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S A R I 
 

Irfan. 2007. Pengaruh Supervisi Kunjungan Kelas Oleh Kepala Sekolah dan Iklim 
Sekolah Terhadap Kinerja Guru di Empat SMP Negeri Sub MKKS Taman  
Kabupaten Pemalang. Tesis Program Studi Manajemen Pendidikan. 
Program Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbng : I. Prof. 
Dr.Tri Joko Raharjo, M. Pd, II. Dr. Basukiyatno, M.Pd 

 
Kata kunci: 
Supervisi, Iklim Sekolah, Kinerja 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh supervisi 
kunjungan kelas oleh kepala sekolah dan iklim sekolah terhadap kinerja guru 
dengan menggunakan pendekatan studi korelasioanal, populasinya adalah guru 
yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 4 (empat) SMP Negeri di 
Sub MKKS Taman Kabupaten Pemalang sebanyak 108 orang, dan sampel 
diambil secara random sampling sebanyak 108 orang. Variabel penelitian ini 
terdiri atas tiga variabel bebas yaitu: supervisi kunjungan kelas oleh kepala 
sekolah (X1) dan iklim sekolah (X2), serta satu variabel terikat yaitu: kinerja guru 
(Y). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat kuesioner berstruktur 
tertutup dan hasil dari pengumpulan data selanjutnya dianalisis menggunakan 
teknik analisis regresi sederhana dan regresi berganda (simultan) dengan bantuan 
SPSS Versi12. 
 Jawaban responden terhadap variabel supervisi kunjungan kelas oleh kepala 
sekolah (X1), iklim sekolah (X2), dan kinerja guru (Y) sebagian besar berkatebori 
baik. X1 memiliki pengaruh positif terhadap Y sebesar 55%, Variabel X2 
mempunyai pengaruh positif terhadap Y sebesar 41,5%, dan kedua variabel bebas 
tersebut secara bersama mempunyai pengaruh positif variabel terikat sebesar 
70,7%. Variabel  X1 dalam persamaan regresi berganda adalah 0,406 karena 
nilainya positif berarti peningkatan 1 satuan maka akan meningkatkan kinerja 
guru sebesar 0,406 satuan. Sedangkan variabel X2 dalam persamaan regsesi 
berganda adalah 0,605 hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan 
maka akan meningkatkan kinerja guru sebesar 0,605 satuan dan pengaruhnya 
signifikan. 

Kinerja guru merupakan faktor terpenting dalam memajukan mutu 
pendidikan, dari hasil penelitian ini diharapkan pihak-pihak yang berwenang dan 
masyarakat yang peduli terhadap pendidikan agar ikut terlibat serta berpartisipasi 
secara aktif dalam upaya meningkatkan kinerja guru, terutama melalui program 
peningkatan supervisi kunjungan kelas, program peningkatan iklim sekolah yang 
kondusif, dan program-program peningkatan kesejahteraan guru.  

Hasil penelitian ini hanya merupakan bagian dari upaya pengembangan 
pendidikan yang masih perlu ditindaklanjuti. Oleh karena itu, kepada pihak-pihak 
yang peduli terhadap perkembangan pendididkan berkenan mengadakan 
penelitian lanjutan untuk lebih mempertajam dalam mengkaji permasalahan-
permasalahan supervisi, iklim sekolah, dan kinerja guru.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan 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 negara.  

Pendidikan dalam hal ini mencakup proses pembelajaran, pengembangan 

potensi, pengembangan sikap dan keterampilan. Dengan kata lain bahwa 

pendidikan meliputi tiga aspek. Aspek kognitif, aspek psikomotor, dan aspek 

afektif. Ketiga aspek tersebut saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan karena 

tujuan pendidikan yang akan dicapai itu secara menyeluruh meliputi tiga aspek 

tersebut.  

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan tersebut di atas ada 

beberapa permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan yaitu : 

1) Masalah perluasan dan pemerataan pendidikan. Hal ini tampak pada rendahnya 

angka partisipasi kasar yang cukup tingi disebabkan rendahnya kemampuan 

masyarakat untuk mendapatkan kesempatan pendidikan dan terbatasnya daya 

tampung terutama di sekolah - sekolah negeri. 
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2) Masalah kualitas pendidikan yang diukur dari prosentase lulusan SMP yang 

memenuhi persyaratan masuk ke sekolah yang lebih tinggi (SMA/ SMK).  

3) Efektivitas dan efisiensi pendidikan yang masih perlu ditingkatkan. Sebagai 

indikator masih ada guru yang belum tepat waktu dalam mengajar, tujuan 

pembelajaran yang kurang tepat sasaran, pemakaian media yang belum maksimal. 

Oleh karena itu Direktorat Pendidikan Menengah (Depdikbud, 2003:3) telah 

merumuskan kebijakan yang diarahkan kepada tiga program sebagaimana 

permasalahan pendidikan di atas yaitu : 

1. Program perluasan dan pemerataan pendidikan menengah umum dilaksanakan 

antara lain melalui : penyusunan standarisasi sarana dan prasarana pendidikan, 

peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana baik yang ada didalam sekolah 

maupun di luar sekolah, pengadaan unit sekolah baru, penambahan ruang 

kelas belajar. Selain program–program yang bersifat fisik, upaya pemerataan 

kesempatan belajar dapat melalui penyediaan dan penyelenggaraan 

pendidikan alternatif bagi anak–anak yang berada didaerah terpencil, korban 

bencana alam, pengungsi dan sebagainya, serta memberikan beasiswa bagi 

yang kurang mampu dan berprestasi. 

2. Program peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah umum, 

diarahkan untuk meningkatkan mutu keluaran SMP melalui berbagai upaya 

antara lain : Penyempurnaan kurikulum dan sistem pengujian; peningkatan 

kulaitas proses pembelajaran kelas; peningkatan kompetensi guru; 

pengembangan model-model penyelenggaraan pendidikan SMP; pemberian 

bantuan dana operasioanl kepada sejumlah sekolah; peningkatan bakat dan 
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prestasi siswa; dan program penanggulangan penyimpangan perilaku siswa 

(Narkoba dan kenakalan remaja lainnya). 

3. Program peningkatan efektivitas dan efisiensi diarahkan untuk 

memberdayakan sekolah menengah pertama, melalui berbagai upaya antara 

lain : peningkatan kinerja Kepala Sekolah, peningkatan partisipasi keluarga 

dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, pemberdayaan/ 

revitalisasi berbagai organisasi yang ada seperti : MGMP, MKKS, Dewan 

Sekolah, Pemantapan penerapan School Based Management (SBM); 

pengembangan sistem akreditasi sekolah. (Depdiknas, 2002:3). 

Sejalan dengan pelaksanaan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang 

Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang memberikan perhatian yang 

cukup dalam bidang pendidikan. Pada prinsipnya otonomi daerah mengandung 

makna bahwa daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengurus dan 

mengatur daerahnya di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yang 

ditetapkan dalam undang–undang. Daerah memiliki kewenangan membuat 

kebijakan daerah guna memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan 

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, 

termasuk pendidikan mendapat prioritas utama dalam penentuan anggaran 

meskipun belum sebanding dengan tuntutan Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 

ayat 4 yang menyatakan bahwa Negara memprioritaskan pendidikan sekurang-

kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran 

dan pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggraan  

pendidikan nasional.  
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Rendahnya mutu pendidikan termasuk di jenjang sekolah menengah masih 

menjadi permasalahan utama bangsa dan negara kita. Salah satu indikasi sekolah 

yang memiliki keunggulan dan kompetitif adalah adanya tampilan sikap dan 

perilaku siswanya sesuai dengan norma yang berlaku dan adanya peningkatan 

prestasi belajar siswa yang salah satunya dapat dilihat dari prosentase kelulusan 

yang di atas standar nasional. 

 

 
Tabel    1 Prosentase Kelulusan/ Tidak Lulus 

SMP Negeri di Sub MKS Taman 
Tahun Pelajaran 2004/ 2005 

No Sekolah Juml. 
Siswa

Lulus Tidak Lulus 
Keterangan 
  

Jum. 
Siswa % Jum. 

Siswa % 

1 SMP 1 Taman 257 170 66.15 87 33.85   
2 SMP 2 Taman 329 308 93.62 21 6.38   
3 SMP 3 Taman 262 222 84.73 40 15.27   
4 SMP 4 Taman 182 133 73 49 27.22   
5 SMP 5 Taman 0 0 0 0 0 Blm ada kl III  
6 SMP 1 Petarukan 270 269 99.63 1 0.37   
7 SMP 2 Petarukan 260 246 94.8 14 5.2   
8 SMP 3 Petarukan 276 217 79.22 59 20.78   
9 SMP 4 Petarukan 220 184 83.64 36 16.36   

10 SMP 5 Petarukan 182 153 84.07 29 15.93   
  Jumlah 2404 1902  336    
  Rata-rata %   84.31  15.69   

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Pemalang 2005 
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Tabel  2   Prosentase Kelulusan/ Tidak Lulus 
SMP Negeri di Sub MKS Taman 

Tahun Pelajaran 2005 /2006 

No Sekolah Juml. 
Siswa 

Lulus Tidak Lulus 
Keterangan
  

Jum. 
Siswa % Jum. 

Siswa % 

1 SMP 1 Taman 271 235 86.72 36 13.28  
2 SMP 2 Taman 335 331 98.81 4 1.19  
3 SMP 3 Taman 261 219 83.91 42 16.09  
4 SMP 4 Taman 181 172 95.03 9 4.97  
5 SMP 5 Taman 166 160 96.39 6 3.61  
6 SMP 1 Petarukan 301 300 99.67 1 0.33  
7 SMP 2 Petarukan 266 254 95.49 12 4.51  
8 SMP 3 Petarukan 229 228 99.56 1 0.44  
9 SMP 4 Petarukan 296 273 92.23 23 7.77  

10 SMP 5 Petarukan 223 208 93.27 15 6.73  
  Jumlah 2529 2380  149   
  Rata-rata %     94.11  5.89  
                

              Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Pemalang 2006  

 

Dari tabel 1 dan tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa prosentase siswa 

yang lulus pada tahun pelajaran 2004/ 2005 untuk tingkat sub MKKS Taman 

sebesar 84.31% dan siswa yang tidak lulus sebesar 15.69%, serta pada tahun 

pelajaran 2005/ 2006 prosentase siswa yang lulus 94.11% dan yang tidak lulus 

5.89%. Sedangkan standar nasional mematok tingkat kelulusan sebesar 97% atau 

tingkat ketidak lulusan hanya 3%, dengan demikian berarti bahwa tingkat 

ketidaklulusan siswa SMP Negeri di sub MKS Taman Kabupaten Pemalang masih 

di bawah target nasional. Hal tersebut sebagai indikator bahwa mutu pendidikan 

di satuan pendidikan SMP, khususnya di empat  SMP Negeri  sub MKS Taman 

Kabupaten Pemalang perlu ditingkatkan lagi. Berkaitan dengan ini berbagai 

komponen pendidikan perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah kinerja guru yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini Karena kinerja merupakan hasil kerja 
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seseorang untuk  mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk upaya 

peningkatan mutu pendidikan. Itulah sebabnya peneliti ingin mengetahui seberapa 

besar pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pendidikan. Diduga semakin baik 

kinerja seseorang ( Guru ) akan semakin baik pula  hasil yang dicapainya. Begitu 

sebaliknya,semakin rendah kinerja seseorang (Guru ) semakin rendah pula hasil 

yang dicapainya.   

Guru sebagai ujung tombak pendidikan mempunyai peran yang dominan 

dalam peningkatan mutu pendidikan. Pernyataan tersebut tidaklah berlebihan 

karena guru merupakan orang yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran 

siswa di dalam kelas. Oleh karena itu, agar proses pembelajaran dapat berjalan 

secara efektif maka diperlukan guru-guru yang berkualitas. Untuk menuju 

peningkatan kualitas guru dapat ditempuh melalui berbagai cara, antara lain in 

service education dan in service trainning yang  berupa : pelatihan-pelatihan, loka 

karya, seminar, penelitian, studi lanjut  pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

dari diploma ke S1, dari S1 ke S2 dan seterusnya. Tidak dipungkiri bahwa upaya 

pemerintah dalam meningkatkan kinerja guru melalui program-program in service 

education dan in service trainning sudah cukup serius yang dibuktikan dengan 

anggaran yang cukup tinggi. Namun demikian hasilnya belum sebagaimana yang 

diharapkan, sebagian guru masih sulit untuk mengubah dan mengembangkan apa 

yang telah diperolehnya dari hasil mngikuti kegiatan in service education dan in 

service trainning, karena enggan mengimplementasikan dan cenderung kembali 

pada kebiasaan yang telah dilakukannya, seakan-akan kegiatan tersebut diikutinya 

sekedar untuk refreshing belaka.  
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Sesungguhnya peningkatan mutu pendidikan dapat dimulai dari hal-hal 

yang terkecil yang dilakukan oleh seorang guru, seperti dari kegiatan belajar–

mengajar di dalam kelas yang dilaksanakan tidak hanya sekedar menyampaikan 

informasi materi, tetapi harus memiliki tujuan yang hendak dicapai melalui proses 

pembelajaran yang dapat mengubah perilaku siswa, sehingga berbagai macam 

kegiatan yang dilakukan oleh guru tetap bermuara kepada perubahan perilaku 

siswa. Guru memiliki tugas mendidik, mengajar, dan membimbing siswa agar 

siswa berkembang sesuai dengan perkembangannya, memotivasi siswa untuk 

dapat menghadapi tantangan ke depan, memberikan keterampilan atau life skill 

sebagai bekal hidup dalam masyarakat.  

Peningkatan kualitas kinerja guru dimungkinkan dipengaruhi faktor dari 

dalam guru itu sendiri (internal) dan faktor lain dari luar (eksternal). Faktor 

internal yakni kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, 

motivasi, penguasan atas materi pelajaran, penguasaan guru atas metode 

pengajaran, dan kualitas pendidikan. Adapun faktor eksternal yakni sarana 

prasarana pendidikan, siswa, kurikulum,manajemen sekolah, kepemimpinan 

kepala sekolah , kompensasi, rekrutmen guru, status guru di masyarakat, 

dukungan masyarakat, dan dukungan pemerintah. Faktor sarana prasarana, siswa 

dan kurikulum hanya merupakan raw input dan instrumental input yang langsung 

dapat diberdayakan oleh guru dan kepala sekolah sehingga belum merupakan 

jaminan dapat meningkatkan kinerja guru.Untuk itu perlu pemahaman terhadap 

profesi guru  sebagai suatu pekerjaan, karena pekerjaan guru memiliki 

karakteristik tertentu yang membedakan dengan pekerjaan profesional yang lain, 
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antara lain: (1) Pekerjaan guru bersifat individualistis non kolaboratif artinya 

dalan melaksanakan tugas pengajarannya memiliki tanggung jawab secara 

individual, (2) Pekerjaan guru dilakukan dalam ruang terisolir dan menyerap 

seluruh waktu, (3) Pekerjaan guru kemungkinan terjadinya kontak akademis antar 

guru rendah, (4) Pekerjaan guru jarang  mendapat umpan balik, (5) Pekerjaan guru 

memerlukan waktu untuk mendukung waktu kerja di ruang kelas Zamroni (2003 : 

77). Pemahaman akan hakekat pekerjaan guru ini sangat penting sebagai landasan 

dalam mengembangkan program pembinaan guru agar guru mendapatkan umpan 

balik untuk meningkatkan kualitas kinerjanya.  

Menurut Bernandin & Russel (Gomes: 1997) menjelaskan bahwa faktor –

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru adalah kecenderungan seseorang 

yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan tingkah laku 

yang baik akan menghasilkan kinerja yang optimal. Sebaliknya seseorang yang 

tidak mempunyai pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan tingkah laku 

yang baik cenderung menghasilkan kinerja yang rendah, disamping itu orang yang 

sama dapat menghasilkan kinerja yang berbeda dalam situasi dan kondisi yang 

berbeda. Orang yang bekerja di suatu tempat dengan kondisi secara psikologis, 

sosial dan lingkungan fisik yang memungkinkan, maka orang itu cenderung akan 

menghasilkan kinerja yang optimal. Sebaliknya apabila seseorang bekerja pada 

situasi dan kondisi yang lain, baik secara psikologis, sosial dan lingkungan kerja 

yang tidak mendukung orang itu, maka cenderung melakukan pekerjaan yang 

tidak optimal. Sedangkan menurut Sutalaksana dkk (Samsoel M:1980) 

menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja guru dapat dibagi menjadi 
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dua yaitu kelompok diri dan kelompok situasional. Yang termasuk kelompok diri 

antara lain bakat, sifat, minat, usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, 

motivasi dan sebagainya. Faktor diri ini adalah bagian dari karyawan yang telah 

ada sebelum karyawan datang ke tempat kerjanya. Semua faktor yang ada dalam 

diri individu itu tidak mudah untuk diubah. Faktor situasional adalah faktor yang 

berasal dari luar kerja. Faktor ini dibedakan menjadi dua yaitu faktor fisik 

pekerjaan dan faktor sosial pekerjaan. Faktor situasional ini pada umumnya 

berada dalam kendali organisasi perusahaan, faktor ini dapat diubah atau diatur 

sesuai dengan keinginan pimpinan, karena termasuk dalam kewenangannya. 

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja guru adalah antara lain Supervisi 

Kunjungan kelas yang belum dilakukan secara efetif termasuk tindak lanjut dalam 

pemberian bantuan dan perbaikan dalam proses pembelajaran yang dilakukan 

guru pada masing – masing sekolah sehingga berdampak pada peningkatan mutu 

pendidikan yang masih rendah. Iklim sekolah yang kurang kondusif juga dapat 

menjadi penyebab kinerja guru rendah dan berdampak pada peningkatan mutu 

yang rendah pula. 

 
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah telah 

menempuh berbagai cara, seperti: peningkatan kualitas guru, penyediaan sarana 

dan prasarana, penyediaan anggaran yang memadai, penyempurnaan kurikulum 

secara terus menerus, memperbaiki kesejahteraan guru, memperbaiki sistem 

pembinaan guru dan sebagainya. Namun apa yang telah dilakukan oleh 

pemerintah belum menunjukkan hasil yang memuaskan, mutu pendidikan masih 

dipertanyakan. Rendahnya mutu pendidikan disebabkan oleh berbagai faktor, 
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namun faktor yang diduga paling dominan terhadap rendahnya mutu pendidikan 

adalah rendahnya kualitas guru atau rendahnya kinerja guru, sebagaimana 

disebutkan oleh Dewan Riset Nasional (DRN) bahwa salah satu penyebab 

rendahnya daya serap pendidikan adalah adanya guru yang kurang profesional 

(Dewan Riset Nasional, 1993). Peningkatan kualitas kinerja guru dimungkinkan 

dipengaruhi faktor dari dalam guru itu sendiri (internal) dan faktor lain dari luar 

(eksternal). Faktor internal yakni kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, 

kecerdasan spiritual, motivasi, penguasan atas materi pelajaran, penguasaan guru 

atas metode pengajaran, dan kualitas pendidikan. Adapun faktor eksternal yakni 

sarana prasarana pendidikan, siswa, kurikulum,manajemen sekolah, 

kepemimpinan kepala sekolah , kompensasi, rekrutmen guru, status guru di 

masyarakat, dukungan masyarakat, dan dukungan pemerintah. Faktor sarana 

prasarana, siswa dan kurikulum hanya merupakan raw input dan instrumental 

input yang langsung dapat diberdayakan oleh guru dan Kepala Sekolah sehingga 

belum merupakan jaminan dapat meningkatkan kinerja guru. Di sisi lain ada 

asumsi bahwa faktor yang diduga berpengaruh terhadap rendahnya kinerja guru 

dari sekian banyak faktor adalah adanya pelaksanaan supervisi oleh Kepala 

Sekolah yang kurang optimal dan iklim kerja yang kurang kondusif. 

Peran Kepala Sekolah sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan di  sekolah. Semua  program  yang disusun secara terencana harus 

dapat  dikendalikan oleh  seorang pemimpin. Menurut Mulyasa (2002:126), 

Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah, 

yang akan menentukan bagaimana tujuan–tujuan sekolah dan pendidikan pada 
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umumnya direalisasikan. Sehubungan dengan peran Kepala Sekolah yang 

strategis ini maka diperlukan tiga ketrampilan yaitu ketrampilan konseptual, 

ketrampilan manusiawi, ketrampilan teknik. Dari ketiga ketrampilan tersebut 

mengisyaratkan bahwa seorang kepala sekolah harus mampu (1) mengelola dan 

memahami sekolah, (2) bekerja sama dengan orang–orang dilingkungannya, (3) 

mampu memotivasi dan memimpin bawahannya ( guru) dengan segala teknik , 

metode yang ia kuasai. 

Salah satu fungsi Kepala Sekolah adalah sebagai supervisor yang sasarannya 

adalah meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran. 

Melalui pelaksanaan supervisi yang efektif, Kepala Sekolah dapat mengontrol, 

membina, mendorong dan memotivasi guru-guru untuk melaksanakan tugas 

dengan baik sehingga akan dapat meningkatan kinerja guru yang lebih 

berkualitas. Namun kondisi dilapangan tidaklah demikian, ada dugaan masih 

adanya Kepala Sekolah yang belum memahami terhadap perannya sebagai 

supervisor. Dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai supervisor di bidang 

pengajaran antara kepala sekolah yang satu dengan kepala sekolah yang lain 

bervariasi. Ada sekolah yang telah melaksanakan supervisi dengan baik, tetapi ada 

juga sekolah yang melaksanakan supervisi sebatas persyaratan administratif 

belaka. Ada kepala sekolah yang memiliki dasar kemampuan supervisi sangat 

baik tetapi ada pula yang memiliki kemampuan supervisi tidak maksimal. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan sekolah yang berkembang dengan baik tidak 

selamanya melaksanakan tugas supervisi pengajaran secara baik. Sebaliknya 

sekolah yang melaksanakan supervisi pengajaran dengan baik belum tentu 
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sepadan dengan hasil yang diharapkan. Fenomena ini menarik karena secara 

teoritis supervisi pengajaran yang baik akan menghasilkan output yang baik pula ( 

Mantja, 2000). Namun fenomena menarik tersebut bukan hanya terjadi pada 

masalah supervisi pengajaran saja, melainkan juga dapat terjadi pada 

permasalahan-permasalahan pendidikan lainnya, sehingga secara teoritis kita 

yakini bahwa supervisi pengajaran yang baik akan menghasilkan output yang baik 

pula sehingga kepala sekolah perlu membuktikan teori tersebut dengan berbagai 

strategi dan usahanya. 

Sebagai usaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi para kepala sekolah berkaiatan dengan kepemimpinan dan tugas-tugas 

pokoknya, perlu pemberdayaan kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah 

(MKKS), karena MKKS  sebagai wadah kegiatan dari Kepala Sekolah yang 

memiliki program–program untuk dapat menunjang peningkatan mutu 

pendidikan. Di Kabupaten Pemalang kelompok MKKS dibagi dalam empat sub 

MKKS, yaitu: (1) sub MKKS Pemalang yang anggotanya terdiri dari para kepala 

sekolah se Kecamatan Pemalang, (2) sub MKKS Taman yang anggotanya terdiri 

dari para kepala sekolah se Kecamatan Taman, dan Kecamatan Petarukan, (3) sub 

MKKS Randudongkal yang anggotanya terdiri dari para kepala sekolah se 

Kecamatan Randudongkal, Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Moga, 

Kecamatan Warung Pring, Kecamatan Belik, dan Kecamatan Pulosari, dan (4) sub 

MKKS Comal yang anggotanya terdiri dari para kepala sekolah se Kecamatan 

Comal, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Ulujami, dan Kecamatan Bodeh. 

Pola pembagian sub semacam ini bertujuan agar memudahkan Kepala Sekolah 
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dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pembagian ini juga menyebabkan adanya 

ciri kebersamaan pola kerja Kepala Sekolah. 

Faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap rendahnya kinerja guru 

adalah iklim sekolah ( lingkungan , suasana ) yang kurang kondusif. Menurut Aan 

Komariah (2006) yang mengutip pendapat Owen  menyatakan bahwa 

terbentuknya iklim sekolah terkait dengan dengan dimensi – dimensi milieu, 

ekologi, struktur organisasi, dan budaya. Dimensi milieu menunjukkan hubungan 

antara individu pada organisasi seperti motivasi kerja, moral, dan kepuasan kerja. 

Dimensi ekologi menunjuk pada faktor fisik/ material seperti: desain bangunan 

dan peralatan (ruang kelas, ruang laborat, ruang perpustakaan, ruang 

keterampilan, mebeler, media pembelajaran dsb). Dimensi organisasi menunjuk 

pada struktur organisasi dan administrasi seperti: cara pengorganisasian sekolah, 

cara pengambilan keputusan, dan pola komunikasi stockholders yang ada dan 

membangun  interaksi positif antara Kepala Sekolah, guru, siswa, orang tua dan 

komite sekolah. Dimensi budaya menunjuk pada nilai – nilai, kepercayaan, norma 

- norma yang merupakan karakteristik pelaku dalam organisasi. Sebab iklim 

sekolah akan membentuk pola perilaku semua warga sekolah yang kemudian akan 

membentuk karakteristik sekolah tersebut. Iklim sekolah yang kondusif secara 

logis akan membentuk pola perilaku yang positif sehingga dapat berpengaruh 

terhadap peningkatan kinerja warga sekolah khususnya peningkatan kinerja guru.  

  Menurut Djumiati (2003) yang mengutip pendapat De Roche (1985) iklim 

sekolah dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang bersifat negatif dan iklim yang 

bersifat positif. Iklim sekolah yang buruk atau negatif ada pada sekolah yang 
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memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (1) kurang pengarahan, (2) ketidak puasan 

kerja, (3) kurang komunikasi, (4) terjadi pengasingan siswa, (5) frustasi, (6) 

produktivitas rendah, (7) kreativitas dan inovasi kurang, (8) terdapat keseragaman, 

(9) kurang menghargai dan mempercayai, (10) apatis. Sedangkan iklim sekolah 

yang positif memiliki (1) personil sekolah menyadari sebab-sebab konflik dan 

mampu menanggulangi (2) ketidakpuasan, kritik dan konflik dipandang sebagai 

cara untuk mengenali kekuatan dan kelemahan (3) pengambilan keputusan 

ditanggung bersama (4) gagasan, saran, ide dihargai oleh Kepala Sekolah (5) 

angka ketidakhadiran rendah (6) bangga terhadap sekolah (7) memiliki 

kepercayaan dan keterbukaan (8) produktivitas dan kerjasama yang tinggi (9) 

mempunyai rasa bersatu dan dorongan untuk pembaharuan, dan (10) 

menunjukkan adanya perhatian dan kebersamaan. 

Iklim sekolah akan dapat membentuk perilaku warga sekolah yang 

kemudian terbentuk karakteristik sekolah. Iklim sekolah yang positif secara logis 

akan membentuk perilaku positif sehingga dapat meningkatkan kinerja para warga 

sekolah, khususnya guru. Seperti yang ditegaskan oleh Pidarta (1995:67) bahwa 

iklim dan lingkungan belajar mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap 

keberhasilan belajar siswa. Iklim dan lingkungan yang kondusif memberi rasa 

nyaman dan bebas baik bagi para guru maupun siswa. Hal inilah yang 

memungkinkan prestasi bekerja dan prestasi belajar akan meningkat.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis masih memandang perlu dan relevan 

untuk meneliti tentang kinerja guru, alasan teoritisnya adalah bahwa guru yang 

berkinerja baik akan dapat melaksanakan tugas dengan baik pula, sesuai dengan 
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tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja guru juga dipandang memiliki peran kunci 

dalam keberhasilan peningkatan mutu pendidikan, alasan praktisnya adalah bahwa 

guru sebagai penanggung jawab kegiatan belajar mengajar di kelas, sebagai 

fasilitator dan sumber belajar. Karena kinerja guru memiliki peran yang  sangat 

strategis maka pada penelitian ini penulis memfokuskan pada faktor kinerja guru 

sebagai grand teori yang akan dilihat dari aspek supervisi kunjungan kelas oleh 

Kepala Sekolah dan iklim sekolah. Sedangkan alasan pemilihan objek penelitian 

di wilayah sub MKKS Taman disamping karena keterbatasan waktu, biaya, juga 

karena di wilayah tersebut ada hal-hal yang menarik berkaitan dengan prestasi 

belajar siswa, terutama adanya sekolah unggulan seperti di SMP Negeri 2 Taman 

dan SMP negeri 1 Petarukan yang dapat dilihat dari input dan output siswanya, 

kinerja gurunya, kinerja kepala sekolahnya, dan kondisi iklim sekolahnya. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian 

mengenai: ”Pengaruh Pelaksanaan Supervisi Kunjungan Kelas oleh Kepala 

Sekolah dan Iklim Sekolah terhadap Kinerja Guru di Empat SMP Negeri  Sub 

MKKS Taman Kabupaten Pemalang.”  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahan berikut. 

Beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap kinerja guru antara lain fungsi 

Kepala Sekolah disamping sebagai pemimpin, administrator juga sebagai 

supervisor perlu dilaksanakan secara optimal terutama supervisi kunjungan kelas. 
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Iklim sekolah yang kondusif harus tercipta dengan baik. Juga faktor lain 

seperti penyediaan sarana - prasarana, kesejahteraan guru dan penyediaan 

anggaran pendidikan yang memadai sehingga dapat meningkatkan mutu 

pendidikan. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Kualitas kinerja guru dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal 

guru. Faktor internal seperti kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, 

kecerdasan spiritual, motivasi guru, tingkat pendidikan dan pengalaman mengajar. 

Faktor eksternal seperti sistem pendidikan, kurikulum, supervisi kepala sekolah, 

iklim sekolah seperti fasilitas sekolah, sarana prasarana, kompensasi, iklim kerja 

dan budaya organisasi. Karena luasnya kajian tentang kinerja guru, maka dalam 

penelitian ini dibatasi hanya pada kontek masalah kinerja guru kaitannya dengan 

hasil supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah dan iklim sekolah.  

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh supervisi kunjungan kelas terhadap kinerja guru? 

2.  Adakah pengaruh iklim sekolah terhadap kinerja guru? 

3. Adakah pengaruh secara bersama - sama supervisi kunjungan kelas dan 

iklim sekolah terhadap kinerja guru? 

 

 



17 
 

 
 

1.5. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang hendak dipecahkan, maka penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Pelaksanaan supervisi kunjungan kelas  oleh Kepala Sekolah  SMP Negeri 

di sub MKKS Taman Kabupaten Pemalang, 

2. Iklim sekolah di SMP Negeri di Sub MKKS Taman Kabupaten Pemalang, 

3. Kinerja para guru SMP Negeri di Sub MKKS Taman Kabupaten 

Pemalang, 

4. Pengaruh supervisi kunjungan kelas dan iklim sekolah terhadap kinerja 

guru SMP  Negeri di sub MKKS Taman Kabupaten Pemalang. 

 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen pendidikan khususnya 

dan sumber daya manusia. 

Sedangkan secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi Kepala Sekolah, 

pengawas untuk dapat melaksanakan supervisi kunjungan kelas dan iklim 

sekolah yang kondusif yang dapat meningkatkan kinerja guru. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Kinerja 

Pada umumnya para ahli memberikan batasan mengenai kinerja disesuaikan 

dengan sudut pandangnya masing-masing. Menurut Simamora (1997 : 327), 

kinerja adalah tingkat pencapaian standar pekerjaan. Sementara Nawawi 

(1997:235) menegaskan bahwa kinerja yang diistilahkannya sebagai karya adalah 

hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat fisik/ material maupun nonfisik/ 

non material. Hal senada dikemukakan oleh Anwar (1986 : 86) bahwa kinerja 

sama dengan performance kerja yang esensinya adalah berapa besar dan berapa 

jauh tugas - tugas yang telah dijabarkan telah dapat diwujudkan atau dilaksanakan 

yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang menggambarkan pola 

perilaku sebagai aktualisasi dari komponen yang dimiliki. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1990 : 503) kinerja 

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

Lembaga Administrasi Negara (1992 : 12) merumuskan kinerja merupakan 

terjemahan bebas dari istilah performance yang artinya adalah prestasi kerja atau 

pelaksanaan kerja atau pencapaian kerja atau hasil kerja. Sepaham dengan 

pendapat tersebut, Prawiro Sentono (1999 : 2) memberikan arti kinerja sebagai 

berikut ”Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing - masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan 
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secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.” 

Demikian pula pendapat As’ad (1991) yang mengartikan kinerja sebagai hasil 

yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang 

bersangkutan. Senada dengan pendapat di atas Soeprihanto (1998) menyatakan 

bahwa kinerja itu berkaitan dengan tingkat penyelesaian tugas - tugas terhadap 

seorang individu. Kinerja mereflesikan seberapa baiknya seorang individu 

memenuhi persyaratan -persyaratan dari sebuah pekerjaan itu. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Mangkunegoro (2000:69) menjelaskan 

bahwa istilah kinerja berasal dari kata “Job Performance” atau “Actual 

Performance” yang berarti prestasi kerja yang dicapai seseorang. Kinerja adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Gibson, JL dkk (1996) menambahkan pengertian kinerja adalah perilaku yang 

ditunjukkan oleh individu dalam mengerjakan suatu tugas yang dibebankan. 

Adapun menurut Panji (1998:2) berpendapat bahwa kinerja adalah suatu 

pandangan atau sikap suatu bangsa atau suatu umat terhadap kerja. pendapat 

senada dikemukakan oleh Achmadi (1995:30), kinerja atau etos kerja berarti 

moral, semangat karakter seseorang yang mendasari perilaku bekerja. Dalam 

perkembangannya kinerja memimlik makna positif dalam arti normatif, seperti 

kualitas kerja, disiplin, jujur, giat, produktif, dan sebagainya. Sedangkan menurut 

Prawirosentono (1999:2) memberikan arti kinerja sebagi berikut. ”Kinerja adalah 

hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam 
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rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar 

hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.  

Berdasarkan pandangan dan batasan kinerja di atas, kinerja dapat dimaknai 

sebagai kemampuan kerja yang dilihat dari tingkat pencapaian atau penyelesaian 

tugas yang menjadi tanggung jawabnya, apakah sudah sesuai dengan syarat yang 

telah ditetapkan dari suatu bidang pekerjaan. Syarat - syarat yang ditetapkan itu 

bisa berupa tujuan atau target/ sasaran pekerjaan yang harus diselesaikan. 

 

2.1.1. Kinerja Guru 

Guru adalah kondisi yang diposisikan sebagai garda terdepan dan posisi 

sentral di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Berkaitan dengan itu, maka 

guru akan menjadi bahan pembicaraan banyak orang, dan tentunya tidak lain 

berkaitan dengan kinerja dan totalitas dedikasi dan loyalitas pengabdiannya. 

Sorotan tersebut lebih bermuara kepada ketidakmampuan guru didalam 

pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga bermuara kepada menurunnya mutu 

pendidikan. Kalaupun sorotan itu lebih mengarah kepada sisi - sisi kelemahan 

pada guru, hal itu tidak sepenuhnya dibebankan kepada guru, dan mungkin ada 

sistem yang berlaku, baik sengaja ataupun tidak akan berpengaruh terhadap 

permasalahan tadi. Banyak hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan kita, 

bagaimana kinerja guru akan berdampak kepada pendidikan bermutu. Kita 

melihat sisi lemah dari sistem pendidikan nasional kita, dengan gonta ganti 

kurikulum pendidikan, maka secara langsung atau tidak akan berdampak kepada 

guru itu sendiri. Sehingga perubahan kurikulum dapat menjadi beban psikologis 
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bagi guru, dan mungkin juga akan dapat membuat guru frustasi akibat perubahan 

tersebut. Hal ini sangat dirasakan oleh guru yang memiliki kemampuan minimal, 

dan tidak demikian halnya guru professional.  

Selain itu, kinerja guru juga sangat ditentukan oleh output atau keluaran dari 

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sebagai institusi penghasil 

tenaga guru, LPTK juga memiliki tanggungjawab dalam menciptakan guru 

berkualitas, dan tentunya suatu ketika berdampak kepada pembentukan SDM 

berkualitas pula. Oleh sebab itu LPTK juga memiliki andil besar di dalam 

mempersiapkan guru seperti yang disebutkan diatas, berkualitas, berwawasan 

serta mampu membentuk SDM mandiri, cerdas, bertanggungjawab dan 

berkepribadian.  

          Harapan ke depan, terbentuk sinergi baru dalam lingkungan persekolahan, 

dan perlu menjadi perhatian adalah terjalinnnya kinerja yang efektif dan efisien 

disetiap struktur yang ada dipersekolahan. Kinerja terbentuk bilamana masing -

masing struktur memiliki tanggungjawab dan memahami akan tugas dan 

kewajiban masing – masing. Era reformasi dan desentralisasi pendidikan 

menyebabkan orang bebas melakukan kritik, titik lemah pendidikan akan menjadi 

bahan dan sasaran empuk bagi para kritikus, adakalanya kritik yang diberikan 

dapat menjadi sitawar sidingin di dalam memperbaiki kinerja guru. Akan tetapi 

tidak tertutup kemungkinan pula akan dapat membuat merah telinga guru sebagai 

akibat dari kritik yang diberikan, hal ini dapat memberikan dampak terhadap 

kinerja guru yang bersangkutan. Apapun kritik yang diberikan, apakah bernilai 

positif atau negatif kiranya akan menjadi masukan yang sangat berarti bagi 
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kenerja guru. Guru yang baik tidak akan pernah putus asa, dan menjadi kritikan 

sebagai pemicu baginya di dalam melakukan perbaikan dan pembenahan diri di 

masa yang akan datang. Kritik terhadap kinerja guru perlu dilakukan, tanpa itu 

bagaimana guru mengetahui kinerja yang sudah dilakukannya selama ini, dengan 

demikian akan menjadi bahan renungan bagi guru untuk perbaikan lebih lanjut.                             

.  

 Indikator suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat sumber daya 

manusianya, dan indikator sumber daya manusia ditentukan oleh tingkat 

pendidikan masyarakatnya. Semakin tinggi sumber daya manusianya, maka 

semakin baik tingkat pendidikannya, dan demikian pula sebaliknya. Oleh sebab 

itu indikator tersebut sangat ditentukan oleh  kinerja guru. 

Selanjutnya sesuai dengan konteks lembaga pendidikan sekolah dan dalam 

penelitian ini, yang dimaksud dengan kinerja guru adalah mengacu pada tuntutan 

profesional yang pada dasarnya melukiskan persyaratan - persyaratan yang harus 

dimiliki oleh seorang guru. Menurut Hariwung (1989:10) kinerja yang berkaitan 

dengan tuntutan profesioanl guru tersebut berkaitan dengan kompetensi guru yang 

harus dimiliki dan dicerminkan oleh guru dalam pelaksanaan tugasnya yaitu 

proses pembelajaran dikelas. Hasil optimal yang dicapai yaitu terwujud pada 

lancarnya proses belajar siswa, dan berujung pada tingginya perolehan atau hasil 

belajar siswa, adalah merupakan cerminan kinerja seorang guru. 

Upaya untuk mengukur kinerja pegawai, diperlukan suatu standar ukuran 

kinerja terlebih dahulu, di mana standar ukuran kinerja yang dibuat harus sesuai 

dengan tujuan organisasi. Soeprihanto (1998) mengemukakan secara garis besar 
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tiga indikator kinerja yaitu: (1) pengetahuan tentang pekerjaan, yang meliputi 

pemahaman jelas mengenai fakta - fakta atau faktor - faktor yang berkaitan 

dengan uraian pekerjaan, (2) kualitas pribadi, yang mencakup kepribadian, 

penampilan, kemampuan sosial, kepemimpinan, dan integritas, serta (3) 

kerjasama, berkenaan dengan kemampuan dan kesediaan untuk bekerja dengan 

rekan kerja, atasan dan bawahan untuk mencapai tujuan umum. 

Sejalan dengan pandangan di atas, maka kinerja guru sangat erat kaitannya 

dengan kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang guru. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2001:453) kompetensi diartikan ”Kewenangan 

(kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu”. Menurut Samana (1994) 

seseorang yang dinyatakan kompeten dalam bidangnya adalah seseorang yang 

menguasai kecakapan kerja atau keahlian selaras dengan tuntutan bidang kerja 

yang bersangkutan. Dengan demikian, ia mempunyai wewenang dalam pelayanan 

sosial di masyarakat. Kecakapan kerja tersebut diwujudkan dalam perbuatan yang 

bermakna, bernilai sosial dan memenuhi standar tertentu yang diakui oleh 

kelompok profesinya atau warga masyarakat yang dilayaninya. Menurut rumusan 

Pendidikan Guru Berdasarkan Kompetensi (PGBK), kompetensi adalah 

kemampuan profesional yang berhubungan dengan satu jabatan tertentu, atau 

dalam hal ini kompetensi profesional guru dan tenaga kependidikan lainnya 

(Depdikbud, 1982). 

Kompetensi guru pada intinya merupakan suatu kemampuan tertentu yang 

harus dimilki oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya atau jabatannya. 

Guru adalah orang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan para 
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siswa, baik secara individual maupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar 

sekolah. Ini berarti seorang guru minimal memiliki dasar-dasar kompetensi 

sebagai wewenang dan kemampuan dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, 

kompetensi mutlak yang harus dimiliki guru sebagai kemampuan, keterampilan, 

kecakapan dalam mengelola kegiatan pendidikan. Dengan demikian, kompetensi 

guru berarti pemilikan pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan guru 

dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi merupakan karakter mendasar dari 

seseorang yang menyebabkannya sanggup menunjukkan kinerja yang tinggi di 

dalam suatu pekerjaan, yang membe- rikan kontribusi terhadap kinerja yang 

cukup menonjol dalam suatu pekerjaan. 

Uraian di atas menunjukan bahwa kompetensi bukan sekedar kecakapan 

biasa, kompetensi merupakan persyaratan mendasar yang dimiliki seorang secara 

menonjol yang membuatnya berbeda dengan yang lain. Faktor mendasar inilah 

yang perlu dimiliki seorang guru, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan 

baik. Kompetensi guru sebagai pengajar, menurut Proyek Pengembangan 

Lembaga Pendidikan tenaga pendidikan (Dirto H dkk, 1983 : 21), bahwa pengajar 

yang profesional memiliki kompetensi yang terdiri dari tiga macam, yaitu : (1) 

Kompetensi Profesi, (2) Kompetensi Personal, (3) Kompetensi Kemasyarakatan/ 

Sosial. 

Kompetensi profesi berarti pengajar harus memiliki pengetahuan yang luas 

berkenaan dengan bidang studi yang akan diajarkan, dan penguasaan metodologi 

dalam arti memiliki pengetahuan yang tepat serta mampu menggunakannya dalam 

prosese belajar mengajar (PBM). Kompetensi Personal adalah pengajar harus 
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memiliki sikap kepribadian yang mantap, susila, dinamik dan bertanggung jawab 

sehingga menjadi sumber belajar bagi anak didik. Pengajar harus memiliki 

kepribadian yang patut diteladani, jujur, bertanggung jawab, mampu menghayati 

serta mengamalkan nilai hidup. Bagaimanapun baik dan profesionalnya seorang 

guru dalam mengajar, tidak layak  diteladani apabila memiliki kepribadian yang 

tak terpuji. Sedangkan kompetensi sosial berarti pengajar harus memiliki 

kemampuan berkomunikasi dengan sesama guru, Kepala Sekolah.karyawan dan 

para siswa, orang tua dan komite sekolah serta masyarakat  karena guru hidup 

dilingkungan masyarakat dan berfungsi untuk melayani masyarakat sekitarnya. 

Sedangkan menurut Undang - undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana 

dimaksud pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui  

pendidikan profesi. 

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan 

kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi 

teladan peserta didik. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan 

materi pelajaran luas dan mendalam. Sedangkan yang dimaksud dengan 

kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi 

secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/ wali 

peserta didik, dan masyarakat sekitar.  
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Uraian kompetensi tersebut di atas sebenarnya merupakan kesatuan dalam 

figur seorang guru yang profesional, namun dalam kenyataannya kompetensi 

profesi (keguruan) merupakan kompetensi yang paling dominan dikembangkan 

dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Proyek Pengembangan 

Lembaga Pendidikan tenaga Kependidikan (Depdikbud, 1982) menggariskan 

bahwa kompetensi profesi (keguruan) yang harus dimiliki oleh seorang guru, 

dirincikan ke dalam suatu rumusan yang disebut 10 kemampuan dasar, sebagai 

berikut: 

”(1) menguasai bahan yang mencakup penguasaan bidang studi dalam 

kurikulum sekolah, penguasaan bahan pendalaman aplikasi bidang studi masing - 

masing, (2) mengelola program belajar - mengajar yang meliputi perumusan 

tujuan instruksional, pengenalan dan penggunaan metode mengajar, pelaksanaan 

program belajar - mengajar pengenalan kemampuan anak didik, perencanaan dan 

pelaksanaan program redial, (3) megelola kelas, adalah mengatur tata ruang untuk 

pengajaran dan menciptakan iklim belajar - mengajar yang serasi, (4) 

mengunakan sumber belajar yang meliputi pengenalan, pemilikan serta 

penggunaan media pembuatan alat bantu pengajaran sederhana, penggunaan dan 

pengelolaan laboratorium dalam proses belajar mengajar, penggunaan micro 

teaching, (5) menguasai landasan pendidikan (6) pengelola interaksi belajar 

mengajar (7)menilai prestasi belajar siswa untuk kepentingan pengajaran, (8) 

mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhani sekolah, (9) mengenal 

dan menyelenggarakan administrasi sekolah (10) memahami prinsip - prinsip dan 

menapsirkan hasil - hasil penelitian pendidikan guna kepentingan pengajaran”. 
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Bila kita amati di lapangan, bahwa guru sudah menunjukan kinerja 

maksimal di dalam menjalan tugas dan fungsinya sebagai pendidik, pengajar dan 

pelatih. Akan tetapi barangkali masih ada sebagian guru yang belum 

menunjukkan kinerja baik, tentunya secara akan berpengaruh terhadap kinerja 

guru secara makro. Ukuran kinerja guru terlihat dari rasa tanggungjawabnya 

menjalankan amanah, profesi yang diembannya, rasa tanggungjawab moral 

dipundaknya. Semua itu akan terlihat kepada kepatuhan dan loyalitasnya di 

dalam menjalankan tugas keguruannya di dalam kelas dan tugas 

kependidikannya di luar kelas. Sikap ini akan dibarengi pula dengan rasa 

tanggungjawabnya mempersiapkan segala perlengkapan pengajaran sebelum 

melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu, guru juga sudah 

mempertimbangkan akan metodologi yang akan digunakan, termasuk alat media 

pendidikan yang akan dipakai, serta alat penilaian apa yang digunakan di dalam 

pelaksanaan evaluasi. Kinerja guru dari hari kehari, minggu ke minggu dan 

tahun ke tahun terus ditingkatkan. Guru punya komitmen untuk terus dan terus 

belajar, tanpa itu maka guru akan kerdil dalam ilmu pengetahuan, akan tetap 

tertinggal akan akselerasi zaman yang semakin tidak menentu. Apalagi pada 

kondisi kini kita dihadapkan pada era global, semua serba cepat, serba dinamis, 

dan serba kompetitif. 

Kinerja guru akan menjadi optimal, bilamana di integrasikan dengan 

kom- ponen persekolahan, apakah itu Kepala Sekolah, guru, karyawan maupun 

anak didik. Kinerja guru akan bermakna bila dibarengi dengan nawaitu yang 
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bersih dan ikhlas, serta selalu menyadari akan kekurangan yang ada pada 

dirinya, dan berupaya untuk dapat meningkatkan atas kekurangan tersebut 

sebagai upaya untuk meningkatkan kearah yang lebih baik. Kinerja yang 

dilakukan hari ini akan lebih baik dari kinerja hari kemarin, dan tentunya kinerja 

masa depan lebih baik dari kinerja hari ini.  

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa kinerja guru merupakan 

prestasi atau hasil kerja yang diperoleh dari kemampuan kerja seorang guru sesuai 

dengan kompetensi, tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki moral yang 

baik, berperilaku positif sehinggga dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan 

mutu pendidikan. 

 

2.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Armstrong, M. & Angela Baron (1998:16-17) menyebutkan: Performance is 

affected by number of factors all of which should be taken into account 

There numbers : (1) personal factors – the individual competence, 

motivation and commitment, (2) leadership factors – the quality of 

encouragement, guidanceand support provided by managers and team 

leaders, (3) Team factors – the quality of support provided by colleagues, (4) 

system factors – the system of work and facilities provided by the 

organization, and (5) contextual (situational) factors – internal and external 

environmental pressures and changes 

 

Dapat diterjemahkan secara bebas bahwa kinerja dipengaruhi oleh sejumlah 

faktor yang harus diperhatikan yaitu: (1) Faktor personal (individu) – 
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kemampuan, kecakapan, motivasi dan komitmen individu, (2) Faktor 

kepemimpinan – kualitas dukungan, bimbingan dan support yang diberikan 

menager dan para pemimpin tim, (3) Faktor tim/ kelompok – kualitas 

dukungan yang diberikan oleh teman/ partner, (4) Faktor sistem – sistem 

kerja dan fasilitas yang diberikan oleh organisasi, dan (5) Faktor kontekstual 

(situasional) – tekanan lingkungan dari dalam dan dari luar serta perubahan-

perubahan. 

Menurut Scott A.Snell dan Kenneth N.Wexley dalam A,Dale Timpe 

menjelaskan bahwa kinerja adalah kulminasi tiga elemen yang saling berkaitan: 

keterampilan, upaya, dan sifat keadaan - keadan eksternal, yang penjelasannya 

sebagai berikut (1) Keterampilan adalah bahan mentah yang dibawa seseorang ke 

tempat kerja; pengetahuan; kemampuan; kecakapan-kecakapan interpersonal serta 

kecakapan –kecakapan teknis, (2) Upaya dapat di gambarkan sebagai motivasi 

yang diperlihatkan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. Tingkat 

keterampilan berhubungan dengan apa yang ”dapat dilakukan” sedangkan upaya 

berhubungan dengan apa yang ”akan dilakukan” oleh seseorang, dan (3) Kondisi 

eksternal. Elemen penentu kinerja kertiga adalah sejauh mana kondidsi eksternal 

mendukung produktivitas karyawan. Misalanya keadaan ekonomi, sosial dan 

politik. Apabila kondisi ini terganggu tentu akan berpengaruh terhadap kinerja. 

Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan sebagai penetu berhasil tidaknya 

kinerja. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja seseorang 

tergantung pada : (1) faktor individu yang bersangkutan yaitu menyangkut 
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kemampuan, kecakapan, motivasi dan komitmen yang bersangkutan pada 

organisasi; (2) faktor kepemimpinan yaitu menyangkut dukungan dan bimbingan 

yang diberikan pada bawahan serta kualitas dukungan itu sendiri; (3) faktor tim 

atau kelompok yaitu menyangkut dukungan yang diberikan oleh tim (partner/ 

teman kerja); (4) faktor sistem yaitu menyangkut sistem kerja dan fasilitas yang 

diberikan oleh organisasi; dan (5) faktor situasional yaitu menyangkut lingkungan 

dari dalam dan dari luar serta perubahan - perubahan yang terjadi. 

Menurut Simamora (1997:328) terdapat beberapa faktor  yang mempengaruhi 

penilaian kinerja yaitu : (1) karakteristik situasi, (2) deskripsi pekerjaan, (3) 

spesifikasi pekerjaan dan standar kinerja, (3) tujuan - tujuan penilaian kinerja dan 

(4) sikap para karyawan dan manajer terhadap evaluasi. 

 

2.1.3. Penilaian Kinerja 

Menurut Thomas C. Alewine dalam A. Dale Timpe (1992:245) penilaian 

kinerja yang berhasil apabila pengawas dapat melakukan penilaian dengan tepat 

dengan mengkaji kinerja secara teratur, sistematis, dan konsisten. Selama 

penilaian, pengawas harus menciptakan suasana santai bukan suasana tegang dan 

mengkaji keseluruhan kinerja dengan menyebutkan contoh spesifik serta 

mengarahkan kritik kepada kinerja kerja bukan kepada pribadi karyawan. Agar 

dapat bersikap terus terang dan bijaksana dalam membahas kekurangan karyawan, 

pengawas harus merujuk pada faktor – faktor yang dapat diukur dalam 

mengevaluasi kerja. Sedangkan sasaran penilaian adalah untuk membuat 

pandangan tentang diri mereka sendiri seperti apa adanya. Orang yang dinilai 
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harus mengenali kebutuhan untuk memperbaiki kinerja dan komitmen terhadap 

suatu rencana perbaikan kinerja. 

Penilaian kinerja guru merupakan bagian dari fungsi manajemen. Penilaian  

terhadap kinerja guru dilakukan agar dapat diketahui kendala - kendala yang 

dihadapi dan membantu kesulitan – kesulitan dalam memecahkan masalah yang 

yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas, sehingga tujuan yang ditetapkan 

dapat dicapai secara optimal. Penilaian kinerja guru merupakan proses yang dapat 

menentukan keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu 

mengajar dengan menggunakan patokan atau standar tertentu. Menurut Oliva 

(1974) menjelaskan bahwa menilai kinerja guru merupakan menilai kompetensi, 

dan secara psikologis bertujuan untuk meningkatkan pengajaran. Adapun standar 

penilaian kinerja guru yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

Keputusan Mendikbud RI No.025/O/1995, tentang petunjuk teknis Ketentuan 

Pelaksanaan jabatan Fungsional Guru dan angka kredit, diistilahkan kinerja 

sebagai prestasi kerja guru yang artinya hasil kerja dan kemajuan yang telah 

dicapai seorang guru dalam bidang tugasnya. Lebih lanjut dijelaskan dalam 

keputusan tersebut, bahwa guru mata pelajaran wajib melaksanakan tugas sebagai 

berikut: (1) menyusun program pengajaran (2) menyajikan program pengajaran, 

(3) menilai hasil belajar, (4) menganalisis hasil belajar, (5) Perbaikan dan 

pengayaan. 

Menurut Simamora (1997:328) penilaian kinerja adalah proses yang 

mengukur kinerja karyawan. Penilaian pada umumnya mencakup aspek kualitatif 

dan kuantitatif dari kinerja atau pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan Davis 
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(1993:338) mengemukakan bahwa: ”performance appraisal is the process by 

which organizations evaluations evaluate job performance”. 

Pendapat di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Handoko 

(1997:135) yaitu performance appraisal adalah suatu proses melalui mana 

organisasi - organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Pakar 

lain, Nawawi (1997:234) menyatakan bahwa penilaian kinerja hakikatnya 

merupakan suatu proses mengungkapkan kegiatan manusia dalam bekerja yang 

sifat dan bobotnya ditekankan pada perilaku manusia sebagai perwujudan dimensi 

kemanusiaan maka pengukuran yang dilakukan bukan secara eksak yang bersifat 

pasti. Selanjutnya dikatakan bahwa pengukuran secara eksak/ matematis tidak 

mungkin dilakukan dalam penilaian kinerja, karena obyeknya adalah perilaku 

manusia bersifat unik dan kompleks. 

Bertolak dari uraian tersebut, Nawawi (1997:236) menyimpulkan bahwa 

penilaian terhadap kinerja dapat dirumuskan dalam berbagai dimensi yaitu 

sebagai berikut: 

a. Penilaian kinerja adalah pendadaran (deskripsi) secara sistematik 

tentang relevansi antara tugas yang diberikan dengan pelaksanaannya 

oleh seorang pekerja. 

b. Penilaian kinerja adalah usaha mengidentifikasi, mengukur (menilai) 

dan mengelola pekerjaan yang dilaksanakan oleh para pekerja (SDM) 

di lingkungan suatu organisasi/ perusahaan. 



33 
 

 
 

c. Penilaian kinerja adalah kegiatan mengidentifikasi pelaksanaan 

pekerjaan dengan menilai aspek - aspek yang difokuskan pada 

pekerjaan yang berpengaruh pada kesuksesan organisasi/ perusahaan. 

d. Penilaian kinerja adalah kegiatan pengukuran (meansurement) sebagai 

usaha menetapkan keputusan tentang sukses atau gagal dalam 

melaksanakan pekerjaan oleh seorang pekerja. Untuk itu diperlukan 

perumusan standar pekerjaan sebagai pembanding (tolok ukur). 

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu 

penilaian, yaitu : (1) apakah tujuan operasional penilaian; (2) siapa yang dinilai; 

(3) siapa penilai; (4) apa kriteria penilaian; (5) metode apakah yang digunakan 

dalam penilaian. Kesemuanya ini perlu disusun dalam desain penilaian kinerja 

(Castetter, 1981:216). Selanjutnya Castetter menjelaskan bahwa penilaian kinerja 

yang baik adalah sebagai berikut : 

1) Penilaian difokuskan untuk meningkatkan keefektifan individu dan 

organisasi. 

2) Tidak didasarkan pada suatu pendekatan universal yang dianggap 

efektif dalam setiap situasi dan keadaan. 

3) Hendaknya didekati dari titik pandang deskriptif dari pada preskriptif 

(yang bersifat menentukan). 

4) Lebih berorientasi pada hasil yang dapat dipertanggung jawabkan 

secara ilmiah. 

Penilaian kinerja sebagai salah satu kegiatan manajemen sumber daya 

manusia memiliki tujuan yang sangat luas. Menurut Nawawi (1997:248-249) 
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tujuan penilaian terhadap kinerja dapat dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum 

dan tujuan khusus. 

Tujuan umum penilaian kinerja adalah sebagai berikut: 

1)  Memperbaiki pelaksanaan pekerjaan para pekerja, dengan memberikan 

bantuan agar setiap pekerja mewujudkan dan mempergunakan potensi 

yang dimilikinya secara maksimal dalam melaksanakan misi organisasi/ 

perusahaan melalui pelaksanaan pekerjaan masing - masing. 

2) Menghimpun dan mempersiapkan informasi bagi para pekerja dan para 

manajer dalam membuat keputusan, yang berhubungan dengan bidang 

bisnis organisasi di tempat bekerja. 

3) Menyusun inventarisasi SDM di lingkungan organisasi/ perusahaan yang 

dapat digunakan dalam mendisain hubungan antart atasan dan bawahan, 

guna mewujudkan saling pengertian dan penghargaan dalam rangka 

mengem bangkan keseimbangan antara keinginan pekerja secara 

individual dengan sasaran organisasi/ perusahaan. Dari hasil penilaian 

dapat diketahui juga tentang kepuasan kerja atau sebaliknya, disamping 

dapat digunakan untuk menyusun program pengembangan pribadi, 

pengembangan karir, program pelatihan dan lain - lain bagi setiap 

pekerjaan. 

4) Meningkatkan motivasi kerja yang berpengaruh pada prestasi para pekerja 

dalam melaksanakan tugas - tugasnya. 

Sedangkan tujuan khusus dari penilaian kinerja adalah sebagai berikut: 
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1)  Menghasilkan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan 

promosi, menghentikan pelaksanaan pekerjaan yang keliru, menegakkan 

disiplin, menetapkan pemberian penghargaan/ balas jasa, dan merupakan 

ukuran dalam mengurangi atau menambah pekerja melalui perencanaan 

sumber daya manusia. 

2) Menghasilkan informasi yang dapat dipergunakan sebagai kriteria dalam 

membuat tes yang validitasnya tinggi. 

3) Menghasilkan informasi sebagai umpan balik bagi pekerja dalam 

meningkatkan efisiensi kerjanya, dengan memperbaiki kekurangnan atau 

kekeliruannya dalam melaksanakan pekerjaannya. 

4) Menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

kebutuhan pekerja dalam meningkatkan prestasi kerjanya baik yang 

berkenaan pengetahuan dan keterampilan/ keahlian dalam bekerja maupun 

yang menyentuh sikap terhadap pekerjaannya. 

5) Memberikan informasi tentang spesifikasi jabatan, baik menurut 

pembudaya annya maupun berdasarkan penjunjungnnya dalam strutur 

organisasi/ perusahaan. 

6) Meningkatkan komunikasi sebagai usaha mewujudkan hubungan  

manusiawi yang harmonis antar atasan dan bawahan (Nawawi, 1997:249-

251). 

Pendapat lain tentang penilaian kinerja dikemukakan oleh Castetter (1981), 

yaitu untuk : (1) menentukan status jabatan, (2) mengimplementasikan kegiatan-

kegiatan, (3) memperbaiki kinerja individual, (4) mencapai tujuan -tujuan 
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institusi, dan (5) menerjemahkan sistem otoritas ke dalam kontrol -kontrol yang 

mengatur kinerja.Masih dalam kajian tujuan penilaian kinerja, Simamora 

(1997:327) mengemukakan bahwa tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk 

menghasilkan informasi yang akurat dan valid berkenaan denagn perilaku dan 

kinerja anggota organisasi. Menurutnya semakin akurat dan valid informasi yang 

dihasilkan oleh sistem penilaian kinerja semakin besar potensi nilainya terhadap 

organisasi.   

Sehubungan dengan konsep penilaian kinerja, Davis (1993:339) 

mengemukakan bahwa ”appraisal is necessary in order to (1) allocate resources 

in a dynamic environment; (2) reward employees; (3) give employee feedback 

about their work; (4) maintain fair relationship within groups; (5) coach and 

develop employees; (6) comply with regulations”. 

 

Kutipan diatas dapat diterjemahkan bahwa” penilaiaan adalah perlu dalam 

rangka (1) mengalokasikan sumber daya dalam suatu lingkungan dinamis; (2) 

penghargaan pada karyawan; (3) memberi umpan balik karyawan tentang 

pekerjaan mereka; (4) memelihara hubungan adil di dalam kelompok; (5) melatih 

dan mengembangkan karyawan, dan (6) mematuhi peraturan. 

Hal yang perlu dicermati dari konsep Davis di atas adalah pentingnya 

peniliaan kinerja itu dalam menempatkan personel dalam suatu kondisi yang 

dinamis, kondisi yang memungkinkan personel dapat berkembang karena 

dukungan iklim kerja yang sehat dan kondusif. 

 



37 
 

 
 

2.1.4. Metode Penilaian Kinerja 

           Menurut Scott A.Snell dan Kenneth N Wexley dalam A. Dale Timpe (1992 

: 333 ) menjelaskan bahwa penilaian kinerja sesunguhnya berperan penting dalam 

mendiagnosis kinerja. Ada tiga jenis  metode yang bisa dilakukan dalam penilaian 

kinerja yaitu: 

          1) Penilaian yang berorientasi kepada hasil. Metode ini sering digunakan 

karena objektivitasnya dan tidak rentan terhadap kecondongan( biases ) yang 

muncul bila manajer diminta untuk memberi penilaian terhadap karyawan atau 

pegawainya. Catatan kinerja karyawan dapat dengan mudah dilihat oleh setiap 

orang. 

          2)  Penilaian perilaku. Metode ini digunakan untuk menilai apa yang 

dikerjakan karyawan, bukan hasil –hasil dasar yang mereka capai. Inti 

keseluruhan dibalik metode ini bahwa karyawan dapat mengendalikan tindakan – 

tindakan mereka, tetapi tidak selalu dapat mengendalikan hasil – hasil kerja 

mereka. Bila seorang karyawan mempunyai masalah kinerja, pendukung penilaian 

perilaku berpendapat bahwa kita harus memusatkan perhatian kepada fakto –

faktor yang dapat dikendalikan karyawan. 

           3) Tes kemahiran (Proficiency tests). Metode penilaian kinerja ketiga 

melibatkan pengujian kemahiran. Satu varian dari metode ini terdiri atas 

penggunaan sampel-sampel kerja atau simulasi. Di sini, karyawan  melakukan 

simulasi kerja yang sama dengan kegiatan kerja yang ada pada tempat kerjanya. 

Contohnya ujian mengetik, menerima panggilan telepon bagi operator, 

memperbaiki mesin dan sebagainya. Bagaimana dengan guru, dapat dilakukan 
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pengamatan dan observasi kegiatan pembelajaran di kelas. Varian kedua adalah 

membuat tes tertulis untuk menilai tingkat pengetahuan dan pemahaman kerja 

karyawan sekarang. Kelemahan metode ini terletak pada sifatnya yang berbentu 

buatan (artifisial ). Meskipun tes-tesnya agak valid untuk menilai keterampilan 

karyawan sulit diketahui,apakah karyawan sunggu-sungguh atau akan 

memperlihatkan keterampilan ini di tempat kerja. Dengan kata lain, tes kemahiran 

hanya menyentuh satu elemen kinerja kerja yang terbatas. 

 

2.1.5. Indikator Kinerja Guru  

Berdasarkan uraian di atas serta dengan merujuk standar penilaian terhadap 

kinerja guru dari Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG) yang dikembangkan 

oleh Direktorat Profesi Pendidik Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (2006) dapat dijelaskan dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja 

guru meliputi 2 (dua) aspek, yaitu: (1) Perencanaan Pembelajaran (2) Pelaksanaan 

Pembelajaran.  

Aspek perencanaan pembelajaran meliputi kemampuan dalam: (1) 

merumuskan tujuan pembelajaran, (2) mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi, media pembalajaran dan sumber belajar, (3) merencanakan skenario 

kegiatan pembelajaran, (4) merancang pengelolaan kelas, (5) merencanakan 

prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian, (6) tampilan dokumen rencana 

pembelajaran. Sedangkan aspek pelaksanaan pembelajaran kemampuan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran meliputi: (1) mengelola ruang dan fasilitas 

pembelajaran (2) melaksanakan kegiatan pembelajaran, (3) mengelola interaksi 
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kelas, (4) bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa,(5) mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran, (6) 

melaksanakan evaluasi, proses dan hasil belajar.   

Kedua aspek tersebut di atas akan dijadikan indikator dan dikembangkan 

menjadi instrumen penelitian dengan menggunakan skla ordinal atau skala likert 

untuk mengukur kinerja guru berdasarkan persepsi guru.  

 

2.2. Supervisi 

Dewasa ini konsep supervisi mengalami perkembangan dan kemajuan yang 

cukup pesat. Secara historis mula - mula diterapkan konsep supervisi yang 

tradisional, yaitu pekerjaan inspeksi, mengawasi dalam arti mencari kesalahan dan 

menemukan kesalahan dengan tujuan untuk diperbaiki. Perilaku supervisi yang 

tradisional ini disebut snooper vision, yaitu tugas memata-matai untuk 

menemukan kesalahan. Konsep seperti ini menyebabkan guru - guru menjadi 

takut dan mereka bekerja dengan tidak baik karena takut dipersalahkan. Konsep 

supervisi tersebut kemudian berkembang menjadi supervisi yang bersifat ilmiah. 

Supervisi ilmiah memiliki ciri-ciri: (1) Sistematis, artinya dilaksanakan secara 

teratur, berencana dan kontinyu, (2) Objek dalam pengertian ada data yang 

didapat berdasarkan observasi nyata bukan berdasarkan tafsiran pribadi, dan (3) 

Menggunakan alat yang dapat memberikasn informasi sebagai umpan balik 

mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran di kelas.  

Makin maju hasil - hasil penelitian bidang pendidikan telah membantu 

berubahnya pendekatan dalam supervisi pendidikan. Penemuan - penemuan 
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menyebabkan timbulnya berbagai pemahaman konsep terhadap apa sebenarnya 

supervisi pendidikan.  

Berikut ini disampaikan pendapat para ahli tentang supervisi. Dalam bukunya 

: Basic Principle of Supervision, Adam dan Dickey (1959:2) mendefinisikan 

supervisi adalah sebagai program berencana untuk memperbaiki pengajaran. 

Program itu pada hakikatnya adalah perbaikan hal belajar dan mengajar. 

Boardman et al, (1953:5 ) dalam buku Konsep Dasar  dan Teknik Supervisi 

Pendidikan karya dinyatakan bahwa : 

”Supervisi adalah suatu usaha menstimulasi, mengkoordinasi dan 

membimbing secara kontinu pertumbuhan guru di sekolah baik secara individual 

maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan 

seluruh funsi pengajaran. Dengan demikian mereka dapat menstimulasi dan 

membimbing tiap murid secara kontinu serta mampu dan lebih cakap 

berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi modern. (Sahertian, 2000:17).” 

 

Lebih luas lagi pandangan Kimball Wiles yang menjelaskan bahwa 

supervisi adalah bantuan yang diberikan untuk memperbaiki situasi belajar 

mengajar yang lebih baik. Dijelaskan bahwa situasi belajar mengajar di sekolah 

akan lebih baik tergantung kepada keterampilan supervisor sebagai pemimpin. 

Seorang supervisor yang baik memiliki lima keterampilan dasar, yaitu: (1) 

Keterampilan dalam hubungan kemanusiaan, (2) Keterampilan dalam proses 

kelompok, (3) Keterampilan dalam kepemimpinan pendidikan, (4) Keterampilan 
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dan mengatur personalia sekolah, dan (5) Keterampilan dalam evaluasi (Kimball 

Wiles,1955). 

Semua definisi yang diuraikan di depan bersifat umum. Perkembangan 

konsep supervisi pendidikan selanjutnya sudah menuju kepada sasaran khusus, 

yaitu pengajaran. Dalam bukunya Supervision for Today’s  Schools, Peter F.Oliva 

menitikberatkan pada supervisi pengajaran (1984:9). Menurut Harris dalam Oliva 

bahwa supervisi pengajaran ialah segala sesuatu yang dilakukan personalia 

sekolah untuk memelihara atau mengubah apa yang dilakukan sekolah dengan 

cara langsung mempengaruhi proses belajar mengajar dalam usaha meningkatkan 

proses belajar siswa. 

Sahertian (2000:19) mendefinisikan supervisi adalah usaha memberi 

pelayanan kepada guru-guru baik secara individual maupun secara kelompok 

dalam usaha memperbaiki pengajaran. Menurut Made Pidarta, supervisi adalah 

suatu kegiatan membina atau membimbing guru agar bekerja dengan betul dalam 

mendidik dan mengajar siswanya. Sedangkan Hamanik (1992:22) berpendapat 

bahwa supervisi adalah semua usaha yang dilakukan oleh supervisor dalam 

bentuk pemberian bantuan, bimbingan, penggerakan, motivasi, nasihat dan 

pengarahan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Supervisi Pendidikan Kurikulum Sekolah 

Menengah Umum (1994:2) disebutkan bahwa, ”Supervisi ialah bantuan yang 

diberikan pada seluruh staff sekolah untuk mengembangkan situasi belajar 

mengajar yang lebih baik”. Yang dimaksud supervisi di sini bukan lagi inspeksi 

orang yang merasa serba tahu (Superior) kepada orang yang dianggap belum tahu 
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sama sekali (Inferior), tetapi dalam bentuk bantuan dan pembinaan dengan tujuan 

membantu memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan sekolah sehingga tercapai 

kondisi kegiatan belajar mengajar yang sebaik - baiknya. 

Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah 

pemberian bantuan, layanan, bimbingan dan pembinaan yang direncanakan 

dengan tujuan agar dapat mengembangkan kemampuannya sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

2.2.1. Prinsip Supervisi 

Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan supervisi adalah bagaimana cara 

mengubah pola pikir yang bersifat otokratis dan korektif menjadi sikap yang 

konstruktif dan kreatif. Suatu sikap yang menciptakan situasi dan relasi di mana 

guru merasa aman dan merasa diterima sebagai suatu subjek yang dapat 

berkembang sendiri. Untuk itu supervisi harus dilaksanakan berdasarkan data, 

fakta yang objektif. Adapun prinsip supervisi yang dilaksanakan adalah: 

(1) Prinsip Ilmiah (scientific) 

Prinsip ini memiliki ciri sebagai berikut. 

1.1 Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh 

dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. 

1.2 Untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekamdata, seperti 

angket, obsevasi, percakapan pribadi, dan sebagainya. 

1.3 Setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, berencana dan 

kontinu. 
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(2) Prinsip Demokratis 

Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan 

kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru merasa aman untuk 

mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung 

tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan, 

tapi berdasarkan rasa kesejawatan. 

(3)   Prinsip Kerjasama 

Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi ‘Sharing of 

idea, sharing of experience’, memberi support mendorong, menstimulasi 

guru, sehingga mereka mereka merasa tumbuh bersama. 

(4)    Prinsip Konstruktif dan Kreatif 

Setiap guru akan termotivasi dalammengembangkan potensi kreatifitas kalau 

supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan 

melalui cara - cara menakutkan. 

 

2.2.3. Supervisi Kunjungan Kelas 

Pada buku petunjuk supervisi pendidikan di sekolah yang terbitkan oleh 

Ditjen Dikdasmen 1994 menegaskan bahwa beberapa tekhnik supervisi antara lain 

: (1) kunjungan kelas, (2) observasi kelas, (3) tes dadakan, (4) konferensi kasus, 

(5) obeservasi dokumen, (6) wawancara, (7) angket, (8) laporan secara tertulis 

(Depdikbud, 1994:21). Sedangkan menurut Sahertian teknik supervisi dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu bersifat individual dan kelompok. Supervisi bersifat 
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individual ada tiga jenis yaitu : (1) kunjungan kelas (2) observasi dan (3) 

percakapan pribadi.  

Para ahli di bidang supervisi mendefinisikan supervisi pengajaran atau 

supervisi kunjungan kelas dengan bahasa yang berbeda-beda tetapi memiliki 

pemaknaan yang hampir sama. Wiles (Oliva 1984:8) mendefinisikan supervisi 

sebagai aktivitas layanan yang berhubungan dengan pengembangan pengajaran. 

Acheson dan Gall (Mantja 2000:1) memperkuat pengertian supervisi sebagai 

bantuan kepada guru untuk memperbaiki kinerja pengajarannya. Neagley dan 

Evans (Oliva 1984:8) juga mendefinisikan supervisi sebagai bentuk layanan 

kepada guru dan mengembangkan pengajaran, pembelajaran siswa, dan 

pengembangan kurikulum. Sahertian (2000:19) menegaskan bahwa supervisi 

merupakan layanan kepada guru-guru baik secara individual maupun kelompok 

dalam usaha memperbaiki pengajaran. 

Pendapat Tahalete yang dikutip Imron (1995:90) menyatakan bahwa 

supervisi kunjungan kelas adalah kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Kepala 

Sekolah pada saat guru sedang mengajar. Pendapat tersebut didukung oleh Rubin 

(Sergiovani 1987:158) yang berkeyakinan bahwa pengajaran yang baik dapat 

dikembangkan melalui supervisi. Pendapat tersebut juga sejalan dengan 

pelaksanaan Undang-Undang Guru dan Dosen yang didalamnya memandatkan 

kepada kepala sekolah untuk membantu guru dalam meningkatkan kompetensi 

akademik dan profesionalnya. Mengingat guru yang menjadi sasaran supervisi 

pengajaran dituntut untuk menguasai kompetensi tersebut, maka implementasi 
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supervisi kunjungan kelas harus diarahkan untuk membantu guru dalam 

mengembangkan kemampuannya pada aspek-aspek tersebut. 

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa supervisi kunjungan 

kelas merupakan salah satu bentuk layanan , bantuan dan pembinaan yang 

diberikan  Kepala Sekolah kepada  guru untuk mengembangkan dan memperbaiki 

porses belajar mengajar  di kelas baik secara individu maupun kelompok. 

 

2.2.4. Tujuan dan Fungsi Supervisi Kunjungan Kelas 

Sahertian (1998:45) menegaskan bahwa tujuan kunjungan supervisi 

kunjungan kelas adalah mendorong guru-guru dalam hal pemecahan kesulitan-

kesulitan yang mereka hadapi. Sedangkan fungsi supervisi kunjungan kelas adalah 

memajukan cara mengajar guru dan cara belajar siswa. Supervisi kunjungan kelas 

juga membantu pertumbuhan profesionalisme guru. 

Tujuan supervisi kunjungan kelas dapat dibedakan menjadi dua hal yaitu 

tujuan yang bersifat umum dan bersifat khusus. Tujuan umum supervisi 

kunjungan kelas adalah mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan 

dan meningkat- kan proses belajar mengajar di sekolah. Sedangkan tujuan khusus 

supervisi kun -jungan kelas adalah memberi bantuan dan pelayanan terhadap guru 

tentang cara guru mengajar yang baik dari perencanaan, pelaksanaan sampai 

dengan menilai. 

Supervisi kunjungan kelas berfungsi sebagai alat untuk mendorong guru agar 

secara sadar mau meningkatkan cara mengajardan cara belajar siswa. Melalui 

supervisi kunjungan kelas guru mendapat kesempatan untuk mengemukakan 
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pengalaman - pengalamannya sekaligus sebagai usaha untuk memberikan rasa 

mampu pada guru-guru lain. Dengan demikian supervisi kunjungan kelas secara 

moral dapat berfungsi untuk membantu pertumbuhan karir guru. 

 

2.2.5. Macam -macam Supervisi Kunjungan Kelas 

Sahertian (2000:54) membagi supervisi kunjungan kelas menjadi tiga yaitu: 

(1) guru diberitahu lebih dahulu, (2) guru tidak diberitahu sebelumnya, dan (3) 

atas undangan atau permintaan guru. Sedangkan Imron (1995) membedakan 

supervisi kunjungan kelas menjadi dua yaitu: memberitahukan lebih dahulu dan 

tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kunjungan kelas yang diberitahukan lebih 

dahulu inisiatif datang dari Kepala Sekolah dan dari guru. Istilah lain yang sering 

digunakan adalah jenis kunjungan kelas yang direncanakan dan jenis kujungan 

kelas yang tidak direncanakan. Selanjutnya supervisi kunjungan kelas dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

1) Supervisi kunjungan kelas dengan memberi tahu ( announced visitation ) 

Supervisor memberitahukan lebih dahulu kepada supervise melalui jadwal 

yang telah ditetapkan, baik hari maupun jam kunjungan. kelebihan 

supervisi ini adalah kegiatan sudah direncanakan sehingga guru dapat 

mempersiapkan diri dengan baik mencahup persiapan administrasi 

pembelajaran maupun upaya tampilan di depan kelas, pengusaan materi, 

penggunaan metode dan evaluasi yang tepat. Bentuk supervisi ini memiliki 

kelemahan yaitu seolah – olah perilaku yang diperoleh hanya dibuat – buat 

saja, karena telah dibuat skenario. 



47 
 

 
 

2) Supervisi kunjungan kelas tanpa memberi tahu ( unannnounced visitation ) 

Kegiatan ini seorang supervisor tanpa memberi tahu terlebih dahulu 

kepada supervise. Kelebihan supervisi ini adalah memperoleh perilaku 

pembelajaran yang murni, tanpa dibuat-buat. Sebagai kebiasaan seorang 

guru melaksanakan tugas sehari-hari dalam kegiatan belajar mengajar. 

Sedangkan kelemahannya bila guru tidak siap akan menjadi gugup, 

konsentrasi tidak terarah, penguasaan kelas kurang dan mungkin hasil 

yang diperoleh kurang memuaskan dan menimbulkan prasangka yang 

kurang baik bagi guru yang bersangkutan. 

3) Supervisi atas undangan atau permintaan guru (visit upon invitation ) 

Kegiatan supervisi semacam ini akan lebih baik karena guru telah 

mempersiapkan diri dan termotivasi untuk memperoleh balikan dan pe- 

ngalaman baru untuk dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran  

yang lebih baik. Karena guru telah menyadari kelebihan dan kelemahan 

yang ada pada dirinya. 

Dari uraian di atas dan dengan merujuk Panduan Manajemen Sekolah yang 

dikeluarkan  Depdikbud (2000 : 133 ), bahwa kegiatan supervisi kunjungan kelas 

oleh kepala sekolah dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu :  

1) Tahap pertemuan awal  

Pada tahapan ini langkah-langkah yang perlu dilakuan adalah : (a) kepala 

sekolah menciptakan suasana yang akrab dengan guru, sehingga terjadi 

suasana kolegial. Dengan kondisi ini diharapkan guru dapat mengutarakan 

pendapatnya secara terbuka; (b) kepala sekolah dengan guru membahas 
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rencana pembelajaran yang dibuat guru untuk menyepakati aspek mana 

yang menjadi focus perhatian supervise, serta menyempurnakan rencana 

pembelajaran tersebut; (c) Kepala sekolah bersama guru menyusun 

instrument observasi yang akan digunakan, atau memakai instrument yang 

telah ada, termasuk bagaimana menggunakan dan menyimpulkannya. 

2) Tahap observasi kelas  

Pada tahapan kepala sekolah mengobservasi guru yang mengajar di kelas, 

di laboratorium atau di lapangan, dengan menerapkan keterampilan yang 

telah disepakati bersama. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

observasi, yaitu: (a) Kepala sekolah menempati tempat yang telah 

disepakati bersama; (b) Catatan observasi harus rinci dan lengkap; (c) 

Observasi harus fokus pada aspek yang telah disepakati; (d) Dalm hal 

tertentu kepala sekolah perlu membuat komentar yang sifatnya terpisah 

dengan hasil observasi; (e) Jika ada ucapan atau perilaku guru yang dirasa 

mengganggu proses pembelajaran, kepala sekolah perlu mencatatnya. 

3) Tahap pertemuan umpan balik 

Pada tahapan ini hasil observasi didiskusikan secara terbuka antara kepala 

sekolah dengan guru. Beberapa yang perlu dilakukan kepala sekolah 

dalam pertemuan balikan, antara lain: (a) Kepala sekolah memberi 

penguatan terhadap penampilan guru, agar tercipta suasana yang akrab dan 

terbuka; (b) Kepala sekolah mengajak guru menelaah tujuan pembelajaran 

kemudian aspek pembelajaran yang menjadi fokus dalam supervisi; (c) 

Menanyakan persaan guru tentang jalannya pelajaran. Sebaiknya 
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pertanyaan diawali dari aspek yang dianggap berhasil, baru dilanjutkan 

dengan aspek yang dianggap kurang berhasil. Kepala sekolah jangan 

memberikan penilaian dan biarkan guru menyampaikan pendapatnya; (d) 

Kepala sekolah menunjukan data hasil observasi yang telah dianalisis dan 

diinterprestasikan. Beri kesempatan guru untuk mencermati data tersebut, 

kemudian menganalisisnya; (e) Kepala sekolah menanyakan kepada guru 

bagaimana pendapatnya terhadap data hasil observasi dan analisisnya. 

Dilanjutkan dengan mendiskusikan secara terbuka tentang hasil observasi 

tersebut. Dalam diskusi harus dihindarai kesan menyalahkan. Usahakan 

agar guru menemukan sendiri kekurangannya; (f) Secara bersama 

menentukan rencana pembelajaran berikutnya, termasuk memberikan 

dorongan moral bahwa guru mampu memperbaiki kekurangannya.  

 

2.2.6. Indikator Supervisi Kunjungan Kelas  

Berdasarkan uraian di atas bahwa pelaksanaan supervisi kunjungan kelas 

dapat dilakukan melaui tiga tahap yaitu: (1) Tahap pertemuan awal, (2) Tahap 

observasi kelas, dan (3) Tahap pertemuan umpan balik ( Depdikbud, 2000: 133 ) 

Selanjutnya ketiga tahapan tersebut dijadikan sebagai indikator yang nantinya  

akan dikembangkan menjadi instrumen penelitian dengan menggunakan skala 

likert untuk mengukur supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah berdasarkan 

persepsi guru. 
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2.3. Iklim Sekolah 

Menurut Renata Tagiri sebagaimana dikutip Owens (1995 : 78) menyatakan 

bahwa iklim sekolah adalah sebagai suatu karakteristik dari keseluruhan 

lingkungan sekolah. Hoy dan Miskel (1991:221) berpendapat yang artinya bahwa 

iklim sekolah adalah sebagai perangkat karakteristik internal yang membedakan 

antara satu sekolah dengan sekolah lainnya dan mempengaruhi warganya. 

Menurut Aan Komariah (2 - 6 : 45) iklim sekolah (school climate) adalah 

indikator sekolah efektif yang menekankan pada keberadaan rasa menyenangkan 

dari suasana sekolah, bukan saja dari kondisi fisik, tetapi keseluruhan aspek 

internal organisasi. Seperti dikatakan Litwin (1986) dalam Aan Komariah bahwa 

iklim organisasi adalah suatu set dari sifat-sifat yang dapat diukur dan suatu 

lingkungan organisasi yang didasarkan pada konsepsi secara kolektif dari orang-

orang yang hidup dan bekerja dari lingkungan organisasi tersebut, atau seperti 

yang didefinisikan Downey (1978), dalam Aan Komariah bahwa iklim sekolah 

adalah persepsi anggota secara kolektif terhadap lingkungan internal organisasi. 

Kewajiban sekolah adalah menciptakan lingkungan internal sebagai 

lingkungan yang menyenangkan, serasi, dan bertanggung jawab. Di dalamnya 

terkandung harapan siswa yang tinggi, sikap guru yang efektif, keteraturan dan 

disiplin kurikulum yang terorganisasi, sistem reward dan insentif bagi siswa dan 

guru, serta tuntutan waktu belajar yang tinggi. 

Harapan siswa yang tinggi merupakan dampak dari adanya pengelolaan iklim 

yang sesuai dengan harapan siswa. Iklim sekolah yang memenuhi harapan siswa 

adalah yang memberikan pelayanan pembelajaran secara berkualitas kepada siswa 
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sehingga mereka nyaman belajar di situ dan jaminannya adalah meningkatnya 

kompetensi siswa. 

Sikap guru yang efektif adalah guru yang memberikan pelayanan 

pembelajaran dan mengupayakan siswa dapat belajar. Belajar merupakan kegiatan 

aktif siswa untuk membangun makna. Dalam hal ini guru memiliki peranan 

penting untuk membantu siswa mempermudah membuka jalan pemahaman dan 

menjadi orang yang dipercaya dalam membangun komunikasi empati dengan 

siswa sehingga integritas siswa yang terbangun bukan hanya intelektualitasnya 

saja, tetapi juga dimensi sosial dan spiritualnya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa iklim sekolah merupakan situasi 

lingkungan kerja di sekolah yang dirasakan oleh seluruh warga sekolah seperti: 

Kepala Sekolah, Guru, staf, siswa dan Komite Sekolah baik secara langsung 

maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku warga sekolah. 

2.3.1. Karakteristik Iklim Sekolah 

Menurut Aan Komariah (2004:116) karakteristik iklim sekolah dapat dilihat 

dari empat dimensi yaitu (1) dimensi budaya, (2) dimensi ekologi, (3) dimensi 

lingkungan, dan (4) dimensi organisasi. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1. 
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Dari gambar 1 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa sekolah sebagai 

sistem terbuka, senantiasa menerima pengaruh dari luar dan terus beradaptasi, 

bahkan memberi warna pada perubahan lingkungan sekolah. Terbentuknya iklim 

sekolah terkait dengan dimensi budaya, ekologi, organisasi, dan lingkungan. 

Dimensi budaya menyangkut pada psiko sosial, karakteristik, norma,sistem 

keyakinan dan nilai– nilai. Dimensi ekologi menyangkut pada faktor fisik dan 

mental, ukuran bangunan, desain bangunan dan teknologi. Dimensi organisasi 

menyangkut struktur organisasi, program pengajaran, praktik pengambilan 

keputusan dan pola komunikasi. Dimensi lingkungan menyangkut karakteristik 

individu, motivasi, kepuasan kerja, dan moral. 

Aan Komariah (2004:47,48) memaparkan paling tidak ada sepuluh 

karakteristik iklim organisasi yang dapat dijadikan wawasan bagi pengembangan 

iklim sekolah agar kondusif. Sepuluh dimensi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Struktur tugas, perincian metode yang dipakai untuk melaksanakan tugas 

organisasi. 

2. Hubungan imbalan hukum, tingkat batas pemberian imbalan, seperti 

promosi dan kenaikan gaji berdasarkan prestasi dan jasa, bukan pada 

pertimbangan-pertimbangan lain seperti senioritas, favoritisme, dan 

sebagainya. 

3. Sentralisasi keputusan, batas-batas keputusan penting yang dipusatkan 

pada manajemen level atas. 
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4. Tekanan pada prestasi, keinginan pihak pekerja organisasi untuk 

melaksanakan pekerjaan dengan baik dan memberikan sumbangan bagi 

sasaran kerja organisasi. 

5. Tekanan pada latihan dan pengembangan, tingkat ketika organisasi 

berusaha meningkatkan prestasi individu melalui kesiapan latihan dan 

pengembangan yang cepat. 

6. Keamanan versus resiko, tingkat tekanan dalam organisasi yang 

menimbulkan perasaan kurang aman dan kecemasan pada anggotanya. 

7. Keterbukaan versus ketertutupan, tingkat ketika orang-orang lebih suka 

menutupi kesalahan mereka dan menampilkan diri secara baik dan bekerja 

sama. 

8. Pengakuan dan umpan balik, tingkat seseorang individu mengetahui apa 

pendapat atasan dan manajemen terhadap pekerjaannya serta tingkat 

dukungan mereka atas dirinya. 

9. Status dan semangat, perasaan umum diantara para individu bahwa 

organisasi merupakan tempat kerja yang baik. 

10. Kompetensi dan keluwesan organisasi secara umum, tingkat organisasi 

mengetahui apa tujuannya dan mengejarnya secara luwes dan kreatif. 

Termasuk juga batas organisasi mengantisipasi masalah, mengembangkan 

metode baru, dan mengembangkan keterampilan baru pada pekerja. 

  Koster (2004:50) menyatakan bahwa salah satu variabel sekolah efektif  

adalah adanya iklim sekolah yang kondusif, seperti: (1) kondisi fisik dan fasilitas 

sekolah, (2) cara kerja dan gaya kepemimpinan kepala sekolah, (3) harapan dan 
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prestasi sekolah, (4) hubungan kerja, dan (5) ketertiban/ disiplin sekolah. 

Sedangkan De Roche (1985) yang dikutip Jumiati (2003) berpendapat bahwa  

ikilm sekolah dalam tampilannya dapat dibedakan menjadi dua karakter, yaitu 

iklim sekolah yang buruk atau negatif dan iklim sekolah yang baik atau positif. 

Iklim sekolah yang buruk atau negatif ada pada sekolah yang memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut : (1) kurang pengarahan, (2) ketidak puasan kerja, (3) kurang 

komunikasi (4) terjadi pengasingan siswa, (5) frustasi, (6) produktivitas rendah, 

(7) kreativitas dan inovasi kurang, (8) terdapat keseragaman, (9) kurang 

menghargai dan mempercayai, (10) apatis. Sedangkan iklim sekolah yang positif 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (1) personil sekolah yang menyadari sebab-

sebab konflik dan mampu menanggulangi (2) ketidakpuasan, kritik, dan konflik 

dipandang sebagai cara untuk mengenali kekuatan dan kelemahan (3) 

pengambilan keputusan ditanggung bersama (4) gagasan, saran, ide dihargai oleh 

Kepala Sekolah (5) angka ketidakhadiran rendah (6) bangga terhadap sekolah (7) 

memiliki kepercayaan dan keterbukaan (8) produktivitas dan kerjasama yang 

tinggi (9) mempunyai rasa bersatu dan dorongan untuk pembaharuan, dan (10) 

menunjukkan adanya perhatian dan kebersamaan. 

Kolb dkk. (Basyir, 1993) mencatat dimensi iklim organisasi yang dapat 

diadaptasikan bagi iklim sekolah adalah sebagai berikut : 

1. Konformitas (conformity) 

Apabila dalam suatu organisasi banyak sekali aturan yang harus dituruti 

oleh para pekerja padahal aturan-aturan tersebut tdak ada relevansinya 
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dengan pelaksanaan pekerjaan. Organisasi demikian disebut memiliki 

konformitas rendah dan yang sebaliknya disebut konformitas tinggi. 

 

2. Tanggung jawab (responsibility) 

Apabila dalam suatu organisasi semua pengambil keputusan dilakukan 

oleh satu orang yang berada di pucuk pimpinan, iklim kerja yang demikian 

adalah iklim dengan tanggung jawab rendah karena pada dasarnya 

bawahan tidak pernah diberi kesempatan memiliki tanggung jawab. 

3. Imbalan (reward) 

Apabila dalam suatu organisasi semua orang merasa bahwa walaupun 

mereka berprestasi baik, namun tidak mendapat penghargaan atau imbalan 

yang sesuai, akan tetapi apabila melakukan kesalahan kecil dihukum amat 

berat. Iklim kerja tersebut adalah iklim kerja dengan imbalan yang rendah. 

4.  Semangat kelompok (team spirit) 

Apabila dalam suatu organisasi orang-orang saling mencurigai, sulit untuk 

saling mempercayai, seta tidak ada perasaan berkelompok maka iklim 

kerja demikian adalah iklim kerja dengan team spirit tang rendah. 

5. Kejelasan 

Apabila dalam suatu organisasi dengan prosedur kerja yang tidak jelas, 

orang-orang merasa tidak mengetahui dengan pasti yang mana tanggung 

jawab dan wewenangnya, iklim kerja yang demikian adalah iklim kerja 

dengan kejelasan yang rendah. 
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6. Standar (standars) 

Ketentuan yang ditetapkan tentang mutu dari hasil kerja yang dilakukan 

para anggotanya. 

7. Kepemimpinan (leadership) 

Apabila dalam suatu organisasi tidak dirasakan adanya pembinaan dan 

perhatian atasan terhadap kinerja orang-orang di dalammya maka 

keberlangsungan organisasi berjalan dalam rutinitasnya sendiri sehingga 

iklim demikian mengakibatkan iklim kerja dengan kepemimpinan yang 

rendah. 

Untuk mempertegas uraian di atas, berikut disajikan pendapat para ahli 

yang dirangkum oleh  Aan Komariah (2004:50) sebagai model ciri sekolah 

efektif  

1. Standar disiplin yang berlaku bagi kepala sekolah, guru, siswa, dan 

karyawan 

2. Lingkungan fisik yang mendukung dan nyaman 

3. Iklim yang nyaman dan tertib bagi berlangsungnya pengajaran dan 

pengajaran dan pembelajaran 

4. Pengembangan staf dan iklim sekolah yang kondusif untuk belajar 

5. Peraturan dan disiplin 

6. Adanya penghargaan dan insentip 

7. Adanya penghargaan bagi siswa yang berprestasi 

8. Harapan yang tinggi dari komunitas sekolah 

9. Pengembangan dan kolegalitas pada guru 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kajian tentang iklim sekolah 

adalah kajian terhadap internalisasi kerja lembaga yang diarahkan bagi 

kepentingan lembaga dan individu yang selaras sehingga terjadi sinergi 

produktivitas lembaga. Dengan demikian karakteristik iklim sekolah yang 

kondusif paling tidak tercermin pada: 

1. Kedisiplinan, ditunjukkan dengan: 

a. Tingkat kehadiran warga sekolah 

b. Efektifnya tata tertib pegawai/guru 

c. Efektifnya tata tertib siswa 

2. Lingkungan fisik sekolah yang mendukung kegiatan belajar, ditunjukkan 

dengan:  

a. Kondisi bangunan gedung/kantor 

b. Kondisi bangunan ruang kelas belajar 

c. Kondisi bangunan KM/WC 

d. Kondisi bangunan tempat peribadatan  

e. Kondisi bangunan pagar sekolah 

3. Pembelajaran yang efektif , ditunjukkan dengan: 

a. Efektivitasnya jadwal pelajaran 

b. Pemanfaatan waktu 

c. Efektivitasnya petugas/ guru piket 

4. Penghargaan dan insentip, ditunjukkan dengan: 

a. Penghargaan bagi guru, karyawan, dan siswa yang berprestasi 

b. Insentip yang diterima guru/ karyawan  
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5. Prestasi sekolah yang ingin dicapai, ditunjukkan dengan: 

a. Program sekolah tentang prestasi akademik 

b. Program sekolah tentang prestasi non akademik 

6. Pengembangan dan karier guru/ karyawan, ditunjukkan dengan: 

a. Kesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan 

b. Kesempatan mengikuti studi lanjut. 

c. Kesempatan berkarier. 

7. Kepemimpinan, ditunjukkan dengan: 

a. Pengarahan dari kepala sekolah 

b. Perhatian dari kepala sekolah 

 

2.3.2.  Indikator Iklim Sekolah 

Berdasarkan uraian pada pembahasan karakteristik iklim sekolah 

sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan indikator iklim sekolah dalam 

penelitian ini adalah: (1) Kedisiplinan, (2) Lingkungan fisik sekolah, (3) 

Pembelajaran yang efektif, (4) Penghargaan dan insentip, (5) Prestasi sekolah, (6), 

Pengembangan dan karier guru/ karyawan, dan (7) Kepemimpinan kepala sekolah 

Dari ketujuh indikator tersebut di atas akan dikembangkan menjadi instrumen 

penelitian dengan menggunakan skala ordinal atau skala likert untuk mengukur 

variabel iklim sekolah berdasarkan persepsi guru. 

2.4. Kajian Penelitian yang Relevan 

Djumiati (2003) dalam penelitiannya yang berjudul ”Kontribusi Supervisi 

Kunjungan Kelas oleh Kepala Sekolah dan Iklim Sekolah terhadap Kinerja Guru 
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SMU Negeri Kabupaten Pati”. Hasil penelitian tersebut menujukkan bahwa ada 

kontribusi supervisi kunjungan kelas oleh Kepala Sekolah yang dilakukan secara 

efektif dan frekuensi pelaksanaannya secara periodik dengan iklim sekolah yang 

nyaman dan menyenangkan akan berpengaruh terhadap kinerja guru SMU Negeri 

Kabupaten Pati. 

Musrini (2002) dalam penelitiannya yang berjudul ”Hubungan Supervisi 

Kunjungan Kelas oleh Kepala Sekolah dan Kompensasi dengan Kinerja Guru SD 

Negeri di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang”. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa ada hubungan Supervisi Kunjungan Kelas oleh Kepala 

Sekolah yang dilakukan secara efektif dan secara periodik dengan memberi 

kompensasi pada tingkat kewajaran akan berpengaruh terhadap Kinerja Guru SD 

Negeri di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. 

Dari kajian penelitian yang relevan di atas, peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang masih ada relevansinya, yakni mengenai ”Pengaruh 

Supervisi Kunjungan Kelas oleh Kepala Sekolah dan Iklim Sekolah terhadap 

Kinerja Guru SMP Negeri di Sub MKKS Taman Kabupaten Pemalang”. Dengan 

harapan dari hasil penelitian tersebut memperoleh temuan yang belum dikupas 

oleh peneliti terdahulu guna pengembangan bahan kajian baik teori maupun 

praktis.  

2.5. Kerangka Berpikir 

Kinerja guru dimaknai sebagai kemampuan kerja guru yang dilihat dari 

tingkat pencapaian atau penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 

Karena tanggungjawabnya yang begitu besar maka permasalahan kinerja guru 
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Supervisi Kunjungan 
Kelas 

Iklim Sekolah 

Kinerja Guru 

merupakan hal yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor 

internal maupun faktor eksternal. Faktor yang diduga kuat mempengaruhi kinerja 

guru diantaranya adalah supervisi kunjungan kepala sekolah dan iklim sekolah.  

Supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah dapat dimaknai sebagai salah 

satu tugas kepala sekolah dalam memberi layanan, bantuan dan pembinaan 

terhadap guru dalam proses belajar mengajar di kelas agar kinerja guru lebih baik 

sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam proses pembelajaran.  

Demikian pula dengan iklim sekolah, iklim sekolah merupakan situasi 

lingkungan kerja di sekolah yang dirasakan oleh seluruh warga sekolah seperti: 

kepala sekolah, guru, staf, siswa dan komite sekolah baik secara langsung maupun 

tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku warga sekolah. Dengan iklim 

sekolah yang kondusif diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja guru. 

Dari uraian di atas dapat dirumuskan dalam bentuk kerangka berpikir 

teoretik sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 2.2 

Berdasar gambar di atas dapat dipahami kerangka berpikir dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Jika pelaksanaan supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah dilakukan 

secara optimal  maka diduga akan berimplikasi pada kuatnya atau tingginya 

kinerja guru, dan sebaliknya jika pelaksanaan supervisi kunjungan kelas 

oleh kepala sekolah tidak optimal atau rendah, maka diduga akan 

berimplikasi pada melemahnya atau rendahnya kinerja guru. 

2. Jika iklim sekolah dalam suasana yang kondusif maka diduga akan 

berimplikasi pada kuatnya atau tingginya kinerja guru dan sebaliknya jika 

iklim sekolah tidak kondusif atau rendah maka diduga akan berimplikasi 

pada melemahnya atau rendahnya kinerja guru. 

3. Jika pelaksanaan supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah dilakukan 

secara optimal dan iklim sekolah yang kondusif, maka diduga akan 

berimplikasi pada kuatnya atau tingginya kinerja guru, dan sebaliknya jika 

pelaksanaan supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah dilakukan tidak 

optimal dan iklim sekolah yang tidak kondusif, maka diduga akan 

berimplikasi pada melemahnya atau rendahnya kinerja guru. 

2.6. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir tersebut, dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan supervisi kunjungan kelas 

oleh kepala sekolah terhadap kinerja guru. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara iklim sekolah terhadap kinerja guru. 
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3. Ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari pelaksanaan 

supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah dan iklim sekolah terhadap 

kinerja guru. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Secara umum penelitian dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) jenis atau tipe, 

yaitu penelitian penjajakan (eksploratif), penelitian penjelasan (eksplanatory), dan 

penelitian deskriptif. Pada penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam jenis 

penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan 

masalah yang ada pada   masa sekarang berdasarkan data-data dan  bertujuan 

untuk  memecahkan  masalah  secara sistematis dan faktual (Singarimbun dan 

Efendi, 2001:44). 

Menurut Sugiyono (1999:12-13) Statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil 

penelitian, tetapi tidak untuk membuat kesimpulan yang lebih luas 

(generalisasi/inferensi). Penelitian yang tidak menggunakan sampel, analisisnya 

akan menggunakan statistik deskriptif. Demikian juga penelitian yang 

menggunakan sampel, tetapi peneliti tidak bermaksud untuk membuat kesimpulan 

untuk populasi dari mana sampel diambil, maka statistik yang digunakan adalah 

statistik deskriftif. Dalam hal ini teknik korelasi dan regresi juga dapat berperan 

sebagai statistik deskriptif.           

Mengingat penelitian ini berbentuk deskriptif, maka digunakan desain 

penelitian yang bersifat ‘holistik‘ yang terpancang, dalam arti bahwa pelaksanaan 

penelitiannya hanya memusatkan perhatian pada beberapa variabel yang sesuai 
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dengan minat dan tujuan penelitian, tetapi bagian-bagian yang diteliti tetap 

diusahakan dalam keterkaitannya dengan konteks keseluruhan untuk mendapatkan 

makna yang utuh. Oleh karena itu metode yang digunakan adalah metode survey 

dan korelasional.  

Penelitian korelasional bertujuan untuk menemukan ada tidaknya 

hubungan dan apabila ada, berapa eratnya hubungan serta berarti atau tidak 

hubungan itu. Proses ini menurut Suharsimi Arikunto (1998: 251) adalah melalui 

penelitian korelasional sehingga dapat diketahui hubungan variasi dalam sebuah 

variabel dengan variabel lainnya. Tingkat hubungan antar variabel dinyatakan 

dalam bentuk koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah suatu alat untuk 

membandingkan hasil pengukuran variabel yang berbeda agar dapat menentukan 

tingkat hubungan antara variabel-variabel ini. 

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

rancangan non eksperimen atau survai dan hanya mengkaji fakta- fakta yang telah 

terjadi dan dirasakan oleh subjek penelitian. Penelitian non eksperimen 

dimaksudkan adalah pencarian data secara empirik yang sistematik, di mana 

peneliti tidak bisa mengontrollangtsung variabel bebas, karena peristiwanya telah 

terjadi atau karena menurut sifatnya tidak dapat dimanipulasi ( Masduki 

Yusak,2002:50 ). Peneliti tidak bisa melakukan manipulasi terhadap variabel 

penelitian, hanya menggali fakta dengan menggunakan kuisioner yang berisi 

pernyataan – pernyataan yang mencerminkan persepsi mereka (guru ) terhadap 

pelaksanaan supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah dan iklim sekolah 

terhadap kinerja guru.  
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Supervisi Kunjungan 
Kelas (X1) 

Iklim Sekolah (X2) 

Kinerja Guru 
(Y)

3.2.  Rancangan Penelitian 

Berdasar pemahaman dari uraian tersebut di atas, maka rancangan penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan deskriptif korelasional 

dengan desain hubungan antar variabel sebagaimana tercermin dalam gambar 

diagram berikut:   

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1                                                                                    

Hubungan antar Variabel Penelitian 

 

Keterangan :  

X1 : Supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah   

X2 : Iklim sekolah  

Y : Kinerja guru  

R :  Besarnya korelasi ganda antara X1 dan X2 terhadap Y  

r1y2 : Besarnya korelasi parsial antara X1 dan Y yang dikontrol X2        

r2y1 : Besarnya korelasi parsial antara X2 dan Y yang dikontrol X1 
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3.3. Waktu dan Lokasi Penelitian 

3.3.1. Waktu Penelitian 

  Waktu penelitian dapat dijaskan pada tabel 3.1 di bawah ini 

Tabel 3.1 

Uraian Kegiatan 
Bulan Ke 

1 2 3 4 5 6 

1. Persiapan       

2. Penyusunan Instrumen       

3. Pengumpulan Data       

4. Tabulasi/ Analisis       

5. Penyusunan Laporan       

6. Seminar Hasil Penelitian       

7. Revisi       

8. Final Report       

 

3.3.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Empat SMP Negeri  sub MKKS Taman  

Kabupaten Pemalang, yang meliputi SMP Negeri 2  Taman, SMP Negeri 5 

Taman, SMP Negeri 1 Petarukan dan SMP Negeri 4 Petarukan.   
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3.4. Definisi Operasional 

3.4.1. Supervisi Kunjungan Kelas 

Supervisi kunjungan kelas merupakan salah satu bentuk layanan, 

bantuan dan pembinaan Kepala Sekolah kepada guru untuk 

mengembangkan dan memperbaiki prosese belajar mengajar di kelas . 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya serta dengan merujuk 

Panduan Manajemen Sekolah yang dikeluarkan  Depdikbud (1998 : 114). 

Pada penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur variabel 

pelaksanaan supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah adalah: 

1. Tahap pertemuan awal  

a. Kepala sekolah menciptakan suasana yang akrab dengan guru  

b. Kepala sekolah dengan guru membahas rencana pembelajaran yang 

dibuat guru  

c. Kepala sekolah bersama guru menyusun instrument observasi yang 

akan digunakan atau menggunakan instrumen yang ada 

2. Tahap observasi kelas atau tahapan pelaksanaan  

a. Kepala sekolah menempati tempat yang telah disepakati bersama 

b. Kepala sekolah mencatat selama kegiatan observasi dengan rinci dan 

lengkap 

c. Observasi harus fokus pada aspek yang telah disepakati 

d. Dalm hal tertentu kepala sekolah perlu membuat komentar yang 

sifatnya terpisah dengan hasil observasi 

3. Tahap pertemuan umpan balik atau tahapan akhir 
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a. Kepala sekolah memberi penguatan terhadap penampilan guru 

b. Kepala sekolah mengajak guru menelaah tujuan pembelajaran 

kemudian aspek pembelajaran yang menjadi fokus dalam supervisi 

c. Kepala sekolah menanyakan persaan guru tentang jalannya pelajaran 

d. Kepala sekolah menunjukan data hasil observasi dan analisisnya 

e. Kepala sekolah menanyakan kepada guru bagaimana pendapatnya 

terhadap data hasil observasi dan analisisnya 

f. Kepala sekolah bersama guru menentukan rencana pembelajaran 

berikutnya 

 

3.4.2  Iklim Sekolah 

Iklim sekolah merupakan situasi lingkungan kerja di sekolah yang 

dirasakan oleh seluruh warga sekolah, baik secara langsung maupun tidak 

langsung dapat mempengaruhi perilaku warga sekolah. 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, pada penelitian ini indikator 

yang digunakan untuk mengukur variabel iklim sekolah adalah: 

8. Kedisiplinan 

a. Tingkat kehadiran warga sekolah 

b. Efektifnya tata tertib pegawai/guru 

c. Efektifnya tata tertib siswa 

9. Lingkungan fisik bangunan  

a. Kondisi bangunan gedung/kantor 

b. Kondisi bangunan ruang kelas 
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c. Kondisi bangunan tempat peribadatan  

d. Kondisi bangunan pagar sekolah 

 

10. Pembelajaran yang efektif  

a. Efektivitasnya jadwal pelajaran 

b. Pemanfaatan waktu pembelajaran 

c. Efektivitasnya petugas/ guru piket 

11. Penghargaan dan insentip 

a. Penghargaan bagi guru, karyawan, dan siswa yang berprestasi 

b. Insentip yang diterima guru/ karyawan  

12. Prestasi sekolah yang ingin dicapai 

a. Program sekolah tentang prestasi akademik 

b. Program sekolah tentang prestasi non akademik 

13. Pengembangan dan karier guru/ karyawan 

a. Kesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan 

b. Kesempatan mengikuti studi lanjut. 

c. Kesempatan berkarier. 

14. Kepemimpinan  

a. Pengarahan dari kepala sekolah 

b. Perhatian dari kepala sekolah 
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3.4.3 Kinerja guru 

Kinerja guru adalah hasil kerja yang dicapai oleh guru berdasakan 

standar kemampuan professional. Indikator untuk mengukur kinerja guru 

adalah: 

1. Perencanaan Pembelajaran 

Meliputi kemampuan dalam: (1) merumuskan tujuan pembelajaran, (2) 

mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembalajaran 

dan sumber belajar, (3) merencanakan skenario kegiatan pembelajaran, 

(4) merancang pengelolaan kelas, (5) merencanakan prosedur, jenis, dan 

menyiapkan alat penilaian, (6) tampilan dokumen rencana pembelajaran. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

Indikator kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran meliputi : 

(1) mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran (2) melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, (3) mengelola interaksi kelas, (4) bersikap 

terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif siswa, 

(5) mendemon- strasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran, (6) 

melaksanakan eva- luasi, proses dan hasil belajar. Indikator kinerja guru 

diwujudkan dalam bentuk kuisioner  yang dipersepsikan guru. 
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3.5. Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2000:55) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas; objek/ subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan. Sedangkan Arikunto, S. (1998:115) menyatakan bahwa populasi 

adalah kese- luruhan subjek penelitian. 

Dalam penelitian ini populasinya adalah guru - guru yang mengajar di 

empat  SMP Negeri  sub MKKS Taman Kabupaten Pemalang yang meliputi: 

SMP Negei 2 Taman = 49 orang guru, SMP Negeri 5 Taman = 27 orang guru , 

SMP Negeri 1 Petarukan = 39 orang guru dan SMP Negeri 4 Petarukan = 36 

orang guru. Jadi jumlah populasi adalah 151 orang guru. 

               Tabel :  3.1  Data Guru Empat SMP Negeri di sub MKKS Taman  

Tahun Pelajaran 2006/ 2007  

 

No Nama Sekolah Jumlah 
Guru 

1 SMP N 2 Taman 49 
2 SMP N 5 Taman  27 
3 SMP N 1 Petarukan 39 
4 SMP N 4 Petarukan 36 

  Jumlah 151 
 

3.5.2 Sampel Penelitian 

Menurut Suharsimi (2002:109) sampel adalah bagian atau wakil dari 

populasi yang diteliti. Agar sample yang diambil dapat mewakili populasi 
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yang ada, dan kesimpulan yang dibuat diharapkan tepat dan signifikan. Untuk 

itu diperlukan teknik tertentu dalam pengambilan sampel.  

  Penentuan sampel dalam penelitian ini mengacu pada tabel Krejcie 

(Sugiyono, 2000: 63) dengan tingkat kesalahan 5 % dan tingkat kepercayaan 

95% dari populasi 151 orang guru, maka diperoleh sampel 108 orang guru. 

 Dari penentuan sampel di atas terbagi menjadi: SMP Negeri 2 Taman = 

49/ 151 x 108 = 35 orang guru, SMP Negeri 5 Taman = 27/151 x 108 = 19 

orang guru, SMP Negeri 1 Petarukan = 39/151 x 108 = 28 orang guru dan 

SMP Negeri 4 Petarukan = 36/151 x 108 = 26 orang guru. Jumlah sampel 

seluruhnya = 108 orang guru. 

 

Tabel  : 3.2  Data Guru Empat SMP Negeri di sub MKKS Taman  

                     yang menjadi Sampel Penelitian 

 

No Nama Sekolah Jumlah 
Guru 

Jumlah 
Sampel 

1 SMP N 2 Taman 49 35 
2 SMP N 5 Taman  27 19 
3 SMP N 1 Petarukan 39 28 
4 SMP N 4 Petarukan 36 26 

  Jumlah 151 108 
 

 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data sesuai dengan pokok permasalahan 

yang akan diungkap dalam penelitian diperlukan alat atau instrumen yang 

mencerminkan keseluruhan indikator yang hendak diukur serta telah teruji 
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validitas dan reliabilitasnya. Alat penjaringan data atau pengumpul data 

penelitian sering disebut dengan istilah Instrumen penelitian. Dalam penelitian 

ini instrumen digunakan untuk mengungkap data mengenai variabel yang 

diteliti yaitu: variabel supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah; variabel 

iklim sekolah dan variabel kinerja guru. 

Merujuk pada teknik pengumpulan data penelitian, maka alat atau 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner 

merupakan proses perolehan informasi untuk tujuan penelitian. Sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui 

(Suharsimi Arikunto 1993: 124). Alasan menggunakan kuesioner adalah dapat 

diperoleh imformasi mengenai fakta, dan peneliti akan memperoleh data 

secara langsung dari responden (Singarimbun 1983). Data yang akan diungkap 

dalam penelitian ini ada tiga variabel. Oleh Karena itu, sesuai dengan variabel 

yang akan diteliti, maka kuesioner terdiri atas tiga bagian, bagian I tentang 

supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah, bagian II tentang iklim 

sekolah, dan bagian III tentang kinerja guru, dengan menggunakan sistem 

pertanyaan tertutup dan langsung, artinya jawaban sudah disediakan dan 

responden hanya menjawab berdasarkan perasaan/ pendapat pribadinya bukan 

menjawab tentang perasaan/ pendapat  pribadi orang lain. 

Konsepsi dasar dalam penyusunan instrumen penelitian ini pada prisipnya 

selalu mengacu pada indikator variabel yang diteliti dengan didasari oleh landasan 

teori yang dibangun, kemudian indikator tersebut dijabarkan dalam kisi-kisi 
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sehingga menghasilkan butir pertanyaan, demikian halnya penyusunan angket 

pada penelitian ini. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan disusun dengan 

menggunakan alternatif jawaban-jawaban yang bertingkat,  seperti sangat tidak 

puas,  tidak puas,  netral,  puas, dan sangat puas, atau seperti selalu, sering, tidak 

menjawab, pernah, dan tidak pernah, atau bisa juga dengan menggunakan 

alternatif jawaban lain yang tingkat jawabannya dapat diubah dalam bentuk 

numerik, misal menjadi 1, 2, 3, 4 dan 5. Pertanyaan-pertanyaan juga disusun 

dalam bentuk positif dengan memperhatikan sikap obyektifitas guru yang diukur 

sesuai dengan Skala Likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat jawaban yang 

merupakan skala jenis ordinal (Ghozali 2002:132). Alternatif jawaban responden 

menggunakan skala 1 s.d. 5 dan dibuat dengan bobot setiap opsi jawaban adalah : 

(a) Sangat baik = 5, (b) baik = 4, (c) Cukup baik= 3, (d) kurang baik = 2, dan (e) 

tidak baik  =1. 

 

3.5.4  Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah angket. Data diperlukan untuk menjawab masalah penelitian atau 

menguji hipotesis yang sudah dirumuskan. Menurut Arikunto, S. (1998:124) 

angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal 

yang diketahui. Alasan digunakannya angket dalam penelitian ini adalah 

karena angket ini memiliki kedudukan yang tinggi dan memiliki kemampuan 
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untuk mengungkap potensi yang dimilki responden serta dilengkapi dengan 

petunjuk mengerjakan yang seragam bagi responden (Sevilla, dkk. 1993). 

Angket yang digunakan dalam penelitian termasuk jenis angket tertutup 

dengan pertimbangan bahwa angket tertutup memilki kelebihan antara lain: 

(1) pokok persoalan terfokus, relatif lebih objektif, data mudah untuk 

ditabulasi dan dianalisis; (2) persepsi responden tentang pernyataan-

pernyataan dalam angket sama dengan yang dimaksud oleh peneliti; (3) 

memberikan peluang yang cukup kepada responden untuk berpikir; (4)  dapat 

menjangkau responden dalam jumlah yang besar secara serempak; dan (5) 

dapat dilaksanakan sewaktu-waktu baik dengan tatap muka atau tidak. 

Sedangkan keterbatasan angket tertutup yang paling menonjol yaitu 

responden tidak diberi kebebasan untuk memberikan alternatif jawaban yang 

disediakan oleh peneliti. Karena itu untuk mengatasi kelemahan ini alternatif 

jawaban yang disediakan diupayakan selengkap  dan sedetail mungkin. 

Pada tabel 3.3, dan 3.4, serta 3.5 di bawah ini menunjukkan instrumen 

yang akan digunakan dalam penelitian untuk mengukur variabel supervisi 

kunjungan oleh kepala sekolah, iklim sekolah, dan kinerja guru. 
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Tabel 3.3 : Kisi-kisi Angket Variabel Supervisi Kunjungan Kelas 

. 

Sub Variabel 
 

Indikator Item 
No

1  Tahap pertemuan 
awal 

1.Kepala sekolah menciptakan suasana yang 
akrab dengan guru  

2.Kepala sekolah membahas rencana 
pembelajaran yang dibuat guru  

3.Kepala sekolah bersama guru menyusun 
instrument observasi yang akan digunakan 

1,2 
 

3,4,5 
 

6,7 

2. Tahap observasi 
kelas 

1.Kepala sekolah menempati tempat yang telah 
disepakati bersama 

2.Kepala sekolah mencatat selama kegiatan 
observasi dengan rinci dan lengkap 

3.Observasi harus fokus pada aspek yang telah 
disepakati 

4.Dalm hal tertentu kepala sekolah perlu 
membuat komentar yang sifatnya terpisah 
dengan hasil observasi 

8 
 

9,10 
 

11 
s.d. 
14 
 

15,16 
 
 

3. Tahap pertemuan 
umpan balik 

  
 
 

1.Kepala sekolah memberi penguatan terhadap 
penampilan guru 

2.Kepala sekolah mengajak guru menelaah tujuan 
pembelajaran kemudian aspek pembelajaran 
yang menjadi fokus dalam supervisi 

3.Kepala sekolah menanyakan persaan guru 
tentang jalannya pelajaran 

4.Kepala sekolah menunjukan data hasil observasi 
dan analisisnya 

5.Kepala sekolah menanyakan kepada guru 
bagaimana pendapatnya terhadap data hasil 
observasi dan analisisnya 

6.Kepala sekolah bersama guru menentukan 
rencana pembelajaran berikutnya 

17 
 

18 
 
 
 

19,20 
 

21,22 
 

23,24 
 
 

25 
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Tabel 3.4  Kisi-kisi angket variabel iklim sekolah 

 

 

 

Sub Variabel Indikator Item no 

1.  Kedisiplinan 1. Tingkat kehadiran warga sekolah 
2.  Efektifnya tata tertib pegawai/guru 
3.  Efektifnya tata tertib siswa 

1,2 
3 
4 

2. Lingkungan fisik sekolah 1. Kondisi bangunan gedung/kantor 
2. Kondisi bangunan kelas 
3. Kondisi bangunan KM/WC  
4. Kondisi bangunan tempat ibadah 
5. Kondisi bangunan pagar sekolah 

5,6,7 
8 

9,10 
11 
12 

3.Pembelajaran yang efektif  1.  Efektifnya jadwal pelajaran 
2.  Tidak menyia-nyiakan waktu 
3.  Efektifnya petugas/ guru piket 

13 
14 
15 
 

4.Penghargaan dan insentip 
 

1.Penghargaan bagi guru, karyawan, dan 
siswa yang berprestasi 
2. Insentip yang diterima guru/kary. 

16,17,18 
 

19 
 

5.Harapan sekolah 
  
 

1. Prestasi akademik 
2. Prestasi non akademik 

20,21,22 
23,24,25 

 
6.Pengembangan dan karier 

guru/   kary. 
 

1 Kesempatan mengikuti pelatihan-
pelatihan 

2.   Kesempatan mengikuti studi lanjut. 
3.  Kesempatan berkarier 
 

26 
 

27 
28 
 

7.Kepemimpinan kepala 

sekolah. 

 

1.Pengarahan dari kepala sekolah 

2.Perhatian dari kepala sekolah 

 

29 

30 
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 Tabel 3.5  Kisi-Kisi Angket Kinerja Guru 

 

Sub Variabel  Indikator No. 
Item  

Perencanaan Pembelajaran 1. Merumuskan tujuan     
pembelajaran 
2. Mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi, 
media pembelajaran dan sumber 
belajar 

3. Merencanakan skenario 
kegiatan pembelajaran 

4. Merancang pengelolaan kelas 
5. Merencanakan prosedur, jenis 

dan menyiapkan alat penilaian 
6. Tampilan Dokumen rencana 

pembelajaran 

1,2 
3,4,5 

 
 

6 s.d 
10 
 

11,12 
13,14 

 
15,16 

Pelaksanaan Pembelajaran 1. Mengelola ruang dan fasilitas 
pembelajaran 

2. Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran 

3. Mengelola interaksi kelas 
4. Bersifat terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan 
sikap positif siswa 

5. Mendemonstrasikan 
kemampuan khusus dalam 
pembelajaran 

6. Melaksanakan evaluasi proses 
dan hasil belajar. 

17,18 
19 s.d, 

24 
25 s.d. 

29 
30 s.d. 

34  
 

35 s.d. 
38 
 

39,40 
 

 

 

3.5.5. Uji Coba Instrumen Penelitian  

Uji coba instrumen penelitian dilakukan dalam rangka uji validitas 

instrumen, reliabilitas instrumen. Teknik analisis data yang digunakan 

untuk menguji instrumen digunakan komputer program statistik SPSS 

versi 12. Responden uji coba instrumen diambil dari guru SMP Negeri di 

luar sampel dalam wilayah sub MKKS Taman Kabupaten Pemalang. 
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Penelitian ini memperhatikan sekolah - sekolah yang memiliki 

karakter dan kelompok yang berbeda. Dengan pola ini maka diharapkan 

instrumen ini akan mewakili atau mencerminkan kondisi yang 

sebenarnya. Menurut Singarimbun yang dikutip oleh Priharnadi 

(2002:66), mengatakan ”Sangat disarankan agar jumlah responden uji 

coba, minimal 30 orang”. Dengan jumlah itu maka distribusi skor (nilai) 

akan lebih mendekati normal, pendapat ini di dukung pula oleh Erickson 

(1977:185) yang mengatakan sampel dianggap memiliki skor yang 

berdistribusi normal jika ada sampel berjumlah paling sedikit 30 orang. 

Jadi jumlah 30 orang responden adalah mengacu agar lebih tercapai skor 

yang berdistribusi normal. Responden diminta pendapatnya dengan 

mengisi angket yang telah disiapkan, kemudian diukur validitas dan 

reliabilitas instrumen. 

 

3.5.5.1. Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas instrumen dimaksudkan agar instrumen kuisioner yang 

dipakai untuk mendapat  data benar - benar tepat mengukur apa yang 

hendak diukur. Untuk mengukur validitas instrumen secara empirik 

dengan analisis statistik, yaitu dengan mengkorelasikan skor yang 

diperoleh setiap butir item dengan jumlah skor seluruh item. Menurut 

Suharsimi (2001:72) sebuah item/ butir soal dikatakan valid jika 

memiliki dukungan yang besar besar terhadap skor total. Skor pada item 

menyebabkan skor total tinggi atau rendah. Ini berarti bahwa sebuah 
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item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item memiliki 

kesejajaran dengan skor total. 

Untuk mengetahui validitas item instrumen, maka hasil ”r hitung” dari 

hitungan rumus di atas di konsultasikan dengan tabel nilai kritik dari 

koefisien korelasi ”Product Moment” (Sugiyono,2000:288). Jumlah  

individu yang menjadi sasaran uji coba adalah sebanyak 30 orang . Nilai 

kritik tes satu sisi( one tailed) pada taraf signifikansi 5%. Dengan N = 30 

besarnya nilai kritik dari  koefisien korelasi   (r) ” Product  Moment” 

diperoreh   angka sebesar 0.361    (Sugiyono, 2000 : 288). Dengan 

demikian item yang dianggap Valid adalah item yang koefisien 

korelasinya lebih besar atau sama dengan ( ≥ ) 0.361 dari nilai butir 

tersebut. Pengujian Validitas item instrumen dalam penelitian ini 

menggunakan bantuan komputer program SPSS 12. 

a. Supervisi Kunjungan Kelas oleh Kepala Sekolah 

Hasil perhitungan statistik Product Moment terhadap 25 butir 

penyataan tentang supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah 

diperoleh skor rxy hitung 21 pernyataan memperoleh skor di atas 0,361 

dan 4 pertanyaan di bawah 0,361, yakni: butir pernyataan nomor 2 

memperoleh skor 0,047 pernyataan nomor 6 memperoleh skor 0,219, 

pernyataan nomor 16 memperoleh skor 0,320 dan pernyataan nomor 18 

memperoleh skor 0,335 (lihat lampiran 3.1). Oleh karena  ke empat butir 

pernyataan tersebut hasilnya lebih rendah dari rxy tabel, maka keempat 

tersebut dinyatakan tidak valid sehingga tidak dapat digunakan sebagai 
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instrumen penelitian, dan keempat soal tersebut dihilangkan dari 

keseluruhan instrumen penelitian. Dengan demikian, pada instrumen 

penelitian ini dari rencana 25 pernyataan mengalami perubahan menjadi 

21 pernyataan (lihat lampiran 3.4).  

b. Iklim Sekolah 

Hasil perhitungan statistik Product Moment terhadap 30 butir 

pernyataan tentang iklim sekolah diperoleh skor rxy hitung 25 pernyataan 

memperoleh skor di atas 0,361 dan 5 pernyataan di bawah 0,361, yakni: 

butir pernyataan nomor 9 memperoleh skor 0,346 pernyataan nomor 17 

memperoleh skor 0,238, pernyataan nomor 18 memperoleh skor 0,312  

,pernyataan nomor 21 memperoleh skor 0,169 dan pernyataan nomor 24 

memperoleh skor 0,160 (lihat lampiran 3.2). Oleh karena  keempat butir 

pernyataan tersebut hasilnya lebih rendah dari rxy tabel, maka keempat 

tersebut dinyatakan tidak valid sehingga tidak dapat digunakan sebagai 

instrumen penelitian, dan keempat soal tersebut dihilangkan dari 

keseluruhan instrumen penelitian. Dengan demikian, pada instrumen 

penelitian ini dari rencana 30 pernyataan mengalami perubahan menjadi 

25 pernyataan (lihat lampiran 3.4).  

c. Kinerja Guru 

Hasil perhitungan statistik Product Moment terhadap 40 butir 

pernyatan tentang kinerja guru diperoleh skor rxy hitung 38 pernyataan 

memperoleh skor di atas 0,361 dan 2 pernyataan di bawah 0,361, yakni: 

butir pernyataan nomor 22 memperoleh skor 0,343 dan pernyataan 
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nomor 37 memperoleh skor 0,343 (lihat lampiran 3.3). Oleh karena  ke 

dua butir pernyataan tersebut hasilnya lebih rendah dari rxy tabel, maka 

keempat tersebut dinyatakan tidak valid sehingga tidak dapat digunakan 

sebagai instrumen penelitian, dan keempat soal tersebut dihilangkan dari 

keseluruhan instrumen penelitian. Dengan demikian, pada instrumen 

penelitian ini dari rencana 40 pernyataan mengalami perubahan menjadi 

38 pernyataan (lihat lampiran 3.4).  

 

3.5.5.2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji ini merupakan syarat sebelum instrumen digunakan dalam 

proses pengumpulan data. Proses ini dilakukan agar data yang dihasilkan 

prosuk ini secara konsisten memberikan hasil yang ajeg/ sama meskipun 

digunakan berulang kali dan dalam kurun waktu yang berbeda. Menurut 

Sudjana (2001:120) reliabilitas alat ukur adalah ketetapan atau keajegan 

alat tersebut dalam mengukur apa yang diukurnya. Uji reliabilitas 

dikenakan pada instrumen dari masing-masing variabel dengan 

menggunakan rumus alpa karena penskoran menggunakan Skala Likert, 

yaitu skor yang digunakan mempunyai rentang 1 sampai 5. Pendapat ini 

didukung oleh Suharsimi Arikunto (2001:109) yang mengatakan bahwa 

rumus alpa di gunakan untuk mencari realibilitas instrumen yang 

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

Menurut Husaini Usman (2000:293) menegaskan bahwa tes reliabitas 

untuk skala Likert paling sering menggunakan analisis item, yaitu untuk 
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masing-masing skor item tertentu dikorelasikan dengan skor totalnya. 

Untuk r yang kurang dari 0,80 dinyatakan gugur (tidak reliabel). 

Selanjutnya untuk penghitungan menggunakan bantuan komputer 

program statistik SPSS versi 12. 

  a. Supervisi Kunjungan Kelas oleh  Kepala Sekolah 

   Hasil perhitungan statistik Alpha terhadap 25 butir pernyataan tentang 

supervisi kunjungan kelas oleh  kepala sekolah diperoleh sekore rxy 

hitung sebesar 0,872 (lihat lampiran 3.1). Karena rxy hitung 0,872 > 

0,80, maka intstrumen variabel kemampuan kepala sekolah dinyatakan 

reliabel untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data. 

b. Iklim Sekolah 

    Hasil perhitungan statistik Alpha terhadap 30 butir pernyataan tentang 

iklim sekolah diperoleh sekore rxy hitung sebesar 0,904 (lihat lampiran 

3.2). Karena rxy hitung 0,904 > 0,80, maka intstrumen variabel 

motivasi kerja guru dinyatakan reliabel untuk digunakan sebagai alat 

pengumpulan data. 

 

 

   c. Kinerja Guru 

    Hasil perhitungan statistik Alpha terhadap 42 butir pernyataan tentang 

kinerja guru diperoleh sekore rxy hitung sebesar 0,944 (lihat lampiran 

3.3). Karena rxy hitung 0,944 > 0,80, maka intstrumen variabel kinerja 
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guru dinyatakan reliabel untuk digunakan sebagai alat pengumpulan 

data. 

 

3.5.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskripsi, 

korelasi parsial, dan regresi ganda. Jenis data yang diperoleh adalah 

disesuaikan dengan permasalahan serta tujuan penelitian, maka pada 

penelitian ini digunakan analisis dengan tahapan sebagai berikut: (1) 

mendeskripsikan data,(2) menguji persyaratan analisis, dan (3) 

 pengujian hipotesis 

 

3.5.6.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis pengaruh 

pelaksanaan supervisi kunjungan kelas, iklim sekolah,dan kinerja guru di 

Empat SMP Negeri  sub MKKS Taman  Kabupaten Pemalang. Analisis 

deskriptif menggunakan bantuan komputer dengan program statistik 

SPSS versi 12. 

 

3.5.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Untuk menganalisa data dengan teknik regresi harus memenuhi 

asumsi normalitas, linieritas, homogenitas. 
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3.5.6.2.1 Uji Normalitas 

Syarat utama dengan uji parametrik adalah normalitas. Karena regresi 

adalah statistik parametrik, maka uji normalitas masing-masing variabel 

harus terpenuhi. Normalitas dapat diuji menggunakan bantuan komputer 

program SPSS 12.  

 

3.5.6.2.2 Uji Linieritas 

Syarat lain untuk menguji linier berganda adalah adaya hubungan 

yang linier masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. Jika terhadap hubungan yang tidak linier dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependennya, maka dalam 

pengujian selanjutnya variabel tersebut harus terlebih dahulu 

ditransformasikan secara linier. Jika terdapat nilai F hitung cocok lebih 

kecil dari F tabel maka dapat disimpulkan bahwa regresi tersebut linier 

dan asumsi linier terpenuhi. Sebaliknya bila F hitung lebih besar dari F 

tabel, maka disimpulkan bahwa regresi tersebut tidak linier. Uji linieritas 

menggunakan bantuan komputer program SPSS 12. 

 

3.5.6.2.3 Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau 

pasti di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dalam 

sebuah model regresi. Dalam model regresi semestinya tidak ada 

multikolinieritas maka koefisien regresi pada variabel X tidak dapat 
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ditemukan dan standart error  - nya tak terhingga. Untuk mengetahui 

adanya multikolinieritas dapat dari : 

1). Besarya VIF (Variance Inflation Factor) dibawah 5. 

2). Korelasi antar variabel independen lemah. 

 

3.5.6.2.4 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas diamksud untuk mengetahuiapakah masing-masing 

kesalahan pengganggu ( residual) untuk variabel- variabel bebas yang 

diketahui mempunyai varianyang sama (Supranto,1995), karena dengan 

varian residual yang berlainan akan menyebabkan persamaan regresi linier 

yang dihasilkan tidak lagi efektif untuk membuat suatu prediksi. 

Uji homogenitas ini untuk mengetahui kesamaan varian masing-

masing variabel bebas (X1 dan X2 ) terhadap variabel terikat (Y).Uji 

homogenitas dapat menggunakan bantuan komputer statistik program 

SPSS versi 12. 

 

3.6. Analisis Uji Hipotesis 

Analisis hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier 

sederhana dan regresi linier ganda, analisis uji kekuatan hubungan dengan 

product moment, serta uji kontribusi dengan menggunakan perhitungan 

bantuan komputer program SPSS 12. 
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3.6.1. Analisis Regresi Linier Sederhana  

Analisis ini untuk menguji pengaruh supervisi kunjungan kelas oleh 

Kepala Sekolah terhadap kinerja guru dengan menggunakan bantuan 

komputer program SPSS 12. 

 

3.6.2. Analisis Regresi Linier Ganda  

Untuk mengetahui pengaruh supervisi kunjungan kelas oleh Kepala 

Sekolah dan iklim sekolah. Menurut Sugiyono ( 2000:250 ) regresi 

ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 

2. pengujian ini menggunakan bantuan SPSS 12. 

 

3.6.3. Uji Kekuatan Pengaruh 

3.6.3.1  Kekuatan Pengaruh Variabel X 1, X 2 terhadap Variabel 

Y 

Untuk menguji kekuatan pengaruh dari pelaksanaan 

supervisi kunjungan kelas oleh Kepala Sekolah (X1) 

terhadap kinerja guru (Y) ,dan iklim sekolah (X2) terhadap 

kinerja guru (Y) dengan  menggunakan  bantuan komputer 

program SPSS 12.  

3.6.3.2 Kekuatan Pengaruh Variabel X 1, X 2 secara bersama - 

sama terhadap Variabel Y 

Untuk menguji kekuatan pengaruh dari supervisi 

kunjungan kelas oleh Kepala Sekolah dan iklim sekolah 
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secara bersama-sama terhadap kinerja guru Analisis 

korelasi ganda (R) dapat juga mempergunakan komputer 

program SPSS 12. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4,1 Deskripsi Data 

Berdasarkan data dari jawaban 108 (seratus delapan) responden (sampel 

penelitian) terhadap angket (kuesioner) yang ada dapat dijelaskan bahwa 

jawaban kuesioner untuk mengungkap masing-masing variabel didapatkan 

hasil nilai terbesar (nilai maximum) untuk X1=87; X2=108; dan Y=151, nilai 

terkecil (nilai minimum) X1=27; X2=51; dan Y=86, rata-rata (mean) 

X1=59,27; X2=75,63; dan Y=118,49, dan tingkat penyimpangan 

(Std.Deviasi) X1=15,180; X2=10,98; dan Y=15,279. Adapun pendeskripsian 

data dengan memperhatikan jawaban setiap variabel dari butir item yang 

berpresentase baik diambil dari jawaban responden yang memiliki skor 4 dan 

5, sedangkan butir item yang berpresentase tidak baik atau buruk diambil dari 

jawaban responden yang memiliki skor 1 dan 2. Untuk jawaban responden 

yang memiliki skor 3 dalam pembahasan ini dikesampingkan dengan alasan 

skor tersebut bersifat netral. Kemudian dari jumlah item soal yang ada pada 

setiap variabel masing-masing diambil 20%-25% dari jawaban responden 

yang berpresentase baik dan 20%-25% dari jawaban responden yang 

berpresentase tidak baik/buruk.  Jumlah butir item X1 sebanyak 21, akan di 

wakili oleh 5 jawaban item yang berkategori baik dan 5 jawaban item yang 

berkategori buruk, jumlah butir item X2 sebanyak 25, akan di wakili oleh 6 

jawaban item yang berkategori baik dan 6 jawaban item yang berkategori 
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buruk, dan Jumlah butir item Y sebanyak 38, akan di wakili oleh 8 jawaban 

item yang berkategori baik dan 8 jawaban item yang berkategori buruk. 

Uraian tersebut ditunjkkan pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 4.1 

Kriteria Jawaban Masing -Masing Variabel Penelitian 
 

Supervisi 
Kunjungan 

Sekolah (X1) 

Baik Prosentase Buruk Prosentase 
X1.12 49.0% X1.1 80.5% 
X1.13 47.2% X1.3 67.6% 
X1.16 49.2% X1.5 36.1% 
X1.17 47.2% X1.6 72.3% 
X1.18 57.4% X1.8 52.8% 

Iklim Sekolah 
(X2) 

X2.1 42.6% X2.3 38.9% 
X2.2 43.6% X2.5 42.6% 
X2.4 52.8% X2.6 42.6% 
X2.19 40.7% X2.7 56.5% 
X2.20 27.8% X2.8 37.0% 
X2.22 33.% X2.9 43.7% 

Kinerja Guru 
( Y ) 

Y.3 42.6% Y.1 67.3% 
Y.14 49.0% Y.2 51.8% 
Y.15 45.4% Y.4 50.0% 
Y.19 37.0% Y.5 74.0% 
Y.20 37.8% Y.7 61.1% 
Y.23 45.4% Y.8 50.0% 
Y.24 45.4% Y.9 51.9% 
Y.25 50.9% Y.10 50.0% 

 
                        

    

 

 

Berdasarkan  tabel di atas dapat dianalisis sebagai berikut: 

    a.   Supervisi Kunjungan Kelas (X1) 



92 
 

 
 

1. Pelaksanaan supervisi kunjungan kelas oleh Kepala Sekolah (X1) 

yang memperoleh kriteria baik yang berasal dari  jumlah skor 4 

dan 5 yang dijawab oleh responden adalah X1.12 = 49 %,  X1.13 = 

47.2 %,  X1.16 = 49.2 %,  X1.17 = 47.2 %,  X1.18 = 57.4 % . Hal 

ini menunjukkan bahwa pelaksanaan supervisi kunjungan kelas 

oleh Kepala Sekolah dapat dilaksanakan dengan baik karena kepala 

Sekolah melakukan pengamatan langsung terhadap guru dalam 

proses belajar mengajar dan memberitahukan kekurangannya serta 

memberi kesempatan kepada guru untuk melakukan komunikasi 

yang intensif  dengan harapan ada peningkatan kualitas dalam 

proses belajar mengajar selanjutnya. Dengan demikian sebaiknya 

pelaksanaan supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah 

dilakukan secara periodik dan bekelanjutan serta komunikasi yang 

bersifat kekeluargaan  perlu dikembangkan sebagai bentuk 

pembinaan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran. 

2. Pelaksanaan supervisi kunjungan kelas oleh Kepala Sekolah (X1) 

yang memperoleh kriteria tidak baik ( buruk ) yang berasal dari  

jumlah skor 1 dan 2 yang dijawab oleh responden adalah X1.1 = 

80,5 %,  X1.3 = 67.6 %,  X1.5 = 36.1 %,  X1.6 = 72.3 %,  X1.8 = 

52.8 % . Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan supervisi 

kunjungan kelas kemngkinan belum ada pertemuan yang bersifat 

formal , persiapan supervisi  dilakukan seadanya baik instrumen 

maupun pemilihan tempat yang kurang memadai. Kemungkinan 
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mengabaikan hasil catatan pelaksanaan supervisi yang terdahulu, 

sehingga hasil yang diperoleh dari pelaksanaan supervisi pun jauh 

dari harapan. Kegiatan belajar mengajar tanpa ada perubahan 

tingkah laku pembelajaran baik ditinjau dari metode maupun 

kemungkinan penguasaan materi belum sepenuhnya. Yang 

demikian ini dimungkinkan pelaksanaan supervisi yang kurang 

optimal. Dengan demikian sebaiknya Kepala Sekolah sebelum 

mengadakan supervisi kunjungan kelas terlebih dahulu 

mengadakan pertemuan yang bersifat formal, untuk membicarakan 

tempat/ kelas, teknik dan intrumen yang perlu dipersiapkan dalam 

supervisi. Jadikan instrumen yang sudah disepakati sebagai 

panduan pelaksanaan supervisi kunjungan kelas.  

   b.   Iklim Sekolah ( X2 ) 

                   1. Iklim sekolah ( X2 ) yang   memperoleh kriteria baik yang berasal 

dari  jumlah skor 4 dan 5 yang dijawab oleh responden adalah X2.1 

= 42.6 %, X2.2 = 43.6 %, X2.4 = 52.8. %,  X2.19 = 40.7 %,  X2.20 

= 27.8. % , X2.22 = 33.8 %.    Hal ini menunjukkan bahwa iklim 

sekolah dalam kondisi yang nyaman menyenagkan, karena dapat 

dilihat dari tingkat kehadiran para siswa ,kepala sekolah , guru dan 

seluruh staf yang ada sangat tinggi ,tata tertib yang ada dipatuhi 

segenap warga sekolah , program yang sudah direncanakan dapat 

dilaksanakan  dengan baik.Bukan saja yang bersifat akademik saja 

yang non akademik pun dilaksanakan dengan baik. Pihak sekolah 
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memberi kesempatan kepada guru untuk mengikuti studi lanjut 

dengan mendapat biaya subsidi dari sekolah dalam rangka 

peningkatan sumber daya manusia. Dengan demikian sebaiknya 

iklim sekolah yang sudah kondusif ini perlu dipertahankan, dijaga 

oleh semua warga sekolah termasuk tingkat kehadiran yang tinggi 

merupakan pencerminan iklim sekolah serta mematuhi tata tertib 

sekolah yang ada sebagai bentuk pengabdian. 

2. Iklim Sekolah ( X2 ) yang memperoleh kriteria tidak baik ( buruk ) 

yang berasal dari  jumlah skor 1 dan 2 yang dijawab oleh 

responden adalah X2.3 = 38.9 %,  X2.5 = 42.6 %,  X2.6 = 42.6 %,  

X2.7 = 56.5 %,  X2.8 = 37.0 %,   X2. 9 =  43.7 % . Hal ini 

menunjukkan bahwa masih adanya sebagian kecil guru yang belum 

tahu tata tertib sekolah, atau dimungkinkan pula dia tidak cocok 

dengan bangunan yang ada mungkin tata ruangnya, mungkin 

kondisi bangunannya, ukuran yang kurang standar dan mungkin 

termasuk KM /WC yang terlalu jauh dari tempat dia mengajar, hal 

yang seperti ini dapat menciptakan iklim sekolah kurang 

kondusif/kurang nyaman. Dengan demikian perlu adanya 

sosialisasi kaitannya dengan program-program sekolah yang 

menyangkut sarana-prasarana sekolah dan perlu adanya pembinaan 

bagi guru-guru agar dapat memahami  tugas dan tanggung 

jawabnya. 

c. Kinerja Guru ( Y ) 
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                  1.  Kineja guru ( Y ) yang   memperoleh kriteria baik yang berasal dari  

jumlah  skor 4 dan 5 yang dijawab oleh responden adalah Y3 = 

42.6 %, Y14 = 49.0 %, Y15 = 45.4 %,  Y19 = 37.0 %,  Y20 = 37.8. 

% ,Y23 = 45.4 %, Y24 = 45.4 %, Y25 = 50.9 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam perencanaan pembelajaran  guru sudah 

dapat mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan 

tuntutan kurikulum dengan tampilan dokumen rencana 

pembelajaran yang bersih dan rapi dengan menggunakan bahasa 

yang baik dan benar sesuai tujuan yang telah ditentukan dan 

alokasi yang tersedia. Interaksi pembelajaran memberi respon  bagi 

anak untuk bertanya yang didukung dengan media pembelajaran 

yang memadai. Yang demikian ini menunjukkan bahwa  kinerja 

guru baik. Dengan demikian, bagi guru yang berkinerja baik 

hendaknya perlu mendapat pujian atau reword yang dapat berupa 

kenaikan kesejahteraan, studi lanjut atau promosi jabatan yang 

memadai.  

2. Kinerja guru  ( Y  ) yang memperoleh kriteria tidak baik ( buruk ) 

yang berasal dari  jumlah skor 1 dan 2 yang dijawab oleh 

responden adalah Y1 = 67.3 %,  Y2  = 51.8 %,  Y4 = 50 %,  Y5 = 

74.0 %,  Y7 = 61.1 %,   Y8  =  50.0 % Y9 = 51.9% , Y10 = 50.0 %. 

Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan sebagian kecil kinerja 

guru rendah karena belum memahami bagaimana merumuskan 

indikator pencapaian hasil belajar yang tepat. Dimungkinkan juga 
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belum memahami bagaimana cara menggunakan media dan 

sumber pembelajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran. 

Dimungkinkan kurang dapat memotivasi siswa untuk bertanya 

jawab sebagai bentuk pengembangan daya pikir. Yang demikian 

inilah mungkin bagian dari kinerja guru yang rendah. Dengan 

demikian perlu adanya pembinaan terhadap guru-guru yang 

kinerjanya rendah, dapat dilakukan dengan mengikut sertakan 

diklat dan pelatihan kompetensi guru, penataran. Mengikutsertakan 

dalam forum MGMP baik regional, maupu   tingkat nasional 

dengan harapan dapat meningkatkan SDM yang bersangkutan. 

      

4.2.  Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 

4.2.1. Uji Normalitas  

Uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi kedua, 

yaitu variabel independen dan variabel dependen terdistribusikan secara 

normal atau tidak. Normalitas data dalam penelitian dilihat dengan cara 

memperhatikan penyebaran data (titik) pada Normal P-Plot of 

Regression Standardized Residual dari variabel terikat. Persyaratan dari 

uji normalitas data adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan / atau 

tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 
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Gambar 4.1 

Output Hasil Uji Normalitas dengan Normal P-Plot 
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       Sumber : Data primer yang diolah, 2007 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data, didapatkan hasil bahwa semua 

data berdistribusi secara normal dan tidak terjadi penyimpangan, 

sehingga data yang dikumpulkan dapat diproses dengan metode-metode 

selanjutnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan sebaran 

data yang menyebar disekitar garis diagonal pada “Normal P-Plot of 

Regresion Standardized Residual” sesuai gambar di atas. 

4.2.2 Uji Linearitas 

Untuk menguji sebaran digunakan SPSS modul ujia asumsi atau 

prassyarat uji linearitas edisi imam ghozali diperoleh variabel supervisi 

kunjungan kelas oleh kepala sekolah kelas oleh kepala sekolah linear 
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kepada kinerja guru begitu juga variabel iklim sekolah linear terhadap 

kinerja guru hal ini dilihat pada lampiran 4.8 dan 4.9 yang terangkum 

tabel berikut ini.  

 

Tabel 4.2 

Uji Linearitas 

Analisis regresi 
satu prediktor F hitung F tabel Kesimpulan 

X1Y 21.619 3.93 Linear 

X2Y 22.447 3.93 Linear  

  

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan 

dalam penelitian ini memenuhi persyaratan yaitu data linear penelitian 

linear. 

 

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskesdastisitas. Model yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2002), 

Dari hasil pengujian heteroskedastisitas yang dapat dilihat pada 

tampilan grafik Scatterplot (gambar 4.2), menunjukkan bahwa persebaran 

antara nilai prediksi variabel terikat dengan residulnya tidak membentuk 
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suatu pola yang pasti, atau terjadi persebaran yang tidak menggerombol 

membentuk suatu pola yang teratur. 

 

Gambar 4.2 

Output Hasil Uji Heteroskesdasitas dengan Skaterplot 
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    Sumber : Data primer yang diolah, 2007 

 

Dengan kata lain dalam model regresi dalam penelitian ini tidak 

terjadi suatu gejala heteroskesdasitas. Hal tersebut lebih lanjut menyatakan 

bahwa model regresi dalam penelitian layak digunakan untuk analisis 

lebih lanjut. 
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4.2.4 Uji Multikolinieritas 

Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabei bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 

2002). Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada lampiran 4.10 

yang terangkum pada table berikut: 

 

Tabel 4.3 

Uji Multikolinearitas 

VARIABEL 
COLLINEARITY 

STATISTIC 
Tolerance VIF 

Supervisi Kunjungan Kelas 
Oleh Kepala Sekolah 0,919 1,088 

Iklim Sekolah  0,919 1,088 
        Sumber: Lampiran  

 

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai tolerance dari masing-masing 

variabel mendekati angka 1, serta nilai VIF yang tidak lebih dari 10. 

Dengan kata lain dalam model ini tidak ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas atau tidak terjadi multikolinieritas. Dengan demikian model 

regresi dalam penelitian dinyatakan layak untuk digunakan untuk aplikasi 

dalam persamaan regresi. 

 

4.2.5  Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan dengan uji mapping Durbin Watson 

(DW). Dari regresi diperoleh angka DW sebesar 1,986. Dengan jumlah 
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data (n) sama dengan 108 dan jumlah variabel (k) sama dengan 3 serta α= 

5% diperoleh angka dL = 1,65 dan dU = 1,76. 

 

Gambar 4.3. 
Hasil Pengujian Durbin Watson 

 

 

 

 

 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2007 

 

Karena d=1,986 terletak antara 4 – dU dan dU maka model persamaan 

regresi yang diajukan  tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun 

negatif . 

 

 

4.3 Pengujian Hipotesis  

4.3.1 Uji t (Uji hipotesis secara parsial) 

 Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara 

variabel bebas (supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah (X1) dan 

iklim sekolah (X2)) terhadap variabel terikat (kinerja guru (Y)) secara 

parsial. 

dL 
1,65 

dU 
1,76 

DW 
1,986 

4 - dU 
2,24 

4 - dL 
2,35 
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 Dengan perhitungan menggunakan program SPSS diperoleh hasil 

sebagai mana pada lampiran 4.8 dan 4.9 yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

 

a. Pengaruh  Supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah 

Terhadap kinerja  

Perumusan Hipotesis : 

Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara supervisi kunjungan 

kelas oleh kepala sekolah  (X1) secara parsial terhadap kinjerja 

guru  (Y) 

Ha : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara supervisi 

kunjungan kelas oleh kepala sekolah (X1) secara parsial 

terhadap kinerja guru (Y) 

Hasil perhitungan statistik diperoleh untuk variabel supervisi 

kunjungan kelas oleh kepala sekolah  (X1), diperoleh nilai t hitung = 

4,650 dengan signifikansi t sebesar 0,000. Dengan menggunakan 

signifikansi dan α 0,05, nilai t tabel dengan df = n-k = 108-2 = 106 

diperoleh t tabel sebesar 1,659. Karena t hitung (4,650) > t tabel 

(1,659). Hal ini menunjukkan ada pengaruh yang positif antara 

supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah (X1) terhadap kinerja 

guru (Y). Hasil signifikansi pengujian sebesar 0,000 menunjukkan 

bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 menggambarkan pengaruh 

yang signifikan antara supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah  
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(X1) terhadap kinerja guru (Y). Dengan demikian maka Ho ditolak 

dan Ha diterima, sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh 

yang positif dan signifikan antara supervisi kunjungan kelas oleh 

kepala sekolah (X1) secara parsial terhadap kinerja guru  (Y) dapat 

diterima. 

Grafik pengujian hipotesisnya dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Grafik  4.1  Uji t Variabel Supervisi Kunjungan  
Kelas Oleh Kepala Sekolah (X1) 

 
 
 
 
 

b. Pengaruh Iklim Sekolah Terhadap Kinerja Guru  

Perumusan Hipotesis : 

Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara iklim sekolah (X2) 

secara parsial terhadap kinerja guru (Y) 

Ha : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara iklim 

sekolah (X2) secara parsial terhadap kinerja guru (Y) 

Hasil perhitungan statistik diperoleh untuk variabel iklim sekolah (X2), 

diperoleh nilai t hitung = 2,498 dengan signifikansi t sebesar 0,001. 

Dengan menggunakan signifikansi dan α 0,05, nilai t tabel dengan df = 

Daerah 
Penerimaan Ho 

4,650 0,1659 

Daerah  
Penolakan Ho 



104 
 

 
 

n-k = 108-2 = 106 diperoleh t tabel sebesar 1,659. Karena t hitung 

(2,498) > t tabel (1,659). Hal ini menunjukkan ada pengaruh yang 

positif antara iklim sekolah(X2) terhadap kinerja guru (Y). Hasil 

signifikansi pengujian sebesar 0,001 menunjukkan bahwa nilai tersebut 

lebih kecil dari 0,05 menggambarkan pengaruh yang signifikan antara 

iklim sekolah (X2) terhadap kinerja guru (Y). Dengan demikian maka 

Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga hipotesis yang menyatakan ada 

pengaruh yang positif dan signifikan antara iklim sekolah  (X2) secara 

parsial terhadap kinerja guru  (Y) dapat diterima. 

Grafik pengujian hipotesisnya dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

Grafik  4.2  Uji t Variabel Iklim Sekolah  (X2) 

 

4.3.2 Uji F (Uji Hipotesis Secara Simultan) 

Uji F digunakan untuk menguji keberartian semua variabel bebas 

(supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah  (X1) dan iklim sekolah 

(X2)) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (kinerja guru (Y). 

Hasil Uji F dapat dilihat pada lampiran 4.10.  

Hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 

Daerah 
Penerimaan Ho 

2,498 0,1659 

Daerah  
Penolakan Ho 
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Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel (supervisi 

kunjungan kelas oleh kepala sekolah (X1) dan iklim sekolah (X2)) 

secara bersama-sama  terhadap variabel terikat ( kinerja guru (Y)). 

Ha :  Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel (supervisi 

kunjungan kelas oleh kepala sekolah (X1) dan iklim sekolah (X2)) 

secara bersama-sama  terhadap variabel terikat (kinerja guru (Y))  

 Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai F hitung = 

10,769 dengan signifikansi F sebesar 0,000. Dengan menggunakan tingkat 

signifikansi 5% maka nilai  tabel dengan df1 = 2 dan df2 = n-k-1= 108-2-1 

= 105 diperoleh F tabel sebesar 3,93. Karena F hitung (10,769) > F tabel 

(3,93), atau signifikansi F sebesar 0,000 menunjukkan lebih kecil dari 0,05. 

Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga hipotesis yang 

menyatakan ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel 

(supervis kunjungan (X1) dan iklim sekolah (X2)) secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat (kinerja guru (Y)) dapat diterima. 

 

  

 

 

 

Grafik  4.3  Uji F (pengujian secara simultan) 

 

 

Daerah 
Penerimaan Ho 

Daerah  
Penolakan Ho 

3,93 10,769 
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4.3.3 Koefisien Determinasi  

Koefisien Determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel 

terikatnya untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 
Tabel 4.4 

Hasil Uji Koefisien Determinasi  

Model Summaryb

.841a .707 .689 14.050 1.986
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Iklim Sekolah, Supervisi Kunjungana. 

Dependent Variable: Kinerja Gurub. 
 

           Sumber : Data primer yang diolah, 2007 

 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai R square (R2) 

diperoleh sebesar 0,707. Hal ini berarti bahwa 70,7% kinerja guru (Y) 

dapat dijelaskan oleh variabel supervisi kunjungan kelas oleh kepala 

sekolah (X1) dan iklim sekolah (X2), sedangkan selebihnya dipengaruhi 

oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

4.3.4 Analisis Regresi Ganda  

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel bebas (Supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah (X1) dan 

Iklim Sekolah (X2) terhadap variabel terikat (Kinerja Guru (Y)). 

Persamaan menggunakan unstandardized  dikarenakan  ukuran variabel 

yang berbeda. 
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Perhitungan analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

bantuan program komputer SPSS Ver 12.0. Hasil perhitungan adalah 

sebagai berikut :  

Tabel 4.5 

Koefisien Regresi, Uji t dan Uji F 

Variabel Standar
dized 

Uji t Sig. t Keterangan 

Konstan  145,921 13,810 0,000 < 0,05 
Supervisi kunjungan kelas 
oleh kepala sekolah  (X1) 

0,406 4,349 0,000 < 0,05  

Iklim Sekolah  (X2) 0,605 4,318 0,000 < 0,05 
R 0,841    
R2 0,707    
F 10,769    
Sig. F 0,000   < 0,05 

Sumber : Data primer yang diolah, SPSS ver 12.0, 2007 

 

Dari tabel diatas, dapat ditulis persamaan regresi berganda yang 

distandardized sebagai berikut : 

Y  = 145,921 + 0,406 X1 + 0,605 X2  

Dari persamaan regresi diatas , dapat dijelaskan bahwa : 

a. Variabel supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah (X1), dan iklim 

sekolah (X2) mempenyai pengaruh positif terhadap kinerja guru (Y), 

artinya jika supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah (X1), dan 

iklim sekolah  (X2) semakin meningkat hal ini akan menimbulkan 

peningkatan kinerja guru.  
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b. Koefisien dari variabel supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah 

dalam persamaan regresi berganda adalah 0,406 karena nilainya positif 

berarti peningkatan 1 satuan maka akan meningkatkan kinerja guru 

sebesar 0,406 satuan dan pengaruhnya signifikan.  

c. Koefisien dari variabel iklim sekolah  dalam persamaan regsesi berganda 

adalah 0,605 hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan 

maka akan meningkatkan kinerja guru sebesar 0,605 satuan dan 

pengaruhnya signifikan. 

d. Dari hasil persamaan diatas, dapat diketahui bahwa variabel bebas yang 

paling berpengaruh adalah variabel iklim sekolah sebesar 0.50% dan 

mempunyai tanda positif.  

Dengan diterimanya hipotesa pertama, berarti perubahan tingkat 

kinerja guru sangat ditentukan oleh supervisi kunjungan kelas oleh kepala 

sekolah kelas oleh kepala sekolah yang diterimanya. Supervisi kunjungan 

kelas oleh kepala sekolah  yang diterima akan mendorong kinerja guru 

tersebut pada tingkat kinerja yang optimum. Hal ini dikarenakan bahwa 

setiap guru yang dalam mengajar pasti mempunyai tujuan untuk dapat 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan dengan baik, untuk itu perlu adanya 

bimbingan dan arahan dari kepala sekolah. Peningkatan supervisi kunjungan 

kelas oleh kepala sekolah dapat meningkatkan kinerja bawahan (guru), 

karena pada umumnya kepala sekolah sebagai atasan memiliki karisma 

sehingga memiliki pengaruh terhadap bawahannya yang dapat berimplikasi 

meningkatnya kinerja atau bawahan dapat menjalankan dengan baik.  



109 
 

 
 

Dengan diterimanya hipotesa kedua, berarti perubahan tingkat kinerja 

guru sangat ditentukan oleh baik buruknya iklim sekolah yang dilakukan. 

Jadi jika baik iklim sekolah, hal ini akan mendorong guru pada tingkat 

kinerja yang maksimum. Sebaliknya, jika buruk iklim sekolah rendah, hal ini 

akan mengurangi tingkat kinerjanya. Karena iklim sekolah disini merupakan 

upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk memberikan semangat atau 

gairah kepada seluruh warga sekolah, khususnya kepada kinerja guru melalui 

berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah atau seluruh komponen 

yang mendukung terciptanya iklim sekolah yang kondusif, baik dukungan 

dari kepala sekolah, guru, karyawan, komite sekolah, siswa, dan kepedulian 

masyarakat, khususnya orang tua siswa.  

Dengan diterimanya hipotesa uji simultan, berarti perubahan tingkat 

kinerja guru sangat ditentukan oleh supervisi kunjungan kelas oleh kepala 

sekolah dan iklim sekolah. Fakta ini dapat dipahami karena dengan 

peningkatan supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah serta iklim 

sekolah yang kondusif akan dapat memberi dukungan dan semangat bagi 

warga sekolah, khususnya bagi peningkatan kinerja guru dalam rangka 

mencapai tujuan sekolah yang salah satunya ditunjukkan dengan 

meningkatnya prosentase kelulusan.  

Dari urain di atas dapat ditegaskan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan  antara supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah terhadap 

kinerja guru, ada pengaruh yang signifikan antara iklim sekolah terhadap 

kinerja guru, dan ada pengaruh yang signifikan secara bersama–sama antara 
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supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah dan iklim sekolah terhadap 

kinerja guru. 

 

4.4  Keterbatasan Penelitian 

1. Karena instrumen penelitian ini berupa kuesioner, responden dalam 

memberikan jawaban hanya berdasarkan beberapa alternatif yang 

disediakan peneliti saja. Hal tersebut akan berdampak pada kebebasan 

responden dalam memberikan persepsinya terhadap hal-hal yang mungkin 

tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi atau yang dialami 

responden di lingkungan kerjanya. 

2. Tinggi rendahnya kemampuan kepala sekolah, motivasi kerja guru, dan 

kinerja guru dalam penelitian ini hanya didasarkan menurut persepsi atau 

tanggapan guru saja, sehingga unsur subjektivitas guru sulit untuk 

dihilangkan.   

3. Penelitian ini hanya meneliti masalah pengaruh supervisi kunjungsn kelas 

oleh kepala sekolah dan iklim sekolah terhadap kinerja guru, meskipun 

penelitian ini menunjukkan hasil yang baik, namun tidak berarti bahwa 

kinerja guru hanya dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut saja, namun 

masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kinerja guru. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya  yang menganalisis 

tentang pengaruh supervisi kunjungan dan iklim sekolah  terhadap kinerja 

guru dapat disimpulkan bahwa : 

1. Variabel supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah (X1) mempunyai 

pengaruh positif terhadap kinerja guru (Y) sebesar 55% dan selebihnya 

kinerja guru dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel supervisi kunjungan 

kelas oleh kepala sekolah dalam persamaan regresinya 0,414 karena 

nilainya positif berarti setiap peningkatan 1 satuan maka akan 

meningkatkan kinerja guru sebesar 0,414 satuan.  

2. Variabel Iklim Sekolah (X2) mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja 

guru (Y) sebesar 41,5% dan selebihnya kinerja guru dipengaruhi oleh 

variabel lain. Variabel iklim sekolah dalam persamaan regresinya 0,362 

karena nilainya positif berarti setiap peningkatan 1 satuan maka akan 

meningkatkan kinerja guru sebesar 0,362 satuan.  

3. Variabel supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah (X1), dan iklim 

sekolah (X2) secara bersama mempunyai pengaruh positif terhadap 

kinerja guru (Y) sebesar 70,7%. Variabel supervisi kunjungan kelas oleh 

kepala sekolah dalam persamaan regresi berganda adalah 0,406 karena 

nilainya positif berarti peningkatan 1 satuan maka akan meningkatkan 
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kinerja guru sebesar 0,406 satuan. Sedangkan variabel iklim sekolah  

dalam persamaan regsesi berganda adalah 0,605 hal ini menunjukkan 

bahwa setiap peningkatan 1 satuan maka akan meningkatkan kinerja guru 

sebesar 0,605 satuan dan pengaruhnya signifikan. 

 

5.2  Saran 

Dari analisis yang kita peroleh peneliti ingin menyampaikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

3. Diharapkan pelaksanaan supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah 

dilakukan secara periodik dan bekelanjutan serta komunikasi yang bersifat 

kekeluargaan perlu dikembangkan sebagai bentuk pembinaan dalam upaya 

peningkatan kualitas pembelajaran. Diharapkan juga Kepala Sekolah 

sebelum mengadakan supervisi kunjungan kelas terlebih dahulu 

mengadakan pertemuan yang bersifat formal, untuk membicarakan tempat/ 

kelas, teknik dan intrumen yang perlu dipersiapkan dalam supervisi. 

Jadikan instrumen yang sudah disepakati sebagai panduan pelaksanaan 

supervisi kunjungan kelas.  

4. Diharapkan iklim sekolah yang sudah kondusif ini perlu dipertahankan, 

dijaga oleh semua warga sekolah termasuk tingkat kehadiran yang tinggi 

merupakan pencerminan iklim sekolah serta mematuhi tata tertib sekolah 

yang ada sebagai bentuk pengabdian. Disamping itu juga perlu adanya 

sosialisasi kepada warga sekolah kaitannya dengan program-program 

sekolah yang menyangkut sarana-prasarana sekolah, khususnya 
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pengembangan fisik sekolah untuk mendukung iklim sekolah agar lebih 

kondusif. 

5. Diharapkan adanya penghargaan bagi guru yang berkinerja baik dengan 

memberikan pujian atau reword yang dapat berupa kenaikan 

kesejahteraan, studi lanjut atau promosi jabatan yang memadai. Pada guru-

guru yang berkinerja rendah diberi pembinaan, dapat dilakukan dengan 

mengikutsertakan diklat atau pelatihan kompetensi guru, penataran. 

mengikutsertakan dalam forum MGMP baik regional maupu nasional 

dengan harapan dapat meningkatkan SDM yang bersangkutan dan 

berimbas kepada meningkatnya kinerja guru yang bersangkutan. 
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Lampiran 3.1 
Uji Validitas & Reliabilitas 

Variabel Supervisi Kunjungan Kelas oleh Kepala Sekolah 
 
 
 

Case Processing Summary

30 100,0
0 ,0

30 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 
 
 

Reliability Statistics

,872 25

Cronbach's
Alpha N of Items
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Item-Total Statistics

86,23 91,426 ,471 ,866
86,57 98,254 ,047 ,878
86,03 93,551 ,401 ,868
86,23 89,495 ,597 ,862
86,27 89,099 ,618 ,862
86,97 96,033 ,219 ,873
86,37 89,826 ,534 ,864
86,40 90,869 ,496 ,865
86,27 90,685 ,464 ,866
86,40 87,283 ,633 ,860
86,30 92,838 ,398 ,868
86,07 92,685 ,422 ,868
86,13 92,602 ,472 ,866
86,30 92,493 ,450 ,867
86,20 90,717 ,428 ,868
86,57 94,806 ,320 ,870
86,07 92,616 ,458 ,867
86,53 93,844 ,335 ,870
86,10 93,197 ,438 ,867
86,27 93,306 ,464 ,867
86,50 93,500 ,409 ,868
86,07 93,651 ,415 ,868
86,20 93,614 ,501 ,866
86,27 92,409 ,459 ,867
86,30 91,666 ,385 ,869

soal1
soal2
soal3
soal4
aoal5
soal6
soal7
soal8
soal9
soal10
soal11
soal12
soal13
soal14
soal15
soal16
soal17
soal18
soal19
soal20
soal21
soal22
soal23
soal24
soal25

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Lampiran 3.2 
Uji Validitas & Reliabilitas 
Variabel Iklim Sekolah 
 
 
 
 

Case Processing Summary

30 100,0
0 ,0

30 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 
 
 

Reliability Statistics

,904 30

Cronbach's
Alpha N of Items
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Item-Total Statistics

106,13 104,464 ,559 ,900
106,17 103,523 ,572 ,899
106,20 102,579 ,552 ,900
106,17 106,420 ,497 ,901
105,97 107,275 ,407 ,902
106,13 100,740 ,687 ,897
106,20 101,821 ,640 ,898
106,37 101,964 ,613 ,898
106,90 107,403 ,346 ,903
106,23 104,668 ,517 ,900
105,93 103,926 ,552 ,900
106,00 104,414 ,525 ,900
106,10 104,783 ,430 ,902
105,93 107,375 ,370 ,903
106,20 103,821 ,445 ,902
106,03 108,171 ,397 ,903
106,33 107,747 ,238 ,906
106,00 109,172 ,312 ,904
105,93 106,616 ,434 ,902
105,87 104,602 ,500 ,901
106,77 110,254 ,169 ,905
106,10 103,886 ,524 ,900
106,07 106,961 ,499 ,901
106,70 110,769 ,160 ,905
106,03 103,551 ,532 ,900
106,20 103,407 ,499 ,901
106,20 104,166 ,424 ,902
106,27 104,616 ,630 ,899
106,30 105,941 ,382 ,903
106,70 100,355 ,528 ,901

soal1
soal2
soal3
soal4
aoal5
soal6
soal7
soal8
soal9
soal10
soal11
soal12
soal13
soal14
soal15
soal16
soal17
soal18
soal19
soal20
soal21
soal22
soal23
soal24
soal25
soal26
soal27
soal28
soal29
soal30

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Lampiran 3.3 
Uji Validitas & Reliabilitas 
Variabel Kinerja Guru 
 
 
 

Case Processing Summary

30 100,0
0 ,0

30 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 
 
 
 

Reliability Statistics

,944 40

Cronbach's
Alpha N of Items
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Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
soal1 145,60 229,834 ,385 ,944 
soal2 145,37 226,861 ,468 ,943 
soal3 145,57 230,392 ,368 ,944 
soal4 145,53 227,844 ,393 ,944 
aoal5 145,43 226,047 ,426 ,944 
soal6 145,70 225,390 ,427 ,944 
soal7 145,67 223,885 ,505 ,943 
soal8 145,63 227,551 ,523 ,943 
soal9 145,60 226,524 ,480 ,943 
soal10 145,60 222,524 ,554 ,943 
soal11 145,77 222,530 ,512 ,943 
soal12 145,77 222,047 ,503 ,943 
soal13 145,83 222,902 ,726 ,942 
soal14 145,87 225,913 ,411 ,944 
soal15 146,27 218,547 ,525 ,944 
soal16 146,03 219,482 ,673 ,942 
soal17 145,50 225,569 ,543 ,943 
soal18 145,50 225,362 ,555 ,943 
soal19 145,70 224,424 ,553 ,943 
soal20 145,77 223,426 ,504 ,943 
soal21 145,67 227,816 ,572 ,943 
soal22 145,53 230,189 ,343 ,944 
soal23 145,80 221,062 ,765 ,941 
soal24 145,40 220,800 ,714 ,942 
soal25 145,73 217,651 ,692 ,942 
soal26 145,77 222,530 ,512 ,943 
soal27 145,70 224,631 ,408 ,944 
soal28 145,83 222,902 ,726 ,942 
soal29 145,87 225,913 ,411 ,944 
soal30 146,27 218,547 ,525 ,944 
soal31 146,03 219,482 ,673 ,942 
soal32 145,50 225,569 ,543 ,943 
soal33 145,50 225,362 ,555 ,943 
soal34 145,70 224,424 ,553 ,943 
soal35 145,77 223,426 ,504 ,943 
soal36 145,67 227,816 ,572 ,943 
soal37 145,53 230,189 ,343 ,944 
soal38 145,80 221,062 ,765 ,941 
soal39 145,40 220,800 ,714 ,942 
soal40 145,73 217,651 ,692 ,942 
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Lampiran 3.4  Kuesioner Penelitian 
 

KUESIONER  
PENGARUH SUPERVISI KUNJUNGAN KELAS OLEH  

KEPALA SEKOLAH DAN IKLIM SEKOLAH  
TERHADAP KINERJA GURU SMP NEGERI  

DI SUB MKKS TAMAN 
KABUPATEN PEMALANG 

 
 
 
 
Nama Sekolah           :    SMP Negeri ……………………..…….. 

Nama Guru (PNS)     :    ……………………………………..…… 

NIP/ Golongan          :    .………………………………………… 

Jenis Kelamin           :    …………………………………………. 

Masa Kerja           :    …………………………………………. 

Mengajar Mapel        :    …………..…..………………………….. 

Tanggal Pengisian     :     .…………………………………………. 

 

PETUNJUK ANGKET 

1. Kuesioner ini dipergunakan untuk menyusun tesis sebagai salah satu syarat 

memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd) di Universitas Negeri 

Semarang  

2. Mohon bantuan Bapak/Ibu guru (PNS) untuk menjawab semua pertanyaan 

yang ada sesuai kondisi yang dirasakan Bapak/Ibu selama ini 

3. Pilih satu jawaban dengan memberi tanda (V) pada kolom jawaban yang 

tersedia 

4.  Pada setiap pertanyaan disediakan 5 (lima) alternatif jawaban : 

a. Jawaban 1 apabila Bapak/Ibu Tidak Setuju/Tidak Puas/Tidak Pernah 

b. Jawaban 2 apabila Bapak/Ibu Kurang Setuju/Kurang Puas/Jarang 

c. Jawaban 3 apabila Bapak/Ibu Cukup Setuju/Cukup Puas/Kadang-kadang  

d. Jawaban 4 apabila Bapak/Ibu Setuju/Puas/Sering 

e. Jawaban 5 apabila Bapak/Ibu Sangat Setuju/Sangat Puas/Selalu              

NOMOR RESPONDEN : 



127 
 

 
 

Supervisi Kunjungan Kelas Oleh Kepala Sekolah (Variabel X1) 

No Pernyataan Kategori 

1 2 3 4 5 

1 Kepala sekolah sebelum melakukan supervisi 
kunjungan kelas terlebih dahulu mengadakan 
pertemuan dengan saya sehingga tercipta suasana 
yang menyenangkan  

     

2 Sebelum melakukan supervisi kunjungan kelas 
terlebih dahulu kami membahas rencana 
pembelajaran yang saya buat  

     

3 Sebelum melakukan supervisi kunjungan kelas 
terlebih dahulu dibicarakan persiapan tertulis 

     

4 Sebelum melakukan supervisi kunjungan kelas 
terlebih dahulu disepakati aspek mana yang 
menjadi fokus perhatian supervisi 

     

5 Kepala sekolah dalam melakukan supervisi 
memakai instrument yang telah ada 

     

6 Pada saat pelaksanaan supervisi kunjungan kelas, 
kepala sekolah menempati tempat yang telah 
disepakati bersama 

     

7 Pada saat pelaksanaan supervisi kunjungan kelas, 
kepala sekolah mencatat seluruh kegiatan dengan 
rinci  

     

8 Pada saat pelaksanaan supervisi kunjungan kelas, 
kepala sekolah mencatat seluruh kegiatan dengan 
lengkap 

     

9 Pada saat pelaksanaan supervisi kunjungan kelas, 
observasi berfokus pada aspek yang telah 
disepakati 

     

10 Pada saat pelaksanaan supervisi kunjungan kelas, 
kepala sekolah mengamati teknik – teknik saya 
dalam membelajarkan siswa 

     

11 Kepala sekolah melakukan penilaian kemampuan 
mengajar saya dalam menggunakan instrumen 
yang telah disepakati 

     

12 Kepala sekolah melakukan pengamatan terhadap 
teknik penilaian hasil belajar siswa yang saya 
lakukan 

     

13 Dalm hal tertentu kepala sekolah membuat 
komentar yang sifatnya terpisah dengan hasil 
observasi 

     

14 Pada tahap pertemuan umpan balik atau 
pertemuan terakhir, kepala sekolah memberi 
penguatan terhadap penampilan saya 
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15 Kepala sekolah menanyakan persaan saya 
tentang jalannya pelajaran ketika disupervisi  

     

16 Kepala sekolah memberi kesempatan kepada 
saya untuk menyampaikan pendapat berkaitan 
dengan hasil supervisi kunjungan kelas  

     

17 Kepala sekolah menunjukan kepada saya hasil 
supervisi kunjungan kelas yang telah dianalisis  

     

18 Kepala sekolah memberitahu kekurangan – 
kekurangan atas kinerja saya  

     

19 Kepala sekolah membantu memecahkan  
kesulitan saya dalam proses pembelajaran 

     

20 Kepala sekolah memberikan berbagai masukan 
perbaikan atas kinerja saya 

     

21 Kepala sekolah bersama saya menentukan 
rencana pembelajaran berikutnya dan 
memberikan dorongan moral bahwa saya mampu 
memperbaiki kekurangannya. 

     

 

Iklim Sekolah (Variabel X2) 
No Pernyataan Kategori 

1 2 3 4 5 

1 Tingkat kehadiran siswa       
2 Tingkat kehadiran kepala sekolah, guru, dan 

karyawan  

     

3 Tata tertib pegawai/guru berjalan dengan efektif      
4 Tata tertib siswa berjalan dengan efektif      
5 Kondisi bangunan ruang guru sesuai standar      
6 Kondisi bangunan kantor/TU sesuai standar      
7 Kondisi bangunan perustakaan dan laboratorium 

sesuai standar 
     

8 Kondisi bangunan ruang kelas sesuai standar      

9 Kondisi bangunan KM/WC guru/karyawan 

sesuai standar 

     

10 Kondisi bangunan tempat ibadah sesuai standar      
11 Kondisi bangunan pagar sekolah sesuai standar      

12 Jadwal pelajaran berjalan sesuai dengan rencana      
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13 Pemanfaatan waktu oleh guru dan siswa dalam 
kegiatan belajar mengajar 

     

14 Apabila ada guru yang berhalangan untuk 
mengajar, petugas/ guru piket siap 
menggantikannya 

     

15 Siswa yang berprestasi diberi penghargaan oleh 
sekolah 

     

16 Saya puas dengan insentip yang diterima  
diterima dari sekolah  

     

17 Sekolah mencanangkan program peningkatan 

prestasi akademik 

     

18 Perolehan Nilai Ujian Nasional sesui standar 

minimal 

     

19 Sekolah mencanangkan program peningkatan 
prestasi non akademik 

     

20 Sekolah aktif mengirimkan siswa atau guru 
untuk mengikuti lomba-lomba non akademik 

     

21 Saya diberi kesempatan untuk mengikuti 

pelatihan-pelatihan 

     

22 Saya diberi kesempatan untuk mengikuti studi 
lanjut 

     

23 Saya diberi kesempatan untuk berkarier      
24 Pada momen-momen tertentu ada pengarahan 

dari kepala sekolah kepada warga sekolah 

     

25 Ada perhatian dari kepala sekolah kepada warga 
sekolah 

     

 

C. Kinerja Guru (Variabel Y) 

No. Pernyataan  Katagori 
1 2 3 4 5 

1 Dalam perencanan pembelajaran saya 
merumuskan indikator pencapaian hasil belajar 

     

2 Dalam perencanan pembelajaran saya merancang 
dampak pengiring berbentuk kecapan hidup 

     

3 Dalam perencanan pembelajaran saya 
mengembangkan dan mengorganisasikan materi 
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pembelajaran  
4 Dalam perencanan pembelajaran saya 

menentukan dan mengembangkan media 
pembelajaran  

     

5 Dalam perencanan pembelajaran saya memilih 
sumber belajar 

     

6 Dalam perencanan pembelajaran saya menyusun 
langkah-langkah pembelajaran 

     

7 Dalam perencanan pembelajaran saya 
menentukan alokasi waktu pembelajaran 

     

8 Dalam perencanan pembelajaran saya 
menentukan cara-cara memotivasi siswa 

     

9 Dalam perencanan pembelajaran saya meyiapkan 
pertanyaan 

     

10 Sebelum mengajar saya menentukan latar 
pembelajaran 

     

11 Sebelum mengajar saya menentukan cara-cara 
pengorganisasian siswa agar dapat berpatisipasi 
dalam kegiatan pembelajaran 

     

12 Sebelum mengajar saya menentukan prosedur dan 
jenis penilaian 

     

13 Sebelum mengajar saya membuat alat penilaian 
dan kunci jawaban 

     

14 Saya tampilkan dokumen rencana pembelajaran 
dengan bersih dan rapih 

     

15 Saya tampilkan dokumen rencana pembelajaran 
dengan penggunaan bahasa tulis 

     

16 Pada saat pelaksanan pembelajaran akan dimulai 
saya menyiapkan alat, media, dan sumber belajar 

     

17 Pada saat pelaksanan pembelajaran akan dimulai 
saya memperdayakan petugas harian kelas 

     

18 Saya memulai kegiatan pembelajaran dengan 
apersepsi dan pemberian motivasi 

     

19 Saya melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai 
dengan tujuan dan situasi siswa 

     

20 Saya melaksanakan kegiatan menggunakan alat 
bantu/ media pembelajaran sesuai dengan tujuan 
dan situasi siswa 

     

21 Saya melaksanakan kegiatan pembelajaran 
dengan urutan yang logis 

     

22 Saya melaksanakan kegiatan pembelajaran secara 
individual, kelompok, dan klasikal 

     

23 Saya melaksanakan kegiatan pembelajaran 
dengan pengelolaan waktu yang efisien 

     

24 Pada saat pengelolaan interaksi kelas saya      
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memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan 
dengan isi pembelajaran 

25 Pada saat pengelolaan interaksi kelas saya 
menangani pertanyaan dan respon siswa 

     

26 Pada saat pengelolaan interaksi kelas saya 
menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat, dan 
gerak badan 

     

27 Pada saat pengelolaan interaksi kelas saya 
memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

     

28 Pada saat pengelolaan interaksi kelas saya 
memantapkan penguasaan materi pembelajaran 

     

29 Saya menunjukkan sikap ramah, hangat, terbuka, 
penuh pengertian, dan sabar kepada siswa 

     

30 Saya menunjukkan kegairahan dalam mengajar      
31 Saya mengembangkan hubungan antarpribadi 

yang sehat dan serasi 
     

32 Saya membantu siswa menyadari kelebihan dan 
kekurangannya  

     

33 Saya membantu siswa menumbuhkan 
kepercayaan diri 

     

34 Saya mendemonstrasikan materi pembelajaran      
35 Saya mendemonstrasikan ketrampilan sesuai 

bidang yang saya ajar 
     

36 Saya mengembangkan sikap peka, tanggap, dan 
adaptif tapi kritis terhadap lingkungan sekitar 

     

37 Saya melaksanakan penilaian selama proses 
pembelajaran 

     

38 Saya melaksanakan penilaian pada akhir 
pembelajaran 
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Lampiran 4.1 
Descriptives 
 

 
 

Descriptive Statistics

108 60 27 87 59.27 15.180
108 57 51 108 75.63 10.098
108 65 86 151 118.49 15.279
108

Supervisi Kunjungan
Iklim Sekolah
Kinerja Guru
Valid N (listwise)

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 4.2 
Frequencies Hasil Jawaban Variabel Supervisi Kunjungan Kelas 
Oleh Kepala Sekolah (X1) 
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X1.1

35 32.4 32.4 32.4
52 48.1 48.1 80.6

7 6.5 6.5 87.0
10 9.3 9.3 96.3

4 3.7 3.7 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.2

26 24.1 24.1 24.1
59 54.6 54.6 78.7
10 9.3 9.3 88.0
11 10.2 10.2 98.1

2 1.9 1.9 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.3

35 32.4 32.4 32.4
38 35.2 35.2 67.6
17 15.7 15.7 83.3
15 13.9 13.9 97.2

3 2.8 2.8 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.4

18 16.7 16.7 16.7
21 19.4 19.4 36.1
30 27.8 27.8 63.9
35 32.4 32.4 96.3

4 3.7 3.7 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X1.5

15 13.9 13.9 13.9
24 22.2 22.2 36.1
38 35.2 35.2 71.3
28 25.9 25.9 97.2

3 2.8 2.8 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.6

22 20.4 20.4 20.4
56 51.9 51.9 72.2
15 13.9 13.9 86.1
11 10.2 10.2 96.3

4 3.7 3.7 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.7

30 27.8 27.8 27.8
48 44.4 44.4 72.2
15 13.9 13.9 86.1
13 12.0 12.0 98.1

2 1.9 1.9 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.8

18 16.7 16.7 16.7
39 36.1 36.1 52.8
19 17.6 17.6 70.4
22 20.4 20.4 90.7
10 9.3 9.3 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X1.9

19 17.6 17.6 17.6
29 26.9 26.9 44.4
24 22.2 22.2 66.7
21 19.4 19.4 86.1
15 13.9 13.9 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.10

16 14.8 14.8 14.8
36 33.3 33.3 48.1

8 7.4 7.4 55.6
24 22.2 22.2 77.8
24 22.2 22.2 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.11

19 17.6 17.6 17.6
27 25.0 25.0 42.6
15 13.9 13.9 56.5
21 19.4 19.4 75.9
25 23.1 23.1 99.1

1 .9 .9 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
6
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.12

16 14.8 14.8 14.8
17 15.7 15.7 30.6
22 20.4 20.4 50.9
28 25.9 25.9 76.9
25 23.1 23.1 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X1.13

14 13.0 13.0 13.0
23 21.3 21.3 34.3
20 18.5 18.5 52.8
26 24.1 24.1 76.9
25 23.1 23.1 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.14

7 6.5 6.5 6.5
9 8.3 8.3 14.8

23 21.3 21.3 36.1
45 41.7 41.7 77.8
24 22.2 22.2 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.15

6 5.6 5.6 5.6
32 29.6 29.6 35.2

7 6.5 6.5 41.7
28 25.9 25.9 67.6
35 32.4 32.4 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.16

12 11.1 11.1 11.1
24 22.2 22.2 33.3

8 7.4 7.4 40.7
32 29.6 29.6 70.4
32 29.6 29.6 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X1.17

24 22.2 22.2 22.2
15 13.9 13.9 36.1
18 16.7 16.7 52.8
28 25.9 25.9 78.7
23 21.3 21.3 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.18

17 15.7 15.7 15.7
18 16.7 16.7 32.4
11 10.2 10.2 42.6
32 29.6 29.6 72.2
30 27.8 27.8 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.19

28 25.9 25.9 25.9
51 47.2 47.2 73.1

5 4.6 4.6 77.8
12 11.1 11.1 88.9
12 11.1 11.1 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.20

20 18.5 18.5 18.5
37 34.3 34.3 52.8
25 23.1 23.1 75.9
17 15.7 15.7 91.7

9 8.3 8.3 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X1.21

22 20.4 20.4 20.4
29 26.9 26.9 47.2
33 30.6 30.6 77.8
13 12.0 12.0 89.8
11 10.2 10.2 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Lampiran 4.3 
Lampiran Grafik Supervisi Kunjungan Kelas Oleh Kepala 
Sekolah 
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Lampiran 4.4 
Frequencies Hasil Jawaban Variabel Iklim Sekolah (X2) 
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X2.1

11 10.2 10.2 10.2
31 28.7 28.7 38.9
20 18.5 18.5 57.4
33 30.6 30.6 88.0
13 12.0 12.0 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.2

3 2.8 2.8 2.8
30 27.8 27.8 30.6
28 25.9 25.9 56.5
33 30.6 30.6 87.0
14 13.0 13.0 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.3

7 6.5 6.5 6.5
35 32.4 32.4 38.9
20 18.5 18.5 57.4
27 25.0 25.0 82.4
19 17.6 17.6 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.4

5 4.6 4.6 4.6
26 24.1 24.1 28.7
20 18.5 18.5 47.2
39 36.1 36.1 83.3
18 16.7 16.7 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X2.5

13 12.0 12.0 12.0
33 30.6 30.6 42.6
21 19.4 19.4 62.0
22 20.4 20.4 82.4
19 17.6 17.6 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.6

5 4.6 4.6 4.6
41 38.0 38.0 42.6
18 16.7 16.7 59.3
29 26.9 26.9 86.1
15 13.9 13.9 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.7

15 13.9 13.9 13.9
46 42.6 42.6 56.5
17 15.7 15.7 72.2
26 24.1 24.1 96.3

4 3.7 3.7 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.8

5 4.6 4.6 4.6
35 32.4 32.4 37.0
32 29.6 29.6 66.7
32 29.6 29.6 96.3

4 3.7 3.7 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X2.9

9 8.3 8.3 8.3
49 45.4 45.4 53.7
26 24.1 24.1 77.8
20 18.5 18.5 96.3

4 3.7 3.7 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.10

15 13.9 13.9 13.9
52 48.1 48.1 62.0
23 21.3 21.3 83.3
15 13.9 13.9 97.2

3 2.8 2.8 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.11

15 13.9 13.9 13.9
36 33.3 33.3 47.2
32 29.6 29.6 76.9
17 15.7 15.7 92.6

8 7.4 7.4 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.12

8 7.4 7.4 7.4
47 43.5 43.5 50.9
29 26.9 26.9 77.8
16 14.8 14.8 92.6

8 7.4 7.4 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X2.13

27 25.0 25.0 25.0
40 37.0 37.0 62.0
13 12.0 12.0 74.1
23 21.3 21.3 95.4

5 4.6 4.6 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.14

17 15.7 15.7 15.7
49 45.4 45.4 61.1
26 24.1 24.1 85.2
14 13.0 13.0 98.1

2 1.9 1.9 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.15

12 11.1 11.1 11.1
38 35.2 35.2 46.3
34 31.5 31.5 77.8
19 17.6 17.6 95.4

5 4.6 4.6 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.16

6 5.6 5.6 5.6
29 26.9 26.9 32.4
35 32.4 32.4 64.8
29 26.9 26.9 91.7

9 8.3 8.3 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X2.17

14 13.0 13.0 13.0
53 49.1 49.1 62.0
24 22.2 22.2 84.3
14 13.0 13.0 97.2

3 2.8 2.8 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.18

15 13.9 13.9 13.9
39 36.1 36.1 50.0
26 24.1 24.1 74.1
26 24.1 24.1 98.1

2 1.9 1.9 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.19

5 4.6 4.6 4.6
27 25.0 25.0 29.6
32 29.6 29.6 59.3
21 19.4 19.4 78.7
23 21.3 21.3 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.20

26 24.1 24.1 24.1
12 11.1 11.1 35.2
40 37.0 37.0 72.2
30 27.8 27.8 100.0

108 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X2.21

15 13.9 13.9 13.9
14 13.0 13.0 26.9
44 40.7 40.7 67.6
35 32.4 32.4 100.0

108 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.22

17 15.7 15.7 15.7
16 14.8 14.8 30.6
39 36.1 36.1 66.7
36 33.3 33.3 100.0

108 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.23

31 28.7 28.7 28.7
16 14.8 14.8 43.5
26 24.1 24.1 67.6
35 32.4 32.4 100.0

108 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.24

27 25.0 25.0 25.0
13 12.0 12.0 37.0
40 37.0 37.0 74.1
28 25.9 25.9 100.0

108 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X2.25

1 .9 .9 .9
38 35.2 35.2 36.1
34 31.5 31.5 67.6
24 22.2 22.2 89.8
11 10.2 10.2 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4.5 
Lampiran Grafik Variabel Iklim Sekolah 
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Lampiran 4.6 
Frequencies Hasil Jawaban Variabel Kinerja Guru (Y)   
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Y1

10 9.3 9.3 9.3
63 58.3 58.3 67.6
18 16.7 16.7 84.3
13 12.0 12.0 96.3

4 3.7 3.7 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y2

16 14.8 14.8 14.8
40 37.0 37.0 51.9
17 15.7 15.7 67.6
33 30.6 30.6 98.1

2 1.9 1.9 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y3

7 6.5 6.5 6.5
12 11.1 11.1 17.6
43 39.8 39.8 57.4
43 39.8 39.8 97.2

3 2.8 2.8 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y4

5 4.6 4.6 4.6
49 45.4 45.4 50.0
34 31.5 31.5 81.5
16 14.8 14.8 96.3

4 3.7 3.7 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y5

22 20.4 20.4 20.4
54 50.0 50.0 70.4
20 18.5 18.5 88.9

9 8.3 8.3 97.2
3 2.8 2.8 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y6

12 11.1 11.1 11.1
39 36.1 36.1 47.2
33 30.6 30.6 77.8
20 18.5 18.5 96.3

4 3.7 3.7 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y7

23 21.3 21.3 21.3
43 39.8 39.8 61.1
28 25.9 25.9 87.0
12 11.1 11.1 98.1

2 1.9 1.9 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y8

17 15.7 15.7 15.7
37 34.3 34.3 50.0
22 20.4 20.4 70.4
29 26.9 26.9 97.2

3 2.8 2.8 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y9

22 20.4 20.4 20.4
34 31.5 31.5 51.9
31 28.7 28.7 80.6
17 15.7 15.7 96.3

4 3.7 3.7 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y10

22 20.4 20.4 20.4
32 29.6 29.6 50.0
22 20.4 20.4 70.4
25 23.1 23.1 93.5

7 6.5 6.5 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y11

21 19.4 19.4 19.4
37 34.3 34.3 53.7
25 23.1 23.1 76.9
14 13.0 13.0 89.8
11 10.2 10.2 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y12

18 16.7 16.7 16.7
30 27.8 27.8 44.4
33 30.6 30.6 75.0
20 18.5 18.5 93.5

7 6.5 6.5 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y13

10 9.3 9.3 9.3
33 30.6 30.6 39.8
38 35.2 35.2 75.0
27 25.0 25.0 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y14

3 2.8 2.8 2.8
21 19.4 19.4 22.2
30 27.8 27.8 50.0
31 28.7 28.7 78.7
23 21.3 21.3 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y15

3 2.8 2.8 2.8
13 12.0 12.0 14.8
43 39.8 39.8 54.6
37 34.3 34.3 88.9
12 11.1 11.1 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y16

3 2.8 2.8 2.8
36 33.3 33.3 36.1
36 33.3 33.3 69.4
23 21.3 21.3 90.7
10 9.3 9.3 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



152 
 

 
 

Y17

2 1.9 1.9 1.9
42 38.9 38.9 40.7
37 34.3 34.3 75.0
25 23.1 23.1 98.1

2 1.9 1.9 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y18

2 1.9 1.9 1.9
39 36.1 36.1 38.0
25 23.1 23.1 61.1
29 26.9 26.9 88.0
13 12.0 12.0 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y19

4 3.7 3.7 3.7
21 19.4 19.4 23.1
43 39.8 39.8 63.0
24 22.2 22.2 85.2
16 14.8 14.8 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y20

10 9.3 9.3 9.3
32 29.6 29.6 38.9
22 20.4 20.4 59.3
30 27.8 27.8 87.0
14 13.0 13.0 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y21

5 4.6 4.6 4.6
38 35.2 35.2 39.8
30 27.8 27.8 67.6
22 20.4 20.4 88.0
13 12.0 12.0 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y22

39 36.1 36.1 36.1
31 28.7 28.7 64.8
30 27.8 27.8 92.6

8 7.4 7.4 100.0
108 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y23

1 .9 .9 .9
25 23.1 23.1 24.1
33 30.6 30.6 54.6
37 34.3 34.3 88.9
12 11.1 11.1 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y24

1 .9 .9 .9
17 15.7 15.7 16.7
41 38.0 38.0 54.6
31 28.7 28.7 83.3
18 16.7 16.7 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y25

3 2.8 2.8 2.8
15 13.9 13.9 16.7
35 32.4 32.4 49.1
40 37.0 37.0 86.1
15 13.9 13.9 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y26

3 2.8 2.8 2.8
21 19.4 19.4 22.2
32 29.6 29.6 51.9
32 29.6 29.6 81.5
20 18.5 18.5 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y27

5 4.6 4.6 4.6
19 17.6 17.6 22.2
36 33.3 33.3 55.6
40 37.0 37.0 92.6

8 7.4 7.4 100.0
108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y28

7 6.5 6.5 6.5
16 14.8 14.8 21.3
32 29.6 29.6 50.9
35 32.4 32.4 83.3
18 16.7 16.7 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



155 
 

 
 

Y29

1 .9 .9 .9
4 3.7 3.7 4.6

17 15.7 15.7 20.4
60 55.6 55.6 75.9
26 24.1 24.1 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y30

4 3.7 3.7 3.7
13 12.0 12.0 15.7
27 25.0 25.0 40.7
47 43.5 43.5 84.3
17 15.7 15.7 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y31

9 8.3 8.3 8.3
13 12.0 12.0 20.4
16 14.8 14.8 35.2
51 47.2 47.2 82.4
19 17.6 17.6 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y32

1 .9 .9 .9
15 13.9 13.9 14.8
25 23.1 23.1 38.0
44 40.7 40.7 78.7
23 21.3 21.3 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y33

5 4.6 4.6 4.6
12 11.1 11.1 15.7
35 32.4 32.4 48.1
40 37.0 37.0 85.2
16 14.8 14.8 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y34

3 2.8 2.8 2.8
13 12.0 12.0 14.8
25 23.1 23.1 38.0
49 45.4 45.4 83.3
18 16.7 16.7 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y35

4 3.7 3.7 3.7
10 9.3 9.3 13.0
34 31.5 31.5 44.4
41 38.0 38.0 82.4
19 17.6 17.6 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y36

2 1.9 1.9 1.9
19 17.6 17.6 19.4
33 30.6 30.6 50.0
27 25.0 25.0 75.0
27 25.0 25.0 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y37

3 2.8 2.8 2.8
19 17.6 17.6 20.4
31 28.7 28.7 49.1
38 35.2 35.2 84.3
17 15.7 15.7 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y38

2 1.9 1.9 1.9
16 14.8 14.8 16.7
27 25.0 25.0 41.7
45 41.7 41.7 83.3
18 16.7 16.7 100.0

108 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Lampiran 4.7 
Lampiran Grafik Variabel Kinerja Guru (Y) 
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Lampiran 4.8 
Lampiran Uji Linearitas Variabel Supervisi Kunjungan Kelas 
Oleh Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru (X1) 



159 
 

 
 

 
Regression 
 

Variables Entered/Removedb

Supervisi
Kunjungan

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kinerja Gurub. 
 

Model Summaryb

.741a .550 .530 13.990 1.880
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Supervisi Kunjungana. 

Dependent Variable: Kinerja Gurub. 
 

ANOVAb

4231.581 1 4231.581 21.619 .000a

20747.410 106 195.730
24978.991 107

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Supervisi Kunjungana. 

Dependent Variable: Kinerja Gurub. 
 

Coefficientsa

143.045 5.450 26.248 .000
.414 .089 .412 4.650 .000 1.000 1.000

(Constant)
Supervisi Kunjungan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerja Gurua. 
 

 
 
 
Lampiran 4.9 
Lampiran Uji Linearitas Variabel Iklim Sekolah Terhadap 
Kinerja Guru (X2) 
 
Regression 
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Variables Entered/Removedb

Iklim
Sekolah

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kinerja Gurub. 
 

Model Summaryb

.644a .415 .390 15.191 1.975
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Iklim Sekolaha. 

Dependent Variable: Kinerja Gurub. 
 

ANOVAb

5179.905 1 5179.905 22.447 .000a

24461.000 106 230.764
29640.991 107

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Iklim Sekolaha. 

Dependent Variable: Kinerja Gurub. 
 

Coefficientsa

134.969 11.095 12.164 .000
.362 .145 .144 2.498 .001 1.000 1.000

(Constant)
Iklim Sekolah

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerja Gurua.  
 
 
 
Lampiran 4.10 
Supervisi Kunjungan Kelas Oleh Kepala Sekolah dan Iklim 
Sekolah Terhadap Kinerja Guru 
 
 
Regression 
 



161 
 

 
 

Variables Entered/Removedb

Iklim
Sekolah,
Supervisi
Kunjungan

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kinerja Gurub. 
 

Model Summaryb

.841a .707 .689 14.050 1.986
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Iklim Sekolah, Supervisi Kunjungana. 

Dependent Variable: Kinerja Gurub. 
 

ANOVAb

4251.566 2 2125.783 10.769 .000a

20727.425 105 197.404
24978.991 107

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Iklim Sekolah, Supervisi Kunjungana. 

Dependent Variable: Kinerja Gurub. 
 

Coefficientsa

145.921 10.567 13.810 .000
.406 .093 .321 4.349 .000 .919 1.088
.605 .140 .500 4.318 .000 .919 1.088

(Constant)
Supervisi Kunjungan
Iklim Sekolah

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerja Gurua. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



162 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


