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ABSTRAK 
 
Adi Prasetyo. 2006. Kontribusi Motivasi Berprestasi, Dan Supervisi Kepala 

Sekolah, Terhadap Kompetensi Guru Sekolah Dasar di 
Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Manajemen 
Pendidikan. Program Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing: Prof. Ahmad Sonhadji, Ph.D. dan Dr. Haryono, 
M.Psi. 

 
Kata Kunci: Motivasi Berprestasi. Supervisi. Kompetensi Guru. 
 
 Kualitas pendidikan perlu ditingkatkan pada seluruh komponen sistem 
pendidikan, baik yang bersifat human reseources (yang di antaranya adalah 
kompetensi guru) maupun yang bersifat material reseources.  
 Tujuan penelitian ini adalah berusaha memperoleh gambaran yang nyata 
tentang adanya kontribusi, motivasi berprestasi dan supervisi kepala sekolah 
terhadap kompetensi guru. 
 Desain penelitian ini merupakan desain korelasional. Penelitian dilakukan 
pada guru SD se Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, dengan sampel 
proporsional random sampling sebanyak 140 orang. Data diambil menggunakan 
kuesioner yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya meliputi variabel motivasi 
berprestasi, supervisi, dan kompetensi guru. Teknik Analisis menggunakan 
analisis regresi (regression analysis), pengujian hipotesis menggunakan uji F dan 
uji t. 
 Simpulan penelitian ini adalah (1) terdapat pengaruh yang signifikan 
motivasi berprestasi terhadap kompetensi guru SD Negeri di Kecamatan 
Sumowono Kabupaten Semarang dengan koefisien determinasi sebesar 64,16%, 
(2) terdapat pengaruh yang signifikan supervisi Kepala Sekolah terhadap 
kompetensi guru SD Negeri di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang 
dengan koefisien determinasi sebesar 55,80%, dan (3) terdapat pengaruh secara 
simultan (bersama) motivasi berprestasi dan supervisi Kepala Sekolah terhadap 
kompetensi guru SD Negeri di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang 
dengan koefisien determinasi sebesar 97,3%, sisanya kompetensi guru 
dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian. 
 Selanjutnya dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: (1) Motivasi 
berprestasi guru perlu ditingkatkan karena merpuakan salah satu faktor penentu 
peningkatan kompetensi guru, (2) supervisi kepala Sekolah perlu ditingkatkan 
terutama pada aspek kedisiplinan, komitmen pada tugas, semangat persaingan 
untuk berprestasi dan kerjasama antar personel sekolah sehingga Kompetensi 
Guru semakin baik, (3) Temuan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 
bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam pengambilan kebijakan dan 
pembinaan di SD Negeri yang berkaitan dengan Motivasi Berprestasi ataupun 
Kompetensi Guru. 
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
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“...Maka bertanyalah kepada ahli pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Titik berat pembangunan pendidikan pada saat ini adalah peningkatan 

kualitas. Menteri Pendidikan Nasional dalam sambutan tertulis pada peringatan. Hari 

Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2001 menyatakan perlunya peningkatan kualitas 

pendidikan dikarenakan adanya penilaian miring yang menunjukkan rendahnya 

kualitas pendidikan, dari berbagai pihak. Pihak orang tua siswa mengeluh putra-

putrinya memiliki kemampuan tidak seperti yang diharapkannya. Protes dari 

industrialis tentang kualitas para lulusan yang dianggap kurang memuaskan bagi 

kepentingan perusahannya. Pihak masyarakat merasa resah dengan sering adanya 

tawuran antar siswa, bahkan siswa-siswa, khususnya di sekolah menengah di kota-

kota cenderung menghormati gurunya karena hanya ingin mendapat nilai baik atau 

naik kelas dengan peringkat tinggi tanpa usaha yang keras. 

Konsekuensi peningkatan kualitas pendidikan adalah perlu ditingatkannya 

keseluruhan komponen sistem pendidikan, baik yang bersifat human reseources 

maupun yang bersifat material reseources. Seels dan Richey (1994: 50) 

menyatakan bahwa ; “sumber (reseources) merupakan salah satu bagian domain 

manajemen pendidikan. Sumber (reseources) adalah sumber pendukung untuk 

belajar yang berupa peralatan dan materi yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar, pendanaan, fasilitas dan orang”. Sumber (reseources) dapat 

diasumsikan mencakup materi cetak, sumber lingkungan dan nara sumber. 
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Bila kita menyimak kondisi sumber daya manusia (guru SD) yang ada di 

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang pada tahun 2006, berdasarkan 

tingkat pendidikan umumnya adalah berpendidikan Diploma II (PGSD) untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.1. Tingkat Penddidikan Guru SD di Kecamatan Sumowono Tahun 2006 

NO PENDIDIKAN TERAKHIR JUMLAH % 

1 SPG atau yang sederajat 28 12,79 
2 Diploma 2 146 66,67 
3 Sarjana Muda 4 1,83 
4 Sarjana 37 16,89 
5 Pasca Sarjana 1 0,46 

 JUMLAH 219 100,00 

 
Hal ini mengandung konsekuensi bahwa perlunya peningkatan kualitas 

sumber daya manusia melalui berbagai langkah nyata yang sangat membantu 

dalam rangka peningkatan kualitas guru di Kabupaten Semarang. 

Senada hal di atas, bila ditinjau dari pengalaman mengajar guru SD di 

Kecamatan Sumowono pada tahun 2005 diperoleh data:  

Tabel 1.2. Masa Kerja Guru SD di Kecamatan Sumowono Tahun 2006 

NO MASA KERJA JUMLAH % 

1 0 – 5     Tahun 8 3,65  
2 6 – 10   Tahun 22 10,05  
3 11 – 15 Tahun 28 12,79  
4 16 – 20 Tahun 45 20,55  
5 21 – 25 Tahun 57 26,03  
6 26 – 30 Tahun 36 16,44  
7 31 – 35 Tahun 21 9,59  

 JUMLAH 219 100,00 
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Kedua data di atas dijadikan pijakan dan pertimbangan untuk mengambil 

kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas guru SD di Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang pada umumnya. 

Salah satu upaya yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Semarang 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program yang 

diperuntukkan bagi guru Sekolah Dasar (SD) baik guru mata pelajaran maupun 

guru kelas. Program pemerintah Kabupaten Semarang untuk pembinaan dan 

pengembangan profesional guru meliputi antara lain: penataran dan pelatihan, 

kegiatan kelompok kerja guru (KKG) dan untuk meningkatkan kualifikasi standar 

guru sekolah dasar (SD) harus mempunyai ijazah setara Diploma Dua (D-II) dan 

akta II. Namun kenyataan menunjukkan banyak guru sekolah dasar (SD) yang 

mempunyai ijazah Strata Satu (S1) dan akta IV, sehingga kualitas pendidikan di 

sekolah dasar (SD) sesuai dengan yang diharapkan pemerintah Kabupeten 

Semarang. 

Peningkatan kualitas komponen-komponen sistem pendidikan yang 

terbukti lebih berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan adalah 

komponen yang bersifat sumber daya manusia (human reseouces). Hal ini dapat 

dipahami dari kenyataan bahwa komponen material reseources tidak dapat 

bermanfaat tanpa adanya komponen sumber daya manusia (human reseouces) 

(Imron Ali, 2000: 3). 

Di antara komponen-komponen sistem pendidikan, sumber daya manusia 

(human reseouces) yang selama ini mendapat perhatian lebih banyak adalah 

tenaga guru. Besarnya perhatian terhadap guru, antara lain dapat dilihat dari 
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banyaknya kebijaksanaan khusus seperti: adanya kenaikan pangkat otomatis bagi 

guru, adanya tunjangan fungsional bagi guru; dan lahirnya surat keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 26/MENPAN/1989 yang 

memberi peluang bagi guru untuk naik pangkat dan golongan IV/e. 

Dominannya perhatian pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan 

Nasional terhadap guru sebenarnya didasarkan atas anggapan, bahwa ditangan 

gurulah mutu pendidikan kita bergantung. Hal ini dapat dipahami dari kenyataan, 

tidak berdayanya sekolah-sekolah kita bila tidak ada gurunya. Guru dipandang 

sebagai faktor kunci, karena ia yang berinteraksi secara langsung dengan 

muridnya dalam proses belajar mengajar di sekolah. Degan demikian kinerja guru 

menjadi faktor utama keberhasilan pendidikan, tinggi rendahnya kinerja guru 

dapat menentukan tinggi rendahnya kualitas hasil belajar murid-muridnya. 

Kinerja guru dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang bersifat 

internal maupun eksternal. Faktor internal dari dalam diri guru itu sendiri 

misalnya berupa motivasi berpresetasi, sedangkan fator eksternal di anataranya 

adalah supervisi dari pimpinan di sekolah yaitu kepala sekolah.  

 Dalam melaksanakan tugas di sekolah, kepala sekolah senantiasa 

berinteraksi dengan guru sebagai bawahannya, melaksanakan monitoring dan 

menilai kegiatan guru sehari-hari, yakni penampilan mengajar di sekolah sebagai 

penampilan performansi kerja guru. Rendahnya kinerja guru akan berpengaruh 

terhadap kegiatan di sekolah dan akhirnya berpengaruh pula terhadap pencapaian 

tujuan pendidikan. Untuk mengatasi rendahnya kinerja guru perlu di cari 

penyebabnya. Pendapat Barth yang dikutip oleh De Roche (1985: 5) menjelaskan 
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bahwa baik buruknya mengajar guru dan rendahnya prestasi belajar siswa 

dipengaruhi oleh supervisi kepala sekolah. Ditegaskan juga oleh banyak faktor, 

salah satu faktor yang berperan penting adalah peran pokok yang dimainkan oleh 

kepala sekolah melalui kepemimpinannya dalam menciptakan semangat kerja 

guru yang tinggi. Kinerja guru tidak muncul dengan sendirinya, akan tetapi 

ditentukan oleh kemampuan manajerial kepala sekolah dalam merealisasikan 

program-program sekolah. 

 Sebagai pemimpin dan sekaligus sebagai manajer pendidikan kepala 

sekolah diharapkan memiliki kemampuan profesional dan memiliki berbagai 

keterampilan yang diperlukan guna membangun dan mencapai keberhasilan suatu 

sekolah, menurut pendapat Sergiowanni dan Carver (1980: 71) dengan 

mengadaptasi pendapat Robert Katz adalah keterampilan konseptual, 

keterampilan hubungan manusia dan keterampilan teknikal. Dijelaskan lebih 

lanjut oleh Sergiowanni dan Carver bahwa keterampilan konseptual merupakan 

kemampuan melihat sekolah dan semua program pendidikan sebagai suatu 

keseluruhan. Dengan mendayagunakan keterampilan-keterampilan tersebut, 

kepala sekolah dapat menyusun program sekolah secara efektif, dan 

meningkatkan motivasi berprestasi bagi guru-gu binaannya sehingga dapat 

membangun performansi kerja personel sekolah secara maksimal. 

 Dari hal-hal tersebut memberikan gambaran bahwa motivasi berprestasi 

dan supervisi kepala sekolah merupakan faktor-faktor yang dapat menentukan 

kinerja guru. 
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B. Identifikasi Masalah  

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, terdapat 

beberapa masalah yang dapat diindentifikasi sebagai berikut: 

1. Rendahnya kualitas pendidikan di tingkat sekolah dasar (SD) dipengaruhi oleh 

banyak faktor. 

2. Supervisi kepala sekolah belum dilaksanakan secara optimal untuk 

meningkatkan kinerja guru, baru merupakan tataran rutinitas belaka. 

3. Motivasi guru belum dikelola, digali dan diasah secara mendalam dalam 

meningkatkan kualitas kinerjanya. 

4. Kepemimpinan kepala sekolah berupa ketrampilan mengelola bawahan secara 

utuh merupakan salah satu kunci yang menentukan keberhasilan guru dalam 

meningkatkan kinerjanya. 

5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan titik sentral 

pembangunan dibidang pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut salah 

satu sasaran penting yang mendapat perhatian adalah kierja guru. Sebab hal 

tersebut merupakan salah satu unsur yang sangat berperan dalam keberhasilan 

pelaksanaan proses belajar mengajar, dalam rangka mencapai peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. 

 

C. Pembatasan Masalah  

 Mencegah terjadinya penafsiran yang berbeda-beda dan agar penelitian 

lebih terarah, maka permasalahan perlu dibatasi sebagai berikut: 
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1. Supervisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah supervisi yang dilakukan 

oleh kepala sekolah terhadap guru baik guru kelas, guru agama maupun guru 

penjaskes dalam batasan ranah pembelajaran. 

2. Motivasi berprestasi yang dimaksud adalah kesadaran intern guru SD baik 

guru kelas, guru agama maupun guru penjaskes di Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang. 

3. Kinerja guru dititik beratkan padakualifikasi profesi kemampuan dasar/ 

kinerja guru sekolah dasar Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang yang 

meliputi tiga kinerja, yaitu: (1) Menyusun rencana pengajaran; (2) 

Melaksanakan prosedur mengajar; dan (3) Melaksanakan hubungan pribadi. 

 

D. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Adakah kontribusi motivasi berprestasi guru terhadap kinerja guru? 

2. Adakah kontribusi supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru? 

3. Adakah kontribusi bersama antara motivasi berprestasi guru dan supervisi 

kepala sekolah terhadap kinerja guru? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh gambaran tentang: 

1. Secara Umum 
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Dalam penelitian ini berusaha memperoleh gambaran yang nyata tentang 

adanya kontribusi, motivasi berprestasi dan supervisi kepala sekolah terhadap 

kinerja guru. 

2. Secara Khusus: 

Penelitian ini berusaha untuk mencari gambaran tentang: (1) Adanya 

kontribusi motivasi brprestasi guru terhadap kinerja guru; (2) adanya kontribusi 

supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru; dan (3) adanya kontribusi bersama 

antara motivasi berprestasi guru dan supervisi kepala sekolah terhadap kinerja 

guru. 

F. Kegunaan Penelitian  

 Penelitian ini mempunyai dan kegunaan yaitu:  

1. Teoritis 

a. Sebagai bahan merumuskan khasanah ilmu tentang motivasi berprestasi 

guru, supervisi kepala sekolah dan kinerja guru. 

b. Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut 

tentang supervisi kepala sekolah dan motivasi berprestasi guru serta 

kinerja guru. 

2.  Praktis  

a. Sebagai bahan makanan bagi penyelenggaraan pendidikan dalam 

meningkatkan Kinerja guru. 

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi kepala sekolah untuk mengadakan 

inovasi supervisi yang berkualitas. 
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c. Sebagai bahan rujukan kepada kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah 

untuk meningkatkan kinerja guru. 

 

G. Definisi Konsep 

 Dari judul penelitian ini yaitu, “Konstribusi Motivasi Berprestasi, dan 

Intensitas Supervisi Kepala Sekolah, terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar di 

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang”, perlu dijelaskan istilah-istilah 

sebagai berikut. 

1. Kontribusi 

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu contributions, yang berarti 

sumbangan atau pengaruh. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kontribusi 

adalah iuran, sedangkan yang dimaksud kontribusi dalam penelitian ini pengaruh 

yang lebih dititikberatkan kepada peranan atau sumbangan. 

 

2. Motivasi Berprestasi 

Motivasi adalah sebagai suatu kondisi yang menyebabkan atau 

menimbulkan perilaku tertentu, dan yang memberikan arah dan ketahanan pada 

tingkah laku itu. Morgan (1986) menjelaskan motivasi didefinisikan sebagai 

tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku kea rah 

suatu beda dikemukakan oleh Ames dan Ames (1984) menjelaskan motivasi 

didefinisikan sebagai perspektif yang dimiliki seseorang mengenai dirinya sendiri 

dan lingkungannya. Sebagai contoh, seorang guru yang percaya bahwa dirinya 

memiliki kemampuan yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan, akan 



10 
 

 

termotivasi untuk melakukan pekerjaan itu. Konsep diri yang positif ini menjadi 

motor penggerak bagi kemauannya. 

Sementara itu prestasi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah 

hasil kerja yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan, dsb.). Berprestasi adalah 

memiliki prestasi. Dengan demikian maksud dari motivasi berprestasi dalam 

penelitian ini adalah motivasi yang ada dalam diri seorang guru sebagai tenaga 

pendorong yang dapat menyebabkan seseorang guru mau melakukan tugas dan 

tanggungjawabnya untuk memiliki pretasi yang baik. 

 

3. Intensitas Supervisi Kepala Sekolah 

Maksud dari supervisi kepala sekolah adalah pembinaan yang diberikan 

kepada seluruh staf sekolah dasar agar mereka dapat meningkatkan kemampuan 

untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik yang dilakukan 

oleh kepala sekolah (Dirjen Dikdasmen, 1996: 4). Sementara itu intensitas adalah 

ukuran tinggi rendahnya sesuatu (menyatakan kualitas), Dengan demikian yang 

dimaksudkan dengan intensitas supervisi kepala sekolah adalah tinggi rendahnya 

kualitas pembinaan yang diberikan kepada seluruh guru sekolah dasar agar 

mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar 

mengajar yang lebih baik. 

 

3. Kinerja Guru 

Kinerja guru dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Raka Joni 

(1991) mengartikan bahwa kinerja guru adalah kemampuan guru dalam mengelola 
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kegiatan belajar-mengajar. Dalam keputusan mendikbud R.I. No. 025/O/1995, 

tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan 

Angka Kreditnya, mengistilahkan kinerja guru segbagai prestasi kerja guru yang 

artinya hasil kerja dan kemajuan yang telah dicapai seorang guru dalam bidang 

tugasnya. Lebih lanjut dijelaskan dalam kepurusan tersebut, bahwa guru mata 

pelajaran wajib melaksanakan tugas sebagai berikut: (1) penyusunan program 

pengajaran, (2) menyajikan program pengajaran-pengajaran, (3) mengevaluasikan 

belajar, (4) menganalisis hasil evaluasi belajar, (5) menyusun dan melaksanakan 

program perbaikan dan pengayaan, (6) membuat karya tulis/karya ilmiah dalam 

bidang pendidikan, (7) mengembangkan kurikulum, (7) mengembangkan 

kurikulum. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

A. Landasan Teori 

 Sesuai dengan judul, akan dijelaskan kajian teori dari ketiga variabel yang 

dimulai dari variabel kompetensi guru, motivasi berprestasi dan supervisi kepala 

sekolah 

 

1. Kompetensi Guru  

 Guru mempunyai pera yang sangat penting dalam menentukan kualitas 

dan kuantitas pengajaran yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, guru harus 

memikirkan dan membuat perencanaan secara rutin dan terprogram dalam usaha 

meningkatkan kualitas mengajar dam kesempatan belajar bagi siswa. Hal ini 

dituntut adanya inovasi dalam pengelolaan kelas, karena guru sebagai penanggung 

jawab kegiatan belajar mengajar, maka harus penuh inisiatif dan kreatif dalam 

kegiatan belajar mengajar, karena gurulah yang mengetahui secara pasti situasi 

dan kondisi kelas terutama keadaan anak dengan segala latar belakangnya. Tolok 

ukur utama dalam menilai guru adalah kualitas kegiatan belajar mengajar yang 

terjadi di kelas, hal ini merupakan pengertian kompetensi guru.  

 Kompetensi guru berasal dari kata kompetensi dan guru. Kompetensi 

dalam sehari-hari sering diartikan sesuatu yang dicapai, prestasi yang 

diperlihatkan, kemampuan kerja. kompetensi dapat dipergunakan untuk 

menunjukkan kemampuan suatu organisasi atau manejemen yang berkaitan 
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dengan hasil atau prestasi yang dihasilkan (Sukari, 1999: 49). Sedangkan 

pengertian guru dijelaskan dari UUSPN No. 20 tahun 2003 Bab XII tentang 

pendidikan dan tenaga pendidikan pasal 39 menyebutkan bahwa “Pendidik 

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan 

proses pembelajaran’ menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 

pelatihan, …..”. Berdasarkan pengertian diatas, berarti kompetensi guru guru 

adalah kemampuan kerja yang dimiliki. 

 Sjahrial (1999: 71) mendifinisikan bahwa “kompetensi guru adalah 

kemampuan guru dalam menjalankan tugasnya”. Lebih operasional lagi yang 

dikemukakan oleh Sukardi (1999: 52) yang menjelaskan bahwa kompetensi 

widyaiswara adalah kemampuan widyaiswara selaku pengajar dalam membuat 

rencana pengajaran, melaksanakan mengajar, dan hubungan antara pribadi”. 

 Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi guru adalah kemampuan guru dalam menjalankan tugasnya yang 

berupa merencanakan pengajaran, melaksanakan pengajaran dan melaksanakan 

hubungan antara pribadi. 

 Kemampuan kerja seorang guru dapat ditingkatkan jika ada faktor-faktor 

yang mempengaruhi, baik faktor interen maupun faktor eksteren dari seorang 

guru. Sehubungan hal ini ada teori pengharapan (Expectancy teory) dikemukakan 

oleh Vroom yang dikutip oleh Beck (1990: 245) menyatakan bahwa “kekuatan 

yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan tugasnya 

tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang diinginkan dan dibutuhkan 

dari hasil pekerjaan tersebut”. 
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b. Penilaian Kompetensi Guru  

 Guru sebagai tenaga profesional di bidang kependidikan diharuskan 

memahami hal-hal yang bersifat konseptual dan filosofi, harus juga mengetahui 

hal-hal yang bersifat teknis dan mampu mengaplikasikannya. Hal-hal yang 

bersifat teknis antara lain kegiatan mengelola dan melaksanakan proses belajar 

mengajar. Proses belajar mengajar merupakan proses yang mencakup serangkaian 

aktivitas guru dan murid atas dasar asumsi hubungan dialogis yang berlangsung 

dalam situasi edukatif. Proses belajar mengajar ini tidak hanya hubungan timbal 

balik penyampaian informasi atau mata pelajaran’ tetapi juga menanamkan nilai, 

sikap, modal dan perilaku dari guru kepada siswa secara profesional. Profesional 

diartikan sebagai kegiatan yang kompleks memerlukan suatu kemampuan 

menganalisis, menginterprestasi dalam kaitan pengambilan  dari seorang tenaga 

kependidikan menurut Pusat Pengembangan dan Penataran Guru (P3G) yang 

dikutip oleh Samana (1994: 123), yaitu: (1) Menguasai bahan; (2) Mengelola 

program mengajar; (3) Mengelola Kelas; (4) Menggunakan media/sumber; (5) 

Menguasai landasan-landasan kependidikan;  (6) Mengelola interaksi belajar 

mengajar; (7) Menilai prestasi untuk kepentingan pengajaran; (8) Mengenal fungsi 

dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan; (9) Mengenal dan 

menyelenggarakan administrasi sekolah; (10) Memahami dan menafsirkan hasil-

hasil penelitian guna keperluaan pengajaran. 

 Sedangkan khusus dalam praktek mengajar menurut Pusat Pembinaan 

Widyaiswara yang dikutip Sukari (1999: 50) menjelaskan bahwa kompetensi yang 

memuaskan dengan menunjukkan  (1) Penguasaan materi; (2) Ketepatan  waktu 
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dan penyajian; (3) Sistematika penyajian; (4) Penggunaan metode mengajar dan 

alat bantu; (5) Daya simpatik gaya dan sikap; (6) Penggunaan bahasa; (7) 

pemberian motivasi belajar kepada pembelajar, (8) Pencapaian tujuan 

instruktional; (9) komprehensif dan wawasan; (10) Kerapian. 

 Tugas dan kegiatan pokok guru adalah melaksanakan pengajaran. Tugas 

ini dapat dicapai dengan baik apabila seorang guru mengetahui secara jelas 

maksud dan tujuan pengajaran yanga akan dilaksanakan, serta mengelola 

pengajran itu sebaik mungkin. Pengelola pengajaran yang menjadi tugas guru 

meliputi: (1) Menyusun rencana program pengajaran; (2) Menyajikan dan 

melaksanakan program pengajaran; (3) Melakukan evaluasi belajar; (4) 

Melakukan analisis hasil evaluasi belajar; dan (5) Menyusun program perbaikan 

(Sukari, 1999: 51). Gagne da Berliner yang dikutip Ibrahim Bafadal (1992: 26) 

menjelaskan ada tiga fase pengajaran, yaitu (1) fase sebelum pengajaran, (2) fase 

saat pengajaran, dan (3) fase sesudah pengajaran. Tugas guru sebelum mengajar 

adalah bagaimana merencanakan suatu sistem pengajaran yang baik. Tugas guru 

saat mengajar adalah menciptakan suatu kondisi pengajaran yang sesuai dengan 

yang direncanakan. Sedangakan tugas guru setelah mengajar adalah bagaimana 

menentukan keberhasilan pengajaran yang telah dilakukan dan mengadakan 

perbaikan. Ketiga tugas besar ini saling berhubungan dalam mencapai efektifitas 

dan efisien pengajaran. 

 Tugas pertama, merencanakan pengajaran merupakan tugas pertama guru 

sebagai pengajar. Merencanakan pengajaran berarti merencanakan suatu sistem 

pengajaran. Sistem pengajaran merupakan suatu sistem yang kompleks, sehingga 
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tugas merencanakan pengajaran bukanlah tugas yang mudah bagi seorang guru, 

karena guru dituntut memiliki kemampuan berpikir yang tinggi untuk 

memecahkan masalah pengajaran. Lebih dari itu, guru juga dituntut memiliki 

kemampuan yang tinggi untuk mengidentifikasi unsur-unsur pengaajaran dan 

menghubungkan satu sama lainnya. 

 Tugas guru di bidang pengajaran sama dan relevan dengan langkah-

langkah dalam proses perencanaan pengajaran. Dick dan Carey (1985:3) 

mengatakan bahwa komponen-komponen dalam proses belajar mengajar yang 

perlu diperhatikan yaitu: (1) Melakukan identifikasi tujuan instruktional umum; 

(2) Melakukan analisis instruksional; (3) Melakukan identifikasi perilaku dan 

karakteristik awal siswa; (4) Menulis tujuan kompetensi; (5) Melakukan revisi 

kegiatan instrusional; (6) Mengembangkan butir tes acuan patokan; (7) 

Mengembangkan strategi instruksional; (8) Mengembangkan dan memilih bahan 

instruksional; (9) Mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif; (10) Mendesain 

dan melaksanakan evaluasi sumatif. Kemp (1977: 27) pernah mengembangkan 

tujuh langkah dalam perencanaan pengajaran, yaitu, (1) Memahami tujuan, 

mendaftar topik, dan menetapkan tujuan umum bagi setiap topik; (2) 

Mengidentifikasi pokok murid-murid; (3) Menspesifikasi tujuan khusus 

pengajaran yang akan dicapai dalam bentuk hasil perilaku murid yang bisa diukur; 

(4) Mendaftarkan subyek isi yang mendukung pencapaian tujuan; (5) 

Mengembangkan pengukuran awal untuk menentukan topik; (6) Menyelesikan 

aktivitas-aktivitas belajar mengajar dan sumber-sumber pengajaran yang akan 

menyampaikan subyek isi sehingga murid bisa mencapai tujuan pengajaran; (7) 
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Mengkoordinasikan layanan-layanan pendukung, seperti anggaran, personil, 

fasilitas, jadwal untuk melaksanakan rencana pengajaran; dan (8) 

Mengembangkan alat evaluasi belajar dengan kemungkinan revisi dan penilaian 

kembali semua langkah perencanaan dan perlu pengembangan.. 

 Tugas kedua adalah mengajar atau mengimplementasikan rencana 

pengajaran yang dibuat. Tugas ini merujuk pada bagaimana seseorang guru 

menciptakan suatu sistem pengajaran yang sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan sebelumnya. Tugas ini mencakup, menyampaikan tujuan 

pengajaran,  menyampaikan materi pelajaran, menggunakan metode-metode sera 

alat-alat tertentu sesuai dengan rencana, menilai keberhasilan belajar murid, 

memotivasi, membantu memecahkan belajar murid. Thomas Green yang dikutip 

oleh Ibrahim Bafadal (1992: 31), mengklasifikasi aktivitas-aktivitas pengajaran 

menjadi tiga kelompok, yaiti: (1) Aktivitas logik; (2) Aktivitas strategik, dan (3) 

Aktivitas instruksional. Aktivitas logik pengajaran ajaran adalah segala aktivitas 

yang berhubungan dengan pemikiran dalam melakukan pengajaran, seperti 

menjelaskan, menyimpulkan, merangkum, dan mendemostrasikan. Aktivitas 

strategis pengajaran adalah segala aktivitas yang mengacu pada perencanaan atau 

strategi dalam pengajaran, seperti memotivasi’ bimbingan, pendisiplinan, dan 

bertanya. Sedangkan aktivitas instruksional pengajaran adalah segala aktivitas 

yang merupakan bagian dari pengorganisasian kerja guru oleh institusi sekolah. 

Aktivitas-aktivitas ini meliputi pengumpulan dana, pengarsipan laporan, 

memonitor murid, dan konsultasi dengan orang tua murid. 
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 Kerangka berpikir Green mendeskripsikan antara aktivitas-aktivitas 

pengajaran dan aktivitas-aktivitas guru. Aktivitas logik dan aktivitas strategik 

lebih menuju pada aktivitas pengajaran guru di kelas, sedangkan aktivitas 

instruksional lebih menuju pada aktivitas guru di luar kelas/pengajaran. Menurut 

Mc Pherson dikutip oleh Ibrahim Bafadal (1992: 32), apabila seseorang ingin 

mengembangkan pengajaran guru, maka harus difokuskan pada pengembangan 

aktivitas-aktivitas logik dan strategik. Aktivitas logik pengajaran ditujukan guru 

selama satu kali pengajaran, sedangkan aktivitas-aktivitas strategik pengajaran 

ditujukan guru dalam waktu yang lebih lama, misalnya selama satu semester. 

Konsekuensinya, menurut MC. Pherson, apabila kepala sekolah maupun 

supervisor ingin mngukur kemampuan guru dalam melakukan aktivitas-aktivitas 

logik, maka bisa melalui satu kali observasi kelas. Namun apabila guru dalam 

melaksanakan aktivitas-aktivitas strategik, maka sebaiknya melalui 

serangkaiannya observasi, diskusi, dan review, sehingga menghasilkan penilaian 

yang tepat. Dalam pelaksanaan program-program pengajaran dalam melaksanakan 

secara efektif dan efisien tentu banyak aspek ketrampilan mengajar yang dituntut 

bagi seorang guru. Proses pengajaran akan efektif, apabila guru dapat 

berkomunikasi secara efektif, dapat menrncanakan isi pengajaran, mampu 

menggunakan alat bantu secara maksimal, mahir dalam menggunakan metode 

pengajaran yang bervariasi, penampilan yang menarik, dapat memotivasikan 

minat belajar siswa, mampu menciptakan seni bertanya yang efektif dan mampu 

mengadalkan evaluasi. 
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Tugas ketiga guru adalah menilai pengajaran. Tugas ini merujuk bagaimana 

guru menilai keberhasilan proses belajar mengajar yang telah dikelolanya. Tugas 

menilai pengajaran adalah menilai dibagian-bagian yang tidak berjalan 

sebagaimana mestinya. 

Tuntutan seorang guru selain seperti diuraikan diatas, hendaknya guru dapat 

juga berperan sebagai pembimbing dan memberikan penyuluhan kepada siswa 

serta membantu memecahkan masalah-masalah mereka’ aspek ini tidak hanya 

berkenaan dengan penyampaian ilmu pengetahuan tetapi juga menyangkut 

pengembangan kepribadian dan nilai-nilai para siswa. Hal ini juga menyangkut 

pengembangan kepribadian dan nilai-nilai para siswa. Hal ini tentunyatidak 

efektif apabila tanpa dukungan perilaku yang menyebabkan timbulnya proses 

belajar bagi siswa, hal ini dimaksudkan agar para guru dituntut untuk 

dikemukakan diatas, maka yang dimaksud dengan penilaian kompetensi guru 

adalah kemampuan guru selaku pengajar dalam membuat rencana pengajaran dan 

melaksanakan prosedur mengajar, menilai pengajar dan hubungan antar pribadi. 

Penilaian kompetensi guru memiliki banyak manfaat ditinjau dari beragam 

perspektif pengembangan sekolah, khususnya manajemen sumber daya manusia. 

Sjafri Mangkuprawira (2002: 224) menjelaskan bahwa “manfaat penilaian 

kompetensi ditinjau manajemen pengembangan sumber daya manusia, antara lain 

meliputi: 1) untuk perbaikan kompetensi, 2) penempatan jabatan dan 

pengembangan karir, 3) sebagai bahan umpan balik. 
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2. Motivasi Berprestasi  

a. Pengertian  

Istilah motivasi berasal dari kata bahasa latin “movere” yang berarti 

menggerakkan. Berdasarkan pengertian ini makna motivasi menjadi berkembang. 

Wlodkowski (1985) menjelaskan motivasi sebagai suatu kondisi yang 

menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu, dan yang memberikan arah 

dan ketahanan pada tingkah laku itu. Morgan (1986) menjelaskan motivasi 

didefinisikan sebagai tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya 

tingkah laku kea rah suatu beda dikemukakan oleh Ames dan Ames (1984) 

menjelaskan motivasi didefinisikan sebagai perspektif yang dimiliki seseorang 

mengenai dirinya sendiri dan lingkungannya. Sebagai contoh, seorang guru yang 

percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan yang diperlukan untuk melakukan 

suatu pekerjaan, akan termotivasi untuk melakukan pekerjaan itu. Konsep diri 

yang positif ini menjadi motor penggerak bagi kemauannya. 

Motivasi juga dapat dijelaskan sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui 

perilaku tertentu (Cropley, 1985). Dalam pengertian ini, guru aka berusaha 

mencapai suatu tujuan karena dirangsang oleh manfaat atau keuntungan yang 

akan diperoleh. Dalam proses bekerja motivasi guru tercermin melalui intensitas 

unjuk kerja dalam melakukan suatu pekerjaan, sedangkan menurut Sardiman 

(2001) Motivasi (motivation) berasal dari bahasa latin “movere” yang berarti to 

move atau menggerakkan, diartikannya sebagai daya dorong seorang /siswa untuk 

melakukan sesuatu/pembelajaran sehingga menjadi aktif pada saat-saat tertentu, 
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terutama apabila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau 

dikehendaki. 

Menurut Worell & Stiwell (1981), ciri-ciri seseorang memperlihatkan ciri-

ciri motivasi adalah: 

1) Memperlihatkan minat, mempunyai perhatian, dan ingin ikut. 

2) Bekerja keras, serta memberikan waktu kepada usaha tersebut. 

3) Terus bekerja sampai tugas terselesaikan. 

Berdasarkan sumbernya, motivasi dapat dibagi dua, yaitu:  

1) Motivasi Instrinsik apabila sumbernya datang dari dalam diri orang yang 

bwersangkutan. 

2) Motivasi Ekstrinsik apabila sumbernya adalah lingkunga di luar diri orang 

yang bersangkutan. 

Motivasi diri adalah kecenderunga emosi yang mengantar atau memudahkan 

peraihan sasaran (Goleman, 1999: 42). Motif dan emosi mempunyai akar yang 

sama dalam bahasan latin, movere yang artinya menggerakkan. Emosi secara 

harfiah berarti yang menggerakkan kita untuk meraih sasaran; emosi menjadi 

bahan bakar untuk motivasi kita, dan motivasi kita pada gilirannya menggerakkan 

persepsi dan membentuk motivasi tindakan-tindakan kita (Goleman, 1999: 170). 

Tiga kecerdasan motivasi diri yang umumnya dimiliki oleh para star performer 

(1)  Dorongan berprestasi 

Dorongan berprestasi adalah dorongan untuk meningkatkan atau memenuhi 

standart keunggulan (Goleman, 1999: 183). Untuk mencapai suatu 

keberhasilan diperlukan dorongan untuk berprestasi, artinya dorongan untuk 
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bekerja makin baik terus muncul sebagai topik utama dalam benak para guru, 

dan ini harus dibuktikan dengan terus meningkatnya komopetensi guru. 

Mereka yang terdorong oleh kebutuhan untuk meraih prestasi selalu mencari. 

(2)  Komitmen untuk menemukan sukses. 

Komitmen artinya menyesuaikan diri atau setia kepada misi dan sasaran 

(Goleman, 1999: 42). Orang yang mempunyai komitmen adalah mereka yang 

menghargai dan berpegang teguh kepada misi dan akan bersedia untuk 

berusaha sepenuh hati, juga rela untuk   

(3)  Inisiatif dan Optimisme 

Inisiatif adalah kesiapan untuk memanfaatkan kesempatan, sedangkan 

optimisme ialah kegigihan dalam memperjuangkan sasaran kendati ada 

halangan dan kegagalan (Goleman, 1999: 42). Kedua kecerdasan kembar ini 

dapat menggerakkan orang untuk menangkap peluang dan membuat mereka 

menerima kegagalan dan rintangan sebagai awal keberhasilan. Mereka akan 

memiliki inisiatif bertindak sebelum dipaksa oleh kekuatan atau situasi luar. 

Ini sering diartikan sebagai bertindak antisipatif guna menghindari masalah 

sebelum terjadi, atau memanfaatkan peluang sebelum terjadi, atau 

memanfaatkan peluang sebelum kesempatan tampak oleh orang lain. Jadi 

inisiatif juga berarti bekerja keras, sedangkan bagi mereka yan kurang 

inisiatif cenderung mengambil keputusan menyerah. 

Walaupun inisiatif umumnya dianggap kualitas yang terpuji, namun perlu 

diseimbangkan dengan kesadaran sosial guna menghindari sejumlah faktor 

yang masih mampu mereka ubah, bukan kekurangan atau kelemahan pada 
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diri sendiri (Goleman, 1999: 204), selanjutnya Goleman menekankan juga 

bahwa orang yang optimis dapat lebih siap membuat pengukuran yang 

realitas atas suatu kemunduran dan mengakui peran mereka dalam kegagalan 

tersebut. 

d. Teori-teori motivasi  

1) Teori dorongan (drivers theories) 

Teori ini mengatakan bahwa tingkah laku seseorang didorong ke arah 

suatu tujuan tertentu karena adanya suatu kebutuhan. Kebutuhan ini 

menyebabkan adanya doromgam internal yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu ke arah tercapainya suatu tujuan. Tercapainya 

tujuan tersebut selanjutnya akan menyebabkan menurunnya intensitas 

dorongan. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.1 Hubungan kebutuhan dengan motivasi 

(Sumber: Dennis Coon (1983) Introduction to psychology: Exploration 
and aplication. St. Paul: West Publ. Co., hal 271) 

 

 

Kebutuhan Dorongan Tingkah laku 
(respons) 

Pengurangan hukuman 

Tujuan 
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Dorongan tersebut menurut bebrapa ahli seperti Freud adalah sesuatu yang 

dibawa sejak lahir atau bersifat instinkif. Ahli lain berpendapat bahwa 

dorongan-dorongan tersebut merupakan sesuatu yang dapat dipelajari dan 

berasal dari pengalaman-pengalaman di masa lalu, sehingga berbeda untuk 

tiap orang (Morgan et,al., 1986). 

2) Teori Insentif 

Teori dorongan mungkin lebih tepat untik diperlakukan bebrapa motif 

pada beberapa motif seperti haus, lapar, dan seks.berbeda dengan teori 

dorongan, teori inisiatif mengatakan bahwa adanya suatu karakteristik 

tertentu pada tujuan dapat menyebabkan terjadinya tingkah laku ke arah 

tujuan itu. Disini tujuan yang menyebabkan adanya tingkah laku tersebut 

dinamakan intensif. Setiap orang mengharapkan kesenangan dengan 

mencapai intensif yang bersifat positif, dan sebaliknya akan menghindari 

intnsif yang bersifat hari telihat orang bekerja keras karena mengharapkan 

kesenangan yang diperoleh melalui insentif seperti upa, bonus, liburan, 

dan sebagainya, daripada karena adanya dorongan berprestasi.  

Menurut Mc Clelland (Carlson, 1986) seseorang mempunyai motivasi 

untuk bekerja karena adanya kebutuhan untuk berprestasi. Motivasi disini 

merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu (1) harapan untuk melakukan 

tugas dengan berhasil, (2) persepsi tentang nilai tugas tersebut, dan (3) 

kebutuhan untuk keberhasilan atau sukses. 

Kebutuhan untuk berprestasi ini bersifat instrinsik dan relatif stabil. 

Seringkali motivasi berprestasi ini dinyatakan sebagai “n’-ach”. Orang 
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yang mempunyai n-ach tinggi ingin menyelesaikan tugas dan 

meningkatkan penampilan mereka. Mereka ini berorientasi kpada tugas 

dan masalah-masalah yang memberikan tantangan, dimana penampilan 

mereka dapat dinilai dan dibandingkan dengan sesuatu patokan atau 

dengan penampilan orang lain. (Morgal et.Al., 1986) Orang-orang ini 

menginginkan adanya umpan balik mengenai penampilannya. 

Orang dengan n-ach tinggi selalu  memilih bekerja untuk tugas-tugas yang 

mempunyai derajat tantangan sedang-sedang karena mereka menginginkan 

adanya keberhasilan. Mereka tidak menyenangi tugas yang mudah 

dantidak memberikan tantangan. Sebaliknya untuk melakukan tugas-tugas 

yang sangat sulit mereka tidak mau, apabila mereka yakin bahwa tugas 

tersebut sulit untuk dilaksanakan. Dengan demikian terlihat bahwa dalam 

bekerja mereka tidak untung-untungan, dan emua tujuan mereka adalah 

realistis. Apabila berhasil maka mereka akan cenderung untuk 

meningkatkan aspirasinya sehingga dapat meningkat ke arah tugas-tugas 

yang lebih sulit, orang dengan n-ach rendah sebaliknya mau memilih 

tugas-tugas yang sangat mudah atau sangat sulit. Apabila tugas sangat 

mudah dengan sendirinya mereka atau sangat sulit. Apabila tugas sangat 

mudah dengan sendirinya mereka akan melakukannya dengan baik, 

sebaliknya kegagalan di dalam melaksanakan tugas yang sangat sulit 

sekalipun tidak mempunyai arti apa-apa bagi mereka karena mereka sejak 

semula telah tahu bahwa akan gagal. Dengan demikian terlihat bahwa di 

dalam menentukan tujuan mereka itu tidak realistik (Carlson, 1987). 
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Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa guru yang mempunyai n-ach 

tinggi justru akan menurun motivasinya apabila memperoleh keberhasilan 

di dalam melaksanakan tugas. Sebaliknya apabila mereka kadang-kadang 

mengalami kegagalan maka hal ini justru akan dapat meningkatkan 

motivasinya kembali (Gage & Berliner, 1979). 

3) Teori motivasi kompetensi (competence motivation) 

Teori ini berasal dari Rober White (Morgan et al., 1986; Worell &Stilwell, 

1981) yang menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai keinginan 

untuk menunjukkan bahwa guru yang mempunyai n-ach tinggi justru akan 

menurun motivasinya apabila memperoleh keberhasilan di dalam 

melaksanakan tugas. Sebaliknya apabila mereka kadang-kadang 

mengalami kegagalan maka hal ini justru akan dapat meningkatkan 

motivasinya kembali (Gage & Berliner, 1981) yang menyatakan bahwa 

setiap manusia mempunyai keinginan untuk menunjukkan kompetensi 

dengan menaklukkan lingkungannya. Motivasi bekerja pada guru misalnya 

merupakan dorongan internal ke tingkah laku yang membawanya ke arah 

kemampuan dan penguasaan. 

Faktor-faktor kognitif di dalam motivasi ini mencakup enam ketrampilan 

kompetensi diri yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh guru, yaitu a) keterampilan mengevaluasi diri sehubungan 

dengan tugas tersebut, b) nilai tugas bagi guru, c) harapan-harapan sukses 

di dalam melaksanakan tugas tersebut, d) locus of control, yaitu dengan 

faktor-faktor apa guru mengkaitkan keberhasilan maupun kegagalan yang 
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dialami, f) penguatan diri untuk mencapai tujuan (Worell &Stilwell, 

1981). Kepala sekolah dapat meningkatkan motivasi kompetensi guru 

dengan melakukan pendekatan internal sehingga unjuk kerja guru dapat 

berubah, dan guru dapat mengontrol prestasinya. Ini dapat dilakukan 

dengan jalan a) evaluasi diri sehubungan dengan tugas-tugas tertentu, b) 

penyusunan kontrol kepala sekolah–guru terhadap tugas, tanggung jawab, 

c) harapan-harapan positif untuk berhasil, dan d) umpan bali realistik atas 

penyelesaian tugas-tugas kesempatan kepada guru untuk melihat diri 

sendiri secara  

a) Menyesuikan tingkat kesukaran tugas dengan kemampuan guru 

sehingga guru mempunyai harapan untuk berhasil. 

b) Memberikan kesempatan kepada guru untuk melakukan tugas yang 

mempunyai nilai tinggi dan membangkitkan minat dengan jalan a) 

menyesuaikan tugas/pekerjaan dengan minat dan pengalaman guru 

sebelumnya. Karenanya setiap pembagian tugas yang diberikan 

kepada guru bersifat luwes dan memperlihatkan masukan dari guru  b) 

Setiap bentuk pekerjaan yang diberikan oleh kepala sekolah harus 

disusun dan disajikan sedemikian rupa sehingga menarik perhatian 

dan mengikutsertakan sedemikian rupa sehingga menarik perhatian 

dan mengikutsertakan seluruh potensi yang dimiliki oleh guru. 

c) Memberi kesempatan kepada  guru untuk melakukan penguatan pada 

diri sendiri atas usaha dan ketahanannya. 
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4)  Teori motivasi kebutuhan Maslow 

 Maslow (Bierhler & Snowman, 1986) menyusun suatu teori tentang 

kebutuhan manusia yang bersifat hierarkis, dan dikelompokkan menjadi 

dua yaitu kebutuhan defisiensi serta kebutuhan pengembangan. 

 Termasuk di dalam kebutuhan defisiensi adalah kebutuhan fisiologis,   

keamanan, dicintai serta diakui dalam kelompoknya, dan harga 

diri/prestasi. Kelompok berikutn ya yaitu kebutuhan pengembangan 

mencakup kebutuhan aktualisasi diri, keinginan untuk mengetahui dan 

memahami, dan yang terakhir memenuhi kebutuhan fisiologis merupakan 

kebutuhan yang terkuat, dan yang pertama-tama harus terpenuhi akan 

dapat diharapkan bahwa ia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

berikutnya, demikian seterusnya defisiensi tergantung pada orang lain’ 

sedang untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan orang tidak 

memerlukan orang lain, ia lebih tergantung pada diri sendiri (Galloway, 

1976). 

Kebutuhan estetis 

Kebutuhan untuk mengetahui dan memahami 

Kebutuhan untuk harga diri dan berprestasi 

Kebutuhan untuk dicintai dan diakui kelompoknya 

Kebutuhan atas keamanan 

Kebutuhan fisiologis 

Gambar 2.2 Jenjang kebutuhan menurut maslow 
(Sumber: Robert F. Biehler & Jack Snowman 1986) 
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 Kalau untuk bergerak naik ken jenjang kebutuhan yang lebih tinggi orang 

harus melakukannya selangkah demi selangkah’ maka ia tidak demikian halnya 

apabila menurun. Seseorang yang telah mencapai jenjang kebutuhan tinggi 

misalnya jenjang kebutuhan untuk berprestasi tiba-tiba dapat kehilangan sama 

sekali motifnya untuk melakukan sesuatu apabila kebutuhan untuk diakui 

kelompoknya tidak terpenuhi. Penurunan ini tidak terjadi dalam satu jenjang saja 

tetapi dapat beberapa jenjang sekaligus. 

 Seringkali dijumpai bahwa guru yang giat bekerja dan tinggi motivasinya 

untuk berprestasi tiba-tiba tidak bersemangat sama sekali untuk melakukan 

sesuatu karena ditinggal mati suami atau istrinya (kebutuhan untuk dicintai tidak  

ini akan membuat kepala sekolah mengerti mengapa: 

a) Guru yang lapar, sakit atau mempunyai kondisi fisik tidak baik tidak 

mempunyai motivasi untuk bekerja. 

b) Guru akan lebih senang bekerja di dalam suasana yang nyaman dan 

menyenangkan. 

c) Guru yang merasa disenangi, diterima oleh teman sejawat atau dikagumi akan 

lebih berminat untuk bekerja dibanding dengan mereka yang terabaikan atau 

dikucilkan oleh teman sejawatnya. 

d) Keinginan guru untuk mengetahui dan memahami sesuatu tidak selalu sama 

(Biehler & Snowman, 1976). 
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3. Supervisi Kepala Sekolah  

a. Pengertian Supervisi Kepala Sekolah 

Program pembinaan personil sekolah baik guru atau staf lainnya oleh kepala 

sekolah dibidang pendidikan disebut supervisi pendidikan. Istilah supervisi sering 

diidentifikasi dengan istilah pembinaan (Depdikbud, 1996: 4). Pengertian 

supervisi dari segi etimologis berasal dari kata super, artinya atas ; sedangkan visi 

diartikan melihat. Dengan demikian supervisi berarti melihat dari atas. Oleh 

karena secara etimologis supervisi diartikan melihat dari atas, maka praktek-

praktek supervisi lebih banyak mengarah ke inspeksi, kepemilikan dan 

kepengawasan. Apa yang disebut sebagai supervisi pada sebagai serangkaian 

usaha memberikan bantuan kepada guru, terutama bantuan yang berwujud 

layanan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah, pemilik sekolah dan 

pengawas serta pembina lainnya untuk meningkatkan proses dan hasil belajar (Ali 

Imron, 1995: 11) Boardman et.al. (1953:5)mengatakan bahwa: 

“Supervision of instruction may be defined as the effort to stimulate, and 
guide the continued growth of the teacher in a school both individualy and more 
effective. Performance of all the functions of instruction so that they may be better 
able to stimulate and guide the continued growth of every pupil toward the richest 
and most intelligent participation in modern democrative sociely”.  Kutipan di 
atas artinya “Supervisi adalah suatu usaha menstimulasi, mengkoordinasi dan 
membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara 
individual maupun secara kolektifm, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam 
mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Dengan demikian mereka dapat 
menstimulasi dan membimbing pertumbuhan tiap murid secara kontinu serta 
mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi modern”. 

 
Burton dan Bruceckner (1955: 11) mengemukakan bahwa “ Supervision is 

an expert technical service primarily aimed ata studying and improving co-

operatively all factors which affect chlid growth and develompment “. Artinya: 
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Supervisi adalah suatu teknik pelayanan yang tujuan utamanya mempelajari dan 

memperbaiki secara bersama faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan  

(1959: 2) menjelaskan bahwa “ Supervision is a planned program for the 

improvement or instruction”. Artinya: “Supervisi adalah program yang terencana 

untuk memperbaiki pengajaran”. 

Menurut Pidarta (1992: 5) bahwa supervisi adalah proses pembimbingan 

dari pihak atasan kepada guru-guru dan para personalia sekolah lainnya yang 

langsung menangani belajar siswa, untuk memperbaiki situasi belajar mengajar, 

agar para siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang semakin 

meningkat. 

Pengertian yang lain bahwa supervisi yang dimaksud adalah pembinaan 

yang diberikan kepada seluruh staf sekolah dasar agar mereka dapat 

meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang 

lebih baik (Dirjen Dikdasmen, 1996: 4). 

Purwanto (1998: 76) menjelaskan bahwa supervisi yang dimaksud adalah 

suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan 

pegawai sekolah lainnya dalam melakukan tugas mereka secara efektif. 

Sahertian (2000: 19) juga mengemukakan bahwa supervisi adalah usaha 

memberikan pelayanan dan bantuan kepada guru-guru baik secara individual 

maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran. 

Uraian beberapa pendapat diatas dapat dirumuskan bahwa supervisi adalah 

layanan dan bantuan yang terencana diberikan supervisor kepada guru-guru dan 

para staf sekolah lainnya agar mereka dapat meningkatkan kemampuannya untuk 
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mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik demi tercapainya tujuan 

pendidikan yang lebih efektif dan efisien. 

Sedangkan kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu kepala dapat diartikan 

pemimpin atau ketua dalam organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan kata 

sekolah adalah sebuah lembaga dimana terjadi tempat menerima dan memberi 

pelajaran (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988: 420 dan 796). Berdasarkan 

penggabungan dua kata tersebut dapat didefinisikan bahwa kepala sekolah adalah 

pemimpin sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan (2001: 83) 

mendefinisikan bahwa kepala sekolah seorang tenaga fungsional guru yang diberi 

tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar 

mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi 

pelajaran dan murid yang menerima pelajaran dan Drake (1980: 3) menegaskan 

bahwa kepala sekolah adalah pengelola atau manajer dari sekelompok oranng dan 

segala sesuatu yanga ada disekolah dan juga berperan sebagai kepala pengajar 

yang mampu memberi contoh berdasarkan difinisi diatas dapat dirumuskan bahwa 

kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberi tugas sebagai pemimpin 

yang berperan sebagai manajer di lembaga dimana terjadi interaksi belajar 

mengajar. 

Berdasarkan definisi supervisi dan kepala sekolah diatas berarti supervisi 

kepala sekolah bukan hanya sekedar kontrol untuk melihat apakah semua kegiatan 

yang dilaksanakan sudah sesuai dengan program atau belum, tetapi lebih dari itu 

supervisi merupakan tugas kepala sekolah untuk membina guru, agar guru dapat 

meningkatkan kualitas diri dalam arti meningkatkan kinerjanya yang ditandai 
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adanya peningkatan kemampuan dan mengembangkan proses belajar mengajar 

yang lebih efektif. 

 

b. Tujuan Supervisi 

Secara umum, supervisi bertujuan untuk mengembangkan situasi belajar 

mengajar yang lebih baik melalui peningkatan profesional (Dirjen Dikdasmen, 

1996: 4). Sedangkan menurut Bafadal (1992: 5) tujuan supervisi antara lain: 1) 

Pengawasan kualitas, supervisi pengajaran supervisor bisa memonitor kegiatan 

proses belajar mengajar di sekolah. Kegiatan memonitor ini bisa dilakukan 

melalui kunjungan supervisor ke kelas-kelas di saat guru sedang mengajar, 

percakapan pribadi dengan guru, teman sejawat, maupun dengan sebagian 

muridnya. 2) Pengembangan profesional, supervisi pengajaran supervisor bisa 

membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam memahami pengajaran 

kehidupan kelas, mengembangkan ketrampilan mengajarnya dan menggunakan 

kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu. Teknik-teknik tersebut bukan saja 

bersifat individual, melainkan juga bersifat kelompok. 3) Memotivasi guru, proses 

pengajaran supervisor bisa mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam 

melaksanakan tugas-tugas mengajarnya, mendorong guru mengembangkan 

kemampuannya sendiri, serta mendorong guru agar ia memiliki perhatian yang 

sunguh-sungguh (commitment) terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Pendek 

kata melalui supervisi pengajaran, supervisor bisa menumbuhkan motivasi kerja 

guru. 
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Menurut Sahertian dan Mataheru (1981: 24), secara operasional dapat 

dikemukakan tujuan konkrit dari supervisi, antara lain: 1) Membantu guru-guru 

melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan, 2) Membantu guru-guru dalam 

membimbing pengalaman belajar murid-murid, 3) Membantu guru-guru dalam 

menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar, 4) Membantu guru-guru dalam 

menggunakan methode-methode dana alat-alat pelajaran modern, 5) Membantu 

guru-guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid-murid, 6) Membantu guru-

guru dalam menilai  kemajuan murud-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri, 

7) Menbantu guru-guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja guru-guru 

dalam rangka petumbuhan pribadi dan jabatan mereka, 8), Membantu guru-guru 

baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas yang 

diperolehnya, 9) Membantu guru-guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian 

terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber masyarakat 

seterusnya, dan 10) Membantu guru-guru agar waktu dan tenaga guru tercurahkan 

sepenuhnya dala pendidikan dn pengajaran. 

  

c. Prinsip-prinsip Supervisi. 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan didalam supervisi, maka kepala 

sekolah berfungsi sebagai supervisor. Dalam melaksanakan supervisi hendaknya 

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Prinsip Ilmiah (Scientific). 

Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri sebagai berikut: a) Kegiatan supervisi 

dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan 

pelaksanaan proses belajar mengajar, b) Untuk memperoleh data perlu diterapkan 
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alat perekam data, seperti angket’ lembar observasi, percakapan pribadi dan 

seterusnya, c) Setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, berencana 

dan kontinu. 

2) Prinsip Demokratis. Pelayanan dan bantuan yang diberikan kepada guru 

berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan, sehingga guru-

guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung 

makna menjunjung tinggi harga diri an martabat guru, bukan berdasarkan atasan 

dan bawahan, tapi berdasarkan rasa kesejawatan. 

3) Kerja sama (kooperatif) Mengembangkan usaha bersama atau menurut 

istilah Supervisi “Sharing of idea, Sharing of experience”, memberi support  

mendorong, menstimulasi guru, sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Prinsip 

Konstruktif dan Kreatif. Setiap guru akan metrasa termotivasi dalam 

mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana 

kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan. (Depdikbud, 

1996: 4-5) 

Hal-hal yang perlu dihindari bagi supervisor menurut Soekarto 

Indrafachrudi (1994: 75-76) adalah sebagai berikut: 1) Seorang supervisor tidak 

boleh bersifat otoriter, 2) Seorang supervisor tidak boleh mencari kesalahan guru-

guru, 3) Seorang supervisor bukan inspektur yang ditugaskan memeriksa apakah 

peraturan dan instruksi yang telah diberikan dilaksanakan atau tidak, 4) seorang 

supervisor tidak boleh menganggap dirinya lebih tinggi daripada guru, 5) Seorang 

supwervisor tidak boleh terlalu banyak memperhatikan hal-hal kecil dalam cara 
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guru mengajar, 6) Seorang supervisor tidak boleh lekas kecewa jika mengalami 

kegagalan.  

 

d. Sasaran Supervisi 

 Supervisi diajukan kepada situasi belajar mengajar yang memungkinkan 

tercapainya tujuan kependidikan secara optimal. Untuk itu sasaran supervisi 

adalah: 1) Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 2) Hal-hal yang menjunjung 

terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, seperti: pengelolaan kelas, 

pengelolaan sekolahan, pengelolaan dan pelaksanaan administrasi, pelaksanaan 

bimbingan, kebersihan, ketertiban, pelaksanaan ektrakulikuler seperti: UKS, 

pramuka dan sebagainya (Depdikbud, 1996: 5). 

 

e. Teknik-teknik Supervisi  

  dalam buku Pedoman Pembinaan Guru yang dikeluarkan oleh Depdikbud 

(1996: 59-70), teknik-teknik pembinaan guru meliputi: kinjungan kelas, 

pertemuan pribadi, rapat dewan guru, kunjunga antar kelas, kunjungan sekolah, 

kunjungan antar sekolah, penerbitan buletin profesional, penataran dan pertemuan 

dalam kelompok kerja. untuk jelasnya dikemukakan sebagai berikut.  

 

1) Kunjungan Kelas / Observasi Kelas  

 Kunjungan kelas dalam literatur-literatur asing dikenal dengan istilah 

Class-room Visitation dikemukakan oleh Gwynn. Disamping itu, juga ada pakar 

yang mengistilahkan Class-room Visitation and observation yaitu Neagly. 



37 
 

 

 Pengertian kunjungan kelas adalah suatu kegiatan supervisi yang 

dilakukan oleh supervisor pada saat guru sedang mengajar di kelas (Piet 

Sahertian, 2000: 53). Kunjungan dan pengamatan kelas yang dilaksanakan 

supervisor bermanfaat untuk mengetahui kualitas pelaksanaan kegiatan proses 

belajar mengajar (Depdikbud, 1996: 59). 

 Menurut Mark yang dikutip oleh Imron (1995: 90), yang dilakukan oleh 

kepala sekolah dalam kunjungan kelas adalah sebagai berikut: a) menfokuskan 

seluruh perhatian pada semua elemen dan situasi belajar mengajar; b) bertumpu 

pada upaya memajukan proses belajar mengajar; c) membantu guru-guru agar 

dapat proses belajar mengajar; d) menolong guru-guru agar dapat mengevaluasi 

diri sendiri; e) secara bebas memberikan kebebasan kepada guru agar dapat 

berdiskusi dengannya mengenai problema-problema yang dihadapi dalam proses 

belajar mengajar mereka. 

 Sedangkan menurut Depdikbud (1996: 59), selama kunjungan kelas 

supervisor dapat: a) mempelajari kekuatan dan kelemahan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran untuk mengembangkan dan pembinaan lebih lanjut; b) 

mengidentifikasi kendala yang dihadapi sewaktu melaksanakan suatu gagasan 

pembaharuan pengajaran; c)secara langsung mengetahui keperluan guru dan 

murid dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang efektif; d) memperoleh 

sejumlah informasi untuk menyusun program pembinaan profesional secara rinci; 

e) menumbuhkan sikap percaya diri guru untuk berbuat da melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar yang lebih baik. 
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 Bentuk kunjungan kelas dapat diartikan dengan: a) supervisor 

merencanakan kunjungan kelas dengan memberi tahukan guru yang bersangkutan 

sebelum kunjungan; b) supervisor merencanakan kunjungan kelas tanpa 

memberitahukan lebih dahulu kepada guru yang bersangkutan; c) guru 

mengundang kepada supervisor untuk kunjungan kelas. Keyiga bentuk kunjungan 

kelas tersebut mempunyai keuntungan dan kelemahan. Guru sebaliknya dijelaskan 

bahwa kunjungan kelas tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi 

dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar sebagai tanggung 

jawab bersama, dan bukan untuk menilai prestasi kerja guru. Kunjungan kelas ini 

hanya untuk mengetahui kesan-kesan tertentu. Kunjungan kelas ini hanya untuk 

mengetahui kesan-kesan umum situasi belajar mengajar, selain itu bermanfaat 

untuk memupuk  kelas tyang baik adalah sebagai berikut: a) memiliki tujuan yang 

jelas; b) mengungkapkan aspek-aspek yang dapat dipergunakan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kemampuan guru; c) memakai lembaran 

observasi agar objektif; d) terjadi interaksi antara pihak yang membina dan pihak 

yang dibina; e) tidak mengganggu proses belajar mengajar; f) diikuti dengan 

program tindak lanjut. 

 Agar kunjungan kelas tersebut mencapai hasil sebagaimana yang 

dikehendaki, maka seseorang supervisor haruslah: a) supervisor merencanakan 

kunjungan kelas; b) supervisor merumuskan tujuan kunjungan kelaas, c) 

supervisor merumuskan prosedur kunjungan kelas; d) supervisor menyusun 

format observasi untuk kunjungan kelas; e) supervisor berunding dan bekerja 

sama dengan guru; f) supervisor mengamati mengajar guru dengan menggunakan 
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format observasi, g) supervisor menyimpulkan hasil kunjungan kelas; h) 

supervisor mengkonfirmasi kunjungan kelas untuk keperluan mengambil langkah. 

 

2) Pertemuan pribadi  

 Pertemuan pribadi oleh Adam dan Dickey disebutkan dengan istilah 

individual conference. Yang dimaksudkan dengan pertemuan pribadi adalah 

pertemuan percakapan, dialog atau tukar pikiran antara supervisor dengan guru 

membahas usaha-usaha meningkatkan kemampuan pertemuan pribadi biasanya 

informal, dan berlangsung dalam waktu cukup memadai supaya pengumpulan 

informasi lebih lengkap dan rinci. Pertemuan ini dapat diadakan sebelum atau 

sesudah kunjungan kelas. Pertemuan pribadi ini merupakan dialog profesional 

tentang berbagai hal berkaitan dengan upaya perbaikan pengajaran. Situasi 

pertemuan bersifat kekeluargaan, kebersamaan dan keterbukaan. (Depdikbud, 

1996: 61). Sedangkan Menurut Kyte yang dikutip Sahertian (2000: 74) bahwa “ 

percakapan pribadi dapat dilakukan setelah kunjungan kelas dan melalui 

percakapan biasa sehari-hari”. Menurut Swerigen  yang  juga dikutip oleh 

Sahertian (2000: 75) menjelaskan bahwa percakapan pribadi terdiri dari: class 

room conference, office conforence, causal conforence, observation conforence. 

 Beberapa pedoman pelaksanaan pertemuan pribadi dikemukakan oleh 

Ishak yang dikutip oleh Imron (1995: 92), sebagai berikut: a) pelajarilah semua 

keterangan tentang guru-guru supaya mengenalnya lebih baik; b) rumuskan tujuan 

yang hendak dicapai; c) rumuskan pertanyaan pengarahan yang hendak 

digunakan; d) ciptakan situasi informasi; e) bantulah guru-guru untuk menemukan 
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sendiri masalahnya serta cara-cara untuk memecahkannya; f) pusatkan perhatian 

pada perbaikan situasi belajar mengajar; g) akhiri pembicaraan dengan 

menunjukkan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi serta langkah dan 

tindakan selanjutnya; h) catatlah semua hasil pembicaraan dan baik, maka seorang 

supervisor harus dapat: a) merencanakan pertemuan pribadi; b) merumuskan 

tujuan pertemuan pribadi; c) merumuskan prosedur pertemuan pribadi; d) 

mengadakan kontrak dengan guru mengenai pertemuan pribadi; e) memancing 

masalah guru; f) membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru dalam 

pertemuan pribadi. 

 

3) Rapat Dewan Guru 

 Rapat Dewan Guru sering dikenal juga dengan rapat guru, rapat dinas, 

rapat staf dan rapat sekolah. Yang dimaksud dengan rapat dewan guru adalah 

pertemuan antara semua guru dengan kepala sekolah yang dipimpin oleh kepala 

sekolah atau seseorang yang ditunjuk olehnya. Pertemuan ini bermaksud 

membicarakan segala hal segala hal yang menyangkut penyelenggaraan 

pendidikan terutama proses belajar mengajar (Depdikbud, 1996: 62) merupakan 

sarana komunikasi langsung antara kepala sekolah atau supervisor serta sesama 

guru. Karena itu, rapat dewan guru merupakan salah satu wahana untuk 

melaksanakan kegiataan pembinaan (supervisi) profesional. Oleh karena itu, rapat 

guru lebih ditekankan pada pembinaan profesional. Caranya antara lain dengan 

mengidentifikasikan masalah-masalah yang dihadapi guru dan bersama-sama 

mencari jalan pemecahannya. Dalam rapat seperti ini yang diutamakan adalah 
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dinamika klompok yang produktif, sehingga setiap peserta rapat didorong untuk 

aktif saling tukar pengalaman dan saling belajar, tujuan rapat dewan guru adalah 

sebagai berikut: a) mengatur seluruh staf anggota staf yang berbeda tingkatan 

pengetahuan dan pengalamannya menjadi satu keseluruhan potensi yang sadar 

akan tujaun bersama dan bersedia bekerja sama dengan mencapai tujuan 

pendidikan; b) mendorong setiap anggota staf agar mengetahui tanggung jawab 

dan berusaha melaksanakannya dengan baik; c) bersama-sama menentukan cara-

cara yang dapat dilakukan dalam memperbaiki proses belajar mengajar; d) 

meningkatkan arus komunikasi dan informasi. 

 Agar rapat dewan guru berhasil dengan baik, maka seorang supervisor 

harus mampu: a) merencanakan rapat dewan guru; b) merumuskan tujuan rapat; c) 

memimpin rapat; d) membahas masalah-masalah penting dalam rapat; e) 

menghidupkan suasana rapat ; f) mengaitkan rapat dengan pembinaan profesional 

guru; g) menjadikan rapat sebagai wahana tukarmenukar pikiran; h) 

menyimpulkan hasil rapat; i) menginformasikan hasil rapat untuk keperluan 

mengambil 

. 

4) Kunjungan Antar Sekolah  

Kunjungan Antar Sekolah adalah kunjungan yang dilakukan oleh guru-

guru ke sekolah-sekolah lainnya (Depdikbud’ 1996: 65). Manfaat yang di 

dapatkan dari kunjungan antar sekolah tersebut adalah keberhasilan yang telah 

dicapai oleh sekolah lain dengan serta merta dapat diikuti. Demikian juga 

kegagalan yang dialami oleh sekolah lain dalam suatu atau banyak hal, bisa 
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dijadikan sebagai pelajaran, sehingga tidak dialami oleh sekolah dimana  guru-

guru berasal. Selain itu, guru-guru akan mengenal bagaimana rekan guru 

disekolah lainnya mengajar.  

Agar kunjungan antar sekolah ini dapat dilakukan dengan baik, serta 

maksud bagaimana yang diinginkan, maka seorang supervisor haruslkah: a) 

mampu merencanakan kunjungan antara sekolah; b) mampu merumuskan tujuan 

kunjungan antar sekolah; c) mampu merumuskan prosedur kunjungan antar 

sekolah; d) mampu menetapkan jadwal kunjungan antar sekolah; e) mampu 

memimpin pelaksanaan acara kunjungan antar sekolah; f) mampu mengaitkan 

profesional guru; g) mampu melaksanakan kunjungan dengan tidak menggangu 

sekolah yang dikunjungi; h) mampu menyimpulkan kunjungan antar sekolah; i) 

mampu membuat langkah tindak lanjut kunjunganantar sekolah. 

 

5) Kunjungan Antar Kelas 

Kunjungan antar kelas (inversation) adalah saling mengunjungi antara 

guru yang satu dengan guru yang lain yang sedang mengajar dalam satu sekolah 

(Sahertian, 2000: 79). Dengan kunjungan antar kelas ini guru di suatu sekolah 

akan memperoleh pengalaman baru tentang proses belajar mengajar, pengelola 

kelas dan sebagainya, dari guru lainnya yang ia kunjungi. Kunjungan antar kelas 

ini dikenal juga dengan istilah saling mengunjungi kelas. 

Menurut Gwynn yang dikutip Imron (1995: 95), kunjungan antar kelas ini 

sangat berguna bagi guru-guru untuk melihat praktek-praktek mengajar, metode-

metode mengajar baru, materi baru, penggunaa alat-alat baru, melihat guru 
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kunci/atau orang sumber. Menurut Neagly yang dikutip oleh Imron (1995: 95), 

dengan menggunakan teknik kunjungan antar kelas inim guru-guru baru dapat 

belajar bagaimana cara memotivasi siswa, dan dapat memberikan kesempatan 

kepada guru-guru baru untuk mengamati temannya yang sedang mengajar kelas. 

Agar kunjungan antar kelas ini dapat berhasil dengan baik, maka seorang 

supervisor haruslah mampu: a) merencanakan waktu kunjungan antar kelas; b) 

merumuskan tujuan kunjungan antar kelas; c) merumuskan prosedur kunjungan 

antar kelas; d) menetapkan acara kunjunga antar kelas; e) mengaitkan kunjungan 

antar kelas dengan peningkatan kemampuan profesional guru; f) membantu 

kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam kunjungan antar kelas; g) menyimpulkan 

hasil kunjungan antar kelas; h) membuat tindakan lanjut kunjungan antar kelas. 

 

6) Pertemuan Dalam Kelompok Kerja 

Dalam literatur asing, pertemuan dalam kelompok kerja guru inimirip 

dengan teacher meeting conference  conference  yang dikemukakan oleh Gwynn 

atau the teacher meeting  oleh George Kyte. Yang jelas, apapun namanya, teknik 

demikian ini mengkondisikan guru-guru agar mereka dapat saling bertukar 

pengalaman mengenai mengajar mereka. Pertemuan dalam kelompok kerja adalah 

suatu pertemuan yang dihadiri oleh guru dan kepala sekolah. Tujuan pertemuan 

dalam kelompok kerja guru adalah sebagai berikut: a) menyatukan pandangan dan 

pengertian terhadap suatu masalah yang dihadapi terutama menyangkut kegiatan 

belajar mengajar, lalu bersama-sama mencari pemecahannya dan berpikir secara 
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kritis serta mendengar pendapat orang lain \; c) menumbuhkan prakarsa dan daya 

cipta peserta (Imron, 1995: 96). 

 Adapun kegiatan yang dapat dikembangkan dalam pertemuan 

dalam kelompok kerja guru adalah sebagai berikut: a) melihat simulasi dan 

praktek mengajar guru; b) mendiskusikan permasalahan yang langsung ditemukan 

di lapangan; c) mengembangkan sesuatu secara bersama-sama; d) menemukan 

secara langsung berbagai hal yang dianggap baik dan dapat diterapkan di kelasnya 

masing-masing; e) menemukan langsung cara bantuan dan pelayanan yang 

dianggap untuk pertemuan dalam kelompok kerja ini dapat berjalan dengan baik 

dan mencapai hasil, maka seseorang supervisor haruslah mampu: a) 

merencanakan pertemuan dalam kelompok kerja; b) merumuskan tujuan dalam 

kelompok kerja; c) merumuskan prosedur pertemuan dalam kelompok kerja; d) 

menentukan topik pertemuan dalam kelompok kerja; e) menentukan dan mencari 

nara sumber pertemuan dalam kelompok kerja; f) menemukan atau memancing 

masalah dalam pertemuan kelompok kerja; g) menemukan alternatif pemecahan 

masalah pertemuan kelompok kerja; h) menyimpulkan hasil pertemuan dalam 

kelompok kerja ; i) mengamnil langkah tindak lanjut pertemuan kelompok kerja. 

 

7) Penerbitan Bulletin Profesional  

Dalam literatur-literatur asing, bulletin preofesional yang dipergunakan 

sebagai salah satu teknik pembinaan guru dikenal dengan istilah supervisory 

bulletin yang  dikemukakan oleh Kyte atau bulletin and other, documentary aids 

oleh Burton. Yang dimaksudkan dengan bulletin profesional adalah selebaran 
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berkala terdiri darui beberapa lenmbar tulisan mengenai topik-topik tertentu yang 

berkaitan dengan usaha proses belajar mengajar. Pembahasannya tidak selalu 

ditulis oleh seorang ahli, melainkan dapat juga oleh pembina dan guru-guru yang 

berpengalaman mengenai keberhasilannya di lapangan (Depdikbud, 1996: 65) 

profesional sangat praktis karena yang disebarluaskan dalam jumlah yang cukup 

banyak dan dapat dibaca oleh guru atau pembina lainnya kapan saja dan dimana 

saja; selain dapat dijadikan bahan diskusi di kelompok kerja guru. 

Agar bulletin profesional atau berkala ini dapat diterbitkan untuk 

dijadikan sebagai salah satu teknik pembinaan guru, maka seorang supervisor 

haruslah mampu: a) merencanakan penerbitan bulletin profesional;  b) 

mendapatkan naskah; c) menentukan profil / bentuk bulletin profesional; d) 

melaksanakan tugas-tugas penyuntingan atas naskah-naskah yang masuk; e) 

mendapatkan sumber data ; f) menyebarkan bulletin profesional; g) mengkaitkan 

bulletin profesional dengan peningkatan kemampuan profesional guru. 

 

B. Kerangka Berpikir  

1. Hubungan Antara Motivasi Berprestasi Guru Dengan Kompetensi Guru 

Motivasi berprestasi dari guru merupakan dorongan kuat dari dalam diri 

guru untuk meningkatkan karier kerjanya, sehingga patut diduga motivasi 

berprestasi akan mampu meningkatkan kompetensi guru baik secara individual 

maupun organisasional. Hal ini didukung hasil penelitiannya Hezberg yang 

dilaporkan kembali oleh Beck (1990) menemukan adanya faktor-faktor kepuasan 

(satisfaction) yang biasa disebut faktor pendorong dan ketidakpuasan 
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(dissatisfaction) yang biasa disebut faktor penyehat. Faktor-faktor kepuasan 

(satisfaction) dan ketidakpuasan (dissatisfaction) saling eksklusif, artinya 

kebalikan kepuasan (satisfaction) adalah tidak ada kepuasan (no satisfaction) 

sedangkan kebalikan ketidakpuasan (dissatisfaction) adalah tidak ada 

ketidakpuasan ( no dissatisfaction).  

 

2. Hubungan Antara Supervisi Kepala Sekolah Dengan Kompetensi Guru 

Semua guru diangkat menjadi guru karena memiliki ijazah guru. Secara 

teoritis guru memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugasnya. Namun, 

problem pendidikan semakin komplek untuk dihadapi guru sendirian. Guru 

sebagai individu yang tidak sempurna, masih banyak yang tidak diketahui dan 

dikuasainya. Oleh sebab itu, guru membutuhkan bantuan orang lain yang dekat 

dengan dirinya untuk membantunya, dalam hal ini adalah kepala sekolah. Guru 

sebagai makluk sosial, sehingga kompetensinya dipengaruhi oleh keefektifan 

supervisi kepala sekolah yang dilakukan disekolah itu. Hal ini didukung oleh 

penelitian Wiryanto (2002) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa terdapat 

hubungan positif antara persepsi guru terhadap supervisi kepala sekolah dengan 

keefektifan mengajar guru, kadar kekuatan hubungannya sebesar 0,85 dan 

kontribusi efektifnya sebesar 72,64%. 
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3. Hubungan Secara Bersama Antara Motivasi Berprestasi Guru  Dan 

Supervisi Kepala Sekolah Dengan Kompetensi Guru 

Motivasi berprestasi guru merupakan faktor internal guru, sedangkan 

kepemimpinan managerial kepala sekolah dan supervisi kepala sekolah adalah 

faktor eksternal guru. Semakin tinggi motivasi berprestasi guru dan semakin 

bagus kepemimpinan managerial serta supervisi kepala sekolah, maka akan 

memberi pengaruh yang lebih besar kepada kompetensi guru karena motivasi 

berprestasi dari guru dan kepemimpinan managerial serta supervisi kepala sekolah 

merupakan tiga hal yang berbeda yang dapat saling melengkapi untuk 

meningkatkan kompetensi guru. Jika ketiga faktor tersebut dapat dipakai secara 

bersama maka akan diperoleh kompetensi guru yang lebih tinggi. Hal ini 

didukung oleh Penelitian Sukari (1999) menyimpulkan bahwa ada hubungan 

secara bersama-sama antara persepsi widyaiswara terhadap jabatannya dan 

motivasi berprestasi dengan kinerja widyaiswara. Hasil perhitungan koefisien 

korelasi berganda sebesar 0,68 dan koefisien determinasi sebesar 0,474 yang 

berarti 47 % variasi kencenderungan kinerja widyaiswara dapat dijelaskan secara 

besama-sama oleh persepsi widyaiswara terhadap jabatannya dan motivasi 

berprestasi. Senada dengan hak tersebut Penelitian Fitria Sari Budinityas (2002) 

menyimpulkan adanya hubungan yang signifikan antara Kecerdasan Emosi 

dengan loyalitas kerja karyawan. 
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Gambar 2.3 Skema Kerangka Penelitian 

 

C. Perumusan Hipotesis  

 Berpijak pada perumusan hipotesis dan alur pemikiran yang dikemukan 

diatas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ada hubungan antara motivasi berprestasi guru dengan kompetensi guru. 

2. Ada hubungan supervisi kepala sekolah dengan kompetensi guru. 

3. Ada hubungan secara bersama antara kepemimpinan managerial kepala 

sekolah, motivasi berprestasi guru dan supervisi kepala sekolah dengan 

kompetensi guru. 

 

Motivasi Berprestasi 

Supervisi Kepala 
Sekolah 

Kompetensi Guru 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Pada bab ini dikemukakan berbagai aspek yang berkenaan dengan 

penelitian secara berturut-turut dijelaskan mengenai  tempat dan waktu penelitian, 

metode penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, definisi operasional, 

teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. 

 

A. Tempat Dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di SDN Cabang Dinas pendidikan dan Kebudayaan 

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. 

2. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2006 sampai 

bulan Juli 2006. 

 

B. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan atau 

permasalahan; metode penelitian pada dasarnya merupakan metode ilmiah atau 

scientific method (Ali, 1981: 21). 

Surakhmad (1994: 132 ) mengatakan bahwa “metode penelitian ilmiah ada 

tiga, yaitu: metode historik, deskriptif dan eksperimental”. Berdasarkan tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan metode 



50 
 

 

penelitian deskriptif sebab penelitian ini bermaksud mengungkap situasi atau 

variabel sesuai dengan keadaan yang ada pada saat penenlitian ini 

dilaksanakan, di mana variabel penelitian tidak dimanipulasi atau dikenai 

perlakuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nazir (1988: 63) bahwa metode 

penelitian diskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun 

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah membuat 

deskripsi atau lukisan secara sistematis. Faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta fenomena yang diselidiki. 

  

C. Populasi Penelitian Dan Teknik Pengambilan Sampel  

1. Populasi Penelitian  

Mulyanto (1996: 16) mengemukakan bahwa “Populasi diartikan sebagai 

kumpulan dari seluruh anggota atau elemen yang berupa orang, objek, kejadian, 

atau elemen bentuk lain dengan karakteristik tertentu”. Populasi yang diteliti 

adalah guru SDN Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang sebanyak 28 unit sekolah dengan jumlah 

populasi 219 guru dan dari setiap unit sekolah terdiri 6 s.d. 10 orang guru. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3.1 Populasi Penelitian 

No. Asal SD Jumlah Guru 

1 SD SUMOWONO 02 9 
2 SD SUMOWONO 01 9 
3 SD BUMEN 9 
4 SD MENDONGAN 9 
5 SD TRAYU 8 
6 SD PLEDOKAN 6 
7 SD DUREN 8 
8 SD KESENANG 7 
9 SD JUBELAN 02 9 
10 SD JUBELAN 01 9 
11 SD LANJAN 01 9 
12 SD LANJAN 02 8 
13 SD KEMAWI 9 
14 SD PIYANGGANG 01 7 
15 SD PIYANGGANG 02 7 
16 SD LOSARI 9 
17 SD NGADIKERSO 02 8 
18 SD NGADIREKSO 01 9 
19 SD KEBONAGUNG 01 7 
20 SD KEBONAGUNG 03 9 
21 SD CANDIGARON 02 9 
22 SD CANDIGARON 01 9 
23 SD CANDIGARONG 03 8 
24 SD CANDIGARON 04 7 
25 SD KEMITIR 01 8 
26 SD KEMITIR 02 9 
 JUMLAH 219 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel  

Hadi (2000: 222) menjelaskan bahwa “teknik pengambilan sampel 

(sampling) adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengambil sampel”. 

Kelompok kecil yang diambil dari populasi, kemudian diteliti dinamakan sampel 

atau cuplikan (Mulyanto, 1996: 17). Tujuan pengambilan sampel adalah untuk 

memperoleh sampel yang  mencerminkan populasinya. Hasil penelitian dari 
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sampel yang representatif yaitu sampel yang mencerminkan populasinya. Hasil 

penelitian dari sampel respresentatif dapat digeneralisasikan kedalam populasi 

(Suharsimi, 2000: 254). Supaya sampel dalam penelitian ini respresentatif 

dilakukan dengan teknik random sampling. Teknik random sampling digunakan 

apabila populasi berasal dari anggota populasi yang homogen dan tiap anggota 

populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil secara acak (random), 

kemudian hasil pengambilan secara acak tersebut dijadikan sampel penelitian 

(Sudjana, 1994: 168). 

Mengacu beberapa pendapat tersebut sampel yang diambil adalah 18 unit 

sekolah dengan perincian dari 26 SD yang ada di Kecamatan Sumowono ada 6 

gugus, setiap gugus diambil 3 SD secara acak.   Setiap sekolah sampelnya ada 5 

s.d. 9 orang guru, Sehingga keseluruhan jumlah sampel 140 guru, Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.2 Sampel Penelitian 

No. Asal SD Jumlah Guru 

1 SD SUMOWONO 02 9 
2 SD SUMOWONO 01 9 
3 SD BUMEN 5 
4 SD TRAYU 8 
5 SD PLEDOAN 6 
6 SD DUREN 8 
7 SD JUBELAN 02 9 
8 SD JUBELAN 01 9 
9 SD LANJAN 6 
10 SD KEMAWI 9 
11 SD PIYANGGANG 01 7 
12 SD PIYANGGANG 02 7 
13 SD NGADIKERSO 02 8 
14 SD NGADIREKSO 01 9 
15 SD KEBONAGUNG 01 7 
16 SD CANGARON 02 9 
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17 SD CANDINGARON 01 9 
18 SD CANDIGARON 03 6 
 JUMLAH  

 

D. Definisi Operasional  

Dalam penelitian ini diungkap tiga variabel, yang terdiri dari variabel 

bebas yaitu motivasi berprestasi dan intensitas supervisi kepala sekolah, serta 

variabel terikatnya yaitu kinerja guru. 

 

1. Motivasi Berpretasi 

Motivasi berprestasi dalam penelitian ini adalah motivasi yang ada dalam 

diri seorang guru sebagai tenaga pendorong yang dapat menyebabkan seseorang 

guru mau melakukan tugas dan tanggungjawabnya sehingga memiliki pretasi yang 

baik, cakupan indikatornya adalah meliputi: membantu mengembangkan sikap 

positif pada diri siswa, menunjukkan kegairahan dan kesungguhan dalam 

mengajar, suka bekerja keras, harapan untuk sukses, dan keinginan keinginan 

memperoleh nilai yang tinggi. 

 

2. Intensitas Supervisi Kepala Sekolah 

 Keterampilan manajerial kepala sekolah adalah suatu keterampilan yang 

dimiliki oleh kepala sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya oleh 

kepala sekolah dalam mengelola sekolah untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan menurut persepsi guru. Adapun keterampilan manajerial kepala 

sekolah dapat diketahuai dari tiga indikator yaitu: (a) Keterampilan konseptual 

yang meliputi kemampuan dalam membuat perencanaan, mengorganisasi sekolah, 
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dan mengevaluasi kegiatan sekolah; (b) kemampuan hubungan manusiawi 

meliputi kemampuan dalam hal kerja sama dengan guru, komunikasi dengan guru, 

mengembangkan sikap dan moral guru, memperhatikan kesejahteraan guru, dan 

memotivasi guru, dan (c) keterampilan teknikal yang meliputi kemampuan kepala 

sekolah untuk membimbing guru dalam penngelolaan penngajaran, membuat 

karya ilmiah, dan mengelola administrasi kelas. 

 

3. Kinerja Guru 

 Kinerja guru adalah perilaku nyata guru yang dapat diamati dalam 

tugasnya sebagai guru bidang studi. Perilaku guru bidang studi sebagaimana 

dimaksud berkaitan dengan tugas pengelolaan pengajaran dan pengembangan 

profesi meliputi kegiatan-kegiatan: (1) mampu menyusun program atau praktek, 

(2) mampu menyajikan program pengajaran, (3) mampu melaksanakan evaluasi 

belajar, (4) mampu melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar atau praktek, (5) 

mampu menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, (6) 

mampu membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan, (7) mampu 

mengembangkan kurikulum.  

 

A. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data primer dan 

sekunder untuk keperluan penelitian. Data primer atau data tangan pertama 

adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber 

informasi yang dicari melalui alat pengumpulan. Data sekunder atau data 
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tangan kedua adalah data yang diperoleh melalui pihak lain atau tidak langsung 

diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian (Sumanto, 1990: 91). Data primer 

dipergunakan untuk variabel motivasi berprestasi guru dan supervisi kepala 

sekolah, sedangkan data sekunder untuk variabel kompetensi guru. 

Alat digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa 

angket (kuesioner). Angket dipandang dari bentuknya menurut Kartono (1990: 

124-125) antara lain: 

a. Angket isian, yaitu angket yang memberi kesempatan kepada responden untuk 

menjawab dengan kalimat sendiri. 

b. Chek list, adalah sebuah daftar dimana subyek hanya membutuhkan tanda 

centang  (chek) pada kolom yang sesuai. 

c. Rating scale (skala bertingkat) yaitu sebuah pertanyaan yang diikuti kolom-

kolom yang menunjukkan tingkatan-tingkatan misalnya mulai dari sering 

sampai dengan tidak pernah. 

Adapun langkah-langkah dalam metode angket ini yang dilakukan penulis 

berdasarkan pendapat Kartini Kartono (1990:35) adalah: 

a. Menetapkan tujuan dalam angket, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

butir-butir pertanyaan yang sesuai dengan komponen yang ada pada angket. 

b. Menyusun kisi-kisi angket, hal ini diperlukan guna melihat dan memperjelas 

permasalahan yang dituangkan dalam angket, antara lain menegnai konsep 

dasar dari variabel yang diukur. 

c. Menyusun angket  

1) membuat surat pengantar yang berisi permohonan kesediaan mengisi 

angketan, pengisian dan ucapan terima kasih atas ketersediaannya mengisi 

angket. 
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2) Membuat petunjuk pengisisn angket. 

3) Membuat butir pertanyaan atau pernyataan sekaligus membuat alternatif  

jawaban. Kriteria butir yang digunakan adalah butir positif dan negatif. 

d. Uji coba (try out) angket 

Sebelum disebarkan langsung kepada subjek penelitian yang sesungguhnya, 

angket perlu diujikan terlebih dahulu pada subjek lain. Uji coba ini 

dimaksudkan untuk menghindari pertanyaan atau pernyataan yang terlalu 

dangkal dan kurang jelas sehingga menimbulkan salah tafsir atau menghindari 

pertanyaan yang tidak relevan dengan masalah penelitian. 

e. Memperbanyak angket  

Setelah angket selesai maka angket diperbanyak untuk disebarkan kepada 

subyek penelitian. 

 Teknik angket untuk mengukur tiga variabel penelitian, yaitu: variabel 

kepemimpinan manajerial kepala sekolah, motivasi berprestasi guru dan 

supervisi kepala sekolah. 

 Teknik angket untuk mengukur tiga variabel penelitian, yaitu: variabel 

kepemimpinan managerial kepala sekolah, motivasi berprestasi guru dan 

supervisi kepala sekolah.  

 

B. Instrumen Penelitian 

 Instrumen dalam penelitian ini berupa angket (kuesioner), yang disusun 

sedemikian rupa sehingga dapat mengungkap variabel-variabel penelitian, yaitu 

intensitas supervisi kepala sekolah, motivasi berprestasi, dan kinerja guru. 

Rancangan instrumen tersusun dalam kisi-kisi sebagai berikut. 
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1. Kisi-Kisi Instrumen 

a. Instensitas Supervisi Kepala Sekolah 

 Kisi-kisi instrumen supervisi kepala sekolah meliputi intensitas supervisi 

yang dilaksanakan oleh kepala sekolah terhadap aktivitas guru yang meliputi 

aspek: merencanakan pengelolaan kegiatan belajar–mengajar, merencanakan 

pengorganisasian bahan pengajaran, merencanakan pengelolaan kelas, 

merencanakan penggunaan alat dan metode pengajaran, merencanakan penilaian 

prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, memulai pelajaran, mengelola 

kegiatan inti, mengorganisaikan waktu, siswa, dan fasilitas belajar, melaksanakan 

penilaian proses dan hasil belajar, dan mengakhiri pelajaran, adapun indikator-

indikatornya adalah seperti pada tabel berikut. 

Tabel 3.3. Kisi-Kisi Instrumen Supervisi Kepala Sekolah 

No Aspek yang Disupervisi Indikator No soal 
1. Merencanakan Pengelolaan 

Kegiatan Belajar – Mengajar 
• Merumuskan TPK  
• Menentukan Metode Mengajar  
• Menentukan Langkah-Langkah 

Mengajar 
• Menentukan Cara-Cara Memotivasi 

Murid  

1 
2 
3 
4 

2 Merencanakan 
Pengorganisasian Bahan 
Pengajaran  
 

• Berpedoman Pada Bahan Pengajaran 
Yang Tercantum Dalam Kurikulum 

• Memilih Dengan Tepat Bahan 
Pengajaran Bidang Studi Sesuai Dengan 
Karakteristik Murid  

• Menyusun Bahan Pengajaran Sesuai 
Dengan Taraf Berpikir Peserta Didik 

5 
 
6 
 
 
7 
 

3 Merencanakan Pengelolaan 
Kelas  
 

• Mengatur Tempat Duduk Sesuai 
Dengan Strategi Yang Digunakan 

• Menentukan Alokasi Penggunaan 
Waktu Belajar-Mengajar  

• Menentukan Cara Mengorganisasi 
Murid Agar Terlibat Secara Aktif 
Dalam Kegiatan Belajar-Mengajar 

8 
 
9 
 
10 
 
 

4 Merencanakan Penggunaan 
Alat dan Metode Pengajaran  
 

• Menentukan Pengembangan Alat 
Pengajaran  

• Menentukan Media Pengajaran  
• Menentukan Sumber Pengajaran  

11 
 
12 
13 

 Merencanakan Penilaian • Menentukan Bermacam-macam Bentuk 14 
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No Aspek yang Disupervisi Indikator No soal 
Prestasi Siswa Untuk 
Kepentingan Pengajaran  

dan Prosedur Penilaian  
• Membuat Alat Penilaian Hasil Belajar  

 
15 

5 Memulai Pelajaran  
 

• Menyampaikan Bahan Pengait atau 
Bahan Apersepsi  

• Memotivasi Siswa Untuk Melibatkan 
Diri Dalam Kegitan Belajar-Mengajar  

16 

6 Mengelola Kegiatan Inti  
 

• Menyampaikan Bahan  
• Memberi Contoh  
• Menggunakan Alat/Media Pengajaran  
• Memberi Kesempatan Kepada Siswa 

Untuk Terlibat Secara Aktif  
• Memberi Penguatan  

17 
18 
19 
20 
 
21 

7 Mengorganisaikan waktu, 
Siswa, dan Fasilitas Belajar  
 

• Mengatur Penggunaan waktu  
• Mengorganisasikan Murid  
• Mengatur dan Memanfaatkan Fasilitas 

Belajar  

22 
23 
24 
 

8 Melaksanakan Penilaian 
Proses dan Hasil Belajar  

• Melaksanakan Penilaian Selama Proses 
Belajar Mengajar Berlangsung  

25,26,2
7,28 

9 Mengakhiri Pelajaran  
 

• Menyimpulkan Pelajaran  
• Memberi Tindak Lanjut 

29 
30 

 

b. Motivasi Berprestasi  

Kisi-kisi instrumen motivasi berprestasi disusun meliputi aspek-aspek 

membantu mengembangkan sikap positif pada diri siswa, menunjukkan 

kegairahan dan kesungguhan dalam mengajar, suka bekerja keras harapan 

untuk sukses, dan keinginan memperoleh nilai yang tinggi. Adapun 

indikator-indikator setiap aspek seperti disajikan pada tabel berikut. 

 
Tabel 3.4. Kisi-kisi Instrumen Motivasi Berprestasi 

No Aspek Indikator No soal 
1 Membantu Mengembangkan 

Sikap Positif pada Diri Siswa  
 

• Membantu Siswa Untuk Menyadari 
Kelebihan dan Kelemaham Diri 
Sendiri  

• Mendorong Siswa Menumbuhkan 
Kepercayaan Kepada Diri Sendiri  

• Membentuk ,Mengungkapkan 
Pikiran dan Perasaan Siswa  

1,2 
 
2,4 
 
5,6 
 

2 Menunjukkan Kegairahan dan 
Kesungguhan dalam Mengajar  

o Menunjukkan Kegairahan dalam 
Mengajar  

o Memberikan Kesan Kepada Siswa 
Bahwa Ia Menguasai Apa Yang 

7,8 
9,10 
 
11,12 
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No Aspek Indikator No soal 
diajarkan 

o Memberikan Tuntutan Agar Interkasi 
Antar Siswa dan Antara Siswa dan 
Guru Terpelihara Baik  

o Menangani Perilaku Siswa Yang 
Tidak Diinginkan 

 
 
13,14 

 

3 Suka bekerja keras • mengatur waktu kerja 
• mementingkan pekerjaan di sekolah 
• mengerjakan tugas sebagai guru 

15,16 
17,18 
19,20 

4 harapan untuk sukses • berambisi 
• memiliki kemauan keras 
• berprestasi 

20,21 
22,23 
24,25 

6 keinginan memperoleh nilai 
yang tinggi 

• memperoleh hasil yang memuaskan 
• selalu berkeinginan kuat memperoleh 

hasil maksimal 
• mengutamakan proses dan hasil kerja 

26,27 
28,29 
 
30 

 

c. Kinerja Guru 

 Kisi-kisi instrumen kinerja guru meliputi aspek-aspek merencanakan 

pengelolaan kegiatan belajar–mengajar, merencanakan pengorganisasian bahan 

pengajaran, merencanakan pengelolaan kelas, merencanakan penggunaan alat dan 

metode pengajaran, merencanakan penilaian prestasi siswa untuk kepentingan 

pengajaran, memulai pelajaran, mengelola kegiatan inti, mengorganisaikan waktu, 

siswa, dan fasilitas belajar, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, dan 

mengakhiri pelajaran, adapun indikator-indikatornya adalah seperti pada tabel 

berikut. 

Tabel 3.5. Kisi-kisi Instrumen Kinerja Guru 

No Aspek Kinerja Indikator No soal 
1. Merencanakan Pengelolaan 

Kegiatan Belajar–Mengajar 
• Merumuskan TPK  
• Menentukan Metode Mengajar  
• Menentukan Langkah-Langkah Mengajar 
• Menentukan Cara-Cara Memotivasi Murid  

1 
2 
3 
4 

2 Merencanakan 
Pengorganisasian Bahan 
Pengajaran  
 

• Berpedoman Pada Bahan Pengajaran Yang 
Tercantum Dalam Kurikulum 

• Memilih Dengan Tepat Bahan Pengajaran 
Bidang Studi Sesuai Dengan Karakteristik 
Murid  

• Menyusun Bahan Pengajaran Sesuai Dengan 

5 
 
6 
 
 
7 
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Taraf Berpikir Peserta Didik 
•  

 

3 Merencanakan Pengelolaan 
Kelas  
 

• Mengatur Tempat Duduk Sesuai Dengan 
Strategi Yang Digunakan 

• Menentukan Alokasi Penggunaan Waktu 
Belajar-Mengajar  

• Menentukan Cara Mengorganisasi Murid Agar 
Terlibat Secara Aktif Dalam Kegiatan Belajar-
Mengajar 

8 
 
9 
 
10 
 

4 Merencanakan Penggunaan 
Alat dan Metode Pengajaran  
 

• Menentukan Pengembangan Alat Pengajaran  
• Menentukan Media Pengajaran  
• Menentukan Sumber Pengajaran  

11 
12 
13 

5 Merencanakan Penilaian 
Prestasi Siswa Untuk 
Kepentingan Pengajaran  

• Menentukan Bermacam-macam Bentuk dan 
Prosedur Penilaian  

• Membuat Alat Penilaian Hasil Belajar  

14 
 
15 

6 Memulai Pelajaran  
 

• Menyampaikan Bahan Pengait atau Bahan 
Apersepsi  

• Memotivasi Siswa Untuk Melibatkan Diri 
Dalam Kegitan Belajar-Mengajar  

16 

6 Mengelola Kegiatan Inti  
 

• Menyampaikan Bahan  
• Memberi Contoh  
• Menggunakan Alat/Media Pengajaran  
• Memberi Kesempatan Kepada Siswa Untuk 

Terlibat Secara Aktif  
• Memberi Penguatan  

17 
18 
19 
20 
 
21 

7 Mengorganisaikan waktu, 
Siswa, dan Fasilitas Belajar  
 

• Mengatur Penggunaan waktu  
• Mengorganisasikan Murid  
• Mengatur dan Memanfaatkan Fasilitas Belajar  

22 
23 
24 

8 Melaksanakan Penilaian 
Proses dan Hasil Belajar  

• Melaksanakan Penilaian Selama Proses Belajar 
Mengajar Berlangsung  

25,26,2
7,28 

9 Mengakhiri Pelajaran  
 

• Menyimpulkan Pelajaran  
• Memberi Tindak Lanjut 

29 
30 

 

2. Uji Coba Instrumen 

Sebelum instrumen digunakan untuk pengujian perlu dilakukan terlebih 

dahulu uji validitas dan realibilitas. Hal ini dilakukan agar butir-butir yang tidak 

memenuhi syarat tidak diikutikan menjadi bagian dari instrument. Uji coba 

instrument dilakukan juga di SDN Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kecamatan Sumowono berjumlah 60 guru yang berasal dari 6 gugus sekolah yang 

tersebar dalam 10 SDN dan tiap sekolah terdiri 6 orang guru. 
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a. Uji Validitas Instrumen 

Secara umum validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat ketepatan 

dan kecermatan suatu alat ukur yang mampu mengukur apa yang akan diukur. 

Uji validitas hanya dilakukan untuk instrument motivasi berprestasi guru dan 

supervisi kepala sekolah. 

1) Validitas Isi  

Validitas isi adalah sejauh mana instrument yang disusun dapat 

mengungkap secara tepat ciri atau sesungguhnya dari obyek yang diukur (Ary, 

1982: 282). Hal ini bertujuan untuk memperoleh penilaian sejauh mana isi dan 

tujuan sesuai dengan kisi-kisi yang telah disusunnya. 

2) Validitas Konstrak / Kontruksi  

 Validitas konstrak adalah validitas yang berdasarkan hasil data empiris 

(hasil uji coba instrument) dengan menggunakan prosedur seleksi butir 

koefisien korelasi butir total atau indeks daya deskriminasi butir (validitas 

butir). Koefisien korelasi butir-total atau indeks daya diskriminasi butir 

merupakan indikator atau konsistensi antara fungsi butir dengan fungsi skala 

secara keseluruhan. Formulasi yang digunakan ini adalah formula koefisien 

korelasi product-moment Pearson (Saifuddin Azwar, 1999, h.59). 
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rxy  

Keterangan: 
rxy  = koefisien korelasi antara variabel X dan Y, dua variabel yang 
      Berkorelasi. 
n  = Jumlah responden penelitian 
Σ X = Jumlah skor X (butir) 
Σ Y = Jumlah skor Y (total) 
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3) Hasil Analisis Validitas 

 Instrumen yang telah disusun, terlebih dahulu diujicobakan terhadap 60 

orang guru di luar sampel penelitian, data hasil ujicopba selanjutnya dianalisis 

validitasnya dengan hasil sebagai berikut. 

Tabel 3.6. Hasil Analisis Validitas Instrumen Data Hasil Ujicoba I 

Variabel Butir Butir Valid Butir Tidak Valid 

Motivasi Berprestasi 30 26 Butir No: 10, 19, 21, dan 28 

Supervisi Kepala 
Sekolah 

30 27 Butir No: 4, 10, dan 19 

Kinerja Guru 30 26 Butir No: 1, 6, 19, dan 30 

 

 Butir-butir instrumen yang tidak valid karena koefisien korelasi skor butir 

terhadap totalnya kurang dari r tabel pada taraf signifikansi 5% dan N=60 yaitu 

0,250. Butir-butir yang tidak valid tersebut menginat merupakan indikator pada 

setiap variabelnya selanutnya dilakukan perbaikan seperlunya dan data 

diujicobakan kembali hasilnya menunjukkan bahwa semua butir instrumen 

teruji validitasnya. Adapun ringkasan hasil analisis ujicoba II seperti pada tabel 

berikut. 

Tabel 3.7. Hasil Analisis Validitas Instrumen Data Hasil Ujicoba II 

Variabel Butir Koefisien Korelasi Keterangan 
Terendah Tertinggi 

Motivasi Berprestasi 30 0,292 0,874 Semua valid 

Supervisi Kepala Sekolah 30 0,319 0,920 Semua valid 

Kinerja Guru 30 0,255 0,777 Semua Valid 
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 Dari tabel di atas terlihat bahwa koefisien korelasi skor butir terhadap 

totalnya yang terendah saja adalah sebesar 0,255 yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan r tabel pada taraf signifikansi 5% dan N=60 yaitu 0,250, 

sehingga dinyatkan bahwa semua butir instrumen telah teruji validitasnya. 

 

b. Uji Reabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas juga dilakukan pada ketiga instrument penelitia. Reliabilitas 

adalah keadaan yang menggambarkan tingkat keajegan atau kepercayaan dari 

hasil suatu pengukuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan konsistensi 

internal hanya memerlukan satu kali pengenaan sebuah instrument kepada subyek 

penelitian (single trial administration), sehingga lebih mempunyai nilai praktis 

dan efisien yang tinggi. Hanya dengan satu kali pengenaan instrument akan 

diperoleh distribusi skor dari subyek penelitian. Untuk itu, prosedur analisis 

terhadap butir-butir instrument menggunakan rumusan Alpha Cronbach untuk 

pembelahan tiap butir (SaifudinAzwar, 1992: 78). 
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r11 = reliabilitas instrument  

k = banyaknya butir pernyataan (banyaknya soal) 

Σσb
2 = jumlah varian butir 

σt
2 = varian total 

 Hasil perhitungan analisis reliabilitas menggunakan rumus di atas 

didapatkan koefisien reliabilitas apha variabel motivasi berprestasi sebesar 
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0,9335, koefisien reliabilitas apha variabel supervisi kepala sekolah sebesar 

0,9508, koefisien reliabilitas apha variabel kompetensi berprestasi sebesar 0,9103, 

Untuk lebih jelasnya dapat diihat seperti pada tabel berikut. 

Tabel 3.8. Ringkasan Hasil Analisis Reliabilitas Instrumen  

Variabel Koefisien Cronbach 
Alpha  Keterangan 

Motivasi Berprestasi 0,9335 Reliabel 

Supervisi Kepala 
Sekolah 

0,9508  

Kinerja guru 0,9103  

               > 0,60 

 Dari tabel di atas terlihat bahwa semua koefisien alpha lebih besar dari 

0,60 sehingga dapat dinyataan bahwa semua instrumen telah teruji 

reliabilitasnya/kehandalannya. 

 

C. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian dengan menggunakan Analisis 

Regresi dan Korelasi. Teknik analisis regresi ganda yaitu cara atau teknik khusus 

untuk mencari atau mengetahui berapa besar hubungan dari masing-masing 

variabel bebas (prediktor) terhadap variabel terikat (kriterium). Hal tersebut sesuai 

dengan tugas pokok dari analisis regresi (Sudjana, 1996: 90), sebelum sampai 

pada pemanfaatan Analisis Regresi dan Korelasi, yang perlu dilakukan adalah 

melakukan uji prasyarat.  
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Uji Prasyarat tersebut meliputi: 

a. Galat acak ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −∈=

∧

YY  berdistribusi normal dengan rata-rata no;. 

b. Model  hubungan antara X dan Y adalah linier. 

c. Memiliki variansi σb
2 yang hargnya tetap atau konstan (variansi residu 

konstan). 

d. Tiap harga X harus independen dengan harga-harga lainnya. 

e. Komponen-komponen galat tidak berkolerasi satu dengan yang lainnya (dengan 

kata lain tidak terjadi otokorelasi di dalam residu)  

 

2. Pengujian Hipotesis  

Setelah uji persyarat analisis yang meliputi uji normalitas data, uji linieritas, uji 

heterokedastisitas, dan uji multikolinieritas, selanjutnya dilakukan uji hipotesis. 

Pengujian Hipotesis dilakukan melalui model regresi: 

Model Regresi II:  Y’   = βο + β1X1 + β2X2  

Keterangan: 
Y’  = Prediksi kinerja guru 
X1 = Motivasi berprestasi 
X2 = Intensitas supervisi kepala sekolah 
βo = Konstanta 
 β1  = koefisien regresi X1 

β 2  = koefisien regresi X2 

 

 Untuk pengujian hipotesis tiga yaitu hipotesis secara simultan (bersama-

sama) X1 dan X2 terhadap Y dilakuan uji F sedangkan untuk uji pengaruh 

secara partial masing-masing variabel terhadap Y (hipotesis 1 dan 2)  

diakukukan dengan uji t. 
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a. Uji F 

Untuk menguji pengaruh secara simultan sama seluruh koefisien regresi 

terhadap variabel kinerja tenaga digunakan uji F (F test) dari hasil perhityungan 

SPSS (Statistical Product for Service Solution).  

Sedangkan rumusan hipotesis secara matematis dari model regresi di atas 

adalah sebagaio berikut: 

Ho3: β1; β 2 = 0 :  Tidak ada hubungan yang signifikan motivasi berprestasi 

dan intensitas supervisi kepala sekolah secara simultan 

terhadap kinerja guru SD Negeri di Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang 

Ha3: β1; β 2 ≠ 0 :  Ada hubungan yang signifikan motivasi berprestasi dan 

intensitas supervisi kepala sekolah secara simultan terhadap 

kinerja guru SD Negeri di Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang 

 Untuk penarikan simpulan yaitu hipotesisi nol (Ho) ditolak jika F 

hitung lebih besar dibandingkan dengan F tabel pada taraf signifikansi 5% dan 

derajat bebas (k ; n-k-1) atau signifikansi (probability) lebih kecil dari taraf 

signifikansi 0,05 (5%) atau signifikansi F lebih kecil dibandingkan dengan taraf 

signifikansi 5% (0,05). Jika hipotesis nol ditolak berarti simpulan penelitian 

adalah hipotesis alternatifnya (Ha).  
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b. Uji t 

 Untuk menguji pengaruh partial masing-masing koefisien regresi setiap 

variabel terhadap variabel kompetensi berprestasi guru digunakan uji t (t test) dari 

hasil perhitungan SPSS 

Sedangkan rumusan hipotesis secara matematis dari model regresi di atas 

adalah sebagai berikut: 

Ho1: β1 = 0 :  Tidak ada pengaruh yang signifikan motivasi berprestasi 

terhadap kinerja guru SD Negeri di Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang 

Ha2: β1 ≠ 0 :  Ada pengaruh yang signifikan motivasi berprestasi terhadap 

kinerja guru SD Negeri di Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang 

Ho2: β2 = 0 :  Tidak ada pengaruh yang signifikan intensitas supervisi 

kepala sekolah terhadap kinerja guru SD Negeri di 

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang 

Ha2: β2 ≠ 0 :  Ada pengaruh yang signifikan intensitas supervisi kepala 

sekolah terhadap kinerja guru SD Negeri di Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang 

 Penarikan simpulan yaitu hipotesis nol (Ho) ditolak jika signifikansi 

(probability) lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi (�) = 0,05 (5%) 

atau t hitung lebih besar dibandingkan dengan t tabel pada taraf signifikansi 5% 

dan derajat bebas (db) = n-2. Jika hipotesis nol ditolak maka simpulan penelitian 

adalah hipotesis alternatifnya (Ha).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

  Penelitian ini dilakukan terhadap 140 orang guru Sekolah Dasar Negeri 

(SDN) se Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Data diungkap meliputi 

motivasi berprestasi guru, supervisi kepala sekolah, dan kompetensi berprestasi 

guru. Pengambilan data menggunakan angket yang telah teruji validitas dan 

reliabilitasnya. 

 

A. Deskripsi Data 

  Berdasarkan data yang diperoleh dideskripsikan sebagai berikut. 

1. Motivasi Berprestasi Guru  

  Variabel motivasi berprestasi guru diungkap dengan 30 butir item 

pernyataan daan didapat skor 61 s.d. 109, sehingga mempunyai rentangan skor 

sebesar 48. Nilai rata-rata hitung (mean) sebesar 82,86 dan simpangan baku 

sebesar 11,25. Hasil perhitungan selengkapnya dapat diperiksa pada lampiran.  

  Selanjutnya data dibuat ke dalam 5 (lima) kategori dari rentang skor ideal 

30 s.d. 120. Secara umum motivasi berbrestasi guru SD di Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang adalah berkisar pada ketegori baik dan cukup baik. Untuk 

lebih jelasnya persentase data pada setiap kategori dapat disajikan seperti pada 

tabel 4.1. sebagai berikut. 
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Tabel 4.1. Persentase kategori motivasi berprestasi di SD Negeri Kecamatan 
Sumowono Kabupaten Semarang. 

No Kelas Interval Skor Kategori Frekuensi Presentase 

1 103-120  Sangat baik 9 6,4 

2 85-102  Baik 57 40,7  

3 67-84  Cukup baik 66 47,1  

4 49-66  Kurang baik 8  5,7  

5 30-48  Tidak baik 0  0,0  

 Jumlah  140 100,00 
 

  Dari tabel 4.1. di atas dapat dilihat bahwa persentase terbanyak pada 

kategori cukup baik yaitu dengan rentangan 67-84 sebanyak 66 (47,1%), yang 

masuk pada kategori sangat baik sebanyak 6,4%, yang baik sebanyak 40,7%, 

namun demikian masih ada yang memiliki motivasi berprestasi kurang baik 

sebanyak 5,7%.  

  Untuk lebih memberikan gambaran yang lebih jelas diskripsi skor data 

motivasi berprestasi guru SDN di Kecamatan Sumowono adalah seperti pada 

gambar berikut. 

 

Gambar 4.1 Persentase kategori motivasi berprestasi guru di SD Negeri se- 
Kecamatan Sumowono kabupaten Semarang 



70 
 

 

 Gambar 4.1 menunjukkan bahwa motivasi berprestasi guru di SD Negeri se- 

Kecamatan Sumowono kabupaten Semarang persentase terbesar pada ketegori 

baik can cukup baik masing-masing 40,7% dan 47,1%. Dengan demikian bahwa 

motivasi beprestasi di  SD Negeri se- Kecamatan Sumowono kabupaten Semarang 

adalah cukup baik. 

 

2. Supervisi Kepala Sekolah 

 Dari hasil penelitian dengan angket sebanyak 30 butir pernyataan, didapatkan 

skor supervisi kepala sekolah SD Negeri se Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang bewrada pada rentang skor 61 s.d. 106, skor rata-rata (mean) sebesar 

82.89 dan simpangan baku sebesar 10,78. 

 Selanjutnya data dibuat ke dalam 5 (lima) kategori dari rentang skor ideal 30 

s.d. 120. Dari hasil perhitungan didapatan bahwa secara umum supervisi kepala 

sekolah SD Negeri di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang adalah 

berkisar pada kategori baik dan cukup baik, hal ini dapat dilihat pada tabel 

4.2.berikut. 

Tabel 4.2. Persentase kategori supervisi kepala sekolah di SD Negeri Kecamatan 
Sumowono Kabupaten Semarang. 

No Kelas Interval Skor Kategori Frekuensi Presentase 

1 103-120  Sangat baik 7 6,0 

2 85-102  Baik 60 42,1  

3 67-84  Cukup baik 66 47,1  

4 49-66  Kurang baik 7  5,0  
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No Kelas Interval Skor Kategori Frekuensi Presentase 

5 30-48  Tidak baik 0  0,0  

 Jumlah  140 100,00 

 Dari tabel 4.2. di atas dapat dilihat bahwa bahwa frekuensi terbanyak pada 

kategori cukup baik dengan rentangan skor 67-84 sebanyak 66 guru (47,1 %), 

yang berada pada kategori baik sebanyak 42,1%, yang sangat baik sebanyak 5%, 

namun ad yang kurang baik sebanyak 5%. 

 Untuk lebih memberikan gambaran yang lebih jelas diskripsi skor data 

supervisi kepala sekolah pada SDN di Kecamatan Sumowono adalah seperti pada 

gambar berikut. 

 

Gambar 4.2 Persentase kategori supervisi kepala sekolah  di SD Negeri se- 
Kecamatan Sumowono kabupaten Semarang 

 

  Gambar 4.2 menunjukkan bahwa supervisi kepala sekolah di SD Negeri 

se- Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang persentase terbanyak adalah 

pada kategori baik dan cukup baik, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
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supervisi kepala sekolah di SD Negeri se-Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang adalah cukup baik dengan persentae 47,1% dan 42,1%. 

 

 

3. Kompetensi Guru 

 Kompetensi guru berdasarkan penilaian guru melaui angket serbanyak 30 

butir pernyataan didapat rentang skor skor 64 s.d. 107, nilai rata-rata (mean) 

sebesar 83,66 dan simpangan baku sebesar 10,74. 

 Selanjutnya data dibuat ke dalam 5 (lima) kategori dari rentang skor ideal 30 

s.d. 120. Dari hasil perhitungan didapatan bahwa secara umum kompetensi 

berprestasio guru SD Negeri di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang 

adalah berkisar pada kategori baik dan cukup baik, hal ini dapat dilihat pada tabel 

4.3. sebagai berikut. 

Tabel 4.3. Distribusi frekuensi skor Kompetensi berprestasi guru SD Negeri 
Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. 

No Kelas Interval Skor Kategori Frekuensi Presentase 

1 103-120  Sangat baik 12 8,6 

2 85-102  Baik 55 39,3  

3 67-84  Cukup baik 70 50,0  

4 49-66  Kurang baik 3  2,1 

5 30-48  Tidak baik 0  0,0  

 Jumlah  140 100,00 
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 Dari tabel 4.3. di atas dapat dilihat bahwa bahwa frekuensi terbanyak pada 

kategori cukup baik dengan rentangan skor 67-84 yaitu sebanyak 70 (50,0 %), 

yang berada pada kategori baik sebanyak 39,3%, yang sangat baik sebanyak 8,6%, 

namun ada yang kurang baik sebanyak 2,1%. 

 Untuk lebih memberikan gambaran yang lebih jelas diskripsi skor data 

kompetensi berprestasi guru SDN di Kecamatan Sumowono adalah seperti pada 

gambar berikut. 

 

Gambar 4.3 Persentase kompetensi guru di SD Negeri se- Kecamatan Sumowono 
kabupaten Semarang 

 

 Gambar 4.3 menunjukkan bahwa kompetensi berprestasi guru SD Negeri se- 

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang persentase terbesar adalah pada 

kategori baik dan cukup baik (50,0% dan 39,3%), dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi berprestasi guru SD Negeri se-Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang adalah cukup baik. 
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B. Pengujian Persyaratan Analisis 

 Penelitian yang menggunakan analisis inferensial atau statistic parametric 

perlu dilakukan pengujian terhadap data yang akan dianalisis. Analisis data dalam 

peelitian ini  menggunakan rumus korelasi parsial dan regresi ganda maka harus 

memenuhi beberapa persyaratan yaitu (1) normalitas, (2)  linearitas, (3) 

homogenitas dan (4) multikolinieritas. Sedangkan persyaratan lainnya yang 

berupa penarikan sample secara representative telah dipenuhi sebelum 

pegumpulan data dilakukan. 

1. Uji Normalitas 

 Pengujian normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang 

diteliti, yaitu motivasi berprestasi, variabel supervisi kepala sekolah, dan varibel 

kompetensi guru penyebarannya berdistribusi normal. Pengujian normalitas 

sebaran data masing-masing variabel dilakukan dengan menggunakan 

Kolmologorov-Smintov Test yang dihitung dengan bantuan perangkat lunak 

komputer SPSS versi 11,5. Pengujian normalitas dilakukan pada residual regresi 

Y atas X1, regresi Y atas X2, dan Y atas X1 dan X2. Hasil perhitungan data 

masing-masing tertera pada tabel 4.4., sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas  Data 

Residual Regresi Kolmologorov-
Smirnov Z Sig Kesimpulan 

Y atas X1 0,834 0,490 Normal 

Y atas X2 1,155 0,164 Normal 

Y atas X1 dan X2 0,901 0,391 Normal 
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 Dari hasil uji normalitas bahwa signifikansi K-S z semuanya lebih tinggi 

dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% (0,05), hal ini berarti bahwa 

penyimpangan sebaran data dari kurva normal tidak signifikan sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sebaran data berdistribusi normal. 

 

3. Uji Linieritas 

1) Hubungan Motivasi Berprestasi Guru dan Kompetensi Berprestasi (X1–

Y) 

Hasil analisis regresi sederhana X1 terhadap Y didapatkan koefisien 

korelasi sebesar 0,969 dengan persamaan regresi: Y’ = 6,991 + 0,925 X1 dengan 

didapatkan nilai F regresi sebesar 2159,234 dan signifikansinya 0,000. Hasil 

tersebut dapat digambarkan dengan grafik hubungan linier X1 terhadap Y seperti 

pada gambar berikut ini. 
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Gambar 4.4. Grafik hubungan motivasi dan kompetensi berprestasi guru 

Untuk pengujian linieritas digunakan (uji deviasi from linierity) 

penyimpangan data dari garis liniernya dengan hasil seperti pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.5. Uji Linieritas X1 terhadap Y 

ANOVA Table

15530,548 46 337,621 63,690 ,000
15060,972 1 15061 2841,144 ,000

469,575 45 10,435 1,197 ,131

492,995 93 5,301
16023,543 139

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Kompetensi *
Motivasi

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

 
 

Dari tabel tersebut didapatkan nilai Fdeviasi from linierity (F tuna cocok) 

sebesar 1,197 dengan signifikansinya sebesar 0,131. Angka tersebut menunjukkan 

bahwa penyimpangan data dari garis liniernya tidak signifikan karena 0,131 > 

0,05, hal ini menunjukkan bahwa hubungan X1 terhadap Y telah memenuhi 

asumsi linieritas. 

 

2) Hubungan Supervisi Kepala Sekolah dan Kompetensi Berpretasi Guru 

(X2–Y) 

Hasil analisis regresi sederhana hubungan X2 terhadap Y didapatkan 

koefisien korelasi sebesar 0,962 dengan persamaan regresi: Y’ = 4,199 + 0,959 X2 

dengan didapatkan nilai F regresi sebesar 17424,772 dan signifikansinya 0,000. 

Hasil tersebut dapat digambarkan dengan grafik hubungan linier X2 terhadap Y 

seperti pada gambar berikut ini. 
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Gambar 4.5. Grafik hubungan Supervisi Kepala Sekolah dan Kompetensi 

Berprestasi Guru SD 

Untuk pengujian linieritas digunakan (uji deviasi from linierity) 

penyimpangan data dari garis liniernya dengan hasil seperti pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.6. Uji Linieritas X2 terhadap Y 

ANOVA Table

15337,030 41 374,074 53,399 ,000
14836,469 1 14836 2117,913 ,000

500,561 40 12,514 1,186 ,109

686,513 98 7,005
16023,543 139

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Kompetensi *
Supervisi

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

 
 

Dari tabel tersebut didapatkan nilai F deviasi from linierity (F tuna cocok) 

sebesar 1,186 dengan signifikansinya sebesar 0,109. Angka tersebut menunjukkan 

bahwa penyimpangan data dari garis liniernya tidak signifikan karena 0,109 > 

0,05, hal ini menunjukkan bahwa hubungan X2 terhadap Y telah memenuhi 

asumsi linieritas. 
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4. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan varian 

masing-masing variabel bebas X1, X2 terhadap variabel terikat (Y). Pengujian 

homogenitas terhadap variabel penelitian digunakan uji heterokedastisitas. 

Deteksi terhadap masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik 

sebaran nilai residual. Uji heterokedastisitas menggunakan metode grafik plot 

Regression Standarized Predicted Value dengan Regression Stutentised Residual. 

Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar gambar 4.6. berikut: 

Scatterplot

Dependent Variable: Kompetensi
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Gambar 4.7 Grafik Uji Heteroskedastisitas 
 

Berdasarkan grafik scatterplot di atas tampak bahwa sebaran data tidak 

membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi 

tidak terjadi heteroskedastisitas, dengan kata lain pada model regresi terjadi 

kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dengan 



79 
 

 

demikian dapat disimpulkan model regresi ini telah memenuhi asumsi 

heterokedastisitas, hal ini menunjukkan bahwa variasi data homogen. 

 

5. Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Ada 

tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai 

Variance Inflation Factor  (VIF). Apabila nilai VIF<10 maka dinyatakan tidak 

ada korelasi sempurna antar variabel bebas dan sebaliknya. Hasil uji 

multikolinieritas dapat dilihat tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Model 
  

Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

1 (Constant)    
  Motivasi ,158 6,311 
  Supervisi ,158 6,311 
  a  Dependent Variable: Kompetensi 

 
Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa angka tolerance dari 

variabel bebas motivasi dan supervisi mempunyai nilai tolerance kurang dari 10% 

dan  nilai Variance Inflantion Factor (VIF) tidak lebih 10. Dengan demikian 

dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas antar 

variabel bebas budaya organisasi sekolah dan kompensasi.  

• Hasil Analisis Regresi Ganda 

Hasil analisis regresi berganda (Multiple Regressioan) didapatkan 

koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,987 dengan koefisien determinasinya 
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(R2) sebesar 0,973 atau 97,3%. Nilai F regresi sebesar 2510,494 dengan 

signifikansi sebesar 0,000. Kofisien korelasi parsialnya adalah: 

 r1y.2 (Motivasi terhadap kompetensi)  = 0,801 

 r1y.2 (supervisi terhadap kompetensi) = 0,747 

Adapun persamaan model regresi bergandanya adalah:  

Y’ = 2,377 + 0,523 X1 + 0,458 X2  

Adapun koefisien-kofisien regresinya secara partial seperti ditunjukkan 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.8. Koefisien-koefisien hasil perhitungan analisis regresi berganda 

Coefficientsa

2,377 1,165 2,040 ,043
,523 ,033 ,548 15,66 ,000 ,969 ,801 ,218 ,158 6,311
,458 ,035 ,460 13,15 ,000 ,962 ,747 ,183 ,158 6,311

(Constant)
Motivasi
Supervisi

Model
1

B
Std.
Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.
Zero-
order

Par
tial Part

Correlations

Toler
ance VIF

Collinearity
Statistics

Dependent Variable: Kompetensia. 
 

 Dari tabel di atas terlihat bahwa koefisien korelasi product moment (Zero-

order correlation) motivasi berprestasi guru dan supervisi kepala sekolah terhadap 

kompetensi berprestasi guru masing-masing sebesar 0,969 dan 0,962, sementara 

itu koefisien korelasi parsialnya (partial correlation) adalah masing-masing 0,801 

dan 0,747. Nampak bahwa koefisien korelasi supervisi kepala sekolah terhadap 

kompetensi berpresdtasi guru lebih tinggi dibandingkan dengan variabel motivasi 

berprestasi guru terhadap kompetensi berprestasi guru SD Negeri se Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang. Secara simpel hasil analisis regresi ganda dapat 

digambarkan seperti pada gambar berikut ini. 
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Persamaan regresi: Y’ = 2,377 + 0,523 X1 + 0,458 X2  

Gambar 4.8. Model hubungan antar variabel hasil penelitian 

• Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis 1 dan 2 dilakukan dengan uji t dari analisis regresi 

linier ganda dua ubahan (prediktor) dan korelasi parsialnya, hipotesis 3 

menggunakan uji F uji kebermaknaan regresi linier ganda dua ubahan. Untuk 

mengetahui secara lengkap hasil perhitungan korelasi parsial dapat diperiksa pada 

lampiran. Sedangkan untuk mengetahui secar alengkap hasil perhitungan korelasi 

ganda dan regresi ganda dengan dua ubahan dapat diperiksa pada lampiran. 

 

1. Pengaruh Secara Simultan Motivasi Berprestasi dan Supervisi Kepala 

Sekolah terhadap Kompetensi Berprestasi Guru SD Negeri di Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang 

Pengaruh secara simultan (bersama-sama) motivasi berprestasi dan 

supervisi Kepala Sekolah terhadap kompetensi berprestasi guru SD Negeri di 

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang yang diuji melalui model regresi 

linier berganda dengan persamaan regresi Y’ = 2,388 + 0,489 X1 + 0,492 X2, 

Motivasi Berprestasi Guru 
(X1) 

Supervisi Kepala Sekolah 
(X2) 

Kompetensi 
Berprestasi Guru 

(Y) 

r2y.1 = 0,747 

r1y.2 = 0,801 

Ry.12 = 0,987 
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adapun hipotesis nolnya adalah: Ho: b1, b2 = 0 atau tidak ada pengaruh yang 

signifikan motivasi berprestasi (X1) dan supervisi Kepala Sekolah (X2) terhadap 

kompetensi berprestasi guru (Y) di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.  

Tabel 4.9. ANOVA Regresi untuk pengujian hipotesisi secara simultan 

ANOVAb

15597,946 2 7798,973 2510,494 ,000a

425,597 137 3,107
16023,543 139

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Supervisi, Motivasia. 

Dependent Variable: Kompetensib. 
 

Dari tabel 4.9. di atas didapatkan nilai Freg sebesar 2510,494 dan 

signifinasinya (probability) =0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa Ho secara 

simultan ditolak karena signifikansinya kurang dari taraf signifikansi α=0,05 

(0,000< 0,05) atau F hitung lebih besar dibandingkan dengan F tabel pada derajat 

bebas (2; 137) dan signifikansi 5% adalah 3,05. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

kurva berikut ini. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.9. Kurva F untuk pengujian hipotesis secara simultan 

0 3,05 

Daerah 
penerimaan Ho 

Daerah 
Penolakan Ho 

(α=5%) 

2510,494 
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 Telihat dari gambar tersebut bahwa nilai F regresi hasil perhitungan berada 

di daerah penolakan Ho. Dengan ditolaknya Ho maka hipotesis alternatif (Ha) 

dalam penelitian ini diterima, yaitu (Ha: b1 dan b2 ≠ 0) atau ada pengaruh yang 

signifikan secara simultan motivasi berprestasi guru  dan supervisi kepala sekolah 

terhadap kompetensi berprestasi guru SD Negeri di Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang dengan koefisien determinasinya sebesar 97,3%. Hal ini 

menunjukkan bahwa tinggi rendahnya motivasi dan baik tidaknya kualitas 

supervisi kepala sekolah dapat menentukan tinggi rendahnya kompetensi 

berprestasi guru. Semakin tinggi motivasi berprestasi dan semakin baik kualitas 

supervisi kepala sekolah akan meningkatkan kompetensi guru dan sebaliknya 

rendahnya motivasi dan rendahnya kualitas supervisi kepala sekolah dapat 

menurunkan kompetensi guru. 

 

2. Pengaruh Secara Parsial 

a. Pengaruh Motivasi Berprestasi terhadap Kompetensi Berprestasi Guru 

SD Negeri di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang 

Koefisien koelasi partial motivasi berprestasi guru terhadap kompetensi 

berprestasi guru didapatkan sebesar 0,801 dengan koefisien regresi sebesar 0,523 

nilai t sebesar 15,66 dan signifikansinya (probability ‘p’) sebesar 0,000, hasil 

tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol (b1=0) ditolak karena signifikansi t (p) 

kurang dari taraf signifikansi α=0,05 atau nilai t lebih tinggi dibandingkikan 

dengan t tabel pada taraf signifikansi 5% dan derajat bebas 138 yaitu sebesar 1,65 
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(15,66 > 1,65). Untuk lebih jelasnya lihat kurva t sebagai kurva pengujian 

hipotesis secara parsial seperti gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10. Kurva t pengujian hipotesis pengaruh motiavasi terhadap 

kompetensi  

Dari gambar 4.10 di atas dapat di lihat bahwa t hasil perhitungan berada di 

daerah penolakan Ho, dengan demikian bahwa hipotesis alternatif diterima yang 

berarti ada pengaruh yang signifikan motivasi berprestasi guru terhadap 

kompetensi berpreetasi guru SD Negeri di Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang dengan koefisien korelasi partial sebesar 0,801 atau koefisien 

determinasi parsialnya sebesar 64,16%. 

 

b. Pengaruh Supervisai Kepala Sekolah terhadap Kompetensi Berprestasi 

Guru SD Negeri di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang 

Koefisien koelasi partial supervisi kepala sekolah terhadap kompetensi 

berprestasi guru didapatkan sebesar 0,747 dengan koefisien regresi sebesar 0,458, 

nilai t sebesar 13,15 dan signifikansinya (probability ‘p’) sebesar 0,000, hasil 

0 
ttabel=1,65 

Daerah 
penerimaan Ho Daerah 

Penolakan Ho 
(α=5%) 

15,66 
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tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol (b1=0) ditolak karena signifikansi t (p) 

kurang dari taraf signifikansi α=0,05 atau nilai t lebih tinggi dibandingkikan 

dengan t tabel pada taraf signifikansi 5% dan derajat bebas 138 yaitu sebesar 1,65 

(13,15 > 1,65). Untuk lebih jelasnya lihat kurva t sebagai kurva pengujian 

hipotesis secara parsial seperti gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11. Kurva t pengujian hipotesis pengaruh motiavasi terhadap 

kompetensi  

Dari gambar 4.11 di atas dapat dilihat bahwa t hasil perhitungan berada di 

daerah penolakan Ho, dengan demikian bahwa hipotesis alternatif diterima yang 

berarti ada pengaruh yang signifikan supervisi kepala sekolah terhadap 

kompetensi berpreetasi guru SD Negeri di Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang dengan koefisien korelasi partial sebesar 0,747 atau koefisien 

determinasi parsialnya sebesar 55,801%. 

 

0 
ttabel=1,65 

Daerah 
penerimaan Ho Daerah 

Penolakan Ho 
(α=5%) 

13,15 
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• Pembahasan 

Dari analisis data diatas, diperoleh temuan-temuan yang merupakan 

jawaban atas masalah-masalah penelitian. Masalah pokok penelitian telah 

terjawab, yaitu motivasi berprestasi dan supervisi Kepala Sekolah berpengaruh 

terhadap Kompetensi Guru di SD Negeri di Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang.  

Pembahasan selanjutnya diuraikan tentang pengaruh masing-masing 

variabel bebas, yaitu Motivasi Berprestasi dan Supervisi Kepala Sekolah terhadap 

Kompetensi Guru di SD Negeri di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. 

 

• Pengaruh Motivasi Berprestasi terhadap Kompetensi Guru di SD Negeri 

di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang  

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Motivasi Berprestasi berpengaruh 

secara signifikan terhadap Kompetensi Guru. Hal ini berarti semakin baik dan 

tinggi motivasi berprestasi maka akan diikuti dengan peningkatan kompetensi 

duru di SD Negeri di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, dan 

sebaliknya jika ada penurunan motivasi akan memberikan pengaruh terhadap 

menurunnya kompetensi guru. Hasil penelitian ini senada dengan penelitiannya 

Hezberg yang dilaporkan kembali oleh Beck (1990) menemukan adanya faktor-

faktor kepuasan (satisfaction) yang biasa disebut faktor pendorong dan 

ketidakpuasan (dissatisfaction) yang biasa disebut faktor penyehat. Faktor-faktor 

kepuasan (satisfaction) dan ketidakpuasan (dissatisfaction) saling eksklusif, 

artinya kebalikan kepuasan (satisfaction) adalah tidak ada kepuasan (no 
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satisfaction) sedangkan kebalikan ketidakpuasan (dissatisfaction) adalah tidak ada 

ketidakpuasan ( no dissatisfaction). 

Hasil penelitian ini dapat dipahami karena jelas jika guru-guru memiliki 

motivasi kerja yang baik maka mereka akan berupaya melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya kompetensi guru 

akan seiring dengan itu bahwa jika guru melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya berarti 

kompetensi guru tersebut yang adalah kompetensi terbaik yang ada dalam dirinya. 

 

• Pengaruh Supervisi kepala Sekolah terhadap Kompetensi Guru di SD 

Negeri di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang 

Hasil penelitian meninjukkan terhadap pengaruh secara signifikan 

Supervisi kepala Sekolah terhadap Kompetensi Guru. Hal ini berarti semakin baik 

dan kondusif supervisi kepala sekolah maka akan diikuti dengan peningkatan 

Kompetensi Guru pada SD Negeri di Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang. 

 Hasil penelitian ini membuktikan bahwa guru sebagai individu 

yang tidak sempurna dan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain 

yang dekat dengan dirinya untuk membantunya dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya, dalam hal ini adalah kepala sekolah. Kompetensi guru 

dipengaruhi oleh keefektifan supervisi kepala sekolah yang dilakukan disekolah 

itu. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian Wiryanto (2002) menyimpulkan 

bahwa terdapat hubungan positif antara persepsi guru terhadap supervisi kepala 



88 
 

 

sekolah dengan keefektifan mengajar guru, kadar kekuatan hubungannya sebesar 

0,85 dan kontribusi efektifnya sebesar 72,64%. 

 

• Pengaruh Motivasi Berprestasi dan Supervisi Kepala Sekolah terhadap 

Kompetensi Guru di SD Negeri di Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang 

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh secara signifikan motivasi 

berprestasi dan supervisi Kepala Sekolah terhadap kompetensi guru. Hal ini 

berarti semakin baik motivasi berprestasi dan supervisi Kepala Sekolah maka 

semakin tinggi pula kompetensi guru di SD Negeri di Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang, serta sebaliknya jika ada penurunan motivasi berprestasi 

dan supervisi kepala sekolah akan menurunkan kompetensi berprestasi guru. Hal 

ini dapat dipahami karena motivasi berprestasi adalah faktor internal guru 

(intrinsik) yang dapat memberikan energi untuk mendorong guru dalam 

meningkatkan prestasi kerjanya, tinggi rendahnya motivasi akan menentukan 

tinggi rendahnya daya dorong dari dalam diri seorang guru untuk berprestasi. Di 

samping itu supervisi kepala sekolah merupakan faktor ekstrinsik yang dapat 

mempewngaruhi guru untuk melakukan aktivitas kerjanya. Jika supervisi 

diberikan kepada guru sercara intensif guru akan dapat mengatasi berbagai 

kesulitan-kesulitan yang dihadapinya dalam melakukan tugas dantanggung 

jawabnya, semakin intensif supervisi dilakukan maka kompetensi berprestasi guru 

akan semakin baik pula.  
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Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kemampuan kerja seorang guru 

dapat ditingkatkan jika ada faktor-faktor yang mempengaruhi, baik faktor interen 

maupun faktor eksteren dari seorang guru. Sehubungan hal ini ada teori 

pengharapan (Expectancy teory) dikemukakan oleh Vroom yang dikutip oleh 

Beck (1990: 245) menyatakan bahwa “kekuatan yang memotivasi seseorang untuk 

bekerja giat dalam mengerjakan tugasnya tergantung dari hubungan timbal balik 

antara apa yang diinginkan dan dibutuhkan dari hasil pekerjaan tersebut”. 

Selain itu hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Biehler & Snowman 

(1976) yang menyebutkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi guru gita 

dalam bekerja dan seringkali dijumpai bahwa guru yang giat bekerja dan tinggi 

motivasinya untuk berprestasi tiba-tiba tidak bersemangat sama sekali untuk 

melakukan sesuatu karena ditinggal mati suami atau istrinya (kebutuhan untuk 

dicintai tidak  ini akan membuat kepala sekolah mengerti mengapa: 

e) Guru yang lapar, sakit atau mempunyai kondisi fisik tidak baik tidak 

mempunyai motivasi untuk bekerja. 

f) Guru akan lebih senang bekerja di dalam suasana yang nyaman dan 

menyenangkan. 

g) Guru yang merasa disenangi, diterima oleh teman sejawat atau dikagumi akan 

lebih berminat untuk bekerja dibanding dengan mereka yang terabaikan atau 

dikucilkan oleh teman sejawatnya. 

h) Keinginan guru untuk mengetahui dan memahami sesuatu tidak selalu sama. 

 



 

90 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

• Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

E. Motivasi Berprestasi di SD Negeri di Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang secara keseluruhan dalam kategori cukup baik. Frekuensi terbanya 

pada kategori cukup dan baik. 

F. Supervisi Kepala Sekolah di SD Negeri di Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang secara keseluruhan dalam kategori baik. Frekuensi terbanyak 

terdapat pada kategori cukup dan baik. 

G. Kompetensi Guru di SD Negeri di Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang secara keseluruhan dalam kategori cukup tinggi. Frekuensi 

terbanyak pada ketegori cukup baik. 

H. Terdapat pengaruh yang signifikan motivasi berprestasi terhadap kompetensi 

guru SD Negeri di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. 

I. Terdapat pengaruh yang signifikan supervisi Kepala Sekolah terhadap 

kompetensi guru SD Negeri di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. 

J. Terdapat pengaruh secara simultan (bersama) motivasi berprestasi dan 

supervisi Kepala Sekolah terhadap kompetensi guru SD Negeri di Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang. 

 



 

 

91

• Saran-saran  

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian, dikemukakan 

beberapa saran sebagai berikut. 

b. Motivasi berprestasi guru perlu ditingkatkan karena merpuakan salah satu 

faktor penentu peningkatan kompetensi guru. 

c. Supervisi kepala Sekolah perlu ditingkatkan terutama pada aspek kedisiplinan, 

komitmen pada tugas, semangat persaingan untuk berprestasi dan kerjasama 

antar personel sekolah sehingga Kompetensi Guru semakin baik. 

d. Temuan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Dinas 

Pendidikan Kabupaten Semarang dalam pengambilan kebijakan dan 

pembinaan di SD Negeri yang berkaitan dengan Motivasi Berprestasi ataupun 

Kompetensi Guru. 

e. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penelitian 

sejenis dengan pendekatan kualitatif atau riset pengembangan, sehingga dapat 

diungkap lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan Supervisi kepala 

Sekolah, dengan melibatkan variabel lain yang diduga berpengaruh pada 

Kompetensi Guru. 
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Lampiran 
 

INSTRUMEN PENELITIAN 
 

Tabel Spesifikasi 1: Quesioner Supervisi Kepala Sekolah 
 

No Aspek Indikator No soal 
1. Merencanakan Pengelolaan 

Kegiatan Belajar – Mengajar 
1. Merumuskan TPK  
2. Menentukan Metode Mengajar  
3. Menentukan Langkah-Langkah 

Mengajar 
4. Menentukan Cara-Cara Memotivasi 

Murid  

1 
2 
3 
4 

2 b. Merencanakan 
Pengorganisasian Bahan 
Pengajaran  

 

1. Berpedoman Pada Bahan 
Pengajaran Yang Tercantum 
Dalam Kurikulum 

2. Memilih Dengan Tepat Bahan 
Pengajaran Bidang Studi Sesuai 
Dengan Karakteristik Murid  

3. Menyusun Bahan Pengajaran 
Sesuai Dengan Taraf Berpikir 
Peserta Didik 

5 
 
6 
 
 
7 
 

3 c. Merencanakan Pengelolaan 
Kelas  

 

1. Mengatur Tempat Duduk Sesuai 
Dengan Strategi Yang Digunakan 

2. Menentukan Alokasi Penggunaan 
Waktu Belajar-Mengajar  

3. Menentukan Cara Mengorganisasi 
Murid Agar Terlibat Secara Aktif 
Dalam Kegiatan Belajar-Mengajar 

8 
 
9 
 
10 
 
 

4 d. Merencanakan Penggunaan 
Alat dan Metode 
Pengajaran  

 

1. Menentukan Pengembangan Alat 
Pengajaran  

2. Menentukan Media Pengajaran  
3. Menentukan Sumber Pengajaran  

11 
 
12 
13 

 e. Merencanakan Penilaian 
Prestasi Siswa Untuk 
Kepentingan Pengajaran  

1. Menentukan Bermacam-macam 
Bentuk dan Prosedur Penilaian  

2. Membuat Alat Penilaian Hasil 
Belajar  

14 
 
15 

5 a. Memulai Pelajaran  
 

1. Menyampaikan Bahan Pengait 
atau Bahan Apersepsi  

2. Memotivasi Siswa Untuk 
Melibatkan Diri Dalam Kegitan 
Belajar-Mengajar  

16 

6 b. Mengelola Kegiatan Inti  
 

1. Menyampaikan Bahan  
2. Memberi Contoh  
3. Menggunakan Alat/Media 

Pengajaran  
4. Memberi Kesempatan Kepada 

Siswa Untuk Terlibat Secara Aktif  
5. Memberi Penguatan  

17 
18 
19 
20 
 
21 

7 c. Mengorganisaikan waktu, 
Siswa, dan Fasilitas Belajar  

 

1. Mengatur Penggunaan waktu  
2. Mengorganisasikan Murid  
3. Mengatur dan Memanfaatkan 

Fasilitas Belajar  

22 
23 
24 
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8 d. Melaksanakan Penilaian 
Proses dan Hasil Belajar  

1.  Melaksanakan Penilaian Selama 
Proses Belajar Mengajar 
Berlangsung  

25,26,27,28 
 

9 e. Mengakhiri Pelajaran  
 

1. Menyimpulkan Pelajaran  
2. Memberi Tindak Lanjut 

29 
30 

 
 
 
 

Tabel Spesifikasi 2: Quesioner Kompetensi Guru 

 
No Aspek Indikator No soal 

1. Merencanakan Pengelolaan Kegiatan 
Belajar – Mengajar 

1. Merumuskan TPK  
2. Menentukan Metode Mengajar  
3. Menentukan Langkah-Langkah Mengajar 
4. Menentukan Cara-Cara Memotivasi Murid  

1 
2 
3 
4 

2 Merencanakan Pengorganisasian 

Bahan Pengajaran  

 

1. Berpedoman Pada Bahan Pengajaran Yang 
Tercantum Dalam Kurikulum 

2. Memilih Dengan Tepat Bahan Pengajaran 
Bidang Studi Sesuai Dengan Karakteristik 
Murid  

3. Menyusun Bahan Pengajaran Sesuai Dengan 
Taraf Berpikir Peserta Didik 

5 
 
6 
 
 
7 
 

3 Merencanakan Pengelolaan Kelas  

 

1. Mengatur Tempat Duduk Sesuai Dengan 
Strategi Yang Digunakan 

2. Menentukan Alokasi Penggunaan Waktu 
Belajar-Mengajar  

3. Menentukan Cara Mengorganisasi Murid Agar 
Terlibat Secara Aktif Dalam Kegiatan Belajar-
Mengajar 

8 
 
9 
 
10 
 

4 Merencanakan Penggunaan Alat dan 

Metode Pengajaran  

 

1. Menentukan Pengembangan Alat Pengajaran  
2. Menentukan Media Pengajaran  
3. Menentukan Sumber Pengajaran  

11 
12 
13 

5 Merencanakan Penilaian Prestasi 

Siswa Untuk Kepentingan 

Pengajaran  

1. Menentukan Bermacam-macam Bentuk dan 
Prosedur Penilaian  

2. Membuat Alat Penilaian Hasil Belajar  

14 
 
15 

6 Memulai Pelajaran  
 

1. Menyampaikan Bahan Pengait atau Bahan 
Apersepsi  

2. Memotivasi Siswa Untuk Melibatkan Diri 
Dalam Kegitan Belajar-Mengajar  
 

16 

6 Mengelola Kegiatan Inti  
 

1. Menyampaikan Bahan  
2. Memberi Contoh  
3. Menggunakan Alat/Media Pengajaran  
4. Memberi Kesempatan Kepada Siswa Untuk 

Terlibat Secara Aktif  
5. Memberi Penguatan  

17 
18 
19 
20 
 
21 
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7 Mengorganisaikan waktu, Siswa, dan 

Fasilitas Belajar  

 

1. Mengatur Penggunaan waktu  
2. Mengorganisasikan Murid  
3. Mengatur dan Memanfaatkan Fasilitas Belajar  

22 
23 
24 

8 Melaksanakan Penilaian Proses dan 

Hasil Belajar  

Melaksanakan Penilaian Selama Proses Belajar 
Mengajar Berlangsung  

25,26,2
7,28 

9 Mengakhiri Pelajaran  
 

1. Menyimpulkan Pelajaran  
2. Memberi Tindak Lanjut 

29 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel Spesifikasi 3: Quesioner Motivasi Berprestasi 

 
No Aspek Indikator No soal 
1 1. Membantu 

Mengembangkan Sikap 
Positif pada Diri Siswa  

 

1. Membantu Siswa Untuk Menyadari 
Kelebihan dan Kelemaham Diri 
Sendiri  

2. Mendorong Siswa Menumbuhkan 
Kepercayaan Kepada Diri Sendiri  

3. Membentuk ,Mengungkapkan 
Pikiran dan Perasaan Siswa  

1,2 
 
2,4 
 
5,6 
 

2 4. Menunjukkan Kegairahan 
dan Kesungguhan dalam 
Mengajar  

1. Menunjukkan Kegairahan dalam 
Mengajar  

2. Memberikan Kesan Kepada Siswa 
Bahwa Ia Menguasai Apa Yang 
diajarkan 

3. Memberikan Tuntutan Agar Interkasi 
Antar Siswa dan Antara Siswa dan 
Guru Terpelihara Baik  

4. Menangani Perilaku Siswa Yang Tidak 
Diinginkan 

7,8 
9,10 
 
11,12 
 
 
13,14 

 

3 5. Suka bekerja keras 1. mengatur waktu kerja 
2. mementingkan pekerjaan di sekolah 
3. mengerjakan tugas sebagai guru 

15,16 
17,18 
19,20 

4 6. harapan untuk sukses 1. berambisi 
2. memiliki kemauan keras 
3. berprestasi 

20,21 
22,23 
24,25 

6 7. keinginan memperoleh nilai 
yang tinggi 

1. memperoleh hasil yang memuaskan 
2. selalu berkeinginan kuat memperoleh 

hasil maksimal 
3. mengutamakan proses dan hasil kerja 

26,27 
28,29 
 
30 
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Motivasi Berprestasi 

 

A. Berkenaan dengan hal-hal berikut ini sejauh mana Bapak / Ibu berusaha 
mewujudkannya.  

Bubuhkan tanda check (V) pada kolom : 

 4 : Jika sangat kuat. 
 3 : Jika cukup kuat.  
 2 : Jika pernah mencoba melakukan. 
 1 : Jika tidak/belum pernah berusaha. 
 

 
No Daftar pernyataan Pilihan 

1 2 3 4 
1 Saya telah berusaha membantu siswa menyadari kelebihan dan 

kelemahannya 
    

2 Saya selama ini telah membantu siswa mencapai keinginan yang 
diharapkan  

    

3 Saya telah selama ini telah mendorong diri siswa memiliki 
kepercayaan diri  

    

4 Saya telah memotivasi murid untuk mempelajari bahan yang telah 
diajarkan untuk mencapai kecakapan hidup 

    

5 Saya telah memberikan keleluasaan siswa untuk mengungkapkan 
keluhannya dalam pemeblajaran   

    

6 Saya merasa telah menjawab semua pertanyaan murid dalam 
pembelajaran yang memberikan kepuasaan pada murid  

    

7 Saya memiliki semangat mengajar ketika mengajar di depan kelas     
8 Saya berusaha memasuki ruang kelas ketika akan mengajar agar 

tepat waktu  
    

9 Saya telah menguasai bahan pengajaran ketika akan mengajar di 
depan kelas  

    

10 Saya merasa yakin bahwa siswa akan puas dengan bahan pelajaran 
yang telah anda sampaikan  

    

11 Saya sering membentak murid yang tidak memperhatikan 
pelajaran  

    

12 Saya sering memarahi murid ketika dalam mengikuti pelajaran 
ramai  

    

13 Saya sering menegur siswa yang datang terlambat ke sekolah      
14 Saya telah melakukan berbagai cara untuk menangani murid yang 

tidak tuntas belajarnya  
    

15 Saya selalu mengisi jurnal kelas ketika akan memulai pembelajran 
di depan kelas  

    

16 Saya memiliki jurnal kegiatan harian pribadi     
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17 Saya  tetap masuk ke sekolah walaupun anak anda sedang sakit     
18 Saya akan pulang lebih awal ketika banyak siswa yang tidak 

masuk sekolah 
    

19 Saya selalu memasukkan nilai dalam daftar nilai setiap melakukan 
ulangan 

    

20 Saya selalu membuat rencana pembelajaran setiap akan mengajar 
di depan siswa  

    

21 Saya berkeinginan kuat untuk menjadi kepala sekolah     
22 Saya berkeinginan untuk mengajar di kelas yang lebih tinggi dari 

sekarang 
    

23 Saya berusaha memberikan tambahan belajar apabila ada siswa 
yang tidak tuntas belajarnya 

    

24 Saya berusaha membina siswa yang memiliki penyimpangan 
perilaku 

    

25 Saya akan mengikuti lomba guru teladan setiap diberi kesempatan     
26 Saya merasa bangga apabila ada siswa yang memperoleh nilai 

tinggi 
    

27 Saya akan berusah terus memperbaiki kinerja saya     
28 Saya  malas untuk mempersiapkan adiministrasi pelajaran     
29 Saya bosan setiap akan mengajar di depan siswa     
30 Saya merasa keberatan hatrus memasukkan nilai ke raport     

 

 

Intesitas Supervisi Kepala Sekolah 

B. Menurut pengamatan Bapak/ Ibu, bagaimana Kepala Sekolah 
melaksanakan hal berikut ini. 
Bubuhkan tanda check ( V) pada kolom: 
4: jika selalu 
3: jika cukup sering 
2: jika pernah 
1: jika tidak pernah 

 

 

No Daftar Pertanyaan Pilihan 
1 2 3 4

1. Mengawasi guru dalam mengajar.     
2. Membantu guru dalam mengembangkan profesional mengajar guru.     
3. Memotivasi guru dalam mengajar.     
4. Membantu guru yang menemui kesulitan dalam mengajar.     
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5. Menasehati guru berdasarkan fakta yang sebenarnya guru tersebut 
melakukan kesalahan. 

    

6. Berkomunikasi dengan warga sekolah.     
7. Bekerjasama dengan guru dalam mengatasi permasalahan di 

sekolah. 
    

8. Melakukan supervisi kunjungan kelas.     
9. Berdiskusi dengan guru untuk memecahkan masalah pelajaran.     
10. Mengajak guru melakukan studi banding ke sekolah lain.     
11. Setelah melakukan supervisi kunjungan kelas, memberitahukan 

hasilnya kepada  guru yang bersangkutan. 
    

12. Setelah melakukan supervisi kunjungan kelas, memberitahukan 
kelebihan dan kekuranganguru dalam mengajar. 

    

13. Memberikan nasehat kepada guru setelah mengadakan supervisi 
kunjungan ke kelas. 

    

14. Membuat jadwal khusus untuk mengadakan pertemuan dengan guru.     
15. Mendiskusikan berbagai masalah pelajaran dengan guru.     
16. Melakukan rapat rutin bersama guru.     
17. Memimpin rapat rutin.     
18. Memberikan selingan humor dalam rapat. 

 
    

19. Merencanakan kunjungan / studi banding ke sekolah lain yang lebih  
maju. 

    

20. Mengemukakan tujuan diadakannya studi banding ke sekolah lain.     
21. Menentukan sendiri waktu kunjungan ke  sekolah lain.     
22. Menjad pimpinan hubungan rombongan dalam kunjungan / studi 

banding ke sekolah lain. 
    

23. Melakukan supervisi kunjungan kelas  secara teratur/rutin.     
24. Memberitahukan kepada guru sebelum melakukan kunjungan kelas.     
25. Melakukan supervisi kunjungan kelas sampai satu mata pelajaran 

selesai. 
    

26. Mengingatkan guru yang mengajar dengan seenaknya / tidak sesuai 
prosedur. 

    

27. Melakukan pengawasan terhadap guru yang mengjaar dari luar 
kelas. 

    

28. Mencarikan buku referensi untuk mengembangkan pembelajaran.     
29. Membantu guru yang menghadapi berbagai permasalahan di luar 

mengajar. 
    

30. Menyusun makalah / buletin untuk disampaikan kepada guru.     
 

 
Kinerja Guru 
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C. Berkenaan dengan apa yang harus dilakukan oleh seorang guru, sejauh 
mana bapak/ ibu telah melakukan hal-hal berikut ini. Bubuhkan tanda 
check (V) pada kolom : 

 4 : Jika tidak pernah. 
 3 : Jika pernah.  
 2 : Jika cukup sering. 
 1 : Jika selalu. 

 
No Daftar pernyataan Pilihan 

1 2 3 4 
1 Saya telah merumuskan tujuan pembelajaran dengan benar      
2 Saya belum menentukan metode mengajar dengan tepat     
3 Saya belum benar dalam menentukan langkah-langkah mengajar     
4 Saya belum memotivasi murid dengan berbagai cara      
5 Saya dalam merencanakan pembelajaran berpedoman pada bahan yang 

tercantum dalam kurikulum  
    

6 Saya belum memilih dengan tepat bahan pengajaran bidang studi 
sesuai dengan karakteristik murid  

    

7 Saya belummenyusun bahan pengajaran sesuai dengan taraf berfikir 
murid  

    

8 Saya belum mengatur tempat duduk sesuai dengan strategi yang 
digunakan  

    

9 Saya telah menentukan alokasi waktu belajar mengajar      
10 Saya telah menentukan cara mengorganisasi murid agar terlibat secara 

aktif dalam kegiatan belajar mengajar  
    

11 Saya telah menentukan pengembangan alat pengajaran      
12 Saya telah menentukan media pembelajaran      
13 Saya belum menentukan sumber pembelajaran      
14 Saya telah menentukan berbagai macam bentuk dan prosedur penilaian 

dengan tepat  
    

15 Saya telah membuat alat penilaian hasil belajar siswa     
16 Saya dalam pembelajaran jarang menyampaikan bahan pengait atau 

apersepsi  
    

17 Saya telah memotivasi siswa untuk melibatkan diri dalam kegiatan 
belajar mengajar  

    

18 Saya telah menyampaikan bahan pembelajaran dengan benar      
19 Saya dalam memberikan pelajaran dengan memberi contoh      
20 Saya dalam menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan 

alat/media pembelajaran  
    

21 Saya dalam memberikan pelajaran belum memberi kesempatan kepada 
siswa untuk terlibat secara aktif  

    

22 Saya dalam memberikan pelajaran telah memberi penguatan      
23 Saya dalam memberikan pelajaran belum mengatur penggunakan 

waktu sesuai dengan rencana pembelajaran 
    

24 Saya dalam memberikan pelajaran belum mengorganisasikan murid     
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25 Saya dalam meberikan pelajaran belum mengatur dan menggunakan 
fasilitas belajar dengan baik 

    

26 Saya dalam melaksanakan penilaian selama proses belajar mengajar 
berlangsung 

    

27 Saya belum menggunakan berbagai jenis penilaian proses selama 
pembelajaran berlangsung  

    

28 Saya telah menggunakan jenis penilaian yang tepat selama 
pembelajaran berlangsung  

    

29 Saya dalam mengakhiri pembelajaran kadang-kadang  menyimppulkan 
pembelajaran dengan siswa  

    

30 Saya dalam mengakhiri pembelajaran telah memberikan tindak lanjut      
 

 

 
 

HASIL PERHITUNGAN ANALISIS AKHIR SPSS 
 
A. DESKRIPSI DATA SETIAP VARIABEL  

Kriteria Motivasi

8 5,7 5,7 5,7
66 47,1 47,1 52,9
57 40,7 40,7 93,6

9 6,4 6,4 100,0
140 100,0 100,0

Kurang Baik
Cukup Baik
Baik
Sangat Baik
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 

Kriteria Intensitas Supervisi

7 5,0 5,0 5,0
66 47,1 47,1 52,1
60 42,9 42,9 95,0

7 5,0 5,0 100,0
140 100,0 100,0

Kurang Baik
Cukup Baik
Baik
Sangat Baik
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Kriteria Kinerja Guru

3 2,1 2,1 2,1
70 50,0 50,0 52,1
55 39,3 39,3 91,4
12 8,6 8,6 100,0

140 100,0 100,0

Kurang Baik
Cukup Baik
Baik
Sangat Baik
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
Pie Chart 

Kriteria Motivasi

6,4%

40,7%

47,1%

5,7%

Sangat Baik

Baik
Cukup Baik

Kurang Baik

 
 
 

Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik

Kriteria Intensitas Supervisi
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Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik

Kriteria Kinerja Guru

 
 
 

Statistics

140 140
0 0

82,89 83,66
82,50 83,00

85 88
10,777 10,737

116,145 115,277
,051 ,300
,205 ,205

-,701 -,699
,407 ,407

45 43
61 64

106 107
11604 11712

Valid
Missing

N

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

Intensitas
Supervisi Kinerja Guru

 
 
 
Histogram 
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Motivasi

109,4
103,3

97,2
91,1

85,0
78,9

72,8
66,7

60,6

Motivasi
Fr

eq
ue

nc
y

40

30

20

10

0

Std. Dev = 11,25  
Mean = 82,9

N = 140,00
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Intensitas Supervisi
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Mean = 82.89
Std. Dev. = 10.777
N = 140

Intensitas Supervisi

 



 

 

108

11010090807060

Kinerja Guru

14
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0
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Mean = 83.66
Std. Dev. = 10.737
N = 140

Kinerja Guru

 

 
B. ANALISIS REGRESI & UJI PERSYARATAN ANALISIS 
 
1. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja guru  

Variables Entered/Removedb

Motivasia . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kinerja Gurub. 
 

Model Summaryb

,969a ,940 ,939 2,641
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Motivasia. 

Dependent Variable: Kinerja Gurub. 
 

ANOVAb

15060,972 1 15060,972 2159,234 ,000a

962,570 138 6,975
16023,543 139

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Motivasia. 

Dependent Variable: Kinerja Gurub. 
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Coefficientsa

6,991 1,665 4,199 ,000
,925 ,020 ,969 46,468 ,000

(Constant)
Motivasi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja Gurua. 
 

Residuals Statisticsa

63,43 107,84 83,66 10,409 140
-7,409 7,414 ,000 2,632 140
-1,943 2,323 ,000 1,000 140
-2,805 2,807 ,000 ,996 140

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Kinerja Gurua. 
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Regression Standardized Residual
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Dependent Variable: Kinerja Guru

Histogram
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Dependent Variable: Kinerja Guru

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 
 
 
 
 
 
 
UJI LINIERITAS 
 
Independent:  MOTIVASI 
 
 
Dependent    Mth   Rsq  d.f.       F  Sigf      b0      b1 
Kinerjaguru  LIN  ,940   138 2159,23  ,000  6,9905   ,9252 
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Motivasi

Linear
Observed

Kinerja Guru

Footnote
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Report

Kinerja Guru

65,00 1 .
65,00 2 1,414
65,50 2 ,707
66,00 1 .
67,50 2 ,707
68,00 2 ,000
69,33 3 ,577
70,33 3 ,577
71,75 4 1,500
72,25 4 1,500
74,00 2 ,000
73,75 4 1,500
73,33 3 1,528
75,00 2 2,828
78,50 4 1,732
77,50 2 ,707
76,67 3 1,155
76,50 4 1,000
78,60 5 1,673
82,20 5 3,271
82,50 4 1,000
81,40 5 1,517
83,29 7 4,536
86,50 4 1,732
83,75 8 ,463
87,33 3 ,577
85,00 4 ,000
86,50 4 3,786
87,17 6 1,835
91,25 4 ,500
93,00 3 4,359
95,00 2 2,828
93,50 4 ,577
98,00 2 2,828
96,40 5 4,159

100,00 2 ,000
99,00 1 .

101,50 2 6,364
103,00 2 1,414
105,50 2 2,121
99,00 1 .

103,00 1 .
104,00 2 2,828
103,00 1 .
103,00 1 .
102,00 1 .
102,00 1 .
83,66 140 10,737

Motivasi
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
97
98
99
100
102
103
104
105
106
107
108
109
Total

Mean N Std. Deviation

 
ANOVA Table

15530,548 46 337,621 63,690 ,000
15060,972 1 15060,972 2841,144 ,000

469,575 45 10,435 1,168 ,131

492,995 93 5,301

16023,543 139

(Combined)
Linearity
Deviation
from Linearity

Between
Groups

Within Groups

Total

Kinerja Guru *
Motivasi

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Measures of Association

,969 ,940 ,984 ,969Kinerja Guru * Motivasi
R R Squared Eta Eta Squared

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pengaruh Intensitas Supervisi terhadap Kinerja guru  
 

Variables Entered/Removedb

Intensitas Supervisia . Enter
Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kinerja Gurub. 
 

Model Summaryb

,962a ,926 ,925 2,933
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Intensitas Supervisia. 

Dependent Variable: Kinerja Gurub. 
 

ANOVAb

14836,469 1 14836,469 1724,772 ,000a

1187,074 138 8,602
16023,543 139

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Intensitas Supervisia. 

Dependent Variable: Kinerja Gurub. 
 

Coefficientsa

4,199 1,929 2,177 ,031
,959 ,023 ,962 41,530 ,000

(Constant)
Intensitas Supervisi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja Gurua. 
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Residuals Statisticsa

62,68 105,82 83,66 10,331 140
-8,229 6,895 ,000 2,922 140
-2,031 2,145 ,000 1,000 140
-2,806 2,351 ,000 ,996 140

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Kinerja Gurua. 
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Regression Standardized Residual
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Dependent Variable: Kinerja Guru

Histogram
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Dependent Variable: Kinerja Guru

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 
 
 
 
 
UJI LINIERITAS 
 
Independent:  SUPERVSI 
 
 
  Dependent    Mth   Rsq  d.f.       F  Sigf      b0      b1 
 
  Kinerja Guru LIN  ,926   138 1724,77  ,000  4,1992   ,9586 
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110

100
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Intensitas Supervisi

Linear
Observed

Kinerja Guru

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Means 
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Report

Kinerja Guru

64,00 1 .
67,67 3 ,577
68,00 1 .
69,00 2 ,000
65,50 4 ,577
66,00 1 .
70,00 1 .
70,00 1 .
71,00 5 1,225
73,00 2 ,000
72,40 5 1,517
73,50 4 1,291
74,00 4 1,155
76,00 2 ,000
76,33 6 ,516
77,60 5 ,548
81,33 3 3,512
79,00 4 ,000
80,86 7 1,952
80,83 6 ,753
82,33 3 ,577
83,00 3 ,000
86,00 2 4,243
84,89 9 2,205
87,17 6 1,835
89,33 3 4,509
86,00 4 2,000
92,67 3 1,528
90,00 4 2,000
92,00 2 7,071
94,60 5 4,561
91,33 3 5,774
98,00 1 .
91,50 6 4,416
97,75 4 6,652

103,00 1 .
102,67 3 3,055
101,25 4 1,500
97,50 2 ,707

105,00 2 2,828
104,00 2 ,000
106,00 1 .
83,66 140 10,737

Intensitas Supervisi
61
62
63
64
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
99
100
102
103
104
106
Total

Mean N Std. Deviation

 
ANOVA Table

15337,030 41 374,074 53,399 ,000
14836,469 1 14836,5 2117,913 ,000

500,561 40 12,514 1,179 ,109
686,513 98 7,005

16023,543 139

(Combined)
Linearity
Deviation from Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Kinerja Guru
* Intensitas
Supervisi

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.
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Measures of Association

,962 ,926 ,978 ,957
Kinerja Guru *
Intensitas Supervisi

R R Squared Eta Eta Squared

 
 
 
2.  Pengaruh Secara Simultan Motivasi dan Intensitas 

Supervisi terhadap Kinerja Guru  
 

Descriptive Statistics

83,66 10,737 140
82,86 11,251 140
82,89 10,777 140

Kinerja Guru
Motivasi
Intensitas Supervisi

Mean Std. Deviation N

 

Correlations

1,000 ,969 ,962
,969 1,000 ,917
,962 ,917 1,000

. ,000 ,000
,000 . ,000
,000 ,000 .
140 140 140
140 140 140
140 140 140

Kinerja Guru
Motivasi
Intensitas Supervisi
Kinerja Guru
Motivasi
Intensitas Supervisi
Kinerja Guru
Motivasi
Intensitas Supervisi

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Kinerja Guru Motivasi
Intensitas
Supervisi

 

Variables Entered/Removedb

Intensitas Supervisi, Motivasia . Enter
Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kinerja Gurub. 
 

Model Summaryb

,987a ,973 ,973 1,763 1,942
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Intensitas Supervisi, Motivasia. 

Dependent Variable: Kinerja Gurub. 
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ANOVAb

15597,946 2 7798,973 2510,494 ,000a

425,597 137 3,107
16023,543 139

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Intensitas Supervisi, Motivasia. 

Dependent Variable: Kinerja Gurub. 
 

Coefficientsa

2,377 1,165 2,040 ,043
,523 ,033 ,548 15,656 ,000 ,969 ,801 ,218 ,158 6,311

,458 ,035 ,460 13,147 ,000 ,962 ,747 ,183 ,158 6,311

(Constant)
Motivasi
Intensitas
Supervisi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.
Zero-
order Partial Part

Correlations
Toler
ance VIF

Collinearity
Statistics

Dependent Variable: Kinerja Gurua. 
 

Collinearity Diagnosticsa

2,988 1,000 ,00 ,00 ,00
,011 16,421 ,98 ,05 ,03
,001 45,860 ,02 ,95 ,97

Dimension
1
2
3

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant) Motivasi
Intensitas
Supervisi

Variance Proportions

Dependent Variable: Kinerja Gurua. 
 

Residuals Statisticsa

62,73 103,92 83,66 10,593 140
-1,976 1,913 ,000 1,000 140

,149 ,566 ,243 ,087 140

62,68 103,95 83,65 10,595 140
-3,343 4,127 ,000 1,750 140
-1,896 2,341 ,000 ,993 140
-1,923 2,380 ,001 1,004 140
-3,437 4,264 ,005 1,789 140
-1,942 2,422 ,002 1,009 140

,007 13,341 1,986 2,374 140
,000 ,070 ,007 ,012 140
,000 ,096 ,014 ,017 140

Predicted Value
Std. Predicted Value
Standard Error of
Predicted Value
Adjusted Predicted Value
Residual
Std. Residual
Stud. Residual
Deleted Residual
Stud. Deleted Residual
Mahal. Distance
Cook's Distance
Centered Leverage Value

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Kinerja Gurua. 
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Regression Standardized Residual
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N = 140

Dependent Variable: Kinerja Guru

Histogram
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Dependent Variable: Kinerja Guru

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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Regression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: Kinerja Guru

Scatterplot

 
 
 
 

UJI NORMALITAS DATA 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

140 140 140
1,061042E-09 1,186106E-08 4,217561E-09

2,6315331 2,9223452 1,7498144
,070 ,131 ,076
,070 ,131 ,076

-,061 -,085 -,038
,834 1,155 ,901
,490 ,164 ,391

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Unstandardiz
ed Residual

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 


