan 

kembali terhadap organisasi atau penyediaan unsur pokok yang penting. 

Pemimpin yang berkedudukan sebagai pelatih akan memberikan inspirasi dan 

membantu mereka belajar, tumbuh dan merealisasikan para pengikut menjadi 

manusia yang potensial serta memberikan layanan pada masyarakat. Pemimpin 

sebagai agen perubahan akan memposisikan organisasi maju ke depan, membuat 

perubahan atau peningkatan terhadap pengambilan keputusan yang lain tentang 

bagaimana layanan pada kebutuhan yang banyak dan kelompok target yang 

seharusnya diberi perhatian. 

Selain visi kepemimpinan di atas, pemimpin juga harus mempunyai 

keahlian dalam pengambilan keputusan. Menurut Vroom - Jago (Cevich, 1999 : 

440), empat model pengambilan keputusan yaitu : 1) autokratik : pengambilan  

keputusan  tanpa  melibatkan  masukan  dari  para  pengikut; 2) konsultatif : para 

pengikut dilibatkan untuk memberi masukan barulah diambil keputusan; 3) 

kelompok : pengambilan keputusan diberikan kepada putusan kelompok, 

sedangkan pemimpin hanyalah sebagai anggota kelompok yang lain, dan 4) 

delegasi: pemimpin  memberikan respon yang eksklusif terhadap para pengikut. 

Model pengambilan keputusan yang bersifat autokratik lebih melibatkan 

peran pemimpin daripada para pengikut. Model konsultatif adalah upaya para 

pemimpin untuk melibatkan para pengikut dalam pengambilan keputusan. 

Keputusan yang bersifat kelompok lebih memberikan peran terhadap kelompok-



 
 

38 

 
 

kelompok pengambilan keputusan yang bersifat delegasi, pemimpin sepenuhnya 

memberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan. 

Dari beberapa uraian di atas, tentang fungsi keahlian dan karakteristik 

pemimpin, maka dapat diambil benang merah, bahwa kepala madrasah sebagai 

pemimpin harus memiliki beberapa kriteria sebagai berikut : 

a. Fungsi pemimpin : 

1) Membangun visi dan strategi madrasah kearah kemajuan 

2) Mengkomunikasikan visi dan strategi pada para wakil kepala madrasah, 

guru dan staf administrasi; 

3) Sebagai wakil madrasah dalam beberapa pertemuan; 

4) Sebagai mediator, komunikator dan integrator. 

b. Keahlian yang harus dimiliki : 

1) Kehlian teknik : yaitu pengetahuan kepala madrasah tentang metode, 

prosedur-prosedur proses, teknik memimpin; 

2) Keahlian interpersonal : pengetahuan kepala madrasah tentang perilaku 

para personel madrasah (guru, staf administrasi dan siswa) dan proses 

interpersonal (sikap, perasaan, dan motivasi) 

3) Keahlian konseptual : melogikakan pemikiran atau ide dan 

menformulasikan konsep tentang program-program madrasah . 

4) Kemampuan mengenal personal madrasah 

5) Pemahaman terhadap visi dan misi madrasah 

6) Kemampuan tentang pengambilan keputusan 
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c. Tipe pengambilan keputusan bagi kepala madrasah mempunyai beberapa 

model : 

1) Autokratik : yaitu pengambilan keputusan tanpa melibatkan personil 

madrasah. 

2) Konsultatif : yaitu pengambilan keputusan madrasah dengan melibatkan 

aspirasi dari personil madrasah. 

3) Kelompok : kepala madrasah dalam mengambil keputusan melibatkan 

keputusan kelompok. 

4) Delegasi : kepala madrasah memberikan hak eksklusif kepada para 

personel madrasah untuk pendelegasian tugas. 

 

2.2.3.3.  Kepala Madrasah sebagai Pendidik 

Proses pendidikan disamping secara khusus (especially) dilaksanakan 

di madrasah, tetapi dapat diselenggarakan di luar madrasah yaitu melalui 

keluarga dan masyarakat. Bahkan diantara para pakar berpendapat, bahwa 

pendidikan secara klasik merupakan usaha sistematik untuk  mengalihkan 

pengetahuan seseorang kepada orang lain (Siagian, 1982 : 22). Sedangkan dalam 

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Pasal 1 ayat (1) dikemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan 
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negara. Kepala madrasah disamping menempati fungsi manajer dan pemimpin, 

dituntut untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai seorang pendidik. Menurut 

Wahjosumidjo (2002 : 24) kepala madrasah sebagai seorang pendidik paling 

tidak harus dapat mentrasfer nilai sebagai berikut : 

1) Mental, adalah hal-hal yang berkaitan dengan sikap batin dan watak manusia. 

2) Moral, hal-hal yang berkaitan dengan ajaran baik buruk mengenai perbuatan, 

sikap dan kewajiban atau moral yang diartikan sebagai akhlak, budi pekerti 

dan kesusilaan. 

3) Fisik, hal-hal yang berkaitan dengan kondisi jasmani atau badan, kesehatan 

dan penampilan manusia secara lahiriah. 

4) Artistik, adalah hal yang berkaitan dengan kepekaan manusia terhadap seni 

dan keindahan. 

Moral bagi seorang pendidik merupakan bagian terpenting, karena moral 

bagi seorang kepala madrasah merupakan sumber inspirasi bagi personel 

madrasah (Owens, 1991 : 126). Sedangkan yang menjadikan sentral fungsi 

kepala madrasah sebagai pendidik adalah mencakup dua hal, yaitu : pertama 

kepada siapa perilaku sebagai pendidik diarahkan, dan yang kedua adalah, 

bagaimana peran sebagai pendidik dilaksanakan. Sasaran utama dapat berupa 

para guru, staf administrasi dan kelompok para siswa. 

 

2.3. Supervisi Klinis 

Dalam usaha meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, guru 

merupakan komponen yang harus selalu dibina dan dikembangkan secara terus 
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menerus (Sahertian, 2000 : 1). Pengembangan profesi guru akan lebih berhasil 

apabila dilakukan oleh guru dengan kemauan dan usaha sendiri. Namun 

seringkali guru memerlukan bantuan dari orang lain dalam usaha meningkatkan 

keprofesionalannya melalui kegiatan yang disebut supervisi klinis. 

 
2.3.1. Pengertian Supervisi Klinis 

Sebelum peneliti mengemukakan apa yang dimaksud supervisi klinis, 

terlebih dahulu peneliti kemukakan pengertian supervisi secara umum. Ada 

beberapa konsep supervisi. Berikut ini beberapa pendapat para ahli dalam 

mendefinisikan supervisi. 

Menurut Nerney dalam Sahertian (2000 : 17) supervisi dipandang 

sebagai suatu prosedur memberi arah serta mengadakan penilaian secara kritis 

terhadap proses pengajaran. 

Menurut Acheson dan Gall dalam Techniques in the Clinical Supervision 

of Teachers, (1980 : 8) mengemukakan bahwa : “Supervision … to help the 

teacher improve his or her instructional performance”. Dalam hal ini, ia 

menekankan pada bantuan dalam hal perbaikan performa mengajar guru. 

Adam dan Dicky dalam Basic Principles of Supervision (1953 : 5) 

menyatakan : “Supervision is a service particulary concerned with instruction 

and it’s improvement. It is directly concerned with teaching and learning and 

with factors included in and related to these process – teaches, pupils, 

curriculum, material of instruction social ophusical environment of the 

situation”. Definisi tersebut memberikan deskripsi, bahwa supervisi lebih 
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menekankan dalam bentuk pelayanan. Sasaran utama supervisi adalah belajar 

mengajar, serta usaha untuk memperbaiki. 

Boardman (dalam Sahertian, 2000 : 17) menyatakan bahwa supervisi 

adalah suatu usaha menstimuli, mengkoordinasi dan membimbing secara kontinu 

pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara individual maupun secara 

kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi 

pengajaran sehingga mereka lebih dimungkinkan mendorong demokrasi modern. 

Tekanannya dalam bentuk pengelolaan supervisi dengan menggunakan teknik 

supervisi. 

Menurut Rifai, (2001 : 125) supervisi  pendidikan, dalam rangka 

pendidikan di sekolah, merupakan bimbingan, pelayanan dan bantuan dari 

supervisor kepada yang disupervisi (pada umumnya guru), supaya para guru itu 

meningkat keahlian profesionalnya, dapat menjadi guru yang lebih baik dan 

menghasilkan murid yang lebih baik pula. 

Supervisi klinis sebagai bagian dari model supervisi menurut Willem 

(dalam Acheson dan Gall, 1980 : 1) adalah bentuk supervisi yang difokuskan 

pada peningkatan mengajar dengan melalui siklus yang sistematik, dalam 

perencanaan, pengamatan serta analisis yang intensif dan cermat tentang 

penampilan mengajar yang nyata, serta bertujuan mengadakan perubahan dengan 

cara yang rasional (Sahertian, 2000 : 36). 

Sergiovanni (dalam Ekosusilo, 2003 : 25) menyatakan bahwa pembinaan 

guru dengan pendekatan klinik adalah suatu pertemuan tatap muka antara 
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pembina dengan guru, membahas tentang hal mengajar di dalam kelas guna 

perbaikan pengajaran dan pengembangan profesi. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa supervisi klinis 

adalah salah satu bentuk supervisi yang difokuskan pada upaya peningkatan 

sistem pembelajaran yang baik dan sistematik dan memperkecil kesenjangan 

antara tingkah laku mengajar yang nyata dengan tingkah laku mengajar yang 

ideal melalui observasi dan analisis data secara objektif. 

 
2.3.2. Tujuan Supervisi Klinis 

Seperti telah dikemukakan, bahwa  pada intinya supervisi adalah 

memberikan layanan bantuan kepada guru-guru. Maka tujuan supervisi secara 

umum adalah memberikan layanan dan bantuan untuk mengembangkan situasi 

belajar mengajar yang dilakukan guru di kelas untuk meningkatkan kualitas 

mengajar guru di kelas, dan pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar 

siswa. 

Ada beberapa faktor yang mendorong dikembangkannya supervisi klinis 

bagi guru-guru, sebagaimana dikemukakan oleh Sahertian (2000  : 37) antara 

lain : 1) Kenyataannya yang dilakukan dalam supervisi, para supervisor hanya 

melakukan evaluasi guru-guru semata. 2) Pusat pelaksanaan supervisi adalah 

supervisor, bukan berpusat pada apa yang dibutuhkan guru, baik kebutuhan 

profesional sehingga guru-guru tidak memperoleh sesuatu yang berguna bagi 

pertumbuhan profesinya. 3) Dengan menggunakan merit rating (alat penilaian 

kemampuan guru), maka aspek-aspek yang diukur terlalu umum. Hal semacam 

ini sukar sekali untuk mendeskripsikan tingkah laku guru yang paling mendasar 
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seperti yang mereka rasakan, karena diagnosisnya tidak mendalam, tetapi sangat 

bersifat umum dan abstrak. 4) Umpan balik yang diperoleh dari hasil 

pendekatan, bersifat memberi arahan, petunjuk, instruksi, dan tidak menyentuh 

masalah manusia yang terdalam yang dirasakan guru-guru, sehingga hanya 

bersifat di permukaan.  5) Tidak diciptakan hubungan identifikasi dan analisis 

diri, sehingga guru-guru melihat konsep dirinya. 6) Melalui diagnosis dan 

analisis dirinya sendiri guru menemukan jati dirinya. Ia harus sadar akan 

kemampuan dirinya dengan menerima dirinya dan timbul motivasi untuk 

memperbaiki dirinya sendiri. 

Dari praktek-praktek supervisi yang kurang manusiawi itu, menyebabkan 

kegagalan dalam pemberian supervisi kepada guru-guru. Oleh karenanya sangat 

diperlukan adanya supervisi klinis. Maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari 

supervisi klinis adalah memberikan layanan dan bantuan secara manusiawi, 

dalam arti lebih mengedepankan pada pola pendekatan dan pengembangan guru 

secara personal agar mereka dapat  menemukan dirinya sendiri dan pada 

gilirannya mampu meningkatkan pola pembelajarannya secara lebih baik. 

Mencermati tujuan dilakukannya supervisi klinis, jika dikaitkan dengan 

tugas kepala madrasah, maka tugas kepala madrasah sebagai  supervisor dalam 

hal ini adalah : a) Membantu para guru melihat dengan jelas kaitan antara tujuan-

tujuan pendidikan; b) Membantu para guru agar lebih mampu membimbing 

pengalaman belajar (learning experience) dan keaktifan belajar (learning 

activities) murid-murid; c) Membantu guru menggunakan berbagai sumber dan 

media belajar; c) Membantu guru dalam menerapkan belajar metode dan teknik 
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mengajar yang lebih berdaya guna dan berhasil guna; d) Membantu guru dalam 

menganalisis kesulitan-kesulitan belajar dan kebutuhan belajar murid-murid; e) 

Membantu guru dalam menilai proses belajar dan hasil belajar murid (membantu 

guru dalam menyusun test yang sehat); f) Membantu guru dalam membantu 

reaksi mental dan moral kerja guru dalam rangka pertumbuhan jabatan mereka; 

g) Membantu guru dalam sendiri persoalan-persoalan mereka; h) Membantu 

guru-guru dalam memelihara kesejahteraan jasmani maupun rokhani; i) 

Membantu guru dalam membina disiplin sebagai aspek moral sekolah; j) 

Membina guru agar waktu dan tenaga mereka dapat digunakan seoptimal 

mungkin. 

 

2.3.3. Prinsip-Prinsip Supervisi Klinis 

Bahwa supervisi klinis merupakan bentuk supervisi yang difokuskan 

pada peningkatan mengajar dengan melalui siklus yang sistematik dalam 

perencanaan, pengamatan, dan analisis yang intensif serta cermat tentang 

penampilan mengajar yang nyata dan bertujuan mengadakan perubahan dengan 

cara yang rasional. Oleh karenanya, sebagaimana dikemukakan Sahertian (2000 : 

39) dalam supervisi klinis diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : 

a) Supervisi klinis yang dilaksanakan harus berdasarkan inisiatif dari para guru 

lebih dahulu. Perilaku supervisor harus sedemikian taktis sehingga guru-guru 

terdorong untuk berusaha meminta bantuan dari supervisor; 

b) Terwujudnya hubungan manusiawi yang bersifat interaktif dan rasa 

kesejawatan; 
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c) Terciptanya suasana bebas, dimana setiap orang, dalam hal ini guru, bebas 

mengemukakan apa yang dialaminya. Supervisor berusaha untuk mengetahui 

dan memahami apa yang diharapkan guru; 

d) Objek kajian adalah kebutuhan profesional guru yang riil dan yang mereka 

alami; 

e) Perhatian dipusatkan pada unsur-unsur yang spesifik yang harus diangkat 

untuk diperbaiki. 

 

2.3.4. Langkah-Langkah Supervisi Klinis 

Untuk melaksanakan supervisi klinis, diperlukan langkah-langkah yang 

harus dilakukan dengan melalui tiga tahap pelaksanaan, yakni : (a) pertemuan 

awal, (b) observasi, dan (c) pertemua akhir, atau pertemuan balikan. 

Pada tahap pertemuan awal, perlu dibangun hubungan kolegial yang 

akrab antara supervisor dengan guru, sehingga guru memiliki keyakinan bahwa 

supervisor tidak bermaksud mencari kesalahan, akan tetapi justru hendak 

membantu meningkatkan kemampuan mengajarnya. Maka aktivitas-aktivitas 

yang dilakukan pada tahap ini menurut Ekosusilo (2003 : 26) adalah (1) 

menciptakan suasana kolegialitas, (2) membicarakan rencana pengajaran yang 

telah dibuat guru, (3) memilih jenis ketrampilan tertentu yang akan dilatihkan, 

dan (4) mengembangkan instrumen yang akan digunakan untuk mengobservasi 

ketrampilan mengajar guru dan menyepakatinya. 

Sebagai contoh, dalam percakapan awal, seorang guru mengeluh, bahwa 

pada saat mengajar ada beberapa siswa yang selalu membuat keributan di kelas. 
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Guru telah berusaha memperbaiki siswa-siswa tersebut, namun mereka tetap 

membandel. Melalui percakapan awal ini, guru mengharapkan agar supervisor 

bisa melihat situasi pada saat dia mengajar. 

Tahap kedua adalah tahap observasi. Pada tahap ini supervisor 

mengadakan pengamatan terhadap guru yang sedang mengajar dengan 

menggunakan lembar observasi ataupun check list yang telah disepakati.  

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada tahap ini adalah (1) supervisor dan guru 

bersama-sama memasuki ruang kelas yang akan diajar oleh guru yang 

bersangkutan, (2) guru menjelaskan kepada siswa, maksud kedatangan 

supervisor ke ruang kelas, (3) guru mempersilahkan supervisor untuk menempati 

tempat duduk yang telah disediakan, (4) supervisor mengobservasi penampilan 

mengajar guru dengan menggunakan format observasi yang telah disepakati, dan 

(5) setelah selesai proses belajar mengajar, guru bersama-sama dengan 

supervisor meninggalkan ruang kelas dan pindah ke ruangan khusus untuk 

melaksanakan aktivitas pembinaan. 

Pada tahap ketiga, yakni tahap pertemuan akhir atau tahap pertemuan 

balikan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah : (1) supervisor memberikan 

penguatan kepada guru yang baru saja mengajar dalam suasana yang akrab 

sebagaimana pertemuan awal, (2) supervisor bersama-sama guru membicarakan 

kembali kontrak yang pernah dilakukan mulai dari tujuan pengajaran sampai 

evaluasi pengajaran, (3) supervisor menunjukkan hasil observasi yang telah 

dilakukan berdasarkan format yang telah disepakati, (4) supervisor berdiskusi 

dengan guru tentang hasil observasi yang telah dilakukan, dan (5) bersama-sama 
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guru membuat kesimpulan tentang hasil pencapaian latihan pengajaran yang 

telah dilakukan yang diakhiri dengan pembuatan rencana latihan berikutnya. 

 

2.3.5. Persepsi Guru Mengenai Supervisi Klinis 

Deserito (1976 – 129) berpendapat persepsi merupakan pengalaman 

tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi berfungsi 

memberikan makna dari stimuli indrawi. Sedangkan menurut Sarwono dalam 

Rahmat (1994 : 51), persepsi adalah kemampuan seseorang untuk 

mengorganisasikan mengamatan atas objek di sekitarnya. Studi tentang persepsi 

selalu melibatkan cara-cara dimana seseorang melihat, mendengar, membaui, 

dan merasakan sesuatu yang ada di lingkungannya secara sadar, sehingga 

mampu menghasilkan penafsiran, suatu gambaran unik tentang situasi nyata 

yang terkadang tidak nyata. 

Persepsi merupakan suatu proses yang mana individu-individu 

mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna 

kepada lingkungan mereka. Apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda 

dari kenyataan dan obyektif. Perilaku orang-orang didasarkan pada persepsi 

mereka mengenai apa realitas itu, bukan realitas itu sendiri. Dunia seperti yang 

dipersepsikan adalah dunia yang penting dari segi perilaku. 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa supervisi klinis pada 

dasarnya adalah usaha memberi layanan kepada guru baik secara individual 

maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran, yang pada 
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gilirannya untuk meningkatkan kualitas guru di kelas, untuk meningkatkan 

kualitas belajar siswa. Bukan saja memperbaiki kemampuan profesional guru 

tetapi juga untuk mengembangkan prestasi belajar guru. 

Persepsi guru mengenai supervisi klinis kepala madrasah diperoleh dari 

kesan-kesan yang timbul dari layanan atau bantuan yang diberikan dan dialami 

oleh guru. Sehingga kesan tersebut menimbulkan berbagai macam persoalan. 

Semakin tinggi persepsi guru mengenai supervisi klinis kepala madrasah, 

semakin tinggi sikap kreatif dan konstruktifnya. Sikap ini menciptakan situasi 

dan relasi dimana guru-guru merasa aman dan diterima sebagai obyek yang 

dapat berkembang sendiri. 

 

2.4. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syaiku (2003) tentang “Pengaruh 

Persepsi Guru Mengenai Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Supervisi 

Pengawas Depag terhadap Kompetensi Profesional Guru Madrasah Tsanawiyah 

Negeri (MTsN) di Kabupaten Pati” disimpulkan bahwa supervisi pengawas 

Depag di Kabupaten Pati memiliki pengaruh positif yang signifikan dengan 

kompetensi profesional guru. Berdasarkan analisis regresi menunjukkan, bahwa 

supervisi pengawas Depag berkorelasi dengan kompetensi profesional guru,  

sedangkan sumbangan efektif variabel persepsi guru mengenai supervisi 

pengawas Depag terhadap kompetensi kemampuan profesional guru sebesar 

32,4%. Disamping itu, kepemimpinan kepala MTsN yang dipersepsi guru di 
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Kabupaten Pati juga memiliki pengaruh positif yang signifikan dengan 

kompetensi profesional guru. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rejekiningsih (2001) tentang 

“Hubungan antara Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja 

dengan Kepuasan Kerja Guru SMU di Kabupaten Tegal” disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara perilaku kepemimpinan 

kepala sekolah dan motivasi kerja secara bersama-sama dengan kepuasan kerja 

guru SMU di Kabupaten Tegal. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Murzeni (2003) tentang “Pengaruh 

Persepsi Guru Mengenai Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Iklim Kerja 

Terhadap Kinerja Guru SMU Swasta di Kota Tegal” disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh positif signifikan antara pengaruh persepsi guru mengenai kriteria 

kepemimpinan kepala sekolah dan iklim kerja secara bersama-sama terhadap 

kinerja guru SMU swasta di kota Tegal. 

Berkait dengan penelitian ini terdapat kesamaan variabel, yakni variabel 

bebas mencakup kepemimpinan dan supervisi. Hanya saja, peneliti akan 

mengerucutkan satu variabel, yakni supervisi menjadi supervisi klinis. 

Sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja. Sedangkan perbedaannya terletak 

pada ruang atau objek penelitian yang berbeda yakni pada guru Madrasah Aliyah 

di Kabupaten Cilacap. 

 

2.5. Kerangka Teoritis 

Sebagaimana telah peneliti kemukakan di atas, bahwa untuk mengelola 

dan mengendalikan berbagai fungsi subsistem dalam organisasi agar tetap 
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konsisten dengan tujuan organisasi dibutuhkan seorang pemimpin, karena 

pemimpin merupakan bagian penting dalam peningkatan kinerja dan pekerja. 

Hal ini memunculkan kebutuhan organisasi terhadap pemimpin yang dapat 

mengarahkan dan mengembangkan usaha-usaha bawahan dengan kekuasaan 

yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi dalam membangun organisasi  

menuju high-performance.  

Guru adalah salah satu sumber daya manusia di madrasah yang 

mempunyai peranan penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. 

Kualitas pendidikan akan terwujud bila guru dapat melaksanakan tugas secara 

profesional, cara kerja yang profesional dapat menghasilkan prestasi kerja 

(kinerja) yang optimal. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala 

madrasah, yang dalam penelitian ini disimbolkan dalam satu variabel, yakni X1. 

Begitu pula dalam upaya peningkatan proses belajar-mengajar yang 

merupakan suatu sistem yang kompleks, diperlukan suatu pendekatan dari 

berbagai segi: pengembangan kurikulum, anggaran pendidikan, kebutuhan akan 

bangunan dan perlengkapan, penciptaan iklim kerja yang harmonis, 

kesejahteraan yang memadai, dan pengembangan personil yang sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan.  

Kepala madrasah sebagai supervisor klinis perlu jeli, segi manakah yang 

paling penting untuk dikembangkan. Tentu, pengembangan personil guru harus 

mendapat prioritas,  sebab meskipun segala sesuatunya serba memungkinkan, 

akan tetapi apabila faktor personil guru kurang mendukung, termasuk dari sisi 

kompetensi dan kemampuan mengajarnya, maka madrasah hampir dipastikan 



 
 

52 

 
 

akan jauh dari upaya pencapaian tujuan. Kepala madrasah dalam menjalankan 

perannya sebagai supervisor harus terus berupaya   untuk meningkatkan 

profesionalisme para guru yang dikontrolnya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  

Perlu diingat, dalam pelaksanaan supervisi, kepala madrasah harus 

memperhatikan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh guru, kepala 

madrasah bagai seorang dokter yang melayani pasiennya. Tetapi tidak berarti 

semuanya terpusat pada kepala madrasah, melainkan sebagai pantulan cermin. 

Kepala madrasah harus secara sukarela membantu para guru mengatasi dan 

meringankan permasalahan yang berkaitan dengan kesenjangan tugas ideal dan 

kenyataan. Jika demikian, tindakan supervisi klinis kepala madrasah yang dalam 

penelitian ini dijadikan variabel X2 akan dapat mengatasi masalah-masalah yang 

berkaitan dengan peningkatan proses belajar-mengajar agar lebih baik. Karena 

fungsi supervisi klinis sebagai alat bantu guru guna meningkatkan 

profesionalitasnya dalam melaksanakan tugas. Sehubungan dengan fungsi itu, 

kepala madrasah harus menjadi fasilitator, mediator, planner, dan observer. 

Kepala madrasah juga dituntut menentukan, memahami, menghayati, dan 

menjabarkan tujuan supervisi klinis secara jelas, aplicable (dapat dilaksanakan), 

observable (dapat diobservasi), dan measurable (dapat diukur). Oleh sebab itu, 

dapat  dikatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara kepemimpinan (X1) 

dan tindakan supervisi klinis kepala madrasah (X2) dengan kinerja guru 

madrasah (Y). 
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Jika digambarkan, hubungan antar variabel yakni kepemimpinan, 

supervisi klinis dan kinerja guru madrasah aliyah adalah sebagaimana yang telah 

penulis deskripsikan di atas, adalah sebagai berikut : 

Gambar : 2.1. Paradigma Hubungan Antar Variabel 

 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan paradigma dengan 2 variabel independen 

X1 (variabel kepemimpinan), dan X2  (variabel supervisi klinis) serta satu 

variabel dependen Y (variabel kinerja guru).  Untuk mencari hubungan X1 

dengan X2  digunakan analisis jalur, dan untuk mengetahui pengaruh X1 dengan 

Y dan X2 dengan Y menggunakan teknik regresi sederhana. Sedangkan untuk 

mencari hubungan X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y menggunakan 

regresi ganda. 

 
2.6. Hipotesis 

Berdasarkan apa yang telah peneliti deskripsikan dalam kerangka teori di 

atas, dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

a. Terdapat pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan kepala Madrasah 

Aliyah  terhadap kinerja guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Cilacap. 

b. Terdapat pengaruh yang signifikan dari tindakan supervisi klinis yang 

dilakukan oleh kepala Madrasah Aliyah terhadap kinerja guru Madrasah 

Aliyah. 

X1 X2 Y 
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c. Terdapat pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan kepala Madrasah 

Aliyah yang dipersepsi guru, dan tindakan supervisi klinis kepala Madrasah 

Aliyah secara bersama-sama terhadap kinerja guru Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Cilacap. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

penelitian ex post facto, yakni penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa 

yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang melalui data tersebut 

untuk menemukan faktor-faktor yang mendahului atau menentukan sebab-sebab 

yang mungkin atas peristiwa yang diteliti (Sugiyono, 2002 : 3).  Pengambilan 

data dilakukan secara langsung terhadap kepemimpinan, tindakan supervisi 

klinis kepala madrasah dan kinerja guru Madrasah Aliyah. 

Ditinjau dari tujuannya, penelitian ini juga dinamakan dengan penelitian 

korelasional, yakni penelitian yang bertujuan mencari pengaruh atau korelasi 

antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dalam hal ini peneliti akan 

mengungkap pengaruh variabel kepemimpinan dan tindakan supervisi klinis 

kepala madrasah dengan kinerja guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Cilacap. 

 
3.2. Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2003:55). Populasi penelitian ini adalah 

populasi terbatas dengan menggunakan teknik sampling. 
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Berkaitan dengan itu, populasi dalam penelitian ini adalah  seluruh guru 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Cilacap. Berdasarkan hasil prasurvei yang 

dilakukan pada bulan April 2007 di Kantor Departemen Agama Kabupaten 

Cilacap diperoleh informasi, bahwa jumlah MA Negeri dan Swasta sebanyak 13 

madrasah, dengan jumlah guru 313 orang, termasuk dalam hal ini meliputi guru 

negeri (PNS), guru tetap yayasan, guru tidak tetap,  dan kepala madrasah.  

Namun demikian, dalam penelitian ini peneliti tidak menstratifikasi populasi. 

Seluruh guru Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta, laki-laki maupun 

perempuan, umur, kepangkatan dan sebagainya, tidak dijadikan sebagai bagian 

untuk memilah-milahkan populasi. Sehingga karakteristik populasi ini adalah : a) 

seluruh guru (bukan karyawan atau staf), b) mengajar di Madrasah Aliyah yang 

berada di Kabupaten Cilacap. Sebaran populasi tersebut dapat dilihat dalam tabel 

berikut : 

Tabel 3.1  Sebaran Guru Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di 

Kabupaten Cilacap tahun 2007. 

No Nama Madrasah Aliyah Jumlah Guru 

1 Madrasah Aliyah Negeri Cilacap 53 

2 Madrasah Aliyah Negeri Majenang 49 

3 Madrasah Aliyah Negeri Kroya 34 

4 Madrasah Aliyah Al-Ittihad, Sidareja 26 

5 Madrasah Aliyah MINAT, Kesugihan 30 

6 Madrasah Aliyah Nurul Huda, Patimuan 22 

7 Madrasah Aliyah Imam Syafi’i,  Bantarsari 9 

8 Madrasah Aliyah Darul Qurro, Kawunganten 5 
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9 Madrasah Aliyah El Bayan, Majenang 20 

10 Madrasah Aliyah Al-Fatah, Maos 23 

11 Madrasah Aliyah Al-Mushafiyah, Karangpucung 13 

12 Madrasah Aliyah At-Taqwa, Nusawungu 15 

13 Madrasah Aliyah Ma’arif NU, Cimanggu 14 

 Jumlah 313 

 

Penetapan guru sebagai anggota populasi karena dalam penelitian ini 

peneliti ingin mengumpulkan data berkait dengan kepemimpinan dan tindakan 

supervisi klinis yang dilakukan oleh atasannya, yakni kepala madrasah, dan 

senantiasa mendapat tuntutan mengoptimalkan prestasi belajar oleh pimpinan 

madrasah dalam upaya meningkatkan kinerja. Selain itu, pemilihan guru sebagai 

anggota populasi dimaksudkan juga agar subjek penelitian lebih bersifat 

homogen. Hal itu merupakan salah satu persyaratan penggunaan teknik sampling 

dalam penelitian. Karena itu, sekali lagi, penelitian ini mengabaikan sifat 

heterogenitas subjek, seperti jenis kelamin, pangkat, masa kerja, status guru, 

jenjang kelas, dan sebagainya. Dengan demikian, populasi penelitian ini adalah 

para guru MA Negeri dan Swasta di Kabupaten Cilacap yang berjumlah 313 

orang yang tersebar di 13 Madrasah Aliyah. 

 

3.2.2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2003 : 56). Penarikan sampel dalam penelitian ini 

karena anggota populasi dipandang relatif besar sehingga sangat memungkinkan 
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akan menyulitkan dalam proses pengambilan data. Penetapan anggota sampel 

dari jumlah populasi sebanyak 313, dengan mendasarkan pada tabel Krejcie, dan 

perhitungan sampel didasarkan atas kesalahan 5 % serta memiliki tingkat 

kepercayaan 95% terhadap populasi, maka jumlah sampel yang diambil adalah 

175.  

Kemudian sampel yang akan peneliti ambil, dengan melihat jenis 

populasi di atas, maka sampel penelitian ini ditetapkan menggunakan Multiple 

Stage Random Sample, yakni sampel ditarik dari kelompok populasi, tetapi tidak 

semua anggota kelompok populasi menjadi anggota sampel. Hanya sebagian dari 

anggota subpopulasi menjadi anggota sampel.(Nazir, 2003 : 277). Caranya, 

dengan menggunakan equal probability, yakni dari tiap kelompok populasi kita 

pilih sejumlah anggota tertentu untuk dimasukkan dalam sampel dan tiap 

anggota kelompok tersebut memiliki probabilitas yang sama untuk dimasukkan 

ke dalam sampel. 

Mencermati populasi di atas, dan setelah peneliti menentukan teknik 

pengambilan sampel, dengan tetap memperhatikan keterwakilan MA negeri 

maupun MA swasta, maka peneliti menentukan keterwakilan jumlah sampel 

sebagai berikut : 

136 
1) Guru MAN =               x  175  =  76 sampel 

313 
 
177 

2) Guru MAS =                x  175  =  99 sampel 
313 
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Jumlah di atas, baik untuk sampel guru MAN maupun MAS, sebaran 

sampelnya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini : 

Tabel  3.2.  Jumlah dan Sebaran Sampel Penelitian 

No Nama Madrasah Jumlah Sampel 

1 MAN Cilacap 46 

2 MAN Kroya 30 

3 MA MINAT, Kesugihan 29 

4 MA Al Fatah, Maos 21 

5 MA Al-Attaqwa Nusawungu 14 

6 MA Darul Qurro, Kawunganten 4 

7 MA Imam Syafi’i, Bantarsari 7 

8 MA Al-Ittihad, Sidareja 24 

 Jumlah 175 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data primer untuk 

keperluan penelitian (Nazir, 2003 : 174). Pengumpulan data penelitian melalui 

studi dokumentasi dan alat pengumpul data dalam bentuk angket. Angket 

merupakan daftar isian yang berupa pertanyaan ataupun pernyataan, dan 

responden tinggal memilih sesuai dengan kenyataan atau kehendak dari 

responden. Tujuan dari penggunaan angket adalah untuk mendapatkan data di 

lapangan dengan sampel yang homogen. Studi dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data jumlah anggota populasi, sedangkan angket digunakan 

untuk mengumpulkan data X1, X2,  dan Y, yang berisi pertanyaan-pertanyaan 

dengan jawaban pilihan yang telah disediakan.  
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3.4. Variabel Penelitian dan Pengkurannya 

Terdapat 3 (tiga) variabel penelitian yaitu : variabel Kinerja Guru (Y), 

variabel Kepemimpinan (X1), dan variabel Supervisi Klinis (X2). Variabel X1 

dan X2, sebagai variabel bebas dan variabel Y sebagai variabel terikat. Variabel-

variabel tersebut kemudian peneliti tuangkan dalam indikator-indikator 

penelitian, dan item soal-soal atau butir-butir pertanyaan dalam angket sebagai 

berikut : 

Tabel 3.3. Variabel, Indikator Penelitian dan Sebaran Item Soal Angket  

Variabel Penelitian Indikator No. Item Soal 

Kinerja A. Kemampuan menyeleng-

garakan pengajaran 

1. Merencanakan dan meng-

organisasikan pengajaran 

dengan teliti. 

2. Terampil dalam memberi-

kan pertanyaan dan 

penjelasan. 

3. Merangsang siswa belajar 

lebih banyak melalui ke-

giatan-kegiatan dan sum-

ber-sumber yang inovatif. 

4. Menunjukkan penguasaan 

dan rasa antusias terhadap 

topik yang diajarkan. 

5. Menciptakan suasana 

belajar yang kondusif bagi 

kegiatan belajar. 

6. Membuat catatan-catatan 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 
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yang akurat tentang 

keadaan siswa. 

7. Menjalin komunikasi  

dengan semua siswa. 

8. Berinisiatif dan memper-

tahankan secara gigih 

disiplin sekolah secara 

umum dan disiplin dalam 

kelas. 

 

B.    Kemampuan Profesional 

9. Pengakuan dan penerima-

an terhadap tanggung 

jawab di luar sekolah. 

10. Menjalin hubungan ker-

jasama dalam sekolah. 

11. Menjalin hubungan dengan 

masyarakat. 

12. Mempunyai pandangan 

(wawasan) dan per-

tumbuhan jabatan. 

13. Pendayagunaan layanan-

layanan khusus yang ada. 

14. Memahami pola-pola 

pertumbuhan dan tingkah 

laku para siswa pada 

tingkat perkembangan yang 

beragam dan mengatasi 

secara baik setiap situasi 

yang muncul. 

15. Menunjukkan tingkah laku 

 

 

7 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

11 

 

12 

 

 

13 

 

14 

 

 

 

 

 

 

15 
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yang baik (normatif) 

C.    Kemampuan Personal 

16. Kondisi kesehatan dan 

ketahanan fisik, baik. 

17. Memiliki rasa humor. 

18. Memiliki kemampuan 

berbicara. 

19. Berpakaian rapi dan sopan. 

20. Selalu tepat waktu dalam 

menjalankan kewajiban. 

 

 

16 

 

17 

18 

 

19 

20 

 

Kepemimpinan A.  Kepala Madrasah sebagai 

Manajer 

1. Membuat perencanaan. 

2. Melakukan pengorgani-

sasian. 

3. Menyusun personalia de-

ngan baik. 

4. Melakukan pengarahan. 

5. Melakukan pengawasan. 

 

B.  Kepala Madrasah Sebagai 

Pemimpin 

6. Membangun visi dan 

strategi madrasah kearah 

kemajuan. 

7. Mengkomunikasikan visi 

dan strategi pada para 

wakil kepala madrasah, 

guru dan staf administrasi 

 

 

21, 22 

23, 24 

 

25, 26, 27 

 

28 

29 

 

 

 

30 

 

 

31, 32, 33 
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8. Sebagai wakil madrasah 

dalam beberapa pertemuan 

9. Sebagai mediator, 

komunikator dan integrator 

 

C.  Kepala Madrasah sebagai 

Pendidik 

10. Melakukan transfer nilai-

nilai mental, moral,  fisik, 

dan artistik.  

34 

 

35 

 

 

 

 

36, 37, 38, 39, 

40 

 
Supervisi Klinis 1. Supervisi dilaksanakan atas 

dasar inisiatif guru 

2. Terwujudnya hubungan 

kolegialitas 

3. Mendiskusikan rencana 

pembelajaran dan supervisi 

dengan kepala madrasah. 

4. Dilakukan tahap observasi 

5. Dilaksanakannya 

pertemuan balikan. 

41, 42, 43 

 

44, 45, 46 

 

47, 48, 49, 50, 

51, 52 

 

53, 54, 55, 56 

57, 58, 59, 60 

 

Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah angket yang 

disusun berdasar skala Likert. Pilihan jawaban angket terdiri dari lima pilihan, 

yaitu a, b, c, d, dan e. Untuk pernyataan ataupun pertanyaan yang positif dari 

jawaban a, b, c, d, dan e diberi skor 5, 4, 3, 2 dan 1. Sedangkan pernyataan atau 

pertanyaan negatif dari jawaban a, b, c, d, dan e diberi skor 1, 2, 3, 4, dan 5. 
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Instrumen tersebut digunakan untuk memperoleh data empiris dari masing-

masing variabel yang diteliti. 

Kemudian untuk mengetahui pengaruh X1 dengan X2 dengan 

menggunakan analisis jalur, serta untuk mencari pengaruh X1 dengan Y, dan X2  

dengan Y menggunakan teknik regresi sederhana. Sedangkan untuk mencari 

pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y menggunakan regresi 

ganda. Keberadaan X1, X2, dan Y akan dapat terlihat setelah angket yang 

disebarkan dikumpulkan kembali untuk dianalisis. 
 

3.5. Ujicoba Instrumen 

3.5.1. Uji Validitas 

Dalam mengungkap data dari variabel yang diteliti, instrumen penelitian 

ini disusun berdasarkan validitas internal dan validitas eksternal. Validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas dan kesahihan suatu alat 

(Arikunto, 1998:160). Alat pengumpul data dikategorikan valid jika dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang akan diteliti. Pemantapan validitas 

instrumen penelitian ini didasarkan pada teori-teori, konsep-konsep, dan logika-

logika yang dikembangkan dari kerangka teoritik, penarikan variabel, dan 

pemecahan variabel menjadi subvariabel dan indikator, sampai dengan 

penyusunan butir (Arikunto, 1998:161). 

Langkah-langkah operasional yang ditempuh dalam mempersiapkan 

instrumen mencakup dua tahap, yaitu : 1) menyusun rancangan butir instrumen 

secara maksimal dengan mengikuti langkah-langkah penyusunan instrumen yang 
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berdasarkan kerangka teori, dan 2) mengkonfirmasikan, mengkonsultasikan, dan 

mendapatkan pengarahan dari pembimbing. 

Tingkat validitas eksternal diuji melalui ujicoba (tryout) instrumen. Uji 

validitasnya menggunakan metode empirik. Subjek ujicoba ditentukan diluar 

anggota sampel, artinya subjek ujicoba gugur jika berperan sebagai responden 

penelitian. Jumlah subjek ujicoba ditetapkan sebanyak 30 orang guru  Madrasah 

Aliyah Negeri dan Swasta diluar anggota sampel yang ditentukan secara acak. 

Penetapan jumlah subjek ujicoba ini sesuai dengan saran Arikunto (1998:211), 

yakni subjek ujicoba paling tidak dilakukan kepada 20 orang, yakni suatu jumlah 

yang memungkinkan pelaksanaan dan analisisnya. 

Untuk mendapatkan instrumen yang valid dalam penelitian ini digunakan 

uji validitas instrumen dengan menggunakan rumus Korelasi Product Moment 

dari Karl Pearson (Sugiyono, 2002:148). Selanjutnya interpretasi terhadap 

koefisien korelasi antara skor butir item dan skor total, menurut Masrun (1979) 

yang dikutip Sugiyono (2002:106) dinyatakan valid jika memenuhi syarat 

minimal r = 0,3. Jadi kalau korelasi antara skor butir item dan skor total kurang 

dari 0,3 maka skor item dalam instrumen tersebut dinyatakan  tidak valid. 

Perhitungan uji validitas instrumen dengan menggunakan bantuan komputer 

subprogram SPSS 11.0. 

Berdasarkan pengujian validitas sesuai dengan lampiran 2, 4 dan 6 

diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 3.4. : Hasil Pengujian Validitas Variabel Kinerja Guru (Y) 

Variabel Item r hitung r tabel Keterangan 
Kinerja Guru (Y) 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0,7453 
0,7163 
0,6504 
0,5058 
0,4701 
0,4706 
0,4618 
0,5302 
0,3766 
0,5073 
0,6013 
0,7338 
0,4837 
0,4551 
0,4735 
0,4481 
0,5033 
-0.2899 
0,5543 
0,5292 

0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Tidak Valid 
Valid 
Valid 

 
Tabel 3.5. : Hasil Pengujian Validitas Variabel Kepemimpinan Kepala 

Madrasah  (X1) 

Variabel Item r hitung r tabel Keterangan 

Kepemimpinan 

Kepala Madrasah  

(X1) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0,5272 

0,4336 

0,5287 

0,6678 

0,6452 

0,5259 

0,3898 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

0,5530 

0,4294 

0,6383 

0,4342 

0,6632 

0,6624 

0,5200 

0,6681 

0,7838 

0,8119 

0,5809 

0,3878 

0,6666 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tabel 3.6. : Hasil Pengujian Validitas Variabel Supervisi Klinis  (X2) 

Variabel Item r hitung r tabel Keterangan 

Supervisi Klinis  

(X2) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

0,5974 

0,5213 

0,5222 

0,5196 

0,4731 

0,4440 

0,6374 

0,5418 

0,4829 

-0,2784 

0,5636 

0,6793 

0,5191 

0,4953 

0,4317 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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16 

17 

18 

19 

20 

0,6043 

0,3929 

0,4392 

0,4295 

0,5499 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Dari setiap item pertanyaan dihitung untuk memperoleh besaran korelasi 

(r hitung), kemudian dikorelasikan dengan tabel korelasi (r tabel). Item 

pertanyaan dinyatakan valid apabila besaran korelasi r hitung > r tabel. 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa :  

a) Pada variabel kinerja guru, dari 20 item pertanyaan yang diajukan yang tidak 

valid ada 1 item, karena r hitung < r tabel. 

b) Pada variabel kepemimpinan kepala madrasah, dari 20 item pertanyaan yang 

diajukan, semuanya valid. 

c) Pada variabel supervisi klinis, dari 20 item pertanyaan, ada 1 item yang tidak 

valid. 

Dalam penelitian ini peneliti tetap memasukkan butir-butir yang 

dianggap tidak valid, dengan pertimbangan bahwa 1) setiap pertanyaan mewakili 

indikator dari variabel, 2) jumlah sampel atau responden cukup banyak, yakni 

175 responden, 3) jumlah pertanyaan yang peneliti ajukan juga cukup banyak, 

yakni 20 soal untuk setiap variabel, dan 4) jumlah soal tidak valid sangat sedikit, 

yakni 1 item pertanyaan untuk variabel kinerja guru dan 1 item pertanyaan untuk 

supervisi klinis. Dari pertimbangan tersebut, peneliti berpendapat, tanpa 

dikeluarkannya soal yang tidak valid, tidak akan mengurangi tingkat 

kepercayaan hasil penelitian ini.  
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3.5.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas artinya cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data. Dengan demikian, berapakalipun digunakan hasilnya akan tetap 

sama (Arikunto, 1998:170). Pengertian ini mengandung arti bahwa instrumen 

yang memiliki karakteristik demikian cukup baik, sehingga mampu mengungkap 

data yang dapat dipercaya. Untuk mengetahui keandalan ini dilakukan uji 

reliabilitas. Uji reliabilitas ditempuh melalui metode reliabilitas internal, yaitu 

cara menganalisis data dari satu hasil pengetesan dari instrumen tersebut. Teknik 

mencari reliabilitas menggunakan formula Alpha dari Cronbach. Arikunto 

menyatakan bahwa rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen 

yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian. 

Penghitungan koefisien alpha dilakukan menggunakan bantuan komputer 

subprogram SPSS 11.0. Kriteria yang digunakan yaitu, apabila koefisiennya 

(r11)>r tabel (0.05; N=30) = 0,361, maka butir instrumen dianggap reliabel dan 

dapat digunakan untuk pengambilan data. Kriteria ini sesuai pendapat Thorndike 

dan Hagen (dalam Fernandes, 1984) yang menyatakan bahwa indeks 

keterandalan instrumen 0,5 diperbolehkan. Sebaliknya, jika koefisien alpha 

dihasilkan  oleh penghitungan menunjukkan angka negatif, maka instrumen tidak 

reliabel (Arikunto, 1998:177).  

Untuk menguji reliabilitas data, digunakan rumus Koefisien Alpha 

sebagai berikut : 

  k                ∑ S2 x 
α =              1 =   

 k – 1            S2tot 
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Keterangan : 

α = Koefisien reliabilitas Alpha 

k = Banyaknya item soal 

S2x = Varian butir soal 

S2 tot = Varian skor total 

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan instrumen reliabel adalah 

apabila koefisien reliabilitas memberikan nilai α > 0,60. Pengujian reliabilitas 

ini, menggunakan bantuan paket program SPSS 11.0. Adapun hasil perhitungan 

reliabilitas adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.7. : Rangkuman Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel α hitung Standar α Keterangan 

Kinerja Guru 

Kepemimpinan Kepala Madrasah 

Supervisi Klinis 

0,8921 

0,9149 

0,8876 

0,6 

0,6 

0,6 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

 

Dari tabel pengujian diperoleh hasil yang menunjukkan α hitung > α 

standar (0,6) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah reliabel (Ghozali, 2001). Dengan demikian maka 

jelaslah bahwa variabel-variabel tersebut dapat digunakan untuk penelitian 

selanjutnya karena dapat diandalkan. Hasil lengkap uji validitas dan reliabilitas 

dapat dilihat pada lampiran 1,2, dan 3. 
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3.6. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional ditampilkan pada bagian ini agar tidak menimbulkan 

perbedaan pengertian ataupun kekurangjelasan makna  terhadap variabel-

variabel yang diteliti pada penelitian ini. 

a. Kinerja guru adalah perilaku nyata guru yang dapat diamati dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai guru mata pelajaran pada Madrasah Aliyah. 

Perilaku guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud, berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas pengelolaan pengajaran dan pengembangan profesi,  yang 

meliputi tiga kemampuan, yakni : 1) kemampuan menyelenggarakan 

pengajaran, 2) kemampuan profesional, dan 3)  kemampuan personal. 

b. Kepemimpinan kepala madrasah merupakan pola perilaku kepemimpinan 

kepala madrasah yang ditunjukkan kepada guru-guru dalam mempengaruhi 

dan mengarahkan guru untuk mencapai tujuan pendidikan. Kepemimpinan 

yang dimiliki oleh kepala madrasah sesuai dengan kompetensi 

profesionalnya, yakni sebagai manajer, sebagai pemimpin dan sebagai 

pendidik. 

c. Tindakan supervisi kilinis kepala madrasah merupakan suatu tindakan 

supervisi dari kepala madrasah sebagai seorang supervisor, yang difokuskan 

pada upaya peningkatan sistem pembelajaran yang baik dan sistematik dan 

memperkecil kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang nyata dengan 

tingkah laku mengajar yang ideal melalui observasi dan analisis data secara 

objektif. 
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3.7. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang diterapkan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu : 

(1) deskripsi data; (2) uji persyaratan analisis, dan (3) uji hipotesis. 

3.7.1. Deskripsi Data 

Deskripsi data merupakan langkah pendeskripsian data setiap variabel 

yang terkumpul dengan bantuan komputer subprogram SPSS 11.0. Hasil dari 

tahapan ini diperoleh harga rerata (M), simpangan baku (SB), Modus (Mo) dan 

Median (Me). Distribusi frekuensi dibuat dengan cara membuat kelas interval 

yang berpedoman pada Sturges (Sudjana, 1983). 

Untuk mengetahui tingkat kecenderungan variabel dilakukan 

pengkategorian tingkat kecenderungan menggunakan kriteria skor rerata ideal 

(Mi) dan skor simpangan baku ideal (Sbi) sehingga menghasilkan tingkat 

kecenderungan masing-masing variabel. 

Langkah berikutnya adalah dengan membuat analisis data masing-masing 

variabel, untuk mengukur frekuensi pada setiap variabel. Pengukuran frekuensi 

diambil dari distribusi frekuensi. Kemudian distribusi frekuensi dimasukkan 

dalam skor distribusi frekuensi pada masing-masing variabel. Rentangan skor 

yang peneliti buat adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.8. : Rentangan Skor dan Kriteria dari Distribusi Frekuensi  

Rentangan Skor Kriteria 

84 – 100 baik sekali 

68 – 83 baik 

52 – 67 cukup 

36 – 51 kurang 
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20 – 35 tidak baik 

 

Kriteria di atas peneliti maksudkan, apabila responden menjawab 

pertanyaan pada pilihan nilai terendah untuk masing-masing variabel, karena 

jumlahnya 20 (dua puluh) soal, maka nilai minimal yang diperoleh adalah 20. 

Mulai dari angka dua puluh sampai skor tertinggi 100, peneliti bagi menjadi lima 

kriteria sebagaimana di atas. 

3.7.2. Analisis Regresi 

Analisis regresi dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh memenuhi persyaratan untuk dianalisis menggunakan teknik yang 

direncanakan. Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu : mengetahui tingkat 

pengaruh dan signifikansi antara beberapa variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, maka digunakan 

analisis statistik korelasi dan regresi ganda. Sebelum melakukan analisis, data 

harus memenuhi persyaratan analisis. Untuk itu persyaratan analisis sekurang-

kurangnya memenuhi uji normalitas, uji homogenitas dan uji multikolonieritas. 

Persyaratan analisis yang akan peneliti gunakan dalam analisis regresi 

meliputi : 

3.7.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui kenormalan distribusi data. 

Uji normalitas dilakukan sebagai syarat pengujian hipotesis. Untuk penelitian 

digunakan uji normalitas data dengan menggunakan Shapiro Wilk dengan 

bantuan program SPSS. Toleransi yang digunakan adalah 5%. Suatu variable 
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dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 

toleransi kesalahan. 

 

3.7.2.2. Uji Homogenitas 

Salah satu persyaratan dalam teknik analisis korelasi adalah menguji 

homogenitas varians. Untuk menguji kesamaan atau homogenitas varians, 

dilakukan berdasarkan kelompok setiap varians variabel bebas, dengan 

menggunakan Uji Lavene (Santoso, 2000:103). Pengujian homogenitas varian 

skor variabel terikat untuk setiap nilai skor variabel bebas tertentu dengan Uji 

Lavene dilakukan berdasarkan kelompok setiap variasi nilai skor bebas. Uji 

Lavene untuk mengetahui homogenitas varian Y atas X1, dan Y atas X2. 

 

3.7.2.3. Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilakukan antara lain 

dengan melihat (1) nilai tolerance dan lawannya (2) Variance Inflantion Factor 

(VIF). Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 

1/tolerance). Nilai cuttof yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 

(Ghozali, 2005 : 91-92). 
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3.7.3. Uji Hipotesis 

Dalam menguji hipotesis penelitian ini digunakan beberapa rancangan 

teknik statistik konfirmasi (hasil hitung dengan tabel). Model yang digunakan, 

yaitu menempatkan kinerja guru sebagai variabel terikat, sedangkan 

kepemimpinan kepala madrasah dan supervisi klinis sebagai variabel bebas. 

Untuk mengetahui pengaruh antar variabel digunakan teknik regresi, 

yakni menggunakan regresi sederhana dan regresi ganda. Sedangkan untuk 

mengetahui pengaruh dan besarnya sumbangan setiap variabel bebas terhadap 

variabel terikat digunakan analisis regresi ganda, dengan kriteria F hitung > F 

tabel, dengan taraf signifikansi 0.05, dengan formula persamaan garis regresi. 

Analisisnya menggunakan bantuan komputer program SPSS 11.0. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Data 

Penelitian dilaksanakan terhadap guru Madrasah Aliyah Negeri dan 

Swasta se-Kabupaten Cilacap. Jumlah Madrasah Aliyah se-Kabupaten Cilacap 

ada 13 Madrasah Aliyah dengan jumlah guru 313 orang. Dari populasi guru 313 

orang diambil sampel penelitian, yakni 175 guru. Data penelitian diperoleh 

dengan menyebar angket kepada guru-guru dari awal bulan Agustus sampai 

akhir Agustus 2007. 

Data yang diperoleh melalui penyebaran angket kepada para guru 

Madrasah Aliyah, kemudian disusun distribusi frekuensinya. Penyusunan 

tersebut melalui langkah-langkah sebagai berikut (1) menentukan jumlah kelas 

interval, (2) menghitung range dengan cara mengurangi skor tertinggi dan 

terendah, (3) menentukan interval kelas dengan cara membagi range dengan 

jumlah kelas (4) menentukan kelas berdasarkan batas bawah dan batas atas, (5) 

mencari frekuensi banyaknya responden yang masuk pada tiap-tiap kelas interval 

tertentu. 

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, disusun distribusi, histogram, dan 

penentuan tingkat kriteria kepemimpinan kepala madrasah, supervisi klinis dan 

kinerja guru Madrasah Aliyah. Untuk mempermudah analisis statistik deskriptif, 

digunakan komputer program SPSS 11.0. 
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Pendeskripsian data masing-masing responden (guru Madrasah Aliyah) 

se-Kabupaten Cilacap dapat dilihat dalam tabel 4.1. berikut : 

Tabel 4.1. Analisis Statistik Deskriptif untuk Tiap Responden 

 Kinerja Guru 

MA (Y) 

Kepemimpinan 

Kepala MA (X1) 

Supervisi 

Klinis (X2) 

N 175 175 175

Mean 81.59 79.62 79.37

Median 81.10 79.30 79.00

Mode 80 80 75

Std. Deviation 7.230 6.637 6.533

Variance 52.278 44.052 42.683

Range 33 35 31

Minimum 66 63 66

Maksimum 99 98 97

Jumlah 14278 13934 13890

 

Pada tabel 4.1. dapat dilihat bahwa variabel kinerja guru Madrasah 

Aliyah mempunyai nilai rata-rata (mean) paling tinggi, yaitu 81.59 disusul 

variabel kepemimpinan kepala Madrasah Aliyah dengan mean 79.62 dan 

terendah yakni variabel supervisi klinis  79.37. Demikian juga rentangan nilai 

(range), variabel kepemimpinan kepala madrasah, mempunyai rentangan nilai 

yang paling panjang, yaitu 35 (nilai minimum 63 dan nilai maksimum 98). 

Variabel kinerja guru MA mempunyai rentangan 33 (minimum 66 dan 

maksimum 99). Supervisi klinis mempunyai rentangan nilai 31 (minimum 66 

dan maksimum 97). 
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4.1.1. Kinerja Guru 

Analisis data variabel kinerja guru menunjukkan bahwa distribusi skor 

rentangan datanya adalah 66-99 dengan frekuensi untuk setiap kelas seperti 

terlihat dalam tabel 4.2. berikut : 

Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Kinerja Guru 

KINERJA

1 .6 .6 .6
2 1.1 1.1 1.7
2 1.1 1.1 2.9
2 1.1 1.1 4.0
3 1.7 1.7 5.7
3 1.7 1.7 7.4
5 2.9 2.9 10.3
7 4.0 4.0 14.3
8 4.6 4.6 18.9
9 5.1 5.1 24.0
9 5.1 5.1 29.1
9 5.1 5.1 34.3

10 5.7 5.7 40.0
11 6.3 6.3 46.3
11 6.3 6.3 52.6
10 5.7 5.7 58.3

9 5.1 5.1 63.4
8 4.6 4.6 68.0
7 4.0 4.0 72.0
7 4.0 4.0 76.0
8 4.6 4.6 80.6
7 4.0 4.0 84.6
6 3.4 3.4 88.0
5 2.9 2.9 90.9
4 2.3 2.3 93.1
4 2.3 2.3 95.4
3 1.7 1.7 97.1
2 1.1 1.1 98.3
2 1.1 1.1 99.4
1 .6 .6 100.0

175 100.0 100.0

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
78
79
80
81
82
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
96
97
99
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Untuk mengklasifikasikan kinerja guru dibagi dalam lima kelas dan 

dimasukkan dalam lima kriteria seperti dijelaskan dalam tabel 4.3. berikut : 

 

Tabel 4.3. Skor Distribusi Frekuensi Kinerja Guru MA 

Rentangan skor Frekuensi (f) Persentase (%) Kriteria 

84 - 100 

68 – 83 

52 – 67 

36 - 51 

20 – 35 

73

99

3

0

0

41.7 

56.6 

1.7 

0 

0 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Tidak Baik 

Jumlah 175 100.0 

 

Dilihat dari rentangan skor kinerja guru, skor terbanyak pada rentangan 

84 – 100, yaitu sebanyak 41.7% dengan kriteria baik sekali, kemudian disusul 

pada rentangan 68 – 83, sebesar 56.6% dengan kriteria baik, dan rentangan 52 – 

67, sebesar 1.7% dengan criteria cukup. Sedangkan untuk kriteria, kurang, dan 

tidak baik, tidak ada atau 0%.  Pada variabel kinerja guru Madrasah Aliyah ini, 

peneliti menggunakan indikator kinerja guru yang meliputi tiga kemampuan, 

yakni : 1) kemampuan menyelenggarakan pengajaran, 2) kemampuan 

profesional, dan 3) kemampuan personal. Masing-masing indikator dijabarkan 

dalam sub indikator, sebagaimana tertera dalam tabel 3.3. 

4.1.2. Kepemimpinan Kepala Madrasah 

Analisis data variabel persepsi guru tentang kepemimpinan kepala 

madrasah menunjukkan bahwa distribusi skor rentangan data adalah 65 –100 

dengan frekuensi untuk setiap kelas seperti terlihat dalam tabel 4.4. berikut : 
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Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Kepemimpinan Kepala Madrasah 

KEPEMP

1 .6 .6 .6
2 1.1 1.1 1.7
1 .6 .6 2.3
5 2.9 2.9 5.1

11 6.3 6.3 11.4
2 1.1 1.1 12.6
3 1.7 1.7 14.3
6 3.4 3.4 17.7
4 2.3 2.3 20.0

10 5.7 5.7 25.7
12 6.9 6.9 32.6
10 5.7 5.7 38.3
15 8.6 8.6 46.9

4 2.3 2.3 49.1
19 10.9 10.9 60.0

4 2.3 2.3 62.3
4 2.3 2.3 64.6
9 5.1 5.1 69.7
5 2.9 2.9 72.6

15 8.6 8.6 81.1
6 3.4 3.4 84.6
9 5.1 5.1 89.7
5 2.9 2.9 92.6
6 3.4 3.4 96.0
2 1.1 1.1 97.1
2 1.1 1.1 98.3
1 .6 .6 98.9
1 .6 .6 99.4
1 .6 .6 100.0

175 100.0 100.0

63
65
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
89
90
91
93
94
96
98
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
  

Untuk mengklasifikasikan kepemimpinan kepala Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Cilacap, rentangan skor data kepemimpinan kepala Madrasah Aliyah 

dalam lima kelas dan dimasukkan dalam lima kriteria seperti dijelaskan dalam 

tabel 4.5. berikut : 

 



 
 

 
81 

 
 
 

Tabel 4.5. Skor Distribusi Frekuensi Kepemimpinan Kepala Madarasah 

 
Rentangan skor Frekuensi (f) Persentase (%) Kriteria 

84 - 100 

68 – 83 

52 – 67 

36 - 51 

20 – 35 

53

118

4

0

0

30.3 

67.4 

2.3 

0 

0 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Tidak Baik 

Jumlah 175 100.0 

 

Dilihat dari rentangan skor kepemimpinan kepala Madrasah Aliyah, skor 

terbanyak pada rentangan 68-83, yaitu sebanyak 67.4% dengan kriteria baik. 

Artinya, 67.4% kepemimpinan kepala Madrasah Aliyah Kabupaten Cilacap 

sudah baik dan efektif. Sedangkan untuk kriteria baik sekali mendapatkan 

30.3%. 

Kepemimpinan kepala madrasah berjalan baik dan efektif, apabila kepala 

madrasah dapat menempatkan diri dan melaksanakan tugas pada tiga posisi 

utama, yakni 1) kepala madrasah sebagai manajer, 2) kepala madrasah sebagai 

pemimpin, dan 3) kepala madrasah sebagai pendidik. Dari tiga posisi tersebut, 

kepala madrasah hendaknya dapat  menjabarkan dan melaksanakan tugas-

tugasnya dengan baik. 

4.1.3. Supervisi Klinis 

Analisis data variabel persepsi guru terhadap supervisi klinis yang 

dilakukan oleh kepala Madrasah Aliyah, menunjukkan bahwa distribusi skor 

rentangan data adalah 66 – 97 dengan frekuensi untuk setiap kelas seperti terlihat 

dalam tabel 4.6. berikut : 
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Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Supervisi Klinis Kepala Madrasah 

SUPERVSI

4 2.3 2.3 2.3
2 1.1 1.1 3.4
3 1.7 1.7 5.1
8 4.6 4.6 9.7
5 2.9 2.9 12.6
2 1.1 1.1 13.7
9 5.1 5.1 18.9
3 1.7 1.7 20.6

19 10.9 10.9 31.4
5 2.9 2.9 34.3
9 5.1 5.1 39.4

14 8.0 8.0 47.4
9 5.1 5.1 52.6

16 9.1 9.1 61.7
3 1.7 1.7 63.4
6 3.4 3.4 66.9
7 4.0 4.0 70.9
7 4.0 4.0 74.9

15 8.6 8.6 83.4
4 2.3 2.3 85.7
6 3.4 3.4 89.1
5 2.9 2.9 92.0
3 1.7 1.7 93.7
4 2.3 2.3 96.0
1 .6 .6 96.6
2 1.1 1.1 97.7
1 .6 .6 98.3
1 .6 .6 98.9
2 1.1 1.1 100.0

175 100.0 100.0

66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
95
97
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Untuk mengklasifikasikan supervisi klinis kepala Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Cilacap, rentangan skor data supervisi klinis  kepala Madrasah 

Aliyah dalam lima kelas dan dimasukkan dalam lima kriteria seperti dijelaskan 

dalam tabel 4.7. berikut : 
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Tabel 4.7. Skor Distribusi Frekuensi Supervisi  Klinis Kepala Madarasah 

Rentangan skor Frekuensi (f) Persentase (%) Kriteria 

84 - 100 

68 – 83 

52 – 67 

36 - 51 

20 – 35 

51

118

6

0

0

29.1 

67.4 

3.5 

0 

0 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Tidak Baik 

Jumlah 175 100.0 

 

Dilihat dari rentangan skor supervisi kepala Madrasah Aliyah, skor 

terbanyak pada rentangan 68-83, yaitu sebanyak 67.4% dengan kriteria baik. 

Artinya, 67.4% supervisi klinis yang dilaksanakan oleh kepala Madrasah Aliyah 

Kabupaten Cilacap sudah  baik. Sementara untuk kriteria baik sekali hanya 

mendapatkan 29.1%, dan kriteria cukup sebanyak 3.5%. 

Supervisi klinis kepala madrasah berjalan baik dan efektif, apabila kepala 

madrasah melaksanakan lima indikator pelaksanaan supervisi klinis yang 

meliputi : 1) supervisi dilaksanakan atas dasar inisiatif guru, 2) terwujudnya 

pengaruh kolegialitas, 3) mendiskusikan rencana pembelajaran dan supervisi 

dengan kepala madrasah, 4) dilakukannya tahap observasi, dan 5) 

dilaksanakannya pertemuan balikan. 

 

4.2. Hasil Uji Persyaratan 

Sebagai persyaratan adanya analisis regresi yang digunakan untuk 

menguji hipotesis dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas, dan homogenitas, dan multikolinearitas  data. 
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4.2.1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui normal tidaknya 

distribusi penelitian masing-masing variabel. Uji normalitas pada data penelitian 

ini menggunakan uji normalitas Goodness of Fit dari Shapiro-Wilk. Hal ini 

karena data penelitian berskala ordinal (Santosa, 1993 : 311). Data dianalisis 

dengan bantuan komputer program SPSS 11.0. Dasar pengambilan keputusan 

berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih besar dari 0.05, maka data 

penelitian berdistribusi normal. Hasil uji normalitas data disajikan pada tabel 4.8. 

berikut ini. 

Tabel 4.8. Ringkasan Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel 
Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

Kepemimpinan (X1) 0.992 175 0.407 

Supervisi Klinis (X2) 0.988 175 0.141 

Kinerja Guru (Y) 0.986 175 0.089 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa data yang tersaji, untuk variabel 

kepemimpinan (X1) dan supervisi klinis (X2) adalah data normal, karena angka 

signifikansinya menunjukkan angka di atas 0.05. Sedangkan untuk variabel 

kinerja guru (Y) data dinyatakan tidak normal, karena angka signifikansinya 

berada di bawah 0.05. 

 
4.2.2. Uji Homogenitas Data 

Uji homogenitas varians bertujuan untuk menguji kesamaan atau 

homogenitas varians, dilakukan berdasarkan kelompok setiap varians variabel 
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bebas, dengan menggunakan Uji Lavene (Santoso, 2000:103). Pengujian 

homogenitas varian skor variabel terikat untuk setiap nilai skor variabel bebas 

tertentu dengan Uji Lavene dilakukan berdasarkan kelompok setiap variasi nilai 

skor bebas. Uji Lavene untuk mengetahui homogenitas varian Y atas X1, dan Y 

atas X2. 

Tabel 4.9.  Hasil Uji Homogenitas Data Y atas X1 

Test of Homogeneity of Variances

KINERJA

1.477 28 146 .073

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
 
 
Tabel 4.10. Hasil Uji Homogenitas Data Y atas X2 

 
Test of Homogeneity of Variances

KINERJA

1.769 28 146 .016

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
 

 
Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tabel 4.9. dan 4.10. di atas dapat 

diketahui bahwa Lavene Test hitung untuk variabel Y atas X1 adalah 1.477 dan 

1.769 dengan nilai probabilitas 0.73 untuk variabel Y atas X1 dan 0.016 untuk 

variabel Y atas X2. Karena nilai probabilitas < dari 0.05, maka Ho ditolak. 

Dengan demikian data-data tersebut tidak homogen.  

4.2.3. Uji Multikolinieritas Data 

Uji multikolinieritas  bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang 
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baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, adapun hasil 

uji multikolinieritas seperti pada table berikut ini. 

Tabel 4.11.  Hasil Uji Multikolinieritas 
 

Coefficientsa

3.500 1.222 2.863 .005
.619 .048 .635 12.785 .000 .093 10.735
.356 .050 .356 7.157 .000 .093 10.735

(Constant)
KEPEMP
SUPERVS

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: KINERJAa. 
 

 
Berdasarkan tabel 4.11. di atas, dapat dilihat bahwa dari angka tolerance 

terdapat variabel independen (kepemimpinan kepala madrasah dan supervisi 

klinis) yang mempunyai nilai tolerance kurang dari 10% atau memiliki nilai 

Variance Inflantion Factor (VIF) yang lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan 

dalam model regresi terjadi multikolinieritas. 

 

4.3. Pengujian Hipotesis 

Tujuan dari analisis data adalah untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu 

pengaruh kepemimpinan kepala madrasah dan supervisi klinis terhadap kinerja 

guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Cilacap. Seperti sudah dijelaskan pada bab 

3, ada 4 (empat) hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini. Hipotesis 1 akan 

diuji dengan menggunakan analisis jalur, hipotesis 2 dan 3 akan diuji dengan 

analisis regresi sederhana, sedangkan hipotesis keempat diuji dengan analisis 

regresi ganda. 

Pengujian terhadap hipotesis pertama untuk mengetahui “apakah ada 

hubungan atau korelasi antara variabel kepemimpinan (X1) dengan supervisi 
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klinis (X2). Untuk melihat apakah terdapat hubungan variabel X1 dengan X2, 

peneliti sajikan dalam matrik berikut ini : 

Tabel  4.12. : Matrik Korelasi antar Variabel 

Correlations

1 .974** .961**
. .000 .000

175 175 175
.974** 1 .952**
.000 . .000
175 175 175
.961** .952** 1
.000 .000 .
175 175 175

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

KINERJA

KEPEMP

SUPERVSI

KINERJA KEPEMP SUPERVSI

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

 
Untuk menafsir angka-angka tersebut, digunakan kriteria sebagai berikut 

: 

 0 – 0.25 : Korelasi sangat lemah 

 > 0.25 – 0.5 : Korelasi cukup 

 > 0.5 – 0.75 : Korelasi kuat 

 > 0.75 – 1 : Korelasi sangat kuat 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh angka korelasi antara variabel 

kepemimpinan dengan supervisi terdapat korelasi sebesar 0.952. Angka ini 

menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara kepemimpinan dan supervisi 

klinis. Begitu pula variabel kinerja dengan kepemimpinan (0.974) dan kinerja 

dengan supervisi klinis sebesar 0.961. 

Pengujian terhadap hipotesis kedua adalah “tidak ada pengaruh 

kepemimpinan  kepala madrasah terhadap kinerja guru Madrasah Aliyah.”, 
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untuk membuktikan hipotesis tersebut, maka diperlukan langkah-langkah berikut 

: 

Tabel 4.13. Coefficient (a) 
 

Coefficientsa

5.002 3.106 1.610 .109
.962 .039 .883 24.739 .000 .883 .883 .883

(Constant
KEPEMIM

Mode
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations

Dependent Variable: KINERJAa. 
 

 

(1) Koefisien Regresi 

Ŷ = a + bX  

= 5.002 + 0.962X 

 

Tabel 4.14.  Anova (b) 
 

ANOVAb

7091.727 1 7091.727 612.011 .000a

2004.651 173 11.588
9096.377 174

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), KEPEMIMPa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

(2) Uji Signifikansi Koefisien Regresi 

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh skor F = 612.011 dan dk 

pembilang = 1, dan penyebut df = 173 dan 174, t.s 5% diperoleh skor di dalam 

tabel F sebesar 1,31. Ini berarti regresi signifikan. Uji koefisien regresi dengan 
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menggunakan skor sig 0,000 dan taraf signifikansi 5% ternyata sig. 0,000 < 0,05 

yang berarti arah regresi signifikan. 

Dalam tabel 4.13. terlihat bahwa skor t untuk variabel kepemimpinan 

sebesar 1.610 < t.s. 5% = 1,960 yang berarti bahwa kepemimpinan  kepala 

madrasah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru MA. 

 

(3) Uji linieritas arah regresi 

 

Gambar  4.1. Uji Linieritas arah regresi variabel Y atas X1 

KINERJA

KEPEMIMP

10090807060

100

90

80

70

60

Observed

Linear

 
 

Dari gambar tersebut terlihat bahwa residual mengelompok pada garis 

lurus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kepemimpinan 

kepala madrasah dan kinerja guru MA menunjukkan pengaruh linier. 

(4) Uji Koefisien Korelasi 

Tabel 4.15. Model Summary 

Model Summary

.883a .780 .778 3.404
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), KEPEMIMPa. 
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Tabel 4.15. menunjukkan skor R sebesar 0,883. Di dalam tabel r untuk 

t.s. 5% dan n = 175 diperoleh skor sebesar 0,148 , yang berarti bahwa r = 

0,883>t.s.5% = 0,148. Oleh karena itu Ho ditolak. 

 

(5) Indeks Diterminasi 

Di dalam tabel 4.15 menunjukkan skor R2 (R Square) sebesar 0,780, yang 

berarti bahwa 78,0% kinerja guru dipengaruhi oleh variabel kepemimpinan. 

Sedangkan sisanya sebesar 22,0% dipengaruhi oleh varibel lain. 

Pengujian terhadap hipotesis ketiga, yaitu “tidak ada pengaruh antara 

supervisi klinis terhadap kinerja guru Madrasah Aliyah”, yang dianalisis dengan 

regresi sederhana menggunakan program SPSS 11.0, menunjukkan : 
 

Tabel 4.16. Coefficient (a) 
Coefficientsa

3.715 3.100 1.198 .232
.981 .039 .887 25.203 .000 .887 .887 .887

(Constant)
SUPERVS

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations

Dependent Variable: KINERJAa. 
 

 
(1) Koefisien Regresi 

Ŷ = a + bX  

= 3,715 + 0,981X 

Tabel 4.17.  Anova (b) 
ANOVAb

7149.272 1 7149.272 635.212 .000a

1947.105 173 11.255
9096.377 174

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), SUPERVSIa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

 

(2) Uji Signifikansi Koefisien Regresi 
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Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh skor F = 635.212 dan dk 

pembilang = 173, dan penyebut = 174, t.s 5% diperoleh skor di dalam tabel F 

sebesar 1,31. Ini berarti  regresi signifikan. Uji koefisien regresi dengan 

menggunakan skor sig 0,000 dan taraf signifikansi 5% ternyata sig. 0,000<0,05 

yang berarti arah regresi signifikan. 

Dalam tabel 4.16. terlihat bahwa skor t untuk variabel supervisi klinis 

sebesar 1.198<t.s. 5% = 1,960 yang berarti bahwa supervisi klinis berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja guru MA. 

 
(3) Uji linieritas arah regresi 

 

Gambar  4.2. Uji Linieritas arah regresi variabel Y atas X2 
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Dari gambar tersebut juga terlihat bahwa residual mengelompok pada 

garis lurus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel supervisi klinis 

dan kinerja guru MA menunjukkan hubungan linier. 

 

(4) Uji Koefisien Korelasi 
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Tabel 4.18. Model Summary 

Model Summary

.887a .786 .785 3.355
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SUPERVSIa. 
 

 

Tabel 4.18. menunjukkan skor R sebesar 0,887. Di dalam tabel r untuk 

t.s. 5% dan n = 175 diperoleh skor sebesar 0,148, yang berarti  bahwa r = 

0,883>t.s.5% = 0,148 Oleh karena itu Ho ditolak. 

 

(5) Indeks Diterminasi 

Di dalam tabel 4.18 menunjukkan skor R2 (R Square) sebesar 0,786, yang 

berarti bahwa 78,6% kinerja guru dipengaruhi oleh variabel supervisi klinis. 

Sedangkan sisanya sebesar 21,4% dipengaruhi oleh varibel lain. 

Hipotesis keempat yaitu “tidak ada pengaruh yang signifikan dari 

kepemimpinan kepala madrasah dan supervisi klinis, dengan kinerja guru 

Madrasah Aliyah”, diuji dengan menggunakan analisis regresi ganda pada 

program SPSS 11.0. diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut : 

Tabel 4.19. Coefficients 

Coefficientsa

-2.335 2.691 -.868 .387
.511 .059 .469 8.622 .000 .883 .549 .254
.544 .060 .492 9.034 .000 .887 .567 .266

(Constant)
KEPEMIMP
SUPERVSI

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations

Dependent Variable: KINERJAa. 
 

(1) Koefisien regresi 
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Ŷ = bo + b1X1 + b2X2  

 = -2.335 + 0.511X1 + 0.544X2 

 

(2) Uji Signifikansi koefisien regresi 

Tabel 4.20. Anova (b) 

ANOVAb

7736.842 2 3868.421 489.409 .000a

1359.535 172 7.904
9096.377 174

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), SUPERVSI, KEPEMIMPa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

 

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh skor F = 489.409 dan dk 

pembilang = 172, dan penyebut = 174, t.s 5% diperoleh skor di dalam tabel F 

sebesar 1,31. Ini berarti arah regresi signifikan. Uji koefisien regresi dengan 

menggunakan skor sig 0,000 dan taraf signifikansi 5% ternyata sig. 0,000<0,05 

yang berarti arah regresi signifikan. 

Dalam tabel 4.19. terlihat bahwa skor t untuk variabel supervisi klinis 

sebesar -0,868<t.s. 5% = 1,960 yang berarti bahwa supervisi klinis berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja guru MA. 

(3) Uji Koefisien Korelasi 

Tabel 4.21. Model Summary (b) 

Model Summary b

.922a .851 .849 2.811
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SUPERVSI, KEPEMIMPa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
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Tabel 4.21 menunjukkan skor R sebesar 0,922. Di dalam tabel r untuk 

t.s 5% dan n = 175 diperoleh skor sebesar 0, 148 yang berarti bahwa r = 0,922 

> t.s 5% = 0, 148. Oleh karena itu Ho ditolak. 

 
(4) Indeks Diterminasi 

Di dalam tabel 4.21 menunjukkan skor R2 (Adjusted R square) sebesar 

0,849, yang berarti bahwa 84,9% kinerja guru MA secara bersama-sama 

dipengaruhi oleh variabel kepemimpinan kepala madrasah dan supervisi klinis, 

sedangkan sisanya 15,1% dipengaruhi oleh variabel lain. 

 

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.4.1. Hubungan Kepemimpinan dengan Supervisi Klinis 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara 

kepemimpinan kepala madrasah dengan supervisi klinis. Diantara kedua variabel 

bebas ini memang terdapat hubungan yang sangat kuat. Karena dari hasil 

perhitungan yang diolah dengan menggunakan SPSS 11.0, diperoleh angka 

korelasi antara variabel kepemimpinan dengan supervisi klinis sebesar 0.952. 

Angka ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara kepemimpinan dan 

supervisi klinis. Kekuatan hubungan ini menunjukkan bahwa, tatkala 

kepemimpinan memiliki fungsi yang baik, dalam arti kepala madrasah 

menjalankan fungsinya dengan baik, maka aktifitas supervisi klinis yang 

dilaksanakan oleh kepala madrasah juga dilakukan dengan baik. Sebaliknya, 

manakala kepemimpinan tidak dilakukan secara profesional dan proporsional, 
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maka pada umumnya aktifitas supervisi klinis juga kurang banyak dilakukan 

oleh kepala madrasah. 

 
4.4.2. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah Terhadap Kinerja 

Guru Madrasah Aliyah 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

antara kepemimpinan kepala madrasah dengan kinerja guru Madrasah Aliyah 

dengan koefisien korelasi (r1y) sebesar = 0,962 dan koefisien determinasi r2 x 

100% = 78,0%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa efektif tidaknya 

kepemimpinan kepala madrasah akan menentukan tinggi rendahnya kinerja guru 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Cilacap sebesar 78,0%, dan selebihnya diikuti 

faktor-faktor lain hingga mencapai 100%. Dengan kata lain, semakin tinggi 

keefektifan kepemimpinan kepala madrasah, maka semakin tinggi pula kinerja 

guru, dan sebaliknya semakin rendah keefektifan kepemimpinan kepala 

madrasah, semakin rendah pula kinerja guru madrasah tersebut. 

Dari hasil penelitian di atas terlihat bahwa kepemimpinan kepala 

madrasah di Kabupaten Cilacap umumnya baik  dengan skor 68-83 dengan 

prosentase 67.4%, kriteria baik sekali skor 84-100 dengan prosentase 30.3%, dan 

kriteria cukup dengan rentangan skor 52 - 67, sebanyak 2.3%. Hal ini 

menunjukkan bahwa masing-masing kepala madrasah telah dapat menerapkan 

kepemimpinan dengan baik. 
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4.4.3. Pengaruh  Supervisi Klinis Terhadap Kinerja Guru 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

antara tindakan supervisi klinis yang dilakukan oleh kepala madrasah dengan 

kinerja guru Madrasah Aliyah dengan koefisien korelasi (r1y) sebesar = 0,981 

dan koefisien determinasi r2 x 100% = 78,6%. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa efektif tidaknya tindakan supervisi klinis yang dilakukan kepala madrasah 

akan menentukan tinggi rendahnya kinerja guru Madrasah Aliyah di Kabupaten 

Cilacap sebesar 78,6%, dan selebihnya diikuti faktor-faktor lain hingga 

mencapai 100%. Dengan kata lain, semakin tinggi atau seringnya dilakukan 

supervisi klinis, maka semakin tinggi pula kinerja guru, dan sebaliknya semakin 

rendah atau jarang dilakukan supervisi klinis, maka semakin rendah pula kinerja 

guru Madrasah Aliyah tersebut. 

Dari hasil penelitian di atas terlihat bahwa supervisi klinis yang 

dilakukan oleh kepala madrasah Aliyah di Kabupaten Cilacap umumnya baik 

(efektif) dengan skor 68-83 dengan prosentase 67,4%, dan skor 84-100 dengan 

prosentase 29,1%, selebihnya kriteria cukup sebanyak 3.5%. Hal ini 

menunjukkan bahwa masing-masing kepala madrasah telah cukup atau sering 

melaksanakan supervisi klinis terhadap para guru yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

 

4.4.4. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Supervisi Klinis 
Terhadap Kinerja Guru Madrasah Aliyah 

 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa guru 

MA di Kabupaten Cilacap menunjukkan kecenderungan melaksanakan 
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kinerjanya dengan baik. Hal ini terbukti dari jawaban responden yang 

menyatakan baik sekali sebanyak 73 (41,7%), dan baik 99 responden (56,6%), 

selebihnya kriteria cukup sebanyak 1.7%. Sementara untuk rentangan kategori 

kurang dan tidak baik tidak ada (0%). 

Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pengaruh antara 

kepemimpinan kepala madrasah dan supervisi klinis secara bersama-sama 

terhadap kinerja guru Madrasah Aliyah sebesar 85,1%. 

Dalam penelitian ini hanya kepemimpinan kepala Madrasah Aliyah dan 

supervisi klinis kepala madrasah di Kabupaten Cilacap yang dijadikan bahan 

bagi peneliti untuk mengukur kontribusi atau pengaruh terhadap kinerja guru 

Madrasah Aliyah. Dengan demikian, masih banyak fator yang mempengaruhi 

kinerja guru MA dalam melaksanakan tugas dan pengabdiannya. Disamping itu, 

data yang diperoleh oleh peneliti setelah melakukan penelitian, ternyata setelah 

diolah dengan menggunakan program SPSS 11.0, data untuk variabel kinerja 

guru Madrasah Aliyah tidak normal. Begitu pula ada korelasi yang tinggi antara 

variabel kepemimpinan dan supervisi klinis, serta data tidak homogen. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

kepemimpinan kepala madrasah dan supervisi klinis terhadap kinerja guru 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Cilacap, temuan penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Bahwa ada hubungan antara kepemimpinan kepala Madrasah Aliyah dengan 

tindakan supevisi klinis yang dilakukan oleh kepala Madarash Aliyah di 

Kabupaten Cilacap. Berdasarkan perhitungan, diperoleh angka sebesar 0.952. 

Angka ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara kepemimpinan 

dan supervisi klinis. 

2. Pengaruh kepemimpinan kepala Madrasah Aliyah terhadap kinerja guru MA 

se-Kabupaten  Cilacap pada umumnya baik dengan skor 68-83 sebanyak 

67.4%, kategori baik sekali (efektif) dengan skor 84-100 sebanyak 30.3%, 

dan skor 52-67 sebanyak 2.3%, dengan kategori cukup. Antara persepsi 

tentang kepemimpinan kepala MA dengan kinerja guru MA se-Kabupaten 

Cilacap terdapat pengaruh positip dan signifikan dengan koefisien korelasi 

sebesar 0,962. 

3. Supervisi klinis yang dilakukan oleh kepala Madrasah Aliyah terhadap para 

guru di lingkungannya pada umumnya juga baik dengan skor 68-83 sebanyak 

67.4%, skor 84-100 dengan kriteria baik sekali (efektif) sebanyak 29.1%, dan 
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skor 52 – 67 dengan kriteria cukup sebanyak 3.5%. Tindakan supervisi klinis 

kepala madrasah dengan kinerja guru MA se-Kabupaten Cilacap terdapat 

pengaruh positip dan signifikan dengan koefisien korelasi sebesar 0,981. 

4. Kinerja guru Madrasah Aliyah  di Kabupaten Cilacap menunjukkan kategori 

baik sekali (efektif) dengan skor 84-100, sebanyak 41,7%, dan skor 68-83 

sebanyak 56.6% dengan kriteria baik, dan skor 52-67 mendapatkan 1.7%. 

Antara  kepemimpinan kepala madrasah, supervisi klinis, dan kinerja guru 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Cilacap terdapat pengaruh positip dan 

signifikan dengan koefisien  korelasi berganda R = 0,922 dengan  regresi 

sebesar 84,9%. 

 
5.2. Saran 

Berdasarkan temuan hasil penelitian tentang pengaruh kepemimpinan 

kepala madrasah dan supervisi klinis terhadap kinerja guru Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Cilacap ini, disarankan kepada para kepala madrasah, warga 

madrasah, guru dan peneliti lain sebagai berikut : 

1. Para kepala Madrasah Aliyah hendaknya terus meningkatkan 

kemampuannya untuk memberikan pengaruh yang efektif dengan guru, agar 

kinerjanya lebih meningkat. Dalam meningkatkan keefektifan pengaruh 

kepemimpinannya, kepala madrasah bisa dengan cara memberi teladan, 

meningkatkan perilaku dan sifat yang baik, meningkatkan kemampuan dan 

kemauan untuk melaksanakan tugas serta selalu memperhatikan kebutuhan 

bawahan. 
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2. Untuk meningkatkan kinerja guru, manajemen kepala madrasah hendaknya 

selalu ditingkatkan, sehingga tercipta komunikasi dan iklim madrasah yang 

kondusif. Disamping itu, tindakan supervisi klinis masih sangat perlu 

ditingkatkan, baik dari sisi kontinuitas maupun kualitas layanan supervisi. 

Karena dalam kenyataannya supervisi klinis banyak membantu guru dalam 

meningkatkan pembelajaran. 

3. Para guru Madrasah Aliyah hendaknya secara terus menerus meningkatkan 

kemampuannya agar dapat ditampakkan kinerja guru yang optimal. Supervisi 

klinis pada dasarnya bukanlah inisiatif dari kepala madrasah, melainkan 

inisiatif guru. Karenanya hendaknya para guru tidak segan-segan untuk 

meminta kepala madrasah melakukan supervisi klinis terhadap dirinya (para 

guru), agar terus meningkatkan pembelajarannya. 

4. Penelitian ini hanya mengambil dua variabel bebas, yakni kepemimpinan 

kepala madrasah dan supervisi klinis yang dilakukan oleh kepala madrasah. 

Masih banyak variabel-variabel lain yang mempengaruhi kinerja guru. Untuk 

itu, perlu ada penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kinerja para guru di Madrasah Aliyah, selain variabel yang 

telah diteliti ini. 
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ANGKET PENELITIAN 

 

I. KINERJA GURU 

Petunjuk pengisian : 

Jawablah dengan memberi tanda chek ( √ ) pada kolom yang sesuai dengan 

pilihan Bapak/Ibu. 

SL = Selalu,  SR = Sering,  KD = Kadang-kadang  JR = Jarang, TP = Tidak 

pernah. 

NO PERNYATAAN SL SR KD JR TP 

1. Setiap akan melaksanakan pembelajaran, saya 

rencanakan dan pelajari betul konsep materi, agar 

tidak salah 

     

2. Jika saya memberikan materi pelajaran, siswa 

selalu paham dengan pokok materi. 

     

3.  Saya selalu memotivasi murid untuk berkreasi, 

belajar mandiri, dan belajar di perpustakaan. 

     

4. Dalam melaksanakan tugas, saya percaya dan 

mantap terhadap kemampuan diri saya. 

     

5. Dalam mengajar, saya berusaha untuk meng-

gunakan media pembelajaran yang tersedia. 

     

6. Setiap melakukan pembelajaran, saya  mencatat 

kehadiran siswa dan peningkatan kemampuan 

belajarnya. 

     

7. Saya menjalin komunikasi yang baik dengan 

siswa. 

     

8. Jika ada murid yang terlambat, dan melanggar 

aturan madrasah, saya memberikan hukuman 

sesuai tata tertib madrasah. 

     

9. Kecuali mengajar di madrasah, saya juga ikut 

berpartisipasi dalam  kegiatan kemasyarakatan. 
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10. Dalam menjalankan tugas, saya berusaha bersikap 

ramah dan mengembangkan sikap kerjasama. 

     

11. Saya menyadari, bahwa untuk menjaga eksistensi 

madrasah, diperlukan hubungan antara personil 

madrasah dengan masyarakat. Karenanya, saya 

senantiasa menjalin hubungan dengan masyarakat. 

     

12. Saya senantiasa aktif mengadministrasi dan 

mengusulkan angka kredit dan kepangkatan guru. 

     

13. Saya tidak suka mendayagunakan sarana dan 

prasarana yang ada dalam madrasah, misalnya 

penggunaan LCD atau OHP untuk pembelajaran. 

     

14.  Sebagai guru, saya senantiasa memahami pola-

pola pertumbuhan murid yang beragam, dan ikut 

membantu masalah-masalah murid. 

     

15. Saya senantiasa tampil ramah, baik di hadapan 

siswa, maupun warga madrasah lainnya. 

     

16. Profesi guru membutuhkan kebugaran fisik. 

Karenanya saya senantiasa berolah raga 

memeriksakan kondisi kesehatan saya ke dokter 

atau rumah sakit. 

     

17. Saya senantiasa membuat joke-joke (humor – 

lucu) yang menarik, untuk menghibur teman guru 

maupun murid-murid. 

     

18.  Apakah Bapak/Ibu senantiasa belajar untuk 

meningkatkan kemampuan berbicara ? 

     

19 Saya senantisa berpakaian rapi dan sopan, baik 

dalam lingkungan madrasah maupun masyarakat. 

     

20. Tugas-tugas dapat saya selesaikan dengan 

sungguh-sungguh dan tepat waktu. 
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II. KEPEMIMPINAN 

 

NO PERNYATAAN SL SR KD JR TP 

21. Kepala madrasah senantiasa merumuskan 

program dan strategi pengembangan madrasah. 

     

22. Kepala madrasah juga selalu membuat 

perencanaan tugas sehari-hari. 

     

23. Perhatian kepala madrasah kepada guru maupun 

karyawan sangat baik, karena beliau menyadari 

bahwa SDM inilah yang akan secara bersama-

sama mengembangkan madrasah. 

     

24. Kepala madrasah senantiasa menfasilitasi dan 

mendorong seluruh guru dan karyawan untuk 

meningkatkan kualitas diri. 

     

25.  Jika dibutuhkan guru ataupun karyawan baru, 

kepala madrasah tidak melakukan seleksi bagi 

penerimaan guru dan karyawan. 

     

26. Kepala madrasah selalu berupaya untuk 

mengadakan pelatihan dan pengembangan SDM 

     

27. Saya merasa bahwa kepala madrasah telah 

menempatkan para guru sesuai dengan bidangnya.

     

28. Kepala madrasah senantiasa memberi perintah, 

tanpa disertai pemberian teladan kepada para guru 

     

29. Saya merasa nyaman dalam melaksanakan tugas 

sebagai guru, karena merasakan kepedulian dan 

ketulusan kepala madrasah. 

     

30. Saya merasa, kepala madrasah memiliki prinsip 

yang kuat dalam membangun visi dan strategi 

madrasah kearah kemajuan. 

     

31. Visi dan misi serta strategi tersebut selalu      
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dikomunikasikan  oleh kepala madrasah kepada 

seluruh warga madrasah. 

32. Saya mendukung setiap program kepala 

madrasah. 

     

33. Saya merasa bahwa kepala madrasah dalam 

membuat berbagai kebijakan dilakukan sendiri, 

tidak melibatkan guru. 

     

34. Jika tidak ada kegiatan lain, kepala madrasah 

selalu menghadiri undangan rapat dan kegiatan 

kedinasan di luar madrasah. 

     

35. Saya merasa, kepala madrasah memahami, dan 

mengetahui kesulitan saya dalam melaksanakan 

tugas. 

     

36. Penampilan sehari-harinya, kepala madrasah bila 

diajak bicara, ia mendengar dengan hati-hati dan 

penuh perhatian tanpa menoleh kepada orang lain. 

     

37. Kepala madrasah senantiasa konsisten antara kata 

dan perbuatan. 

     

38. Saya merasa betul, bahwa kepala madrasah telah 

bertindak jujur, penuh pengertian dan kasih 

sayang kepada saya selaku guru. 

     

39. Kepala madrasah sering tidak konsisten dan 

mengingkari janji bila berjanji. 

     

40. Kepala madrsah saya, selalu tampil prima dalam 

setiap kesempatan, baik dari sisi berpakaian, dan 

sebagainya. 
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III. SUPERVISI KLINIS 

 

NO. PERNTAYAAN/PERTANYAAN SL SR KD JR TP 

41. Pernahkah Bapak/Ibu merasakan ada 

kelemahan/kekurangan tatkala melaksanakan 

proses pembelajaran ? 

     

42. Jika Bapak/Ibu merasakan hal di atas, apakah 

senantiasa meminta kepala madrasah untuk 

mensupervisi KBM Bapak/Ibu ? 

     

43. Jika kepala madrasah akan melakukan supervisi, 

apakah rencana jadwal supervisi direncanakan 

bersama dengan Bapak/Ibu ? 

     

44. Apakah Bapak/Ibu senantiasa merasakan bahwa 

kepala madrasah merupakan mitra kerja (bukan 

sekedar atasan) untuk meningkatkan proses 

pembelajaran ? 

     

45. Apakah kepala madrasah senantiasa mau 

menerima guru yang menyampaikan masalah yang 

dihadapi dalam tugas mengajar ? 

     

46. Pernahkah kepala madrasah sekedar menyalahkan 

Bapak/Ibu tatkala terjadi kekurangan dan 

kesalahan yang Bapak/Ibu lakukan ? 

     

47. Dalam setiap semester, apakah Bapak/Ibu 

senantiasa membuat rencana dan persiapan 

pembelajaran ? 

     

48. Apakah rencana pembelajaran yang telah 

Bapak/Ibu buat, dimintakan kepada kepala 

madrasah untuk mengoreksinya ? 

     

49 Pernahkah Bapak/Ibu membicarakan atau 

mengkonsultasikan jenis ketrampilan atau metode 
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yang tepat untuk suatu pokok bahasan dalam 

pembelajaran kepada kepala madrasah ? 

50 Pernahkah rencana pembelajaran yang telah 

Bapak/Ibu susun, dikembalikan lagi oleh kepala 

madrasah untuk diperbaiki ? 

     

51 Apakah Bapak/Ibu senantiasa melakukan 

kreativitas untuk mengembangkan instrumen 

pembelajaran ? 

     

52 Apakah Bapak/Ibu diberi kesempatan oleh kepala 

madrasah untuk menyepakati instrumen supervisi 

yang dilakukan oleh kepala madrasah ?  

     

53 Apakah dalam melaksanakan supervisi, kepala 

madrasah masuk ke kelas bersama Bapak/Ibu ? 

     

54 Pada waktu kepala madrasah masuk kelas, apakah 

Bapak/Ibu menjelaskan tujuan kedatangan kepala 

madrasah kepada murid-murid ? 

     

55 Pernahkah Bapak/Ibu membiarkan kepala 

madrasah mencari tempat duduk sendiri dalam 

kelas pada waktu melakukan supervisi ? 

     

56 Tatkala melakukan supervisi di kelas, apakah 

kepala madrasah melakukan observasi tentang 

penampilan mengajar Bapak/Ibu, dengan 

menggunakan format yang telah disepakati 

sebelumnya ? 

     

57 Setelah supervisi, kepala madrasah tidak pernah  

mengajak Bapak/Ibu untuk mendiskusikan hasil 

supervisi yang telah dilakukannya.  

     

58 Selesai melakukan supervisi, apakah kepala 

madrasah memberikan masukan untuk perbaikan 

dengan suasana santai ? 
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59 Apakah Bapak/Ibu senatiasa diajak oleh kepala 

madrasah untuk secara bersama-sama 

menyimpulkan hasil supervisi yang telah 

dilakukannya ? 

     

60 Apakah kepala madrasah tidak pernah 

menindaklanjuti hasil-hasil dan perbaikan 

supervisi yang telah Bapak/Ibu lakukan ? 
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LAMPIRAN : 8 
 

DESKRIPSI DAN UJI NORMALITAS DATA 

 

Frequencies 

Statistics

175 175 175
0 0 0

81.59 80.18 79.97
.547 .561 .546

81.00 80.00 80.00
80a 80 75

7.230 7.422 7.224
52.278 55.093 52.189

33 35 32
66 63 65
99 98 97

14278 14032 13995
72.00 70.00 70.00
75.00 74.00 73.20
76.00 75.00 75.00
78.00 75.80 75.00
79.40 78.00 78.00
81.00 80.00 80.00
84.00 82.00 82.00
86.00 85.00 85.00
87.00 85.00 85.00
88.00 87.00 87.00
91.00 90.40 90.00

Valid
Missing

N

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

10
20
25
30
40
50
60
70
75
80
90

Percentiles

KINERJA KEPEMPNN SUPERVSI

Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
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Histogram 
 

1. Kinerja Guru Madrasah Aliyah  
 

KINERJA

100.0
97.5

95.0
92.5

90.0
87.5

85.0
82.5

80.0
77.5

75.0
72.5

70.0
67.5

65.0

KINERJA
Fr

eq
ue

nc
y

40

30

20

10

0

Std. Dev = 7.23  
Mean = 81.6

N = 175.00

 
 

2. Kepemimpinan Kepala Madrasah Aliyah 
 

KEPEMPNN

97.5
95.0

92.5
90.0

87.5
85.0

82.5
80.0

77.5
75.0

72.5
70.0

67.5
65.0

62.5

KEPEMPNN

Fr
eq

ue
nc

y

30

20

10

0

Std. Dev = 7.42  
Mean = 80.2

N = 175.00
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3. Supervisi Klinis Kepala Madrasah Aliyah 
 
 

SUPERVSI

97.5
95.0

92.5
90.0

87.5
85.0

82.5
80.0

77.5
75.0

72.5
70.0

67.5
65.0

SUPERVSI
Fr

eq
ue

nc
y

30

20

10

0

Std. Dev = 7.22  
Mean = 80.0

N = 175.00

 
 

 



 

LAMPIRAN : 9 

DESKRIPSI DAN UJI MULTIKOLINEARITAS DATA 
 
1. Uji Multikolineritas Variabel X1 

Statistics

KEPEMP
175

0
80.18
80.00

80
7.422

55.093
.078
.184

-.632
.365

14032

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Sum

 
 
2. Uji Multikolineritas Variabel X2 

Statistics

SUPERVSI
175

0
79.97
80.00

75
7.224

52.189
.066
.184

-.685
.365

13995

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Sum

 
 
3. Uji Multikolineritas Variabel Y 

Statistics

KINERJA
175

0
81.59
81.00

80a

7.230
52.278

.081

.184
-.690
.365

14278

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Sum

Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
 

 


