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SARI 
 

Deddy Krisdiyanto. 1103502026. 2008. Kontribusi Keterampilan Manajerial 
Kepala Sekolah, Supervisi Klinis, dan Kinerja Guru terhadap Hasil 
Belajar IPA Siswa Kelas V SDN se-Kota Semarang. Tesis. Program 
Magister Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing: I Prof. Dr. Sarosa Purwadi; II Prof. Dr. Retno Sriningsih 
Satmoko. 
 

Kata Kunci : Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah, Supervisi Klinis, Kinerja, 
dan Hasil Belajar. 

 
Pendidikan bermutu merupakan tujuan dunia pendidikan Indonesia, salah 

satu indikator tercapainya mutu tersebut adalah adanya prestasi yang baik dari 
peserta didik. Prestasi atau hasil belajar tersebut tidak secara instan didapat oleh 
peserta didik. Prestasi atau hasil belajar tersebut dipengaruhi oleh bermaca faktor. 
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) besarnya kontribusi 
keterampilan manajerial kepala sekolah terhadap hasil belajar IPA siswa, 2) 
besarnya kontribusi supervisi klinis terhadap hasil belajar IPA siswa, 3) besarnya 
kontribusi kinerja guru terhadap hasil belajar IPA siswa, dan 4) besarnya 
kontribusi keterampilan manajerial kepala sekolah, supervisi klinis, dan kinerja 
guru terhadap terhadap hasil belajar IPA siswa. 

Populasi penelitian ini adalah semua guru kelas V SD Negeri se-Kota 
Semarang berjumlah 498 guru dari 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang. 
Sampel diambil 205 secara proporsional. Pengumpulan data menggunakan 
kuesionar. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan statistik deskriptif, 
analisis regresi berganda. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa 1) hipotesis pertama, 
kedua, dan ketiga dalam penelitian ini terbukti. Hal tersebut dapat dilihat dari 
hasil uji t, nilai probabilitas masing-masing variabel < 0,05 sehingga hipotesis H0 
ditolak yang berarti manajerial kepala sekolah berkontribusi positif terhadap hasil 
belajar IPA, supervisi klinis berkontribusi positif terhadap hasil belajar IPA, dan 
kinerja guru berkontribusi positif terhadap hasil belajar IPA, 2) terdapat kontribusi 
positif manajerial kepala sekolah, supervisi klinis, dan kinerja guru terhadap hasil 
belajar IPA secara simultan hal ini ditunjukkan dengan perolehan hasil uji F 
dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 < 0,05, maka hipotesis keempat dalam 
penelitian inipun terbukti bahwa terdapat kontribusi yang signifikan dari seluruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat secara serentak atau bersama-sama, dan 3) 
hasil pengujian asumsi klasik menunjukan bahwa data dalam penelitian ini tidak 
mengalami masalah asumsi klasik atau bias, sehingga dinyatakan BLUE (best, 
linier, unbiased, estimator).  
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ABSTRACT 
 

Deddy Krisdiyanto. 1103502026. 2008. Kontribusi Keterampilan Manajerial 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia pada saat ini masih ketinggalan dalam hal kualitas 

sumber daya manusia (SDM), baik di tingkat Asia Tenggara maupun di 

negara-negara lain di dunia. Dari catatan hasil survei lembaga Human 

Development Resources 2000 (HDR 2000) terhadap 174 negara di dunia 

menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan ke 109, jauh di bawah 

Jepang yang menduduki peringkat ke-9, Singapura ke-24, Brunei Darussalam 

ke-32, Malaysia ke-61 dan Thailand ke-76, serta Philipina pada urutan ke-77. 

Begitu pula dalam hal daya saing, bangsa Indonesia juga menduduki peringkat 

yang sangat rendah yaitu pada urutan yang ke-46 di bawah Singapura yang 

menduduki urutan ke-2, Malaysia ke-27, Philipina pada urutan ke-32 dan 

Thailand peringkat ke-34 (Depdiknas, 2000: 2). Keadaan sebelumnya 

menunjukkan bahwa indeks sumber daya manusia Indonesia berdasarkan 

Human Development Index (HDI) pada tahun 1998, Indonesia menduduki 

pada peringkat ke 96 dari 174 negara (Depdiknas, 2000: 3). Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia benar-

benar mengalami penurunan dan sangat tertinggal jika dibandingkan dengan 

bangsa-bangsa lain di dunia.  

Data lain menunjukkan bahwa pencapaian hasil belajar siswa yang 

berupa pencapaian Nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) masih jauh dari standar. 
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Hal ini menunjukkan sebuah keprihatinan di bidang pendidikan. Rendahnya 

pencapaian nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) ditunjukkan dalam klasifikasi 

mutu pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun pembelajaran 2005/2006, 

bahwa sebanyak 9% sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah yang baik, 

dan yang sangat baik, pencapaian Nilai UAN Murninya di atas angka 6,5. 

Sekolah yang dikategorikan sedang sebanyak 28,9% pencapaian Nilai UAN 

hanya pada angka 5,5 sampai dengan 6,5, serta sisanya yang sebanyak 62,1% 

merupakan kategori sekolah yang kurang atau sangat kurang pencapaian Nilai 

UAN Murninya yaitu kurang dari angka 5,53. Data yang lain juga 

menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia sangat merosot yaitu dari data 

hasil Ebtanas tahun 2000/2001, di mana data tersebut mengkategorikan dari 

sejumlah 17.680 Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi 5 (lima) 

kelompok (Sidi, 2006: 10). 

Pertama, kelompok sekolah baik sekali hanya 0,03%. Kedua, 

kelompok sekolah baik sebesar 2,14%. Ketiga, kelompok sekolah sedang 

sebesar 21,95%. Keempat, kelompok sekolah kurang sebesar 68,37% atau 

sebanyak 12.089 sekolah. Kelima, yang dikategorikan kelompok sekolah yang 

kurang sekali, yaitu sebesar 7,48%. Melihat keadaan yang demikian ini, 

Bangsa Indonesia harus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) agar tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain di dunia 

Depdiknas, 2002: 45).  

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas bangsa tersebut adalah 

dengan cara meningkatkan mutu pendidikan bagi setiap warga negaranya, 
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guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sebab data 

telah membuktikan bahwa di berbagai negara, pendidikan telah banyak 

menjadi faktor penentu keberhasilan suatu bangsa. Apabila pendidikan suatu 

bangsa diselenggarakan dengan baik, maka akan menghasilkan bangsa yang 

maju, sebaliknya apabila pendidikan tidak diselenggarakan dengan baik maka 

kualitas bangsa itu akan tertinggal dari bangsa-bangsa lain.  

Sejalan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, dan untuk 

menghindari semakin merosotnya kualitas sumber daya manusia (SDM) 

bangsa Indonesia, maka perlu dimiliki keberanian untuk membebaskan diri 

dari buta huruf ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta harus 

menyadari betapa perlunya pengembangan 2 (dua) unsur pendidikan, yaitu (1) 

unsur pembudayaan, dan (2) unsur pengajaran, secara seimbang pada setiap 

jenis dan jenjang pendidikan. Dengan kata lain perlu diadakan peningkatan 

mutu dan proses pembelajaran, serta peningkatan pelayanan pendidikan agar 

siswa mampu menangkap dan memahami materi pembelajaran yang diajarkan 

oleh guru di sekolah. Termasuk juga di dalamnya proses pembelajaran dalam 

upaya meningkatkan kualitas dan daya saing bangsa Indonesia dengan bangsa-

bangsa lain.  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan dan keahlian 

sebagai bekal untuk bekerja, sehingga pendidikan dirasa sangat penting untuk 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kebutuhan sumber daya 
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manusia yang berkualitas dirasakan semakin mengikat seiring dengan 

pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.  

Sekolah Dasar sebagai lembaga pendidikan formal merupakan bagian 

dari sistem pendidikan nasional, yang dipersiapkan sebagai dasar pendidikan 

selanjutnya. Dalam sistem pembelajaran di SD secara umum masih monoton. 

Banyak guru yang mengajar secara asal-asalan tanpa mempersiapkan materi 

pelajaran yang harus disiapkan. 

Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di SD adalah pelajaran IPA. 

Pelajaran IPA ini merupakan salah satu pelajaran tentang alam sekitar. 

Permasalahan yang muncul adalah guru tidak memahami esensi pelajaran 

yang harus diajarkan. Guru tidak memiliki kreativitas dalam membuat inovasi 

penyampaian pelajaran IPA yang mudah diterima siswanya. Guru lebih 

menitikberatkan mengajar daripada mengkondisikan peserta didik melakukan 

proses belajar. Fenomena seperti ini merupakan tantangan yang harus segera 

dijawab dengan menghadirkan paradigma pembelajaran berorientasi pada 

pemberdayaan siswa dan guru sebagai fasilitator. 

Permasalahan pembelajaran IPA tersebut diduga disebabkan oleh 

berbagai faktor. Di antaranya adalah kinerja guru yang masih rendah, 

kurangnya perhatian kepala sekolah dalam memberikan bimbingan kepada 

guru, penguasaan materi pelajaran yang tidak sempurna. 

Keadaan saat ini masih banyak dijumpai hal-hal yang terjadi dalam 

proses pembelajaran, yaitu: yang seharusnya menyenangkan justru membuat 

poserta didik merasa tertekan karena jenuh, sarat muatan, ragam tugas yang 
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seharusnya menantang justru membuat putus asa; yang seharusnya 

berpartisipasi aktif justru peserta didik pasif. Kondisi semacam ini tidak sesuai 

dengan apa yang tertulis dalam PP No 19/2005 yang menyatakan bahwa 

proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. Guna mencapai proses pembelajaran tersebut, perlu 

diupayakan kerja sama dari semua pihak (kepala sekolah dan guru). 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Seberapa besar kontribusi keterampilan manajerial kepala sekolah 

terhadap hasil belajar IPA siswa Kelas V SD Negeri se-Kota Semarang? 

2. Seberapa besar kontribusi supervisi klinis terhadap hasil belajar IPA siswa 

Kelas V SD Negeri se- Kota Semarang? 

3. Seberapa besar kontribusi kinerja guru terhadap hasil belajar IPA siswa 

Kelas V SD Negeri se- Kota Semarang? 

4. Seberapa besar kontribusi keterampilan manajerial kepala sekolah, 

supervisi klinis, dan kinerja guru terhadap terhadap hasil belajar IPA siswa 

Kelas V SD Negeri se- Kota Semarang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Besarnya kontribusi keterampilan manajerial kepala sekolah terhadap hasil 

belajar IPA siswa Kelas V SD Negeri se-Kota Semarang. 

2. Besarnya kontribusi supervisi klinis terhadap hasil belajar IPA siswa Kelas 

V SD Negeri se-Kota Semarang. 

3. Besarnya kontribusi kinerja guru terhadap hasil belajar IPA siswa Kelas V 

SD Negeri se-Kota Semarang. 

4. Besarnya kontribusi keterampilan manajerial kepala sekolah, supervisi 

klinis, dan kinerja guru terhadap terhadap hasil belajar IPA siswa Kelas V 

SD Negeri se-Kota Semarang. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis bahwa penelitian ini menguji teori-teori manajemen dan 

supervisi, bahwa keterampilan manajerial dan pelaksanaan supervisi 

seorang administrator/supervisi berkorelasi dengan kinerja guru yang pada 

akhirnya menentukan mutu pendidikan. 

2. Menambah kajian pustaka tentang illmu manajemen pendidikan, 

khususnya berkenaan dengan keterampilan manajerial Kepala Sekolah, 

supervisi klinis, kinerja guru dan mutu pendidikan. 

3. Bagi Kantor Dinas Pendidikan kota Semarang, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membina kepala 
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sekolah dan guru dalam rangka meningkatkan proses belajar mengajar di 

sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

Hasil laporan dari Pokja Pemberdayaan Guru dalam Jalal dan Supriadi, 

(2001: 34) menyimpukan bahwa guru sebagai orang yang memegang peranan 

kunci dalam mencerdaskan peserta didik, dirinya dituntut untuk memiliki 

kemampuan yang baik dalam bidang tugasnya. Guru dituntut untuk menguasai 

materi yang diajarkan dan cara mengajarkannya, serta peka terhadap 

kebutuhan belajar peserta didik. Dalam kenyataannya, tidak semua guru 

memiliki kemampuan tersebut, yang akhirnya berimbas pada rendahnya 

tingkat penguasaan peserta didik terhadap tugas-tugas belajar yang dituntut 

oleh kurikulum. Banyak yang telah diusahakan pemerintah namun tampaknya 

belum sesuai dengan apa yang diharapkan antara lain nampak pada rendahnya 

mutu pendidikan di sekolah. Kajian ini mengisyaratkan betapa pentingnya kita 

senantiasa mengkaji lebih lanjut tentang kinerja guru dan mutu pendidikan. 

Hasil penelitian Supriyana (2001) yang berjudul “Hubungan 

Kemampuan Manajemen Direktur dan Kinerja Dosen dengan Prestasi Belajar 

Mahasiswa Akademi Keperawatan Jawa Tengah” menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kemampuan manajemen 

dengan kinerja dosen. Namun demikian tidak semua fungsi manajemen dapat 

dilaksanakan dengan baik oleh kepala sekolah. Hanya fungsi perencanaan, 

pengorganisasian dan penggerakan yang dapat dilaksanakan dengan baik, 
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sedangkan fungsi pengawasan masih kurang baik. Penelitian ini 

menggarisbawahi betapa pentingnya peran seorang pemimpin pendidikan agar 

bertindak sebagai manajer yang harus melaksanakan fungsi-fungsi 

manajemen. Khusus untuk bidang pengawasan diisyaratkan perlunya 

penelitian lebih lanjut untuk mengerahui faktor-faktor penyebab kurangnya 

kemampuan kepala sekolah dalam melaksanakannya. 

Pada kajian penelitian terdahulu ini penulis mengkaji beberapa 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Para peneliti tersebut 

memfokuskan kajian penelitian yang berbeda-beda. 

Purbonuswanto (2003) “Hubungan Supervisi Kunjungan Kelas dan 

Pengelolaan Proses Belajar Mengajar terhadap Hasil Belajar Pendidikan 

Geografi Kelas X SMA se-Kota Semarang”. Hasil penelitian tersebut 

diketahui bahwa supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah 

mempengaruhi pengelolaan belajar mengajar guru, sehingga guru lebih siap 

dalam mempersiapkan sarana dan materi pelajaran, yang pada akhirnya 

mempengaruhi suasana belajar. Penelitian tersebut membuktikan bahwa ada 

hubungan positif supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah terhadap 

pengelolaan pembelajaran oleh guru terhadap hasil belajar siswa. 

Ekowati (2006) “Kontribusi Intelegensia dan Kemandirian Belajar 

Siswa terhadap Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan-Sejarah SMK se-

Kota Samarinda”. Penelitian tersebut mengkaji kontribusi kecerdasan 

intelengia terhadap hasil belajar PKn-Sejarah, kontribusi kemandirian belajar 

terhadap hasil belajar PKn-Sejarah, dan kontribusi kecerdasan intelengensia 
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dan kemandirian belajar siswa secara bersama-sama terhadap hasil belajar 

PKn-sejarah. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa kecerdasan 

inelengensia siswa tersebut berpengaruh positif terhadap hasil belajar, 

kemandirian belajar berpengaruh secara positif terhadap hasil belajar, begitu 

pula kontribusi secara bersama-sama kecerdasan intelengensia dan 

kemandirian belajar siswa berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. 

Penelitian yang hendak peneliti lakukan ini lebih memfokuskan pada 

keterampilan menajerial kepala sekolah dan pelaksanaan supervisi klinis 

(bagian dari fungsi pengawasan dalam manajemen) serta hubungannya dengan 

kinerja guru dan haasil belajar. Dengan demikian hasil belajar dijadikan pusat 

penelitian ini, karena masalah umum yang diangkat adalah apakah 

keterampilan manajerial kepala sekolah, pelaksana supervisi klinis, dan 

kinerja kepala sekolah, pelaksanaan apakah keterampilan manajerial kepala 

sekolah, pelaksanaan supervisi klinis, dan kinerja guru memiliki kontribusi 

yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. Penelitian ini merupakan studi 

yang lebih komprehensif terhadap keseluruhan aspek proses pendidikan yang 

biasanya menyangkut keempat variabel tersebut, sementara beberapa studi 

terdahulu baru mengungkapkan sebagian kecil dari aspek-aspek dalam proses 

pendidikan. 
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B. Hasil Belajar IPA 

1. Definisi Belajar 

Dalam pendidikan hasil belajar sering sisebut prestasi belajar. 

”Kata prestasi berasal dari Bahasa Belanda prestatie, kemudian 
di dalam bahasa Indonesia disebut prestasi, diartikan sebagai hasil 
usaha. Prestasi banyak digunakan di dalam berbagai bidang dan diberi 
pengertian sebagai kemampuan, keterampilan, sikap seseorang dalam 
menyelesaikan sesuatu hal (Arifin, 1999: 78).  

 
Menurut Djamarah, prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang 

telah dikerjakan, atau diciptakan secara individu maupun secara kelompok 

(Djamarah, 1994: 19). Pendapat ini berarti prestasi tidak akan pernah 

dihasilkan apabila seseorang tidak melakukan kegiatan. Hasil belajar atau 

prestasi belajar adalah suatu hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah 

melakukan kegiatan belajar. Oleh karena itu prestasi belajar bukan ukuran, 

tetapi dapat diukur setelah melakukan kegiatan belajar. Keberhasilan 

seseorang dalam mengikuti program pembelajaran dapat dilihat dari 

prestasi belajar seseorang tersebut. Menurut Gagne, prestasi belajar dapat 

dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori yaitu (1) keterampilan 

intelektual, (2) informasi verbal, (3) strategi kognitif, (4) keterampilan 

motorik, dan (5) sikap (Briggs: 44).  

Pendapat ini diartikan sebagai berikut. Pertama, keterampilan 

intelektual (intellectual skills). Belajar keterampilan intelektual berarti 

belajar bagaimana melakukan sesuatu secara intelektual. Ada enam jenis 

keterampilan intelektual (1) diskriminasi-diskriminasi, yaitu kemampuan 

membuat respons yang berbeda terhadap stimulus yang berbeda pula, (2) 
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konsep-konsep konkret, yaitu kemampuan mengidentifikasi ciri-ciri atau 

atribut-atribut suatu objek, (3) konsep-konsep terdefinisi, yaitu 

kemampuan memberikan makna terhadap sekelompok objek-objek, 

kejadian-kejadian, atau hubungan-hubungan, (4) aturan-aturan, yaitu 

kemampuan merespons hubungan-hubungan antara objek-objek dan 

kejadian-kejadian, (5) aturan tingkat tinggi, yaitu kemampuan merespons 

hubungan-hubungan antara objek-objek dan kejadian-kejadian secara lebih 

kompleks, (6) memecahkan masalah, yaitu kemampuan memecahkan 

masalah yang biasanya melibatkan aturan-aturan tingkat tinggi.  

Kedua, strategi-strategi kognitif (cognitive strategies). Strategi-

strategi ini merupakan kemampuan yang mengarahkan prilaku belajar, 

mengingat, dan berpikir seseorang. Ada lima jenis strategi-strategi kognitif 

(1) strategi-strategi menghafal, yaitu strategi belajar yang dilakukan 

dengan cara menghafal ide-ide dari sebuah teks, (2) strategi-strategi 

elaborasi, yaitu strategi belajar dengan cara mengaitkan materi yang 

dipelajari dengan materi lain yang relevan, (3) strategi-strategi pengaturan, 

yaitu strategi belajar yang dilakukan dengan cara mengelompokkan 

konsep-konsep agar menjadi kategori-kategori yang bermakna, (4) 

strategi-strategi pemantauan pemahaman, yaitu strategis belajar yang 

dilakukan dengan cara memantau proses-proses belajar yang sedang 

dilakukan, (5) strategi-strategi afektif, yaitu strategi belajar yang dilakukan 

dengan cara memusatkan dan mempertahankan perhatian. 
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 Ketiga, informasi verbal (verbal information). Belajar informasi 

verbal adalah belajar untuk mengetahui apa yang dipelajari baik yang 

berbentuk namanama objek, fakta-fakta, maupun pengetahuan yang telah 

disusun dengan baik. Keempat, keterampilan motor (motor skills). 

Kemahiran ini merupakan kemampuan siswa untuk melakukan sesuatu 

dengan menggunakan mekanisme otot yang dimiliki. Kelima, sikap 

(attitudes). Sikap merupakan kemampuan mereaksi secara positif atau 

negatif terhadap orang, sesuatu, dan situasi.  

Prestasi belajar Gagne di atas hampir sejalan dengan pemikiran 

Bloom. Menurut Bloom, prestasi belajar yang dicapai oleh siswa dapat 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kawasan, yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotorik (Bloom, 95). Menurut pendapat ini aspek kognitif berkaitan 

dengan perilaku berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Ada 

enam tingkatan aspek kognitif yang bergerak dari yang sederhana sampai 

yang kompleks (1) pengetahuan (knowledge), yaitu kemampuan 

mengingat materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya, (2) 

pemahaman (comprehension, understanding), seperti menafsirkan, 

menjelaskan, atau meringkas, (3) penerapan (application), yaitu 

kemampuan menafsirkan atau menggunakan materi pelajaran yang sudah 

dipelajari ke dalam situasi baru atau konkret, (4) analisis (analysis), yaitu 

kemampuan menguraikan atau menjabarkan sesuatu ke dalam komponen-

komponen atau bagian-bagian sehingga susunannya dapat dimengerti, (5) 

sintesis (synthesis), yaitu kemampuan menghimpun bagian-bagian ke 
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dalam suatu keseluruhan, (6) evaluasi (evaluation), yaitu kemampuan 

menggunakan pengetahuan untuk membuat penilaian terhadap sesuatu 

berdasarkan kriteria tertentu.  

Aspek afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interes, apresiasi, 

dan menyesuaian perasaan sosial. Aspek ini mempunyai lima tingkatan 

dari yang sederhana ke yang kompleks: (1) penerimaan (receiving), 

merupakan kepekaan menerima rangsangan (stimulus) baik berupa situasi 

maupun gejala, (2) penanggapan (responding), berkaitan dengan reaksi 

yang diberikan seseorang terhadap stimulus yang dating, (3) penilaian 

(valuing), berkaitan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau 

stimulus yang datang; (4) organisasi (organization), yaitu penerimaan 

terhadap berbagai nilai yang berbeda berdasarkan suatu sistem nilai 

tertentu yang lebih tinggi, (5) karakteristik nilai (characterization by a 

value complex), merupakan keterpaduan semua system nilai yang telah 

dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah 

lakunya.  

Aspek psikomotor berkaitan dengan keterampilan yang bersifat 

manual dan motorik. Aspek ini meliputi: (1) persepsi (perception), 

berkaitan dengan penggunaan indra dalam melakukan kegiatan, (2) 

kesiapan melakukan pekerjaan (set), berkaitan dengan kesiapan melakukan 

suatu kegiatan baik secara mental, fisik, maupun emosional, (3) 

mekanisme (mechanism), berkaitan dengan penampilan respons yang 

sudah dipelajari, (4) respon terbimbing (guided respons), yaitu mengikuti 
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atau mengulangi perbuatan yang diperintahkan oleh orang lain, (5) 

kemahiran (complex overt respons), berkaitan dengan gerakan motorik 

yang terampil, (6) adaptasi (adaptation), berkaitan dengan keterampilan 

yang sudah berkembang di dalam diri individu sehingga yang 

bersangkutan mampu memodifikasi pola gerakannya, (7) keaslian 

(origination), merupakan kemampuan menciptakan pola gerakan baru 

sesuai dengan situasi yang dihadapi.  

Menurut Azwar, prestasi belajar adalah performa maksimal 

seseorang dalam menguasai bahan-bahan atau materi yang telah diajarkan 

atau telah dipelajari (Azwar, 2006: 8). Jadi berdasarkan beberapa 

pengertian di atas hasil belajar atau yang sering disebut prestasi belajar 

diartikan suatu hasil usaha secara maksimal bagi seseorang dalam 

menguasai bahan-bahan yang dipelajari atau kegiatan yang dilakukan. 

Dengan demikian prestasi belajar merupakan hasil maksimal yang dapat 

dicapai seseorang setelah belajar, yaitu berusaha untuk menguasai suatu 

pengetahuan, keterampilan maupun sikap sesuai dengan yang diharapkan. 

Sebagai ukuan prestasi belajar pada umumnya adalah berupa nilai dari tes 

yang diberikan guru. 

2. Penilaian Belajar  

Dalam membicarakan hasil belajar tidak bisa dipisahkan dari 

penilaian sebagai aktivitas di dalam menentukan tinggi rendahnya hasil 

belajar. Bila membicarakan penilaian maka tidak terlepas membahas 

masalah evaluasi, sebab evaluasi merupakan suatu tindakan untuk 
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menentukan nilai segala sesuatu di dalam pembelajaran. Untuk 

mengetahui prestasi belajar yang telah dicapai perlu diadakan evaluasi atau 

tes yang diberikan kepada siswa secara periodik. Crowl, Sally, Podell 

(1997: 310) mengatakan bahwa: evaluasi mengarah kepada proses 

pembuatan keputusan tentang nilai. Hal ini berarti bahwa evaluasi dapat 

digunakan sebagai pijakan guru, pendidik atau lembaga dalam 

memutuskan seseorang atau sesuatu aktivitas untuk dapat digolongkan, 

baik, buruk, gagal atau berhasil. Evaluasi merupakan salah satu kegiatan 

dalam pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh guru setelah proses 

pembelajaran berakhir. Hasil dari evaluasi belajar tersebut diharapkan 

dapat memberikan informasi tentang kemampuan yang telah dicapai siswa 

setelah mempelajari suatu mata pelajaran. Dengan demikian penyusunan 

strategi evaluasi akan menentukan ketepatan informasi yang disampaikan 

kepada guru, pendidik, lembaga maupun siswa itu sendiri. Pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran dengan menggunakan instrumen tes formatif 

maupun tes sumatif.  

Schriven (dalam Maltby, 2000: 550) menjelaskan bahwa:  

”Tes formatif dapat digunakan sebagai dasar untuk 
memperbaiki hasil pembelajaran, dan juga untuk memperbaiki bahan-
bahan pembelajaran atau program kegunaan sekolah. Dikatakan lebih 
lanjut, tes sumatif adalah tes yang digunakan setelah berlangsungnya 
produksi, program atau kegiatan yang telah dikembangkan, 
dimodifikasi, dan digunakan untuk kepentingan audien secara internal 
maupun untuk pengambilan keputusan”.  

 
Pendapat ini mempertegas dalam pelaksanaan tes formatif maupun 

tes sumatif ini dilaksanakan dengan maksud untuk mendapatkan data 
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keberhasilan pembelajaran dari bahan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan, guna mengetahui pencapaian prestasi belajar siswa, potensi 

siswa dan efektifitas proses interaksi pembelajaran. Dengan kata lain 

evaluasi belajar dapat memberikan pencapaian prestasi belajar kepada para 

siswa, guru dalam rentang waktu tertentu dan sekaligus untuk mengetahui 

keberhasilan program pembelajaran yang telah dilaksanakan, sehingga 

informasi yang dihasilkan berguna dalam mengambil keputusan 

pembelajaran.  

Menurut Syah (2006: 141-142), evaluasi yang berarti 

pengungkapan dan pengukuran hasil belajar, pada dasarnya merupakan 

proses penyusunan deskripsi siswa, baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif. Pendapat ini dalam pelaksanaan evaluasi cenderung bersifat 

kuantitatif, karena penggunaan simbol angka atau skor untuk menentukan 

kualitas keseluruhan kinerja akademik siswa dianggap sangat nisbi. 

Walaupun begitu guru yang pandai dan profesional akan berusaha mencari 

kiat-kiat evaluasi yang lugas, tuntas, dan meliputi seluruh kemampuan 

ranah cipta, rasa, dan karsa siswa. Manfaat evaluasi belajar dan prestasi 

belajar adalah (1) memberi kepastian kepada semua siswa untuk dapat 

membantu belajar terhadap siswa yang lain, (2) menentukan cara 

membentuk kelompok belajar secara efektif, efisien, dan optimal, (3) 

mempersiapkan siswa dan orang tua untuk memberikan panduan proses 

pembelajaran melalui laporan kemajuan belajar, (4) mengesahkan 
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tingkatan prestasi siswa, dan (5) menyediakan catatan dan laporan guna 

membantu para pekerja profesional yang lain terhadap individu siswa.  

Menurut Sudjana (1989: 4), tujuan penilaian adalah untuk: (1) 

mendiskripsikan kecakapan belajar siswa, sehingga dapat diketahui posisi 

kemampuannya dibandingkan dengan siswa yang lainnya, (2) mengetahui 

proses pendidikan dan pengajaran, dan mengubah tingkah laku siswa 

kearah tujuan yang diharapkan, (3) menentukan tindak lanjut hasil 

penilaian. Menurut Syah (2006: 142-143) bahwa evaluasi belajar memiliki 

fungsi (1) fungsi administrasi untuk penyusunan daftar nilai dan pengisian 

buku rapor, (2) fungsi promosi untuk menetapkan kenaikan atau kelulusan, 

(3) fungsi diagnostik untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dan 

merencanakan program remedial teaching (pengajaran, perbaikan), (4) 

sumber data bimbingan dan penyuluhan untuk memasok data-data siswa 

tertentu yang memerlukan bimbingan dan penyuluhan (BP), dan (5) bahan 

pertimbangan pengembangan pada masa yang akan datang, yang meliputi 

pengembangan kurikulum, metode, dan alat-alat untuk proses belajar 

mengajar (PBM).  

Azwar (2006: 165), pengertian prestasi atau keberhasilan belajar 

dapat dioperasionalkan dalam bentuk indikator-indikator berupa nilai 

rapor, indeks prestasi studi, angka kelulusan, predikat keberhasilan, dan 

lain sebagainya”. Keberhasilan dalam belajar dipengaruhi oleh banyak 

faktor yang bersumber dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) 

diri individu. Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa hasil belajar untuk 
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mata pelajaran Bahasa Inggris adalah kepahaman siswa terhadap materi ini 

diukur berdasarkan tes hasil belajar pada aspek kognitif. 

Mengenai hasil belajar siswa yang diwujudkan dalam bentuk penilaian 

dengan angka Sudjana (1989: 125) memberikan perincian sebagai berikut. 

Tabel II.1. 
Kriteria Konversi Nilai 

 
Presentase (%) Standar 10 Standar Huruf Standar 4 

90 - 99 
80 – 89 
70 – 79 
60 – 69 

kurang dari 60 

9 
8 
7 
6 

gagal 

A 
B 
C 
D 

gagal 

4 
3 
2 
1 

gagal 
 

3. Teori-Teori Pembelajaran IPA 

a. Teori Piaget 

Teori Piaget yang dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA di 

kelas V SD, antara lain anak bukan merupakan botol kosong yang siap 

diisi, tetapi secara aktif anak akan membangun pengetahuan dunianya. 

Anak usia ± 11 tahun (kelas V SD) berada pada tahap konkrit 

operasional dan awal tahap formal operasional (Rokhiyah, 2004: 15). 

Anak usia kelas V SD, untuk pembelajaran IPA perlu banyak 

menggunakan percobaan-percobaan nyata. Pada tahap kemampuan 

untuk usia ini terjadi perubahan positif dan mendasar, yaitu dari 

pemikiran yang kurang logis ke pemikiran yang lebih logis. Anak 

sudah dapat melakukan pengamatan percobaan, secara penuh 

melakukan operasi yang lebih logis meskipun pengalamannya masih 

terbatas. Mereka sudah dapat berhubungan dengan masalah-masalah 
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yang bersifat hipotesis serta secara mental dan sistematik memiliki 

faktor-faktor yang beragam. 

Piaget juga menyatakan seorang anak berfikir sepanjang dia 

berbuat. Tanpa berbuat anak tak berfikir. Agar ia berfikir sendiri ia 

harus diberi kesempatan untuk berbuat sendiri (Rokhiyah, 2004: 18). 

Pembelajaran IPA kelas V SD dapat dialami siswa dengan aktivitas 

fisik (percobaan, membuat konstruksi model) dan psikis (mengamati 

dengan teliti, memecahkan persoalan, mengambil keputusan). Dalam 

kegiatan ini prinsip leanniry by doing, learning by experience dapat 

diterapkan diterapkan. 

b. Teori Bruner 

Pengembangan model-model pembelajaran, dipandang dari 

psikologi perkembangan dan psikologi belajar kognitif, untuk 

pembelajaran IPA di kelas V SD didasari teori Bruner (teori 

pembelajaran penemuan) yang menyatakan "Teori pembelajaran 

penemuan pada prinsipnya memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk memperoleh informasi dengan bantuan guru dan biasanya 

menggunakan benda-benda yang nyata (Rokhiyah, 2004: 35). Peranan 

guru dalam pembelajaran penemuan ini adalah sebagai penuntun untuk 

mendapatkan informasi. Diharapkan siswa akan mempunyai banyak 

manfaat, karena akan mudah mengingat bila informasi didapatkan 

sendiri. 
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c. Teori Gagne 

Menurut Gagne, dalam pembelajaran siswa mengalami proses 

belajar, yaitu proses yang memungkinkan adanya perubahan perilaku 

yang cukup cepat dan bersifat relatif tetap, sehingga perubahan serupa 

tidak perlu terjadi berulang kali setiap menghadapi situasi yang baru. 

Ciri-ciri penting tentang belajar adalah: menyangkut interaksi antara 

siswa dengan lingkungannya dan perubahan tingkah laku yang 

bertahan cukup lama dalam kehidupan siswa tersebut (Budiasta. 2004: 

49-415). Teori Gagne di atas dapat diterapkan dalam pembelajaran 

IPA di kelas V SD, karena sesuai dengan tujuan pembelajaran IPA 

dalam mengubah tingkah laku (berpikir ilmiah) dan secara khusus 

adalah dalam proses belajar menyangkut interaksi siswa dengan 

lingkungannya (alam). 

4. Pendekatan Pembelajaran IPA 

Berbagai pendekatan yang dapat dipergunakan dalam proses 

pembelajaran IPA (Nasution, 2004: 53-55) adalah pendekatan-pendekatan: 

lingkungan, konsep, nilai, pemecahan masalah, pemecahan masalah, 

penemuan, inkuiri, keterampilan proses subyek, deduktif/ induktif. Ada 3 

macam pendekatan yang umum diterapkan dalam pembelajaran IPA 

(Dahar, 2003: 18-19), yaitu (1) pendekatan lingkungan, (2) pendekatan 

konsep dan (3) pendekatan keterampilan proses. 

Pertama, pendekatan lingkungan, merupakan pendekatan mengajar 

yang erat hubungannya dengan alam sekitar. Pendekatan ini memberi 
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kesempatan siswa SD membentuk pengertian, pemahaman, nilai-nilai, dan 

sikap keagamaan. Contoh pembelajaran IPA di kelas V, siswa diajak 

melihat sendiri bagaimana energi dihasilkan (salah satunya air mengalir 

oleh kincir angin). 

Menurut Satoguchi (2003: 1-5), tujuan pendidikan lingkungan 

yang disepakati dunia internasional yaitu (1) pengetahuan, membantu 

individu, kelompok dan masyarakat untuk mendapatkan berbagai 

pengalaman dalam dan mendapat pengetahuan tentang apa yang 

diperlukan untuk menciptakan dan menjaga lingkungan yang 

berkelanjutan, (2) kesadaran, membantu kelompok sosial dan individu 

untuk mendapatkan kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan secara 

keseluruhan beserta isu-isu yang menyertainya, pertanyaan dan 

permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan dan pembangunan, 

(3) perilaku, membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk 

mendapatkan keterampilan untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, 

mencegah dan memecahkan persoalan lingkungan, (4) Partisipasi: 

memberikan kesempatan dan motivasi terhadap individu, kelompok dan 

masyarakat untuk terlibat aktif dalam menciptakan lingkunyan yang 

berkelanjutan. 

Kedua, pendekatan konsep, merupakan pendekatan mengajar yang 

memudahkan penanaman pengertian pada anak/siswa di SD sesuai dengan 

tingkat pengetahuannya. Konsep itu sendiri adalah pengertian-pengertian 

yang diberikan pada konsep-konsep itu. Konsep ini merupakan hasil-hasil 
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penelitian ilmuwan yang berupa teori, hukum, definisi, model atau struktur 

logika.  

Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran dengan 

pendekatan konsep, yaitu: (1) konsep-konsep yang diajarkan harus 

dinyatakan secara tegas dan lengkap, (2) prasyarat atau konsep-konsep 

yang tidak diketahui dan diperlukan dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran, dan (3) rutan kegiatan pembelajaran harus memberikan 

pengalaman yang dipelajari maupun konsep yang telah ada. 

Ketiga, pendekatan keterampilan proses, merupakan pendekatan 

mengajar yang bertujuan membuat anak berfikir. Keterampilan proses itu 

adalalah keterampilan berfikir. Keterampilan yang dapat dikembangkan di 

SD adalah mengamati, menafsir pengamatan, meramalkan, meneliti, 

berkomunikasi dan mengajukan pertanyaan. 

Berdasarkan kajian tentang pendekatan pembelajaran seperti 

tersebut di atas, untuk mengajarkan IPA di SD kelas V secara garis 

besarnya dapat dinyatakan bahwa pendekatan yang pertama memberi 

tekanan kepada fakta-fakta, yang kedua memberi tekanan pada konsep dan 

hubungan antar konsep serta yang ketiga memberi tekanan kepada proses-

proses yang oleh IPA dimanfaatkan untuk mengungkap fakta dan 

mengembangkan model.  

Untuk memilih pendekatan pembelajaran IPA di SD kelas V perlu 

mempertimbangkan: tujuan belajar, psikologi belajar, kemampuan siswa, 

bahan ajar, alokasi waktu, sarana prasarana dan pribadi guru (Nasution. 
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2004: 6-32). Pokok bahasan yang ada di SD kelas V, dengan pendekatan 

alternatifnya, contohnya sebagai berikut. 

Tabel II.2. 
Pokok Bahasan dan Pendekatan Alternatif 

 
Pokok Bahasan Pendekatan Alternatif 

Penyesuaian Makhluk Hidup Keterampilan Proses 
Tumbuhan Hijau Keterampilan Proses 
Sumber Daya Alam Konseptual, Kontektual 
Cahaya Keterampilan Proses 
Energi dan Gaya Faktual 
Pesawat Sederhana Keterampilan Proses 

 
Buku Pegangan Siswa (Kambali dkk. 2005) yang dipakai SD Kelas 

V Kota Semarang disusun dengan pendekatan CTL (Contextual Teaching 

Learning) atau pendekatan kontekstual. Pembelajaran kontekstual 

merupakan pembelajaran yang menggabungkan materi pelajaran dengan 

pengalaman langsung sehari-hari siswa, masyarakat dan pelajaran 

lingkungannya... yang secara langsung dialami dan diingat oleh siswa. 

Dalam pembelajaran kontekstual materi disampaikan dalam konteks yang 

sesuai dengan lingkungannya dan bermakna bagi siswa (Nurlaili, 2003: 

11). 

 

C. Manajerial Kepala Sekolah 

1. Definisi Kepala Sekolah  

Sekolah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan unik. Bersifat 

kompleks karena sekolah sebagai organisasi di dalamnya terdapat berbagai 

dimensi yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menentukan. 

Sedang bersifat unik karena sekolah memiliki karakter tersendiri, dimana 
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terjadi proses belajar mengajar, tempat terselenggaranya pembudayaan 

kehidupan manusia. Karena sifatnya yang kompleks dan unik tersebut, 

sekolah sebagai organisasi memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. 

Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah. (Wahjosumidjo, 

2005: 349). 

Kata kepala sekolah tersusun dari dua kata yaitu kepala yang dapat 

diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah 

lembaga, dan sekolah yaitu sebuah lembaga di mana menjadi tempat 

menerima dan memberi pelajaran. Secara sederhana kepala sekolah dapat 

didefinisikan sebagai seseorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas 

untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar 

mengajar, atau tempat di mana terjadinya interaksi antara guru yang 

memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.  

Kepala sekolah dilukiskan sebagai orang yang memiliki harapan 

tinggi bagi para staf dan para siswa. Kepala sekolah adalah mereka yang 

banyak mengetahui tugas-tugas mereka dan mereka yang menentukan 

irama bagi sekolah mereka (Lipham, 1985: 1). Rumusan tersebut 

menunjukkan pentingnya peranan kepala sekolah dalam menggerakkan 

kehidupan sekolah guna mecapai tujuan. Studi keberhasilan kepala sekolah 

menunjukkan bahwa kepala sekolah adalah seseorang yang menentukan 

titik pusat dan irama suatu sekolah (Wahjosumidjo, 2005: 82). Kepala 

sekolah yang berhasil adalah kepala sekolah yang memahami keberadaan 
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sekolah sebagai organisasi kompleks yang unik, serta mampu 

melaksanakan perannya dalam memimpin sekolah.  

Kepala sekolah adalah guru yang mempunyai kedudukan sebagai 

pimpinan di dalam suatu organisasi sekolah. Dalam suatu organisasi, 

kepimpinan mempunyai kedudukan yang paling menentukan dalam 

manajemen. Dalam suatu organisasi dibutuhkan pemimpin yang mampu 

mengarahkan bawahannya guna mancapai tujuan organisasi tersebut 

secara efektif dan efisien.  

Kepala sekolah mempunyai wewenang guna mengelola semua 

sumber daya yang ada dan bertanggung jawab dalam meningkatkan proses 

dan hasil pendidikan di sekolah. Thoha (2006: 9) menyatakan bahwa 

manajemen merupakan jenis pemikiran yang khusus dari kepimpinan di 

dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian kepala 

sekolah sebagai seorang pemimpin yang dibatasi oleh tatakrama birokrasi 

dapat berperan sebagai manajer, sehingga fungsi-fungsi seperti 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian 

merupakan fungsi pokok yang tidak terpisahkan dalam setiap pembahasan 

mengenai manajemen. Dengan kuasa dan wewenang tersebut, seorangg 

kepala sekolah berfungsi sebagai: (1) edukator, (2) manajer, (3) 

administrator, (4) supervisor, (5) leader, (6) inovator, dan (7) motivator di 

sekolah yang dipimpinnya. 
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2. Manajerial Kepala Sekolah 

Kepala sekolah sebagai pemimpin diharapkan mempunyai peranan 

sebagai manjer dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Menurut  

Mintzberg dalam Thoha (2006: 12), mengemukakan ada 3 peranan utama 

yang harus dimainkan oleh seorang manajer yaitu: 

Pertama, peranan hubungan antar pribadi (Interpersonal Role). 

Peranan ini bertalian dengan status dan otoritas manjer dan hal-hal yang 

berhubungan dengan pengembangan hubungan antar pribadi dengan 

perincian sebagai berikut: (1) Peranan sebagai Figurehead, peranan yang 

sangat dasar dan sederhana dilakukan untuk mewakili organisasi yang 

dipimpinnya dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara 

formal, (2) Peranan sebagai pimpinan (leader), yaitu melakukan hubungan 

interpersonal dengan yang dipimpin dan melakukan fungsi-fungsi 

pokoknya, dan (3) Peranan sebagai pejabat perantara (liaison manager), 

yaitu melakukan interaksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang di 

luar organisasinya untuk mendapatkan informasi. 

Kedua, peranan yang berhubungan dengan informasi 

(informasional role). Manajer sebagai pusat informasi bagi organisasinya, 

yaitu (1) sebagai monitor, yaitu manajer sebagai penerima dan pengumpul 

informasi guna mengembangkan pengertian yang baik dari organisasi yang 

dipimpinnyadan pemahaman yang komprehensif tentang lingkungan, (2) 

sebagai dessiminator, yaitu menangani proses transmisi dari informasi-

informasi ke dalam organisasi yang dipimpinnya, yaitu penyampaian 



28 

 

informasi dari luar ke dalam organisasinya, dan juga dari bawahan atau 

staf ke bawahan atau staf yang lainnya, dan (3) sebagai jurubicara 

(spokerman), yaitu manajer mewakili dan bertindak atas nama organisasi 

menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya. 

Ketiga, peranan pembuat keputusan (Decissional Role). 

Merupakan peranan yang tidak boleh tidak dijalankan karena seorang 

manajer harus terlibat langsung dalam proses pembuatan strategi 

organisasi. Peranan ini dikelompokkan sebagai berikut: (1) Sebagai 

entrepreneur, yaitu manajer bertindak sebagai pemprakarsa dan perancang 

dalam organisasi dengan memfokuskan pada pekerjaan manajerial dengan 

mulai aktivitas melihat atau memahami masalah-masalah dalam organisasi 

yang mungkin dapat diselesaikan, (2) Sebagai penghalau gangguan 

(disturbance handler), yaitu manajer bertanggung jawab mengatasi 

ancaman bahaya atau perbuatan yang tidak diketahui sebelumnya yang 

menganggu atau memungkinkan timbulnya krisis di dalam organisasi, (3) 

Sebagai pembagi sumber (resource allocator), yaitu memutuskan 

pendistribusian sumber dana ke bagian-bagian organisasi guna 

mempermudah pelaksanaan kerja, dan (4) Sebagai negosiator, yaitu aktif 

berpartisipasi atau terlibat dalam negosiasi dengan pihak-pihak lain baik di 

luar maupun didalam organisasi. 
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3. Jenis Keterampilan Manajerial 

a. Keterampilan Konseptual 

Keterampilan konseptual adalah kemampuan dalam melihat 

gambaran secara komprehensif untuk mengenali unsur-unsur penting 

dalam suatu situasi, untuk memahami hubungan-hubungan antara 

unsur-unsur (Koontz dkk, 1984: 402) sehingga dapat dipelajari, 

dianalisis, dan diinterpretasikan berbagai informasi yang diterima dari 

berbagai sumber sehingga dapat diambil keputusan yang menyeluruh 

bagi organisasi (Megginson dkk, 1992: 30). Menurut pengertian ini, 

berarti merupakan kemampuan mental dan pengetahuan dari seorang 

manajer mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan tugas, fungsi 

dan kedudukan organisasi. Oleh karenanya dengan kemampuan 

tersebut diharapkan manajer mampu mengkoordinasi, memahami 

masalah, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan membuat 

perencanaan bagi organisasi. 

Secara lebih tegas Hersey dan Blanchard mengatakan bahwa: 

“Conceptual skill – Ability the understand the complexities 
of to overall organization and where one’s own operation fits into 
the organization. This knownledge permits one to act according to 
the objectives of the total organization rather than only on the 
basis of the goals and needs of one’s own immediate group”. 

Dalam organisasi pendidikan, keterampilan konseptual Kepala 

Sekolah berarti kemampuan yang dimiliki Kepala Sekolah untuk 

melihat sekolah, lingkungan, dan programnya sebagai keseluruhan. 

Dengan kemampuan tersebut Kepala Sekolah akan memperoleh 
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berbagai informasi, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis, dan 

mengambil keputusan terbaik bagi sekolah. Kemapuan yang bersifat 

komprehensif inilah memungkinkan kepala sekolah mampu 

menyeimbangkan, menyatukan berbagai fungsi yang ada di sekolah, 

menemukan kebutuhan sekolah, serta merencanakan dan melihat 

perubahan sekolah di masa depan.  

b. Keterampilan Hubungan Manusia 

Elemen pertama di dalam lingkungan orgnisasi termasuk 

didalamnya sekolah adalah orang-orang (manusia). Sumber daya 

pendidikan lain seperti gedung, laboratorium, perpustakaan, keuangan 

dan sebagainya dapat berfungsi sebagai secara efektif tergantung pada 

kemampuan orang-orang yang ada di sekolah. Mereka saling 

berinteraksi satu dengan lainnya selama bekerja. Agar dalam 

berinteraksi dapat berjalan secara harmonis dan terhindar dari konflik 

maka peranan manajer sangat diperlukan untuk mengoptimalkan 

kinerja orang-orang yang terlibat dalam kegiatan sekolah. Disinilah 

dibutuhkan keterampilan hubungan manusia dari Kepala Sekolah 

dalam menciptakan keharmonisan dan interaksi tersebut. Lebih dari itu 

keterampilan hubungan manusia sangat penting untuk mengefektifkan 

komunikasi, koordinasi, dan pengarahan kepada bawahan ke arah 

pencapaian tujuan sekolah. 

Dengan memiliki keterampilan hubungan manusia, kepala 

sekolah akan mampu memahami orang lain, dan mendorongnya 
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sebagai individu atau kelompok sehingga tercipta kerjasama yang baik. 

Sebagaimana disampaikan oleh Steers, dkk, (1985: 33) bahwa 

keterampilan hubungan manusiawi merupakan kamampuan untuk 

bekerja dengan orang lain, memahami, memotivasi orang dan proses 

kelompok, sehingga keterampilan itu dibutuhkan oleh manajer untuk 

memimpin kelompoknya. Sergionvanni (1987: 69) menyatakan: 

“Human skill refers to the school administrator’s ability to work 

effectivelly and efficiently with others on a one – to – one basis and in 

group settings”. Selanjutnya Hersey dan Blanchard (1977: 6) lebih 

mempertegas lagi dengan mengatakan bahwa “Human skill – Ability 

and judgment in working with and through people, including and 

understanding of motivation and an application of effective 

leadership”. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

hubungan manusiawi dalam sekolah adalah kemampuan Kepala 

Sekolah untuk menciptakan komunikasi yang harmonis dengan 

personil sekolah, memotivasi, mengembankan sikap dan moral yang 

baik, memahami dan menyelesaikan konflik, memahami kebutuhan 

personil dan mengusahakan untuk memenuhinya, serta 

mengembangkan sumber daya manusia guna menciptakan kerjasama 

yang efektif sehingga kinerja guru dapat ditingkatkan. Karenanya 

perilaku Kepala Sekolah dalam mengimplementasikan keterampilan 

hubungan manusiawi terhadap para guru harus mencakup: (1) bersedia 
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untuk bekerjasama; (2) menjalin komunikasi yang hangat; (3) 

memberikan bimbingan (bantuan) dalam menyelesaikan tugas; (4) 

menyelesaikan masalah; (5) melibatkan guru dalam mengambil 

keputusan; (6) memberikan penghargaan; dan (7) membangun 

kepercayaan diri para guru. 

c. Keterampilan Teknikal 

Dalam rangka memberikan pembinaan kepada para guru 

seorang Kepala Sekolah harus memiliki kemampuan yang berkaitan 

dengan tugas dan tanggung jawab guru. Jika tidak maka akan 

mengurangi kredibilitas Kepala Sekolah dimata para guru. Itulah 

sebabnya Kepala Sekolah sudah seharusnya memiliki keterampilan 

teknikal yaitu pengetahuan dan kemahiran dalam kegiatan-kegiatan 

yang menyangkut metode, proses, dan prosedur guna dapat 

mengajarkannya kepada bawahan (Koontz, dkk, 1984: 402). 

Keterampilan tersebut merupakan keterampilan khusus (Stoner dan 

Freeman, 1994: 18), sehingga Kepala Sekolah dituntut mampu 

menggunakan alat-alat, prosedur dan teknik yang berhubungan dengan 

bidang khusus yaitu dengan pengelolaan belajar mengajar. 

Hersey dan Blanchard (1977: 6) memberikan pengertian 

tentang keterampilan teknikal sebagai kemampuan menggunakan 

pengetahuan, metode, tekhnik, dan peralatan yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tugas tertentu yang biasanya diperoleh melalui 

pengalaman, pendidikan dan latihan. Pengertian ini mengisyaratkan 
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manajer untuk terus mengikuti perkembangan pengetahuan yang 

berkaitan dengan tugas bawahan. Demikian pula Kepala Sekolah, agar 

dapat memberikan pembinaan secara efektif kepada para guru, harus 

terus meningkatkan pengetahuannya tentang tugas dan tanggung jawab 

guru, disamping meningkatkan pengetahuannya sendiri sesuai tugas 

dan tanggung jawabnya. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah 

digarisbawahi bahwa keterampilan teknikal yang diperlukan oleh 

Kepala Sekolah antara lain: (1) pengetahuan tentang pengelolaan 

kelas; (2) penggunaan metode pembelajaran; (3) pengguanaan teknik 

evaluasi; (4) pembuatan desain pengajaran dan program pembelajaran; 

(5) pengetahuan tentang administrasi sarana prasarana dan keuangan; 

(6) teknik sepervisi dan lain sebagainya. 

Keterampilan manajerial kepala sekolah sebagaimana 

dijelaskan oleh Katz (Sergiovanni 1987: 69) merupakan kemampuan 

dan keahlian yang dimiliki oleh Kepala Sekolah dalam mengelola 

tugas-tugas di sekolah, yang terdiri atas three basic skills yaitu 

technical skill, human skill, dan conceptual skill. Keterampilan 

teknikal (technical skill) adalah kemampuan Kepala Sekolah dalam 

membimbing guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar 

administrasi sekolah maupun kelas. Keterampilan hubungan manusia 

(human skill) adalah kemampuan dan keahlian kepala sekolah dalam 

menjalin kerjasama, komunikasi, membangun sikap dan moral, 
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menyelesaikan konflik dan memberikan kesejahteraan guru. 

Sedangkan keterampilan konseptual adalah kemampuan dan keahlian 

Kepala Sekolah dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan 

mengevaluasi kegiatan sekolah. 

 

D. Supervisi Klinis 

1. Pengertian Supervisi Klinis    

Ada bermacam-macam konsep supervisi, secara historis mula-mula 

direpkan konsep supervisi yang tradisional, yaitu pekerjaan inspeksi, 

mengawasi dalam pengertian mencari kesalahan dan menemukan 

kesalahan dengan tujuan untuk diperbaiki. Perilaku supervisi yang 

tradisional itu 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 

disalahkan. Kemudian konsep ini berkembang menjadi supervisi yang 

bersifat ilmiah, yang dijelaskan di bawah ini.  

Pertama, sistematis, artinya dilakukan secara teratur, berencana 

dan kontinyu. Kedua, obyektif, dalam pengertian ada data yang dapat 

didasarkan observasi nyata bukan berdasarkan tafsiran pribadi. Ketiga, 

menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan informasi sebagai 

umpan balik untuk mengadakan penelitian terhadap proses pembelajaran 

kelas. Makin maju hasil penelitian di bidang pendidikan telah membantu 

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

apa sebenarnya supervisi pendidikan itu.  

Berikut ini disajikan berbagai pendapat para ahli dalam 

mendefinisikan supervisi. Dalam bukunya: Bassic principle of supervision, 

Adams dan Dickey dalam Sahertian (2000: 17), mendefinisikan supervisi 

sebagai program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Program 

itu pada hakekatnya adalah perbaikan dalam hal belajar mengajar. Dalam 

Dictionary of Education,  Carter Good (1959) memberi pengertian bahwa 

supervisi sebagai usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin 

guru-guru dan petugas lainnya sebagai upaya pengajaran, termasuk 

menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-

guru, merevisi tujua-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode 

serta evaluasi pengajaran.  

Bordman dalam Suhertian (2000: 17) mengatakan supervisi adalah 

usah menstimulasi, koordinasi dan membimbing secara kontinyu 

pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara individu maupun 

kelompok/kolektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Dengan 

demikian mereka dapat menstimilasi dan membimbing pertumbuhan tiap 

murid secara kontinyu serta mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam 

masyarakat demokrasi modern. 

Mc Nerney dalam Suhertian (2000: 17) berpendapat supervisi itu 

sebagai suatu prosedur memberi arah serta mengadaka penilaian secara 

kritis terhadap proses pengajaran. Burton dan Bruker dalam Suhertian 
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(2000: 17) juga berpendapat supervisi itu sebagai suatu prosedur memberi 

arah serta mengadaka penilaian secara kritis terhadap proses pengajaran. 

Bruton dan Bruker dalam Suhertian (2000: 17) menegaskan supervisi 

adalah suatu teknik pelayanan yang tujuan utamanya mempelajari dan 

memperbaiki secara bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan anak.  

Lebih luas lagi pendapat dari Kimball Wiles (1980: 32) yang 

menjelaskan bahwa supervisi adalah bantuan yang diberikan untuk 

memperbaiki situasi belajar-mengajar yang lebih baik. Dijelaskan juga 

bahwa siutasi belajar-mengajar di sekolah akan lebih baik tergantung 

kepada ketrampilan supervisor sebagai pemimpin. Seorang supervisor 

yang baik memiliki lima ketrampilan dasar, yaitu: (1) ketrampilan dalam 

hubungan kemanusiaan, (2) ketrampilan proses kelompok, (3) 

ketrampilam dalam kepemimpinan dalam pendidikan, (4) ketrampilan 

dalam mengatur personalia sekolah, (5) ketrampilan dalam evaluasi. 

Mulyasa (2004: 154) mengatakan bahwa supervisi secara etimologi 

berasal dari kata super dan visi yang mengandung arti melihat dan 

meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh 

pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas dan kinerja bawahan. Carter 

Good’s Dictionary of Education yang (dalam Mulyasa, 2004: 154), 

menyatakan supervisi adalah segala usaha pejabat sekolah dalam 

memimpin guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk memperbaiki 

pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan dan 
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perkembangan jabatan guru-guru, menyeleksi dan merevisi tujuan-tujuan 

pendidikan, bahkan pengajaran dan metode-metode mengajar serta 

evaluasi pengajaran. 

Supervisi pendidikan erat kaitannya dengan proses bimbingan dan 

penyuluhan proses belajar-mengajar secara utuh, yaitu persiapan mengajar, 

pelaksanaan dan evaluasi kegiatan belajar-mengajar.  Hal tersebut 

dilakukan oleh kepala sekolah dan atau penilik/pengawas sekolah.  

Permasalahan yang timbul adalah dalam melaksanakan supervisi yang 

bersangkutan belum sepenuhnya dapat melaksanakan tugas secara utuh.  

Kunjungan atau supervisi kelas untuk memantau profesionalisme guru 

dalam kegiatan pembelajaran jarang dilakukan.  Hal tersebut dilakukan 

dengan alasan untuk menghindari kebebasan guru mengajar dan 

menghilangkan kesan psikologis bahwa guru kurang mampu 

melaksanakan tugas pokoknya.  Dengan demikian, kepala 

sekolah/pengawas cenderung lebih sering tidak melakukan supervisi kelas. 

Artinya, supervisi yang dilakukan lebih menekankan pada aspek 

administrasi persiapan mengajar jika dibandingkan dengan bimbingan dan 

penyuluhan KBM di kelas.   

Supervisi klinis, menurut Weller (Nurtain, 1989: 253) adalah 

bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar dengan 

melalui sarana siklus sistematis dalam perencanaan, pengamatan, serta 

analisis intelektual dan intensif mengenai penampilan mengajar yang 

nyata, di dalam mengadakan perubahan dengan cara rasional. Senada 
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dengan pengertian ini, Bolla menjelaskan bahwa supervisi klinis adalah 

suatu proses bimbingan yang bertujuan untuk kmembantu pengembangan 

profesional guru/calon guru, khususnya dalam penampilan mengajar, 

berdasarkan observasi dan analisis data secara teliti dan obyektif sebagai 

pegangan untuk perubahan tingkah laku mengajar tersebut (Purwanto, 

2006: 91). 

Bertolak dari pengertian di atas berarti supervisi klinis lebih 

menekankan pada pentingnya hubungan tatap muka antara supervisor 

dengan guru sehingga diketahui secara aktual perilaku guru di dalam kelas. 

Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan profesionalisme guru 

melalui upaya perubahan perilaku mengajar yang diharapkan. Sudah 

barang tentu dalam hal ini upaya membina dan mengubah perilaku 

mengajar guru tersebut senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan guru 

yang bersangkutan. Oleh karenanya harus dilakukan tahapan-tahapan yang 

sistematis (mulai dari pertemuan awal, observasi kelas, dan pertemuan 

akhir) guna memperoleh data yang obyektif tentang perilaku mengajar 

guru. 

Memperhatikan fokus, perhatian dari pelaksanaan supervisi klinis 

sebagaimana dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa supervisi klinis 

memiliki arti penting bagi tercapainya keberhasilan belajar mengajar. 

Secara rinci pentingnya supervisi klinis antara lain (1) dapat mengikuti 

perkembangan atau pembaharuan kurikulum, (2) meningkatkan 

profesionalitas guru, (3) membina hubungan antar personal yang lebih 
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baik, (4) secara dini dapat menemukan penyimpangan dalam kegiatan 

belajar mengajar, (5) meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan 

belajar mengajar, dan (6) meningkatkan tercapainya tujuan pendidikan. 

Dedih (2000) menambahkan bahwa idealnya supervisi merupakan 

kebijakan kendali mutu dalam upaya meningkatkan hasil pendidikan.  

Dengan demikian, seorang penilik/pengawas hendaknya sanggup (a) 

meningkatkan kepemimpinan dan mengembangkan program sekolah serta 

memperkaya lingkup sekolah, (b) memajukan kondisi yang kondusif 

sehingga memungkinkan para penyelenggara pendidikan mampu 

merumuskan tujuan-tujuan program pendidikan dan mengoptimalkan 

sumber daya pendidikan yang ada serta menguatkan (empowering) potensi 

masyarakat di sekitarnya untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) 

memajukan iklim sekolah dan suasana yang kondusif sehingga para 

penyelenggara pendidikan merasa diterima dan dihargai sebagai pribadi 

dan anggota masyarakat. 

2. Prinsip dan Fungsi Supervisi 

a. Prinsip Supervisi 

Setiap lembaga termasuk lembaga pendidikan selalu berusaha 

meningkatkan kualitas produknya. Produk lembaga pendidikan adalah 

jumlah lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi tertentu. 

Supervisi diperlukan untuk memantau keterlaksanaan suatu program 

beserta hambatan-hambatan yang dialami. Menurut Alfonso, Firth, dan 

Neville (1981), fungsi supervisi dalam bidang pendidikan adalah untuk 
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membangun profesionalitas guru, untuk mencapai belajar yang  lebih 

baik melalui pengajaran yang lebih baik. Oleh karena itu fungsi 

supervisi adalah untuk membantu sekolah, termasuk kepala sekolah 

dan guru dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan kualitas belajar 

siswa.  

Sasaran supervisi adalah keterlaksanaan suatu program 

pembelajaran dengan maksud untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran.. Keterlaksanaan program pembelajaran ditentukan 

banyak faktor baik yang ada di sekolah maupun yang tidak. Faktor 

yang ada di dalam sekolah adalah kepala sekolah, guru, siswa, fasilitas, 

dan tenaga pendukung seperti  pustakawan, tenaga administrasi, dan 

laboran. Faktor yang ada di luar adalah dinas pendidikan, pemerintah 

daerah, orang tua, dan masyarakat. 

b. Fungsi Supervisi 

Kimball Wiles dalam Suhertian (2000: 25) menyatakan bahwa 

supervisi berperan membantu (assisting) memberi dukungan 

(supporting) dan membagi pengalaman (sharing). Dilihat dari fungsi 

tampak jelas peranan supervisi itu. Peranan itu tampak dalam kinerja 

supervisor yang melaksanakan tugasnya. Mengenai peranan supervisi 

dapat dikemukakan berbagai pendapat para ahli. Seorang supervisor 

dapat berperan sebagai (a) koordinator, (b) konsultan, (c) pemimpin 

kelompok, dan (d) evaluator (Olivia, 1987: 19-20). 
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Supervisi memiliki 3 (tiga) fungsi yang penting (Depdiknas, 

2000: 12). Pertama, fungsi penelitian. Supervisi berusaha untuk 

memperoleh gambaran yang jelas dan objektif  tentang situasi atau 

keadaan sekolah. Untuk itu  perlu dilakukan penelitian terhadap situasi 

dan kondisi tersebut melalui prosedur penelitian, yaitu (1) perumusan 

masalah sebagai fokus penelitian, (2) pengumpulan data, (3) 

pengolahan data, (4) pembuatan kesimpulan, dan (5) pembuatan saran 

untuk perbaikan.  

Kedua, fungsi penilaian. Fungsi penilaian pada supervisi adalah 

adanya kegiatan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan suatu 

program pendidikan. Penilaian yang dilkukan mencakup pemahaman 

terhadap tujuan yang ingin dicapai, pelaksanaan program, hambatan 

yang ada dan daya dukung program. Ketiga, fungsi perbaikan dan 

peningkatan. Fungsi utama dari supervisi pendidikan ditujukan pada 

perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Harris (1958: 1442), 

mengemukakan bahwa fungsi utama supervisi adalah membina 

program pengajaran yang ada sebaik-baiknya sehingga selalu ada 

usaha perbaikan. Pada fungsi ini informasi hasil penelitian dan 

penilaian digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan program.  

Langkah yang ditempuh pada fungsi ini adalah: (1) mengidentifikasi 

aspek negatif, yaitu yang berupa kelemahan atau kekurangan yang ada, 

serta aspek positif, (2) mengklasifikasi aspek negatif tersebut ke dalam 

kelompok yang sederhana dan yang komplek, (3) menganalisis aspek 
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negatif dan positif untuk mengetahui penyebabnya, dan (4) melakukan 

perbaikan. 

Secara umum, supervisi pendidikan diarahkan pada pembinaan 

guru dan staf sekolah.  Kepala sekolah/pengawas berkewajiban untuk 

memberikan segala bantuan dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan 

terhadap berbagai aspek dalam proses belajar mengajar (PBM), 

sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai secara optimal.  Lebih lanjut, 

Purwanto (2006) menyatakan bahwa supervisi merupakan suatu 

aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan 

staf sekolah lainnya agar dapat melakukan pekerjaan secara efektif.   

Mengacu pada pengertian di atas jelas bahwa supervisi bukan 

merupakan suatu aktivitas yang bernuansa mencari kesalahan guru 

maupun staf administrasi sekolah lainnya, melainkan membimbing, 

mengarahkan dan memberi petunjuk teknis dalam rangka 

meningkatkan profesionalisme melaksanakan tugas utamanya. 

Idealnya supervisi merupakan kebijakan kendali mutu dalam upaya 

meningkatkan hasil pendidikan.  

Dengan demikian, seorang kepala sekolah hendaknya sanggup 

(1) meningkatkan kepemimpinan dan mengembangkan program 

sekolah serta memperkaya lingkup sekolah, (2) memajukan kondisi 

yang kondusif sehingga memungkinkan para penyelenggara 

pendidikan mampu merumuskan tujuan-tujuan program pendidikan 

dan mengoptimalkan sumber daya pendidikan yang ada serta 
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menguatkan (empowering) potensi masyarakat di sekitarnya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, dan (3) memajukan iklim sekolah dan 

suasana yang kondusif sehingga para penyelenggara pendidikan. 

Oliva menyatakan bahwa sasaran (domain) supervisi 

pendidikan merasa diterima dan dihargai sebagai pribadi dan anggota 

masyarakat adalah untuk (1) mengembangkan kurikulum yang sedang 

dilaksanakan di sekolah, (2) meningkatkan proses belajar mengajar di 

sekolah, dan (3) mengembangkan seluruh staf sekolah. 

3. Tahapan dalam Pelaksanaan Supervisi Klinis 

Dalam melaksanakan supervisi klinis terdapat tiga prinsip utama 

yang dijadikan dasar/pedoman dalam setiap kegiatannya, yaitu (1) terpusat 

pada guru/calon guru daripada supervisor agar semua prakarsa dan 

tanggung jawab dalam miningkatkan keterampilan mengajar senatiasa 

dipulangkan/disesuaikan dengan kebutuhan guru, (2) hubungan guru 

dengan supervisor lebih interaktif ketimbang direktif untuk dapat 

mewujudkan komunikasi (hubungan) yang harmonis dalam suatu 

kedudukan yang sederajat; dan (3) demokratis ketimbang otorotatif untuk 

menciptakan suasana keterbukaan antara kedua belah pihak yaitu 

supervisor dengan guru (Acheson dan Goll, 1987: 10). 

Ketiga prinsip tersebut harus menjiwai oleh supervisor dalam 

setiap tahapan pelaksanaan supervisi klinis. Tujuannya adalah agar 

suasana supervisi tidak berubah menjadi suasana yang menakutkan bagi 

guru melainkan menjadi suasana yang terbuka dan wajar. Tahapan yang 
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dimaksudkan adalah keseluruhan proses yang berbentuk siklus mulai dari 

memahami permasalahan sampai kepada upaya sebaiknya yang harus 

dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berkaitan dengan 

tahapan ini Arikunto (1988: 178) menyebutkan ada lima tahapan supervisi 

klinis yaitu (1) konperensi observasi awal, (2) observasi, (3) analisis dan 

strategi, (4) konperensi observasi akhir, dan (5) analisis konperensi akhir. 

Berbeda dengan Arikunto, Nurtain (1989: 258-262) membagi 

pelaksanaan supervisi klinis menjadi tiga tahapan. 

a. Tahap Pertemuan Awal 

Pertemuan awal diadakan sebelum kegiatan mengajar/latihan 

praktek yang dilaksanakan dalam suasana akrab dan terbuka. 

Guru/calon guru tidak perlu merasa takut akan dimarahi dan dinilai 

berbicara kurang sopan oleh supervisornya. Demikian juga guru/calon 

guru tanpa merasa kuatir dapat mengajukan rencana latihannya, cara 

dan alat untuk mengobservasi penampilannya. Pertemuan tersebut 

diharapkan berakhir dengan diperolehnya kesepakatan antara 

supervisor dan guru/calon guru.  

Secara rinci pertemuan awal ini adalah (1) menciptakan 

suasana intim dan terbuka antara supervisor dan guru/calon guru 

sebelum maksud yang sesungguhnya dibicarakan, (2) membicarakan 

rencana pelajaran yang telah dibuat oleh guru/calon guru, yang 

mencakup tujuan, bahan, kegiatan belajar-mengajar, serta alat 

evaluasinya, (3) mengidentifikasi komponen keterampilan (beserta 
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indikatornya) yang akan dicapai oleh guru/calon guru dalam kegiatan 

mengaja/latihan praktek mengajar tersebut, misalnya guru/calon guru 

yang berlatih menguasai keterampilan bertanya ingin menyebarkan 

pertanyaan itu paling tidak kepada 60% jumlah muridnya, (4) 

mengembangkan/memilih instrumen observasi yang akan digunakan, 

merekam data dalam penampilan guru/calon guru sesuai dengan 

persetujuan dan kesepakatan tentang keterampilan beserta 

indikatornya, dan (5) mendiskusikan bersama instrumen tersebut 

termasuk tentang penggunaannya, data yang akan dijaring dan 

sebagainya. Hasil diskusi ini merupakan semacam kontrak antara 

guru/calon guru dengan supervisor dan sekaligus akan menjadi saran-

saran pada tahap-tahap berikutnya. 

b. Tahap Observasi Kelas 

Dalam tahap ini guru/calon guru mengajar/berlatih praktek 

mengajar dengan menerapkan komponen-komponen keterampilan 

yang telah disepakati pada pertemuan awal. Sementara itu supervisor 

mengadakan observasi dengan menggunakan alat perekam yang juga 

telah disepakati bersama. Hal-hal yang akan diobservasi adalah segala 

sesuatu yang tercantum dalam buku kontrak yang telah disetujui 

bersama dalam pertemuan awal. Fungsi utama observasi adalah untuk 

menangkap apa yang terjadi selama pelajaran berlangsung secara 

lengkap agar supervisor dan guru/calon guru dapat dengan tepat 

mengingat kembali pelajaran dengan tujuan agar analisis dapat dibuat 
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secara obyektif. Ide pokok dalam observasi ini adalah mencakup apa 

yang terjadi sehingga dengan catatan yang tersimpan dengan baik itu 

dapat bermanfaat dalam analisis dan komentar. 

Dalam melaksanakan observasi ini ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan (1) kelengkapan catatan. Usahakan mencatat sebanyak 

mungkin apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan selama pelajaran 

berlangsung. Hasilnya akan merupakan bukti-bukti bagi supervisor dan 

guru/calon guru untuk diketengahkan apabila nanti bersama-sama 

menganalisis apa yang terjadi selama pelajaran. Semakin spesifik apa 

yang digambarkan semakin berarti analisis supervisor, (2) Fokus. 

Karena tidak mungkin untuk mencatat segala sesuatu yang terjadi 

dalam kelas maka supervisor harus memilih aspek-aspek keterampilan 

yang perlu dicatat. Tentu saja semaunya ini dilakukan dengan 

persetujuan guru/calon guru dan supervisor sebelumnya, (3) mencatat 

komentar. Walaupun proses mencatat harus dilakukan secara obyektif, 

namun supervisor dalam hal ini sering mencatat komentar-komentar 

supaya mereka tidak lupa. Cara terbaik untuk melakukan hal ini adalah 

memisahkan komentar dari catatan tentang pengajaran dengan 

menempatkan pada tepi format observasi atau dengan menggunakan 

tanda kurung, (4) pola sangat bermanfaat untuk mencatat pola perilaku 

mengajar tertentu dari guru/calon guru yang akan digunakan dalam 

pertemuan akhir, (5) membuat guru tidak merasa gelisah. Pada 

permulaan melatih sesuatu keterampilan mengajar sering 
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membingungkan guru/calon guru, apabila seseorang berada di 

belakang kelas sambil mengamati dan membuat catatan mengenai 

dirinya. Untuk menghilangkan perasaan gelisah ini maka dalam 

pertemuan pendahuluan supervisor harus menjelaskan tentang apa 

yang dicatatnya. Itulah sebabnya mengapa perlu dibuat persetujuan 

atau kesepakatan tentang apa yang akan diobservasikan dan dicatat. 

c. Tahap Pertemuan Akhir 

Berbeda dengan pertemuan awal yang dapat dilangsungkan 

beberapa jam, bahkan sehari atau lebih awal, sebelum kegiatan 

mengajar dilaksanakan, pertemuan akhir harus segera dilangsungkan 

sesudah kegiatan mengajar selesai. Hal ini diperlukan untuk menjaga 

agar segala sesuatu yang terjadi masih segar dalam ingatan baik 

supervisor maupun guru/calon guru. Suasana pertemuan sama dengan 

suasana pertemuan awal yaitu akrab, terbuka, bebas dari suasana 

menilai atau mengadili. Supervisor menyajikan data sedemikian rupa 

sehingga guru/calon guru dapat menemukan kekurangan dan 

kelebihannya sendiri. Dalam hal ini dituntut kesabaran seorang 

supervisor sehingga dia tidak terjerumus untuk menilai, mengadili, 

ataupun mendikte guru/calon guru.  

Secara lebih rinci langkah-langkah pertemuan akhir ini adalah 

(1) memberikan penguatan serta menanyakan perasaan guru/calon guru 

tentang apa yang dialaminya dalam mengajar/latihan praktek mengajar 

secara umum, (2) mereview tujuan pelajaran, (3) mereview target 
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keterampilan serta perhatian utama guru/calon guru dalam 

mengajar/latihan praktek mengajar, (4) menanyakan perasaan 

guru/calon guru tentang jalannya pelajaran berdasarkan tujuan dan 

target yang telah direview, (5) menunjukkan data hasil observasi yang 

telah dianalisis dan diinterpretasikan oleh supervisor sebelum 

pertemuan akhir dimulai, kemudian memberikan waktu pada 

guru/calon guru untuk menganalisis data dan menginterpretasikannya 

dan akhirnya hasil observasi tersebut didiskusikan bersama-sama, (6) 

menanyakan kembali perasaan guru/calon guru setelah mendiskusikan 

hasil analisis dan interpretasi data hasil observasi tadi. Meminta 

guru/calon guru menganalisis proses dan hasil pelajaran yang telah 

dicapai oleh siswa yang diajarnya, (7) menanyakan perasaan 

guru/calon guru tentang proses dan hasil pelajaran tersebut, (8) 

menyimpulkan hasil pencapaian dalam mengajar/latihan praktek 

mengajar dengan membandingkan antara kontrak yang bersumber pada 

keinginan dan target yang telah mereka susun dengan apa yang 

sebenarnya telah tercapai, dan (9) menentukan secara bersama rencana 

mengajar/latihan praktek mengajar yang akan dating baik berupa 

dorongan untuk meningkatkan hal-hal yang belum dikuasai, maupun 

keterampilan yang masih perlu disempurnakan. 

Supervisi klinis adalah proses membantu guru dalam 

memperkecil ketimpangan (kesenjangan) antara perilaku mengajar 

yang nyata dengan perilaku mengajar yang ideal (Acheson dan Goll, 
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1987: 27). Karenanya supervisi klinis senantiasa difokuskan pada 

upaya peningkatan mengajar guru melalui layanan bantuan yang 

diberikan oleh pihak manajemen Kepala Sekolah kepada setiap guru.  

Menurut Nurtain (1989: 258) terdapat tiga tahapan dalam 

melaksanakan supervisi klinis yaitu (1) tahapan pertemuan awal yang 

meliputi kegiatan pembahasan guna memantapkan hubungan 

supervisor dengan guru serta merencanakan kegiatan bersama; (2) 

tahapan observasi yaitu mengamati langsung perilaku dan gejala 

munculnya masalah selama di kelas; dan (3) tahap pertemuan akhir 

yang merupakan diskusi umpan balik antara supervisor dengan guru 

kelas. 

 

E. Kinerja Guru 

1. Definisi Kinerja 

Menurut manajemen sumberdaya manusia kinerja merupakan hasil 

yang telah dilakukan, dikerjakan seseorang  dalam melakukan dan 

melaksanakan kerja  atau tugas. Sagala (2007: 38) mendefinisikan kinerja 

sebagai hasil dari usaha seseorang yang yang dicapai dengan  adanya 

kemampuan  dan perbuatan  dalam situasi tertentu. Prawirosentono (2007: 

2) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan 

tanggungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan 

organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 
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dengan moral maupun etika. Jadi kinerja merupakan hasil keterkaitan  

antara usaha, kemampuan dan persepsi tugas.  

Untuk mengkaji kinerja guru, maka lebih dulu ditinjau pengertian 

guru itu sendiri. Guru merupakan jabatan  atau profesi yang memerlukan 

keahlian khusus, pekerjaan tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak 

memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan  atau pekerjaan sebagai guru. 

Orang yang mampu berbicara diberbagai bidang ilmu pengetahuan belum 

tentu guru, untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus (Usman, 

2006: 5). Tanggung jawab guru adalah melakukan pengajaran dan 

membimbing siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang dibebankan, 

sedangkan wewenang guru  adalah memilih dan menentukan metode kerja  

serta melaksanakan tugas  yang diberikan sesuai  dengan kode etik guru. 

Guru memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam 

proses pendidikan, artinya guru  harus memikirkan dan membuat 

perencanaan secara seksama  dalam meningkatkan kualitas mengajarnya. 

Guru juga harus  mampu memberikan bantuan kepada siswa untuk 

memperolah pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Guru dalam melaksanakan  tugasnya sebagai  pendidik dan 

pembimbing  minimal ada dua fungsi yakni fungsi moral, dan fungsi 

kedinasan (Usman, 2006: 9). 

Kinerja atau performasi guru dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

disebut satisfaction dan dissatisfaction, seperti yang telah dikemukakan di 

depan. Kenerja merupakan perilaku sikap puas atau tidak puas. 
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Wahjosumidjo (2005: 146) mengemukakan bahwa kepuasan kerja itu 

menyangkut sikap orang tentang pekerjaannya, dan titik beratnya terletak 

pada sikap terhadap pekerjaannya. Secara psikologis kinerja atu 

performasi merupakan perilaku kerja seseorang sehingga menghasilkan 

sesuatu yang menjadi tujuan dari kerjanya.  

Kinerja atau performasi seseorang menurut Prawirosentono (2007: 

145) ditentukan oleh tiga faktor, menurutnya basically performance is 

determined by three factors; ability, motivation, and role clarity. To 

perform affectively, aperson muas (a) be able to do a job (ability), (b) 

want to do a job (motivation) and (c) understand what the job is (role 

clarity). Efektifitas kerja itu dapat dicapai jika (a) mampu mengerjakan 

tugasnya, (b) ada keinginan melaksanakan tugas, dan (c) mengerti apa 

yang menjadi tugasnya. 

Performasi atau kinerja guru merupakan aktivitas atau perilaku 

yang ditonjolkan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya.dalam kaitannya 

dengan perilaku kerja guru, berikut dikemukakan indikator yang 

menyangkut tugas-tugas guru yaitu mampu (1) menyusun tugas 

pembelajaran atau praktek, (2) mampu menyajikan program pembelajaran 

atau praktek, (3) melaksanakan evaluasi belajar atau praktek, (4) 

melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar atau praktek, (5) menyusun 

dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, (6) membimbing 

siswa  dalam kegiatan ekstrakurikuler, (7) membimbing guru dalam proses 

belajar mengajar atau praktek (bagi guru yang telah diberi kewenangan 
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untuk mengarahkan dan membina guru pada jenjang tertentu), (8) 

melaksanakan ujian (UAS dan UAN), (9) mampu melaksanakan tugas di 

wilayah terpencil, (10) membuat karya tuli/ilmiah di bidang pendidikan, 

(11) menemukan tekhnologi tepat guna di bidang pendidikan, (12) mampu 

membuat alat pelajaran/alat peraga, (13) menciptakan karya seni, (14) 

melaksanakan tugas tertentu di sekolah, dan (15) ikut serta dalam 

pengembangan kurikulum (Kepmendiknas RI: 025/0/2005). 

2. Penilaian Kinerja  

Masalah kinerja selalu mendapat perhatian dalam manajemen 

karena sangat berkaitan dengan produktivitas lembaga atau organisasi. 

Sehubungan dengan itu maka upaya untuk mengadakan penilaian kinerja 

merupakan hal yang sangat penting. Kinerja mempunyai hubungan yang 

erat dengan masalah produktivitas, karena produktivitas merupakan 

indikator dari kinerja dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai 

tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisi. Hasibuan (2006: 

126) menyatakan bahwa produktivitas adalah perbandingan antara 

keluaran (output) dengan masukan (input).  

Sedarmayanti (2007: 120) menyatakan bahwa kinerja meliputi 

beberapa aspek yaitu (1) quality of work, (2) promptness, (3) initiative, (4) 

capability, dan (5) communication yang dijadikan ukuran dalam 

mengadakan pengkajian tingkat kinerja seseorang. Di samping itu 

pengukuran kinerja juga ditetapkan bahwa performance = Ability x 

motivation. Jadi dari pernyataan tersebut, telah jelas bahwa untuk 
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mendapatkan gambaran tentang kinerja seseorang, maka perlu pengkajian 

khusus tentang kemampuan dan motivasi.  

Faktor utama yang mempengaruhi kinerja adalah kemampuan dan 

kemauan. Memang diakui bahwa banyak orang mampu tetapi tidak mau 

sehingga tetap tidak menghasilkan kinerja. Demikian pula halnya banyak 

orang mau tetapi tidak mampu juga tetap tidak menghasilkan kinerja apa-

apa. Handoko (2004: 76) mengemukakan, penilaian kinerja atau prestasi 

kerja (performance appraisal) adalah proses suatu organisasi 

mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini dapat 

mempengaruhi keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan 

balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka.  

Adapun kegunaan penilaian kinerja menurut Sedermayanti (2007: 

195) adalah sebagai berikut.  

a. Memastikan pemahaman pelaksanaan akan ukuran yang digunakan 

untuk mencapai kinerja. 

b. Memastikan tercapainya rencana kerja yang disepakati. 

c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan 

dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki 

kinerja. 

d. Memberi penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja 

pelaksana yang telah diukur sesuai sistem pengukuran kinerja yang 

disepakati. 
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e. Menjadi alat komunikasi antar karyawan dan pimpinan dalam upaya 

memperbaiki kinerja organisasi. 

f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 

g. Membantu memahami proses kegiatan organisasi. 

h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 

i. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan. 

j. Mengungkap permasalahan yang terjadi. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian 

prestasi kerja adalah proses suatu organisasi mengevaluasi atau menilai 

kerja karyawan. Apabila penilaian prestasi kerja dilaksanakan dengan 

baik, tertib, dan benar akan dapat membantu meningkatkan motivasi kerja 

sekaligus dapat meningkatkan loyalitas para anggota organisasi yang ada 

di dalamnya, dan apabila ini terjadi akan menguntungkan organisasi itu 

sendiri. Oleh karena itu penilaian kinerja perlu dilakukan secara formal 

dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh organisasi secara 

objektif.  

Simamora (2003: 107) mengemukakan, penilaian kinerja 

merupakan alat yang berfaedah tidak hanya untuk mengevaluasi kerja dari 

para karyawan, tetapi juga untuk mengembangkan dan memotivasi 

kalangan karyawan. Dalam penilaian kinerja tidak hanya semata-mata 

menilai hasil fisik, tetapi pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan yang 

menyangkut berbagai bidang seperti kemampuan, kerajinan, disiplin, 
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hubungan kerja atau hal-hal khusus sesuai bidang tugasnya semua layak 

untuk dinilai.  

Ruky (2003: 203), memberikan gambaran tentang faktor-faktor 

penilaian prestasi kerja yang berorientasi pada individu yaitu (1) 

pengabdian, (2) kejujuran, (3) kesetiaan, (4) prakarsa, (5) kemauan 

bekerja, (6) kerjasama, (7) prestasi kerja, (8) pengembangan, (9) tanggung 

jawab, dan (10) disiplin kerja. Unsur-unsur yang dinilai oleh manajer 

terhadap para karyawannya, merujuk Hasibuan (2006: 95), yang meliputi:  

a. Kesetiaan  

Penilai mengukur kesetiaan karyawan terhadap pekerjaannya, 

jabatannya, dan organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan 

karyawan menjaga dan membela organisasi di dalarn maupun di luar 

pekerjaan dari rongrongan orang yang tidak bertanggung jawab.  

b. Prestasi kerja 

Penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang 

dapat dihasilkan karyawan tersebut dari uraian pekerjaannya. 

c. Kejujuran 

Penilaian menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-

tugasnya memenuhi perjanjian baik bagi dirinya maupun terhadap 

orang lain seperti kepada para bawahannya. 
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d. Kedisiplinan 

Penilai menilai disiplin karyawan dalam mematuhi peraturan-

peraturan yang ada dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan 

instruksi yang diberikan kepadanya.  

e. Kreativitas 

Penilai menilai kemampuan karyawan dalam mengembangkan 

kreativitasnya untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga bekerja 

lebih berdaya guna dan berhasil guna. 

f. Kerjasama 

Penilai menilai kesediaan karyawan berpartisipasi dan 

bekerjasama dengan karyawan lainnya secara. vertikal atau horizontal 

di dalarn maupun di luar pekerjaan sehingga hasil pekerjaan akan 

semakin baik.  

g. Kepemimpinan 

Penilai menilai kemampuan untuk memimpin, berpengaruh, 

mempunyai pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa, dan dapat 

memotivasi orang lain atau bawahannya untuk bekerja secara efektif.  

h. Kepribadian 

Penilai menilai karyawan dari sikap perilaku, kesopanan, 

periang, disukai, memberi kesan menyenangkan, memperlihatkan 

sikap yang baik, serta berpenampilan simpatik dan wajar. 
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i. Prakarsa 

Penilai menilai kemampuan berpikir yang orisinal dan 

berdasarkan inisiatif sendiri sendiri untuk menganalisis, menilai, 

menciptakan, memberikan alasan, mendapatkan kesimpulan, dan 

membuat keputusan penyelesaian masalah yang dihadapinya. 

j. Kecakapan 

Penilai menilai kecakapan karyawan dalam menyatukan dan 

menyelaraskan bermacam-macam elemen yang semuanya terlibat di 

dalam penyusunan kebijaksanaan dan di dalam situasi manajemen.  

k. Tanggung jawab 

Penilai menilai kesedian karyawan dalam memper 

tanggungjawabkan kebijaksanaannya, pekerjan, dan hasil kerjanya, 

sarana dan prasarana yang dipergunakannya, serta perilaku kerjanya.  

Unsur prestasi karyawan yang dinilai oleh setiap organisasi atau 

perusahan tidaklah selalu sama, tetapi pada dasamya unsur-unsur yang 

dinilai itu mencakup seperti hal-hal di atas. Unsur tersebut di atas biasa 

bagi pegawai yang menjadi pegawai negeri sipil digunakan untuk 

penilaian kepegawaian pegawai oleh atasan yang dituangkan dalam DP3 

(Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan). Dimana setiap tahun pegawai 

tatausaha dinilai oleh atasan (Kepala Sekolah) sebagai penilaian rutin 

kepegawaian. Penilaian ini hanya berhubungan dengan kepegawaian 

sebagai Pegawai Negeri Sipil.  
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Prawirosentono (2007: 340), mengemukakan enam kriteria primer 

yang dapat digunakan untuk mengukur prestasi kerja karyawan, yaitu (1) 

quality, merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan 

pekerjaan mendekati kesernpurnaan atau mendekati tujuan yang 

diharapkan, (2) quantity, merupakan jumlah yang dihasilkan, misalnya 

jumlah rupiah, jumlah unit atau jumlaj siklus kegiatan yang diselesaikan, 

(3) timeliness, merupakan lamanya suatu kegiatan diselesaikan pada 

waktu, yang dikehendaki, dengan memperhatikan jumlah output lain serta 

waktu yang tersedia untuk kegiatan lain, (4) cost effectiveness, besarnya 

penggunaan sumber daya organisasi guna mencapai hasil yang maksimal 

atau pengurangan kerugian pada setiap unit penggunaan sumberdaya, (5) 

need for supervision, kemampuan karyawan untuk dapat melaksanakan 

fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seorang supervisor untuk 

mencegah tindakan yang tidak diinginkan, (6) interpersonal impact, 

kemampuan seorang karyawan untuk memelihara harga diri, nama baik 

dan kernampuan bekerjasama diantara rekan kerja dan bawahan. 

3. Faktor-faktor Penentu Kinerja  

Para pimpinan organisasi sangat menyadari adanya perbedaan 

prestasi kerja antara satu karyawan dengan karyawan lainnya yang berada 

di bawah pengawasannya. Walaupun karyawan-karyawan bekerja pada 

tempat yang sama namun produktifitas mereka tidaklah sama. Secara garis 

besar perbedaan kinerja ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor 

individu dan situasi kerja (Wahjosumidjo, 2005: 49). Menurut Srimulyo 
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(2005: 39), ada tiga perangkat variabel yang mempengaruhi perilaku dan 

prestasi kerja atau kinerja, yaitu (1) variabel individual, terdiri dari (a) 

kemampuan dan keterampilan mental dan fisik, (b) latar belakang: 

keluarga, tingkat sosial, penggajian, (c) demografis: umur, asal usul, jenis 

kelamin, (2) variabel organisasional, terdiri dari: (a) sumberdaya, (b) 

kepemimpinan, (c) imbalan, (d) struktur, (e) desain pekerjaan, (3) variabel 

psikologis, terdiri dari (a) persepsi, (b) sikap, (c) kepribadian, (d) belajar 

dan (e) motivasi.  

Srimulyo (2005: 40) mengemukakan ada dua variabel yang dapat 

mempengaruhi kinerja, yaitu (1) variabel individual, meliputi: sikap, 

karakteristik, sifat-sifat fisik, minat dan motivasi, pengalaman, umur, jenis 

kelamin, pendidikan, serta faktor individual lainnya. (2) variabel 

situasional, yang meliputi (a) faktor fisik dan pekerjaan, terdiri dari 

metode kerja, kondisi dan desain perlengkapan kerja, penataan ruang dan 

lingkungan fisik (penyinaran, temperatur, dan fentilasi), (b) faktor sosial 

dan organisasi, meliputi: peraturanperaturan organisasi, sifat organisasi, 

jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial. Namun 

perlu diingat bahwa dalam organisasi terdapat faktor-faktor yang dapat 

menimbulkan ketidakefektifan kinerja.  
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F. Kerangka Konseptual Penelitian 

Kerangka konseptual ini lebih menggambarkan konstruk berpikir 

peneliti tentang topik kajian (permasalahan) penelitian dalam konteks 

manajemen pendidikan. Diharapkan dari kerangka konseptual ini dapat 

memberikan arah bagi peneliti untuk melaksanakan proses penelititan lebih 

lanjut. Untuk itu kerangka konseptual dari penelitian ini dapat dijelaskan 

seperti di bawah ini. 

Hasil belajar sebagai hasil proses belajar mengajar dari seorang guru 

selama beberapa waktu yang berupa penilaian merupakan salah satu indikator 

berhasil atau tidaknya pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Hasil 

belajar akan maksimal bila komponen yang dimiliki sekolah bekerja secara 

efektif. Komponen-komponen tersebut diantaranya adalah faktor manusia 

sendiri, yaitu kepala sekolah dan guru. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah memiliki 

tugas dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan pendidikan melalui berbagai 

kegiatan pendidikan yang dilaksanakan. Agar setiap kegiatan pendidikan dapat 

terlaksana dengan baik, kepala sekolah harus mengarahkan dan menggerakkan 

para guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola kegiatan belajar 

mengajar (kinerja guru). Untuk bisa mengarahkan dan menggerakkan kinerja 

guru maka kepala sekolah perlu memiliki dan menerapkan tiga keterampilan 

manajerial secara baik. Keterampilan manajerial yang dimaksudkan adalah 

keterampilan konseptual, keterampilan teknis, dan keterampilan hubungan 

manusia. 
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Selain mengarahkan dan menggerakkan para guru, kepala sekolah 

bertugas dan bertanggung jawab terhadap kualitas kinerja guru. Oleh karena 

itu kepala sekolah harus melaksanakan supervisi klinis kepada para guru. 

Tujuannya adalah untuk memberikan bimbingan dan pembinaan ke arah 

profesionalitas guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar. Di sinilah 

supervisi klinis diharapkan mampu menghubungani kinerja guru. Dari kinerja 

guru yang baik diharapkan akan menghasilkan mutu pendidikan yang baik 

pula, sehingga keterampilan manajerial kepala sekolah, pelaksana supervisi 

klinis, dan kinerja guru akan menentukan baik tidaknya mutu pendidikan di 

Sekolah Dasar.  

 

Gambar II.I. 
Kerangka Berfikir Penelitian 

 
 

Keterampilan 
Manajerial Kepala 
Sekolah (X1) 

Supervisi Klinis 
(X2) 

Hasil Belajar (Y) 

Kinerja Guru (X3) 
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G. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual penelitian di atas, 

maka dapat dibuat suatu hipotesis penelitian sebagai berikut. 

1. Ada kontribusi positif keterampilan manajerial kepala sekolah terhadap 

hasil belajar. 

2. Ada kontribusi positif supervisi klinis terhadap hasil belajar. 

3. Ada kontribusi positif kinerja guru terhadap hasil belajar. 

4. Ada kontribusi positif secara bersama-sama keterampilan manajerial 

kepala sekolah, supervisi klinis, dan kinerja guru terhadap hasil belajar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dimulai dengan mendeskripsikan faktor-faktor 

ketrampilan manajemen kepala sekolah yang meliputi: ketrampilan konseptual 

(dengan dimensi faktor perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi), 

ketrampilan teknikal (dengan dimensi faktor proses belajar mengajar, 

bimbingan konseling, dan administrasi sekolah/kelas), ketrampilan hubungan 

masyarakat (dengan deminsi faktor kerjasama, motivasi, sikap dan moral, 

komunikasi, serta penyelesaian konflik). Mendeskripsi faktor-faktor 

pelaksanaan supervisi klinis yang meliputi: tahap pertemuan awal (dengan 

dimensi faktor menciptakan suasana intim, membicarakan rencana pelajaran, 

mengidentifikasi ketrampilan, mengembangkan instrumen, dan mendiskusikan 

instrumen), tahap observasi kelas (dengan dimensi faktor kelengkapan catatan, 

menentukan fokus observasi, mencatat komentar, pola (kebiasaan) guru, dan 

membuat guru tidak gelisah), dan tahap pertemuan akhir (dengan dimensi 

faktor memberi penguatan, mereviu tujuan pelajaran, mereviu target 

ketampilan, menanyakan perasaan guru, menunjukkan hasil observasi, dan 

mendiskusikan kesimpulan hasil observasi). Serta mendeskripsikan faktor-

faktor kinerja guru yang meliputi: pengelolaan pengajaran (dengan dimensi 

faktor menyusun program pengejaran, menyajikan program pengajaran dan 

melaksanakan evaluasi belajar), pengelolaan bimbingan konseling (BK) 
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(dengan dimensi faktor merencanakan program BK, melaksanakan program 

BK, dan melaksanakan evaluasi belajar), pengelolaan administrasi (dengan 

dimensi faktor administrasi sekolah, administrasi kelas), pengembangan 

profesi (dengan dimensi faktor karya ilmiah, kegiatan ilmiah, dan 

mengembangkan kurikulum) dan membina hubungan dengan masyarakat 

(dengan dimensi faktor hubungan sekolah dengan orang tua/wali siswa, 

hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar). Deskripsi juga dilakukan 

terhadap mutu sekolah dasar yaitu nilai kelulusan yang dicapai setiap sekolah.  

Penelitian ini juga didesain untuk menjelaskan pengaruh faktor-faktor 

ketrampilan manajerial kepala sekolah, pelaksanaan supervisi klinis, dan 

kinerja guru terhadap mutu sekolah dasar negeri di kota Semarang. Penelitian 

eksplanasi bertujuan untuk menguji hubungan kausal antara variabel 

idenpenden terhadap variabel dependen melalui suatu pengujian hipotesis. 

Menurut Singaribun (1999: 35) penelitian eksplanatori atau penjelasan adalah 

penelitian yang menyoroti hubungan antar variabel-variabel penelitian, dan 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Nazir (1985: 35) menegaskan juga 

bahwa penelitian eksplanatori digunakan untuk mencari dan menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. 

Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok bahasan 

tersebut maka penelitian ini beranjak dari data deskripsi yang berhubungan 

dengan variabel-variabel penelitian, kemudian dilakukan analisis SEM untuk 

menguji atau membuktikan hipotesis loading factor dan hipotesis regression 

weight.  
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B.  Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil 

menghitung atau mengukur kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik 

tertentu mengenai sekumpulan obyek yang lengkap dan jelas yang ingin 

dipelajari sifat-sifatnya (Sudjana, 1992: 6). Menurut Nazir (1985: 325) 

populasi merupakan kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri 

yang telah ditetapkan. Sebuah populasi dengan jumlah individu tertentu 

dinamakan populasi finit, sedangkan jika jumlah individu dalam kelompok 

tidak mempunyai jumlah yang tetap, ataupun jumlahnya tidak terhingga 

disebut populasi infinit. 

Populasi penelitian ini merupakan populasi dengan jumlah individu 

tertentu (terbatas) yaitu guru kelas V SD Negeri di Kota Semarang yang 

berjumlah 498 guru. Penyebaran Sekolah Dasar Negeri tersebut nampak 

seperti pada tabel III.1. 
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Tabel III.1.   
Keadaan Populasi Sekolah Dasar Negeri Kota Semarang 

 

No. Lokasi SD Jumlah SD Jumlah Guru 
SD Kelas V 

1. Mijen 25 25 
2. Gunungpati 35 35 
3. Semarang Utara 25 25 
4. Kecamatan Genuk 27 27 
5. Semarang Timur 27 27 
6. Semarang Utara 20 20 
7. Semarang Tengah 25 25 
8. Semarang Barat 50 50 
9. Tugu 13 13 
10. Gayamsari 29 29 
11. Candi Sari 37 40 
12. Gajah Mungkur 23 23 
13. Pedurungan 41 41 
14. Tembalang 32 32 
15. Banyumanik 52 52 
16. Ngaliyan 37 37 

 JUMLAH 498 498 
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang 2008 
 

Dipilihnya SD Negeri karena merupakan lembaga pendidikan yang 

diselenggarakan pemerintah dengan berbagai ketentuan yang standar 

sehingga secara umum memiliki karakteristik yang sama. Karakteristik 

yang dimaksud adalah (1) dalam penyelenggaraannya didasarkan pada UU 

dan peraturan yang cenderung sama, (2) semua SD memperoleh fasilitas 

yang sama dari pemerintah, (3) proses belajar mengajar dilaksanakan 

berdasarkan kurikulum yang sama, dan (4) setiap SD memiliki tujuan 

institusional yang sama. 

2. Sampel 

Beberapa literatur penelitian menjelaskan bahwa dalam kegiatan 

penelitian, peneliti tidak harus meneliti semua subyek yang diteliti. 
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Artinya penelitian dapat menggunakan sampel. Sampel adalah bagian atau 

wakil dari populasi yang di teliti (Arikunto, 2006: 104). Dengan kata lain 

sampel adalah penarikan sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh 

populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 498 guru SD Negeri di Kota 

Semarang yang mengajar di kelas V, maka sampel yang dipakai dalam 

penelitian ini sejumlah 205 guru, yaitu menurut tabel perhitungan 

Sugiyono (2006: 128). Tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 5%. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Proportional 

Simple Random Sampling. Berdasarkan persamaan proportional sampling 

di atas dapat dirinci jumlah dan penyebaran responden seperti pada tabel 

III.2. berikut. 

Tabel III.2. 
Jumlah Sampel Sekolah Dasar Negeri Kota Semarang 

 
No Kecamatan Guru Kelas V Sampel 
1 Mijen 25 10 
2 Gunungpati 35 14 
3 Semarang Utara 25 10 
4 Genuk 27 12 
5 Semarang Timur 27 12 
6 Semarang Utara 20 9 
7 Semarang Tengah 25 10 
8 Semarang Barat 50 20 
9 Tugu 13 8 
10 Gayamsari 29 12 
11 Candi Sari 37 17 
12 Gajah Mungkur 23 10 
13 Pedurungan 41 16 
14 Tembalang 32 12 
15 Banyumanik 52 20 
16 Ngaliyan 37 14 
 Jumlah 498 205 
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Berdasarkan tabel III.2. di atas, diambil sampel simple random 

sampling adalah cara pengambilan dari anggota populasi dengan 

menggunakan acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota 

populasi tersebut. 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Hasil Belajar IPA 

Hasil belajar IPA adalah nilai hasil pemberian guru terhadap soak-

soal yang diujikan kepada siswa. Secara normatif hasil belajar meliputi 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.  

2. Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah 

Keterampilan manajerial kepala sekolah adalah kemampuan dan 

keterampilan yang dimiliki oleh kepala sekolah untuk mengelola sekolah, 

mengorganisasikan sumberdaya manusia (SDM) dan sumberdaya lainnya, 

mempergunakan tenaga-tenaga dan teknik kehumasan yang baik, 

memanfaatkan komunikasi yang efektif dalam menghadapi bermacam-

macam subyek yang berkepentingan. Kemampuan manajerial kepala 

sekolah diukur dari indikator-indikator sebagai berikut. (1) Pengetahuan 

dan pemahaman tentang bidang tugas kepala sekolah; (2) Kepedulian 

terhadap lingkungan; (3) Kecakapan dalam berkomunukasi; (4) 

Kepercayaan terhadap bawahan; (5) Kemampuan dalam koordinasi; (6) 

Kemampuan dalam hubungan dengan masyarakat; dan (7) Kemampuan 

dalam pengambilan keputusan. 
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3. Supervisi Klinis 

Supervisi klinis adalah segala usaha pejabat sekolah dalam 

memimpin guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk memperbaiki 

pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan dan 

perkembangan jabatan guru-guru, menyeleksi dan merevisi tujuan-tujuan 

pendidikan, bahkan pengajaran dan metode-metode mengajar serta 

evaluasi pengajaran. Yang dimaksud pada penelitian ini adalah persepsi 

guru tentang bantuan profesional kepala sekolah kepada guru dalam 

memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya menurut persepsi guru. 

Supervisi ini difokuskan pada supervisi kunjungan kelas dengan tahap pra 

observasi, observasi dan pasca observasi yang diukur berdasarkan angket 

guru. 

4. Kinerja Guru 

Kinerja merupakan hasil penilaian kerja yang dicapai oleh seorang 

pegawai baik berupa produk atau jasa berdasarkan pada kuantitas, kualitas 

dan waktu penyelesaian pekerjaan sesuai derigan kriteria yang telah 

ditetapkan. Indikator-indikator dari kinerja adalah (a) kualitas kerja, terdiri 

dari (1) hasil pekerjaan yang bermutu, (2) ketelitian dalam penyelesaian 

pekerjaan, dan (3) kerjasama dengan semua warga sekolah, (b) kuantitas 

kerja, terdiri dari (1) jumlah hasil pekerjaan, (2) kecepatan penyelesaian 

pekerjaan, (c) konsistensi pegawai, terdiri dari (1) selalu mengembangkan 

kemampuan, (2) mengikuti instruksi atasan, (3) rajin dalam bekerja, (d) 
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sikap pegawai, terdiri dari (1) minat terhadap terhadap pekerjaan dan (2) 

punya tanggung jawab yang tinggi. 

 

D. Instrumen Penelitian 

1. Penyusunan Instrumen Penelitian  

Untuk dapat memperoleh data sebagaimana yang dibutuhkan oleh 

penelitian diperlukan instrumen yang tepat. Dalam penelitian digunakan 

dua instrumen pengumpul data yaitu kuesioner dan dokumentasi. 

Kuesioner, yaitu sebuah set pertanyaan yang secara logis berhubungan 

dengan masalah penelitian, dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-

jawabanyang mempunyai makna dalam menguji hipotesa (Nazir, 1985: 

246). Kuesioner diberikan kepada responden, kemudian responden 

memilih jawaban yang sesuai dengan keadaan dirinya sebagaimana yang 

telah tersedia dalam kuesioner tersebut. Instrumen ini digunakan untuk 

mengungkap data tentang keterampilan manajerial kepala sekolah, 

pelaksanaan supervisi klinis, dan kinerja guru. Alasan digunakannya 

kuesioner karena (1) memiliki kemampuan untuk mengungkap dan (2) 

efisien sebagai pengumpul data mengingat banyaknya responden yang ada. 

Tabel III.3. 
Instrumen Hasil Belajar Siswa 

 
No Indikator Butir Jumlah 
1 Rata-rata kelas Nilai IPA semester 

Satu Kelas V SD Negeri se-Kota 
Semarang  T.A. 2007/2008 

_ _ 
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Tabel III.4. 
Instrumen Manajerial Kepala Sekolah 

 
No Indikator Butir Jumlah  
1 
 
 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 

Pengetahuan dan pemahaman 
tentang bidang tugas kepala sekolah; 
Kepedulian terhadap lingkungan;  
Kecakapan dalam berkomunukasi; 
Kepercayaan terhadap bawahan;  
Kemampuan dalam koordinasi;  
Kemampuan dalam hubungan 
dengan masyarakat;  
Kemampuan dalam pengambilan 
keputusan. 

1, 8, 15 
 
2, 9, 16, 
3, 10, 17, 
4, 11, 18, 
5, 12, 19, 
6, 13, 20 
 
7, 14 

3 
 
3 
3 
3 
3 
3 
 
2 

 Jumlah  20 
 

Tabel III.5. 
Instrumen Supervisi Klinis 

 
No Indikator Butir Jumlah 
1 
2 
3 

Pra Observasi 
Observasi 
Pascaobservasi 

1,2,3,4,5, 
6,7, 8,9,10,11, 
12,13,14,15, 
16. 

5 
6 
5 

 Jumlah  16 
 

Tabel III.6. 
Instrumen Instrumen Kinerja Guru 

 
No Indikator Butir Jumlah 
1 
2 
 
3 
 
4 
5 
6 
 
7 
8 
9 
10 

Hasil pekerjaan yang bermutu; 
Ketelitian dalam penyelesaian 
pekerjaan; 
Kerjasama dengan semua warga 
sekolah; 
Jumlah hasil pekerjaan; 
Kecepatan penyelesaian pekerjaan; 
Selalu mengembnagkan 
kemampuan; 
Mengikuti instruksi atasan; 
Rajin dalam bekerja 
Minat terhadap pekerjaan; 
Punya tanggungjawab yang tinggi. 

1, 2 
3,4 

 
5,6 

 
7,8 
9,10 

 
11,12 
13,14 
15,16 
17,18 
119,20 

2 
2 
 
2 
 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 

 Jumlah  20 
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2. Uji Instrumen 

a. Uji Validitas Instrumen 

Validitas merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat 

kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

dapat mengungkap data dari variabel yang dimaksud secara tepat. 

Dengan kata lain instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2007: 267). Dalam penelitian 

ini instrumen kuesioner disusun secara rasional (teoritis) sesuai dengan 

variabel-variabel yang ada. Oleh karenanya kuesioner tersebut juga 

memiliki validitas eksternal atau tidak, maka instrumen diuji dengan 

cara membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan 

fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2007: 273). 

Atas dasar ini peneliti memilih validitas butir yaitu mengkorelasikan 

skor butir dengan skor total. Rumus korelasi yang digunakan adalah 

korelasi Product Moment dari Pearson dengan menggunakan SPSS. 

rxy = 
( ) ( ){ } ( ) ( ){ }2222

)()(

YYNXXN

YXXYN

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ    (Arikunto, 2006: 126) 

Keterangan:   

rxy = Koefisien korelasi 

X = Skor item 

Y   =  Skor total item tiap subyek 

N = Banyaknya subyek uji coba. 
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Suatu instrumen dikatakan valid apabila nilai rhitung lebih besar 

atau sama dengan rtabel (rxy ≥ rt) dan tidak valid apabila nilai rhitung lebih 

kecil daripada rtabel (rxy < rt) dengan taraf signifikansi 5%. Adapun hasil 

dari uji validitas item dengan menggunakan perhitungan SPSS dapat 

disimpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut. 

1) Variabel Manajerial Kepala Sekolah 

Tabel III.7. 
Uji Validitas Manajerial Kepala Sekolah (X1) 

 
No. Butir rxy rt P Status 

1. 0,179 0,138 0,010 Valid 
2. 0,288 0,138 0,000 Valid 
3. 0,351 0,138 0,000 Valid 
4. 0,349 0,138 0,000 Valid 
5. 0,274 0,138 0,000 Valid 
6. 0,272 0,138 0,000 Valid 
7. 0,297 0,138 0,000 Valid 
8. 0,326 0,138 0,000 Valid 
9. 0,313 0,138 0,000 Valid 
10. 0,336 0,138 0,000 Valid 
11. 0,401 0,138 0,000 Valid 
12. 0,425 0,138 0,000 Valid 
13. 0,376 0,138 0,000 Valid 
14. 0,263 0,138 0,002 Valid 
15. 0,351 0,138 0,000 Valid 
16. 0,367 0,138 0,000 Valid 
17. 0,333 0,138 0,000 Valid 
18. 0,310 0,138 0,000 Valid 
19. 0,246 0,138 0,002 Valid 
20. 0,347 0,138 0,000 Valid 

Sumber: data primer diolah 2008 
 

Berdasarkan  tabel di atas diketahui bahwa pada masing-

masing butir soal mempunyai nilai rhitung yang lebih besar dari rtabel, 

dan nilai signifikansi p < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 
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seluruh butir soal pada masing-masing dimensi dinyatakan valid 

dan 100% dapat dipakai atau layak untuk dianalisis.  

2) Variabel Supervisi Klinis 

Tabel III.8. 
Uji Validitas Supervisi Klinis (X2) 

 
No. Butir rxy rt P Status 

1. 0,342 0,138 0,000 Valid 
2. 0,402 0,138 0,000 Valid 
3. 0,461 0,138 0,000 Valid 
4. 0,374 0,138 0,000 Valid 
5. 0,384 0,138 0,000 Valid 
6. 0,482 0,138 0,000 Valid 
7. 0,397 0,138 0,000 Valid 
8. 0,419 0,138 0,000 Valid 
9. 0,332 0,138 0,000 Valid 
10. 0,348 0,138 0,000 Valid 
11. 0,402 0,138 0,000 Valid 
12. 0,210 0,138 0,003 Valid 
13. 0,294 0,138 0,000 Valid 
14. 0,371 0,138 0,000 Valid 
15. 0,330 0,138 0,000 Valid 
16. 0,314 0,138 0,000 Valid 

Sumber: data primer diolah 2008 
 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada masing-

masing butir soal mempunyai nilai rhitung yang lebih besar dari rtabel, 

dan nilai signifikansi p < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

seluruh butir soal pada masing-masing dimensi dinyatakan valid 

dan 100% dapat dipakai atau layak untuk dianalisis.  
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3) Variabel Kinerja Guru 

Tabel III.9. 
Uji Validitas Kinerja Guru (X3) 

 
No. Butir rxy rt P Status 

1. 0,278 0,138 0,000 Valid 
2. 0,318 0,138 0,000 Valid 
3. 0,278 0,138 0,000 Valid 
4. 0,340 0,138 0,000 Valid 
5. 0,411 0,138 0,000 Valid 
6. 0,342 0,138 0,000 Valid 
7. 0,385 0,138 0,000 Valid 
8. 0,307 0,138 0,000 Valid 
9. 0,360 0,138 0,000 Valid 
10. 0,454 0,138 0,000 Valid 
11. 0,339 0,138 0,000 Valid 
12. 0,390 0,138 0,000 Valid 
13. 0,359 0,138 0,000 Valid 
14. 0,322 0,138 0,000 Valid 
15. 0,393 0,138 0,000 Valid 
16. 0,314 0,138 0,000 Valid 
17. 0,278 0,138 0,000 Valid 
18. 0,384 0,138 0,000 Valid 
19. 0,314 0,138 0,000 Valid 
20. 0,316 0,138 0,000 Valid 

Sumber: data primer diolah 2008 
 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada masing-

masing butir soal mempunyai nilai rhitung yang lebih besar dari rtabel, 

dan nilai signifikansi p < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

seluruh butir soal pada masing-masing dimensi dinyatakan valid 

dan 100% dapat dipakai atau layak untuk dianalisis. 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Menurut Ghozali (2004: 111) reliabilitas adalah ukuran 

konsistensi internal dari indikator-indikator sebuah variabel bentukkan 
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yang menunjukkan derajad sampai di mana masing-masing indikator 

itu mengidikasikan sebuah variabel bentukan yang umum.  

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk melihat tingkat konsistensi 

instrumen, artinya apabila instrumen diujicobakan kepada kelompok 

subjek dengan jumlah tertentu dan dilakukan berulang kali pada waktu 

yang berbeda dapat secara konsisten memberi hasil yang sama. Dalam 

penelitian ini, untuk mengetahui reliabilitas instrumen digunakan 

rumus Alpha Cronbach. Hal tersebut didasari pertimbangan ketiga 

variabel penelitian alternatif jawabannya berupa data interval dan 

dalam keadaan demikian rumus Alpha Cronbach paling sesuai untuk 

digunakan (Sugiyono, 2007: 273). 

Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya instrumen dipakai 

pendapat Nunnally (1969) dalam Gozali (2006: 113) yaitu suatu 

konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha 0,60. Dengan demikian item instrumen yang dianggap 

reliabel dalam penelitian ini adalah item dengan nilai Cronbach Alpha  

0,60. 

Untuk melakukan uji reliabilitas, peneliti menggunakan 

bantuan komputer program SPSS versi 11,5 for Windows 2000. Uji 

reliabilitas dilakukan terhadap item item yang telah teruji validitasnya, 

sedangkan item yang tidak valid tidak diuji reliabilitas. Adapun hasil 

dari uji reliabilitas item dengan menggunakan perhitungan SPSS dapat 

disimpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut. 
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Tabel III.10. 
Hasil Uji Reliabilitas Masing-masing Variabel 

 

Variabel Nilai  
Cronbach Alpha 

Kriteria Status 

Manajerial 
Kepala Sekolah 

0,658 

α  > 0,60 

Reliabel 

Supervisi Klinis 0,673 Reliabel 
Kinerja Guru 0,676 Reliabel 

Sumber: data primer diolah 2008 
 

Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan formula Cronbach 

Alpha menunjukkan bahwa hasil perhitungan diperoleh nilai Cronbach 

Alpha (rhitung) > 0,60 pada taraf signifikansi 5% yang berarti seluruh 

angket dalam penelitian ini reliabel.  

Dengan demikian berdasarkan hasil Uji Reliabilitas di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa kuesioner untuk ketiga variabel 

tersebut adalah reliabel atau dapat diandalkan dan kuesioner tersebut 

dapat digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini. 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskripsi 

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran 

penyebaran hasil penelitian masing-masing variabel secara kategorikal. 

Hal ini bertolak dari konsep Azwar (2006) bahwa skor total ideal 

maksimal dapat diinterpretasikan sebagai semakin positif atau semakin 

favourable. Sebaliknya jika semakin mendekati skor ideal minimal berarti 

semakin negatif atau tidak favourable. 
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Sebagai standar pengukuran terhadap masing-masing variabel 

dilakukan dari data ideal ke dalam lima kategori dengan menggunakan 

formula sebagai berikut: 

Interval: skor total tertinggi-skor total terendah 
Kategori   (Irianto 2004: 13) 

Skor total tertinggi diperoleh dengan cara mengalikan jumlah item 

pertanyaan dengan skor alternatif jawaban tertinggi, sedangkan skor total 

terendah diperoleh dengan cara mengalikan jumlah item pertanyaan 

dengan skor alternatif jawaban terendah pada masing-masing variabel. 

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui keterampilan manajerial 

kepala sekolah, supervisi klinis dan kinerja guru. 

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara 

statistik dengan tehnik regresi menggunakan tehnik regresi ganda, karena 

ada dua variabel independen dan satu variabel dependen. Namun sebelum 

dilakukan analisis dengan tehnik regresi ganda data-data tersebut harus 

melalui tahap uji persyaratan. Hal ini perlu dilakukan sebagai persyaratan 

analisis regresi ganda, seperti diungkapkan oleh Sugiyono (2007) bahwa, 

data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik setidaknya 

berdistribusi normal dan harus terpenuhi asumsi linieritas. 

2. Uji Persyaratan 

a. Uji Normalitas  

Variabel pengganggu e dari suatu regresi disyaratkan 

berdistribusi normal. Hal ini untuk memenuhi asumsi zero mean. Jika 

variabel e berdistribusi normal, maka variabel yang diteliti Y juga 
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berdistribusi normal. Untuk menguji normalitas e, dapat digunakan 

formula Jarqu Berra (JB test) sebagai berikut (Gujarati, 2006). 

( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
+=

24
3

6

22 ksnJB  

Keterangan: 

S = skewness (kemencengan) 

K = kurtosis (keruncingan) 

b. Uji Otokorelasi  

Otokorelasi adalah keadaan di mana terdapat trend di dalam 

variabel yang diteliti sehingga mengakibatkan e juga mengandung 

trend. Prosedur uji otokorelasi adalah sebagai berikut.  

1) Lakukan regresi dengan OLS dan diperoleh nilai residual e;  

2) Hitunglah d dengan formula sebagai berikut:  

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −
−=

∑
∑

2

1.
12

e
etet

d  

c. Uji Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas adalah kondisi di sebaran varian faktor atau 

mana (disturbance) tidak konstan sepanjang observasi. Jika harga Z 

pengganggu makin besar maka sebaran Y makin lebar sempit. Untuk 

menguji atau heteroskedastisitas dengan menggunakan uji LM 

(Lagrange Multiplier). Prosedur untuk uji Lagrange Multiplier adalah 

sebagai berikut. 
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1) Lakukan regresi dan hitunglah e dan nilai estimasi Y (y predicted).  

2) Kwadratkan kedua variabel baru di atas.  

3) Lakukan regresi dengan model berikut: e = a + bY 2 + u.  

4) Hitunglah R dari regresi pertolongan di atas.  

5) Kalikan R yang diperoleh dengan besar sampel N=RxN.  

6) Bandingkan hasil tersebut dengan label Chi Square dengan derajat 

bebas dan alpha 1%. 

7) Besarnya nilai Chi Square adalah 9,2.  

8) Jika RN lebih besar dari 9,2 maka standar mengalami error 

heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai RN lebih kecil dari 9,2 

maka x standar error (e) tidak mengalami heteroskedastisitas.  

d. Uji Multikolinieritas  

Multikolinieritas adalah korelasi linier yang perfect (100 %) 

atau eksak di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam 

model. Jika di antara variabel penjelas ada yang memiliki korelasi 

tinggi maka hal ini mengindikasikan adanya problem multikolinieritas. 

Dalam uji multikolinieritas melalui print out komputer, terlihat adanya 

hasil collinierity diagnosis dan coefficient correlation. Apabila nilai 

koefisien korelasi variabel bebas mendekati angka 1, menunjukkan 

adanya multikolinieritas. Demikian juga nilai toleransi mendekati nol. 

Atau nilai inflasi variance (VIF) cenderung besar/mendekati 10 

(Kuncoro, 2007: 75-76). 
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e. Uji Linieritas  

Uji Linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi 

model lancar yang digunakan sudah benar atau tidak. Dalam penelitian 

ini uji linearitas yang digunakan adalah uji Durbin Watson (DW). Uji 

ini dilakukan untuk melihat ada tidaknya auto korelasi dalam suatu 

model regresi. Uji Durbin Watson digunakan untuk auto korelasi 

tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta (intecept) dalam 

model regresi. Menurut (Ghozali, 2005: 61), bila nilai DW tidak 

terletak pada daerah autokorelasi positif berarti data linier. 

3. Analisis Regresi Berganda 

Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut.  

Y = a + b1 X1+ b2 X2 + b3 X3 + ei  

Keterangan:  

Y : Hasil Belajar IPA. 

X1  : Manajerial Kepala Sekolah. 

X2  : Supervisi Klinis. 

X3 : Kinerja Guru.  

a  : Parameter konstanta.  

b1, b2, b3: Parameter penduga. 

ei  : faktor error/disturbance. 
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4. Uji Hipotesis 

a. Uji t/ Uji Ketepatan Parameter Penduga 

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel terikat (Kuncoro, 2007: 81). Uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas secara 

individual dalam menerangkan variabel terikat. Adapun prosedurnya 

adalah sebagai berikut.  

1) Menentlikan Ho dan H1 (Hipotesis Nihil dan Hipotesis alternatif).  

2) Dengan melihat hasil print out komputer melalui program SPSS for 

Windows, diketahui nilai t-hitung dengan nilai signifikansi nilai t.  

3) Jika signifikansi nilai t > t tabel atau probabilitas (p) < 0,05 maka 

ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat.  

Jika signifikansi nilai p > 0,05 maka tidak ada penganih yang 

signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. artinya Ho 

diterima dan menolak H1, pada tingkat signifikansi 8 = 5%. Namun 

apabila nilai t-sig > 0,05 dan t-sig < 0,10 maka ada penganih yang 

signifikan pada signifikansi 8 = 10%. 

b. Uji Model 

1) Uji F 

Menurut Kuncoro (2007: 82) Uji F Statistik digunakan 

untuk mengetahui apakah variabel bebas yang dimasukkan dalam 
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model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

vatiabel tetikat. Uji F yaitu untuk mengetahui bagaimanakah 

pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel tak bebas secara 

bersama-sama.  

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut.  

a) Menentukan Ho dan H1 (Hipotesis Nihil dan Hipotesis 

alternatif). 

b) Menentukan level of signifikans (misalnya a = 5 %). 

c) Kriteria uji-F, dengan melihat hasil print out komputer, jika 

hasil Fhitung lebih besar dari 4, maka model dalam analisis sudah 

tepat (fit) (Kuncoro, 2007: 22).  

d) Apabila Fhitung > 4 maka Ho ditolak, berarti signifikan. 

Sebaliknya, apabila Fhitung < 4 maka Ho diterima yang berarti 

tidak signifikan. 

2) Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Kuncoro (2007: 84) koefisien determinasi pada 

intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel terikat. Untuk menentukan besarnya 

sumbangan prediktor terhadap kriterium atau peran variabel bebas 

terhadap variable terikat.  Rumus R2 : 

( )
( )∑

∑
−

−
= 2

2
2

YY

YY
R  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Pengolahan data tentang kontribusi tentang manajerial kepala sekolah 

(X1), supervisi klinis (X2), kinerja guru (X3) terhadap hasil belajar IPA (Y) 

dalam penelitian ini menggunakan bantuan komputasi program SPSS. Hal ini 

ditampilkan dalam bentuk skor rata-rata/mean, median, modus, simpangan 

baku/standar deviasi, nilai terendah/minimum, dan nilai tertinggi/maximum.  

Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut.     

Tabel IV.1. 
Rangkuman Hasil Penelitian 

 

Deskripsi 
Manajerial 

Kepala 
Sekolah 

Supervisi 
Klinis 

Kinerja 
Guru 

Hasil 
Belajar IPA 

Rata-rata 68,70 54,32 69,69 77,88 
Median 68,00 54,00 70,00 78,00 
Modus 68 54 70 80 
Standar Deviasi 4,109 3,885 4,196 8,267 
Interval 21 22 20 33 
Minimum 59 42 60 60 
Maksimum 80 64 80 93 
Jml. Responden 205 205 205 205 

 
1. Hasil Belajar IPA 

Berdasarkan rekapitulasi skor hasil belajar IPA (Y) diperoleh skor 

tertinggi = 93, skor terendah = 60, harga rerata = 77,88, simpangan baku = 

8,267 median = 78,00 dan modus  =  80. 
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Tabel IV.2. 
Distribusi Data Hasil Belajar IPA (Y) 

 
No  Interval Frekuensi Prosentase (%)  Kategori  

1 60 – 67 24 11,7 Sangat Rendah 
2 68 – 74 53 25,9 Rendah 
3 75 – 81 62 30,2 Cukup 
4 82 – 88 35 17,1 Tinggi 
5 89 – 93  31 15,1 Sangat Tinggi 
 Jumlah Total 205 100  

Sumber:  data primer diolah 2008 
 

Berdasarkan distribusi frekuensi di atas, jawaban responden 

terhadap variable hasil belajar IPA dapat diklasifikasikan menjadi lima 

berdasarkan klas atau kategori: sangat rendah, rendah, cukup, tinggi dan 

sangat tinggi. Dari 205 orang guru sebagai responden, diketahui bahwa 

faktor hasil belajar IPA yang mempunyai frekuensi pada posisi cukup. 

Karena nilai rata-rata jawaban responden berada pada interval 75 – 81 

yang menunjukkan bahwa faktor hasil belajar IPA siswa Kelas V SD 

Negeri se-Kota Semarang sudah cukup dengan pencapaian nilai prosentase 

sebesar 30,2%. 

2. Manajerial Kepala Sekolah 

Berdasarkan rekapitulasi data penelitian tentang manajerial kepala 

sekolah (X1) diperoleh skor sebagai berikut: skor tertinggi = 80, skor 

terendah = 59, harga rerata = 68,70, simpangan baku = 4,109, median = 

68,00, dan modus = 68.  
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Tabel. IV.3. 
Distribusi Data Manajerial Kepala Sekolah (X1) 

 
No  Interval Frekuensi Prosentase (%)  Kategori  

1 59 – 63 22 10,7 Sangat Rendah 
2 64 – 68 82 40,0 Rendah 
3 69 – 73 71 34,6 Cukup 
4 74 – 76 26 12,7 Tinggi 
5 80 4 2,0 Sangat Tinggi 
 Jumlah Total 205 100  

 Sumber:  data primer diolah 2008 
 

Berdasarkan distribusi frekuensi di atas, jawaban responden 

terhadap variabel manajerial kepala sekolah dapat diklasifikasikan menjadi 

lima berdasarkan klas atau kategori: sangat rendah, rendah, cukup, tinggi 

dan sangat tinggi. Dari 205 orang guru sebagai responden, diketahui 

bahwa faktor manajerial kepala sekolah mempunyai frekuensi pada posisi 

rendah. Karena nilai rata-rata jawaban responden berada pada interval 64 – 

68 yang menunjukkan bahwa faktor manajerial kepala sekolah masih 

rendah dengan pencapaian nilai prosentase sebesar 40,0%. 

3. Supervisi Klinis 

Berdasarkan rekapitulasi hasil penelitian tentang supervisi klinis 

(X2) diperoleh skor tertinggi = 64, skor terendah = 42, harga rerata = 

54,32, simpangan baku = 3,885, median = 54,00, dan modus = 54. 
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Tabel.IV.4. 
Distribusi Data Supervisi Klinis (X2) 

 
No Interval Frekuensi Prosentase (%) Kategori 
1 42 – 46 6 2,9 Sangat Rendah
2 47 – 51 45 22,0 Rendah 
3 52 – 56 87 42,4 Cukup 
4 57 – 61 65 31,7 Tinggi 
5 62 – 64  2 1,0 Sangat Tinggi
 Jumlah Total 205 100  

Sumber:  data primer diolah 2008 
 

Berdasarkan distribusi frekuensi di atas, jawaban responden 

terhadap variabel supervisi klinis dapat diklasifikasikan menjadi lima 

berdasarkan klas atau kategori: sangat rendah, rendah, cukup, tinggi dan 

sangat tinggi. Dari 205 orang guru sebagai responden, diketahui bahwa 

faktor supervisi klinis mempunyai frekuensi pada posisi cukup. Karena 

nilai rata-rata jawaban responden berada pada interval 52 – 56 yang 

menunjukkan bahwa faktor supervisi klinis sudah cukup dengan 

pencapaian nilai prosentase sebesar 42,4%. 

4. Kinerja Guru 

Berdasarkan rekapitulasi skor kinerja guru (X3) diperoleh skor 

tertinggi = 80, skor terendah = 60, harga rerata = 69,69, simpangan baku = 

4,196, median = 70,00 dan modus  =  70.  
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Tabel. IV.5. 
Distribusi Data Kinerja Guru (X3) 

 
No Interval Frekuensi Prosentase (%) Kategori 
1 60 – 64 25 12,2 Sangat Rendah
2 65 – 69 59 28,8 Rendah 
3 70 – 74 104 50,7 Cukup 
4 75 – 79 15 7,3 Tinggi 
5 80 2 1,0 Sangat Tinggi
 Jumlah Total 205 100  

Sumber:  data primer diolah 2008 
 

Berdasarkan distribusi frekuensi di atas, jawaban responden 

terhadap variabel kinerja guru dapat diklasifikasikan menjadi lima 

berdasarkan klas atau kategori: sangat rendah, rendah, cukup, tinggi dan 

sangat tinggi. Dari 205 orang guru sebagai responden, diketahui bahwa 

faktor kinerja guru mempunyai frekuensi pada posisi cukup. Karena nilai 

rata-rata jawaban responden berada pada interval 70 – 74 yang 

menunjukkan bahwa faktor kinerja guru sudah cukup dengan pencapaian 

nilai prosentase sebesar 50,7% 

             

B. Uji Persyaratan 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk uji 

normalitas dapat digunakan formula Jarque Berra (JB test). Nilai 

kemencengan dan keruncingan dapat diperoleh dari output program SPSS 

pada analisis deskriptif. Hasil hitungan JB selanjutnya dibandingkan 
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dengan melihat angka probabilitas Jarque Berra yang dihasilkan dari 

pengolahan.  

Jika JB hitung lebih besar dari 9,2 maka data yang diuji tidak 

normal, sebaliknya jika nilai JB hitung < 9,2 data termasuk dalam kelas 

distribusi normal (Setiaji, 2004: 27). Adapun hasil lengkap dari uji 

normalitas dapat dilihat pada diagram hasil uji normalitas metode Jarque 

Berra berikut. 

Tabel IV.6. 
Rangkuman Hasil Uji Normalitas 

 
Model J-B Probability (p) Kriteria Kesimpulan 

Regresi 4,895262 0,086498 JB < 9,2 Data Berdistribusi 
Normal 

Sumber: data primer diolah, 2008 
 

Dari tabel di atas perhitungan uji normalitas Jarque Bera nilai JB 

hitung sebesar 4,895262 < 9,2 dan nilai Probabilitas sebesar 0,086498 > nilai 

α = 0,05, maka data residual regresi dalam penelitian ini memiliki 

distribusi (sebaran) normal. Artinya seluruh data yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki sebaran data yang normal. 

2. Autokorelasi 

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi 

yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau 

ruang (seperti dalam data cross-sectional). (Gujarati dalam Setiaji, 2006: 

53). 
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Tabel. IV.7. 
 Hasil Uji Otokorelasi Metode Durbin-Watson 

 
Durbin-Watson Kriteria Kesimpulan 

1,620 1,5 < D-W < 2,5 Tidak ada masalah Autokorelasi
Sumber: data primer diolah, 2008 

 
Berdasarkan hasil tabel di atas diketahui bahwa nilai D-W test 

sebesar 1,620. Dikarenakan hasil hitung Durbin-Watson 1,5 < D-W < 2,5. 

Dapat diketahui bahwa dalam model regresi pada penelitian ini tidak ada 

masalah otokorelasi atau autokorelasi. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Pengertian heteroskedastisitas adalah apabila kesalahan atau 

residual yang diamati tidak memiliki varian yang konstan. Kondisi 

heteroskedastisitas sering terjadi pada data cross section, atau data yang 

diambil dari beberapa responden pada suatu waktu tertentu. 

Untuk mendeteksi dapat digunakan uji LM (Lagrange Multiplier) 

dengan formula LM = R2 x N, dimana R2 diperoleh dari regresi e terhadap 

Y estimasi dan N adalah besarnya observasi. Apabila R2 x N lebih kecil 

dari 9,2  maka standar error (e) tidak mengalami  heteroskedastisitas. 

Sebaliknya jika R2 x N lebih besar dari 9,2 maka standar error mengalami 

heteroskedastisitas. 

Tabel IV.8. 
Rangkuman Hasil Uji Heterokedastisitas 

 
Model R2 N Kriteria Kesimpulan 

Regresi 0,003 205 LM<9,2 Tidak terjadi 
Heterokedastisitas 

Sumber: data diolah 2008 
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Berdarakan hasil uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan 

pengolahan data dengan bantuan SPSS pada tabel di atas, maka diketahui 

bahwa hasil nilai dari R2 sebesar 0,003 sedangkan N dalam penelitian ini 

adalah 205. Maka LM = R2 × N (0,003 × 205 = 0,615). Dikarenakan nilai 

LM lebih kecil dari 9,2 (0,615 < 9,2) maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam model regresi ini standar error (e) tidak mengalami gejala 

heteroskedastisitas. 

4. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

yang sempurna di antara variabel bebas. Salah satu cara untuk mendeteksi 

adanya multikolinearitas adalah dengan melihat tolerance atau Varians 

Inflation Factor (VIF). Apabila tolerance lebih kecil dari 0,1 atau nilai 

VIF di atas 10, maka terjadi multikolinearitas. Untuk pengujian ini 

digunakan rumus korelasi product moment dari Pearson, yang 

penghitungannya menggunakan bantuan komputasi program SPSS. 

Tabel VI.9. 
Hasil Uji Multikolinieritas 

 
Variabel Tolerance VIF Kesimpulan 

X1 0,958 1,044 Tidak ada masalah mutikolinieritas
X2 0,956 1,046 Tidak ada masalah mutikolinieritas
X3 0,955 1,048 Tidak ada masalah mutikolinieritas

Sumber: data diolah 2008 
 
Hasil uji multikolinearitas pada pada tabel di atas diketahui bahwa 

hasil tolerance pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 
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sedangkan nilai Varians Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10. 

Sehingga model regresi dalam penelitian ini tidak ada masalah 

multikolinearitas. 

5. Uji Linieritas 

Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model 

yang digunakan sudah benar atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji 

linearitas metode Durbin-Watson. Deteksi adanya autokorelasi dilihat dari 

besaran angka Durbin-Watson (D-W). Dengan mendasarkan perbandingan 

pada nilai D-W tabel dengan nilai D-W statistik apabila kedua hasil regresi 

tidak terdapat autokorelasi positif maka variabel independen (X) linier 

terhadap dependen (Y).  

Hasil analisis yang dilakukan dengan bantuan program SPSS 

menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson (DW) persamaan pertama 

adalah 1,620 nilai Durbin Watson persamaan kedua adalah 1,627. 

Berdasarkan hasil uji linieritas diperoleh nilai DW regresi pertama dan 

kedua antara 1,5 sampai 2,5 maka diperoleh kesimpulan spesifikasi model 

persamaan adalah benar atau linear. 

 

C. Pengujian Hipotesis 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji adanya kontribusi atau 

pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat. 
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Hasil perhitungan dengan bantuan komputasi program SPSS adalah sebagai 

berikut. 

Tabel IV.10. 
Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda 

 
Uraian   X1 X2 X3 Kesimpulan 

B (koefisien 
regresi) 

-10,472 0,314 0,481 0,587  

thitung  2,346*** 3,415*** 4,580*** Berpengaruh 
signifikan Signifikansi  

(P) 
 0,020 0,001 0,000 

F 17,145***    Berpengaruh 
signifikan 

R2 0,202     
Asumsi 
Klasik: 

     

Normalitas 
(P) 
(Jarque-Bera)  

 
4,895< 9,2

  
P= 0,086 

 
> 0,05 

Data berdistribusi 
normal 

Linieritas 
(DW 1) 
(DW 2) 

1,620 
1,627 

DW  antara 1,5 sampai 2,5 Data linier 

VIF  
Tolerance  

 1,044 
0,958 

1,046 
0,956 

1,048 
0,955 

Tidak ada masalah 
multikolinieritas 

Heteroskedast
isitas  (LM 
Method)  

(R2 = 0,003
x 

N = 205) = 0,615  
<  

9,2 Tidak ada gejala 
heteroskedastisitas 

Sumber: data diolah 2008 
 
Keterangan: 
***  = taraf signifikan 1%  
**  = taraf signifikan 5%  
* = taraf signifikan 10%,  
P  = probabilitas/ signifikansi 
 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut. 

Y = a + b1X1 + b2X2  + b3X3  + e  

Y = -10,472 + 0,314X1 + 0,481X2 + 0,587X3  
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Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat dijelaskan beberapa hal 

sebagai berikut. 

a. Nilai konstan sebesar -10,472 yang berarti hasil belajar IPA tanpa 

adanya manajerial kepala sekolah, supervisi klinis dan kinerja guru 

sebesar 10,472. 

b. Apabila manajerial kepala sekolah meningkat maka akan 

meningkatkan hasil belajar IPA (Y) sebesar 0,314. 

c. Apabila supervisi klinis meningkat maka akan meningkatkan hasil 

belajar IPA  sebesar 0,481. 

d. Apabila kinerja guru meningkat maka akan meningkatkan hasil belajar 

IPA sebesar 0,587. 

1. Uji Ketepatan Parameter Penduga (Uji t) 

Uji ketepatan parameter digunakan Uji t untuk mengetahui apakah 

parameter atau variabel bebas manajerial kepala sekolah (X1), supervisi 

klinis (X2), kinerja guru (X3) secara parsial berkontribusi terhadap variabel 

terikat hasil belajar IPA (Y).   

a. Pengujian variabel manajerial kepala sekolah (X1) 

Pada uji t diperoleh nilai thitung sebesar 2,346 dan probabilitas 

sebesar 0,02 < 0,05 maka  Ho ditolak yang berarti ada kontribusi yang 

positif dan signifikan variabel manajerial kepala sekolah  terhadap 

hasil belajar IPA siswa Kelas V SD Negeri se-Kota Semarang. 
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b. Pengujian Variabel Supervisi Klinis 

Pada pengujian kedua diperoleh nilai thitung sebesar 3,415 dan 

probabilitas  sebesar 0,001 < 0,05 maka  Ho ditolak yang berarti ada 

kontribusi yang positif dan signifikan variabel supervisi klinis terhadap 

hasil belajar IPA siswa Kelas V SD Negeri se-Kota Semarang.   

c. Pengujian Variabel Kinerja Guru 

Pada pengujian ketiga diperoleh nilai thitung sebesar 4,580 dan 

probabilitas  sebesar 0,000 < 0,05 maka  Ho ditolak yang berarti ada 

kontribusi yang positif dan signifikan variabel kinerja guru terhadap 

hasil belajar IPA siswa Kelas V SD Negeri se-Kota Semarang. 

2. Uji Ketepatan Model (Uji F dan R2) 

a. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang 

terdiri dari  manajerial kepala sekolah (X1), supervisi klinis (X2),  

kinerja guru (X3), secara simultan berkontribusi terhadap variabel 

terikat  hasil belajar IPA (Y).  Dari uji Anova atau F test, didapat nilai 

Fhit adalah 17,145 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai probabilitas 

0,000 < 0,05 maka hipotesis H0 ditolak yang berarti manajerial kepala 

sekolah, supervisi klinis, kinerja guru secara simultan atau serentak 

berkontribusi signifikan positif terhadap hasil belajar IPA.  

b. Koefisien Determinasi (R2) 

Ketepatan model dapat diukur dengan nilai koefisien 

determinasi (R2) yang bermakna besarnya sumbangan variabel bebas 
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(X) terhadap variabel terikat (Y). Berdasarkan hasil pengujian regresi 

linier berganda diperoleh nilai R2 (R square) sebesar 0,208 yang berarti 

besarnya kontribusi variabel X (independen) terhadap Y (dependen) 

sebesar 20,8%, sedangkan sisanya sebesar 79,2% disumbangkan oleh 

faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

   

D. Pembahasan  

1. Terdapat kontribusi positif manajerial kepala sekolah terhadap hasil 

belajar IPA siswa Kelas V SD Negeri se- Kota Semarang; 

Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa terdapat kontribusi 

pengaruh positif dan signifikan manajerial kepala sekolah terhadap hasil 

belajar IPA. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan hasil uji t dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,02 < 0,05. Artinya, manajerial kepala sekolah 

mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap hasil belajar IPA. 

Semakin baik manajerial kepala sekolah, maka semakin baik pula hasil 

belajar IPA, sebaliknya semakin rendah manajerial kepala sekolah, 

semakin rendah pula hasil belajar IPA. Oleh karena itu, sebagai seorang 

kepala sekolah sudah semestinya mampu untuk membina dan memupuk 

semangat belajar siswa dalam mengajukan dan meningkatkan hasil belajar 

IPA. 
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2. Terdapat kontribusi positif supervisi klinis terhadap hasil belajar IPA 

siswa Kelas V SD Negeri se-Kota Semarang; 

Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa terdapat kontribusi 

pengaruh positif dan signifikan supervisi klinis terhadap hasil belajar IPA. 

Hal ini ditunjukkan dengan perolehan hasil uji t dengan nilai probabilitas 

sebesar 0,001 < 0,05. Artinya, supervisi klinis berpengaruh/ mempunyai 

kontribusi signifikan terhadap hasil belajar IPA. Supervisi klinis memiliki 

arti penting bagi tercapainya keberhasilan belajar mengajar, karena di 

sinilah supervisi klinis diharapkan mampu menghubungani kinerja guru. 

Dari kinerja guru yang baik diharapkan akan menghasilkan mutu 

pendidikan yang baik pula  

3. Terdapat kontribusi positif kinerja guru terhadap hasil belajar IPA siswa 

Kelas V SD Negeri se- Kota Semarang; 

Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa terdapat kontribusi pengaruh 

positif dan signifikan antara kinerja guru terhadap hasil belajar IPA. Hal 

ini ditunjukkan dengan perolehan hasil uji t dengan nilai probabilitas 

sebesar 0,000 < 0,05. Artinya, kinerja guru mempunyai 

kontribusi/berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar IPA. Kinerja guru 

akan menjadi kunci pendorong bagi siswa untuk mewujudkan hasil belajar 

membentuk kedisiplinan sehingga membawa keberhasilan dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.  
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4. Terdapat kontribusi positif manajerial kepala sekolah, supervisi klinis, dan 

kinerja guru terhadap hasil belajar IPA siswa Kelas V SD Negeri se- Kota 

Semarang secara simultan. 

Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa terdapat kontribusi pengaruh 

positif dan signifikan antara manajerial kepala sekolah, supervisi klinis, 

dan kinerja guru terhadap hasil belajar IPA. Hal ini ditunjukkan dengan 

perolehan hasil uji F dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. Jadi, 

tinggi rendahnya hasil belajar IPA dipengaruhi oleh manajerial kepala 

sekolah, supervisi klinis, dan kinerja guru. 

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi ditunjukkan oleh 

nilai koefisien R Square, yakni 0,208, dengan demikian besaran kontribusi 

total variabel independen (X) dapat menjelaskan variabel dependen (Y) 

sebesar 20,8%, sedangkan sisanya sebesar 79,2% disumbangkan oleh 

faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Ada  kontribusi positif terhadap hasil belajar IPA siswa Kelas V SD 

Negeri se-Kota Semarang hasil uji t = 2,346, nilai probabilitas 0,02 < 0,05 

sehingga hipotesis H0 ditolak yang berarti manajerial kepala sekolah 

berkontribusi positif terhadap hasil belajar IPA. 

2. Ada kontribusi positif supervisi klinis terhadap hasil belajar IPA siswa 

Kelas V SD Negeri se-Kota Semarang hasil uji t = 3,415, nilai probabilitas 

0,001 < 0,05 sehingga hipotesis H0 ditolak yang berarti, dan supervisi 

klinis berkontribusi positif terhadap hasil belajar IPA.  

3. Ada kontribusi positif kinerja guru terhadap hasil belajar IPA siswa Kelas 

V SD Negeri se-Kota Semarang hasil uji t = 4,580, nilai probabilitas 0,000 

< 0,05 sehingga hipotesis H0 ditolak yang berarti kinerja guru 

berkontribusi positif terhadap hasil belajar IPA. 

4. Ada kontribusi positif manajerial kepala sekolah, supervisi klinis, dan 

kinerja guru terhadap hasil belajar IPA secara simultan hal ini ditunjukkan 

dengan perolehan hasil uji F dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 < 

0,05, maka hipotesis keempat dalam penelitian inipun terbukti bahwa 



100 

 

terdapat kontribusi yang signifikan dari seluruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara serentak atau bersama-sama. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat beberapa implikasi 

penelitian yang dapat dikemukakan. 

1. Bahwa manajerial kepala sekolah memiliki kontribusi yang positif 

terhadap hasil belajar, maka kepala sekolah perlu untuk terus 

meningkatkan kemampuan manajerialnya secara maksimal agar hasil 

belajar siswa lebih miningkat lagi. 

2. Bahwa supervisi klinis yang diberikan kepala sekolah mampu 

meningkatkan kinerja guru, yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, 

maka supervisi klinis perlu untuk dilakukan secara berkala agar kinerja 

guru meningkat dan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

3. Bahwa kinerja guru memiliki kontribusi positif terhadap hasil belajar 

siswa, maka guru harus bekerja secara maksimal agar hasil belajar siswa 

lebih meningkat. 

4. Bahwa ada kontribusi positif dari keterampilan manajerial kepala sekolah, 

supervisi klinis, dan kinerja guru terhadap hasil belajar, maka kepala 

sekolah harus lebih meningkatkan kemampuan manajerialnya, yang 

diimbangi dengan pemberian supervisi klinis terhadap para guru, serta 

kesadaran guru untuk meningkatkan kinerjanya agar hasil belajar siswa 

lebih optimal. 
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C. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyampaikan saran-

saran sebagai berikut. 

1. Bagi pembuat kebijakan, bahwa dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan diperlukan seperangkat kebijakan yang mampu menggugah 

kesadaran pengelola sekolah (kepala sekolah dan guru) untuk bekerja 

secara maksimal sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

mereka. 

2. Bagi kepala SD Negeri di Kota Semarang, bahwa untuk meningkatkan 

mutu pendidikan, salah satu indikatornya adalah meningkatnya hasil 

belajar siswa, maka kepala sekolah perlu melakukan pembinaan yang 

bekelanjutan terhadap para guru agar bekerja secara maksimal. 

3. Bagi para guru SD, bahwa salah satu indicator keberhasilan guru dalam 

mengajar adalah adanya pemahaman yang baik siswa terhadap pelajaran 

yang disampaikan, yang nantinya mampu meningkatkan hasil belajar 

siswa tersebut, maka guru perlu meningkatkan kompetensinya secara 

berkelanjutan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, bahwa hasil penelitian ini hanya menguji 

beberapa variabel yang mampu meningkatkan hasil belajar siswa, maka 

diperlukan kajian dengan variabel-variabel yang lainnya agar hasil belajar 

siswa lebih optiomal. 
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