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Kata kunci: Supervisi, kecerdasan emosional, kinerja guru. 
 

Kinerja guru menjadi sorotan dari semua kalangan masyarakat karena guru 
dipandang sebagai ujung tombak bagi keberhasilan pendidikan Oleh karena itu, 
upaya untuk meningkatkannya perlu perhatian yang serius dari semua pihak, 
terutama instansi terkait. Penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 
Sekolah (MPMBS) menekankan pada pola manajemen yang melibatkan semua 
komponen sumber daya sekolah. Dengan keterlibatan semua komponen sumber 
daya sekolah diharapkan mampu meningkatkan tuntutan supervisi kepala sekolah 
yang handal dan kecerdasan emosional sehingga diharapkan berdampak kepada 
meningkatnya kinerja guru. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui mendeskripsikan, dan menganalisis: 
(1)Pengaruh supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru, (2)Pengaruh 
kecerdasan emosional guru terhadap kinerja guru, dan (3)Pengaruh supervisi 
kepala sekolah dan kecerdasan emosional guru terhadap kinerja guru. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi korelasioanal dengan populasi 
guru yang mengajar di SMP Negeri se Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 
sebanyak 131 orang, dan sampel diambil berdasarkan tabel krecjie dengan teknik 
simple random sampling sebanyak 98 orang. Variabel penelitian ini terdiri atas 
dua variabel bebas yaitu: supervisi kepala sekolah dan kecerdasan emosional guru, 
dan satu variabel terikat yaitu: kinerja guru. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan alat kuesioner berstruktur. Hasil pengumpulan data selanjutnya 
dianalisis menggunakan teknik analisis regresi sederhana dan regresi berganda 
dengan bantuan SPSS Versi 11.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) supervisi kepala sekolah 
mempengaruhi kinerja guru, sehingga supervis kepala sekolah baik kinerja guru 
akan semakain baik begitu sebaliknya(2) kecerdasan emosional guru 
mempengaruhi kinerja guru, kecerdasan emosional guru baik kinerja guru 
semakin baik begitu sebaliknya, (3) supervisi kepala sekolah dan kecerdasan 
emosional guru secara bersama-sama mempengaruhi baik kinerja, supervis kepala 
sekolah dan kecerdasan emosional guru baik, kinerja guru akan semakin baik 
demikian sebaliknya. 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan kepada pihak yang 
berkompeten di bidang pendidikan yang berimplikasi kepada kebijakan yang 
mampu meningkatkan kinerja guru, terutama melalui peningkatan supervisi 
kepala sekolah dan peningkatan kecerdasan emosional guru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

.1 Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan di satuan pendidikan SMP dalam mengantar peserta didiknya 

tidak dapat lepas dari komponen yang terkait didalamnya. Tingginya partisipasi 

komponen–komponen pendidikan menunjukkan tingginya pemahaman akan 

pentingnya pendidikan demi kemajuan bangsa, dan tingginya partisipasi 

komponen–komponen pendidikan juga sebagai faktor yang sangat menentukan 

bagi keberhasilan yang akan dicapai pada satuan pendidikan, dan pada gilirannya 

akan menentukan mutu sekolah itu sendiri. Oleh karena itu, dalam rangka menuju 

pencapaian mutu pendidikan di SMP perlu adanya peningkatan kualitas maupun 

kuantitas komponen-komponen yang terlibat dalam proses pendidikan, utamanya 

SDM pendidikan, dalam hal ini guru. Harus diakui bahwa peran dan fungsi guru 

dalam proses pembelajaran masih mendominasi dan memiliki peran yang 

strategis, sehingga keberhasilan tujuan pendidikan sangat bergantung pada 

kontribusi kinerja guru.  

Guru merupakan salah satu komponen yang menempati posisi sentral dan 

sangat strategi dalam sistem pendidikan. Guru merupakan faktor yang dominan 

dalam kaitanya dengan peningkatan kualitas pendidikan, karena guru merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan secara keseluruhan yang 

terlibat langsung  dalam proses belajar mengajar, gurulah yang berperan langsung 

dalam mengajar dan mendidik. Begitu pentingnya komponen guru yang sangat 
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menentukan terhadap terselenggaranya pendidikan yang bermutu, hanya dengan 

guru-guru yang kompeten, profesional dan memiliki kepribadian  yang baik maka 

kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lancar dan berkualitas. 

Mengingat begitu pentingnya posisi guru dalam proses belajar mengajar, maka  

sangatlah wajar apabila fenomena tentang rendahnya kualitas pendidikan akan 

menunjuk guru sebagai tumpuan kesalahan atau diduga rendahnya kinerja guru 

sebagai penyebabnya. 

Sejumlah sekolah di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang jika dilihat 

dari proses pembelajaran beragam, ada sekolah yang memulai jam tambahan dari 

awal tahun pelajaran dan ada pula sekolah yang memulai jam tambahan hanya 

semester kedua. Sejumlah guru disekolah sering terjadi keterlambatan pada saat 

pergantian jam, ada beberapa guru yang tidak langsung memasuki kelas yang 

menjadi tanggung jawabnya. Pada umunya guru dalam pembuatan perangkat 

pembelajaran hanya mengkopi perangkat yang sudah ada padahal latar belakang 

sekolah masing-masing berbeda. Dari keadaan yang demikian tersebut hasil 

prestasi yang diperolehpun beragam, artinya masing-masing sekolah prestasi yang 

diperoleh ada perbedaan. Ada sekolah yang memiliki prestasi cukup baik tetapi 

ada pula yang prestasinya belum memenuhi apa yang menjadi target dari sekolah 

tersebut. Hal ini menunjukan bahwa kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan 

Taman Kabupaten Pemalang akan menentukan prestasi dari sekolah tersebut.  

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kinerja guru merupakan kunci 

yang harus digarap. Kinerja guru dimaksud adalah hasil kerja guru yang terefleksi 

dalam mendisain program pengajaran atau menyusun perencanaan pengajaran, 
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pelaksanaan pengajaran, hubungan antar pribadi, dan dalam mengevaluasi hasil 

belajar. Sedangkan kualitas kinerja guru dapat ditinjau dari segi proses dan segi 

hasil. Dari segi proses guru dikatakan berhasil apabila mampu melibatkan 

sebagian besar peserta didik secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam 

proses pembelajaran. Disamping itu dapat dilihat juga dari gaerah dan semangat 

mengajarnya serta adanya percaya diri. Dari segi hasil, guru dikatakan berhasil 

apabila pembelajaran yang diberikannya mampu mengubah perilaku sebagian 

besar peserta didik ke arah penguasaan kompetensi dasar yang lebih baik (afektif), 

mampu mengubah kecerdasan intelektual (kognitif), mampu mengubah 

ketrampilan (psikomotorik). Pengembangan kualitas kinerja guru merupakan 

suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. 

Oleh karena itu, dalam pelaksanaanya tidak hanya menuntut keterampilan teknis 

dari para ahli terhadap pengembangan kompetensi guru, tetapi harus pula 

dipahami berbagai faktor yang mempengaruhinya. Sehubungan dengan itu, perlu 

dilakukan berbagai program untuk meningkatkan kualitas kinerja guru dalam 

mengembangkan aspek-aspek pendidikan dan pembelajaran. 

Dalam dunia pendidikan, tugas guru di kelas khususnya adalah mengajar, 

dikerjakan sendiri selama bertahun-tahun tanpa memperoleh balikan yang tepat 

dan wajar dari siapapun juga, sedangkan pada kenyataannyua mereka (guru) 

masih membutuhkan pertolongan (Bolla, 1983 : 3). Pertolongan/bantuan yang 

dimaksud dapat berasal dari teman sejawat dan dapat pula berasal dari atasannya, 

yakni kepala sekolah.  
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Permendiknas nomor 19 tahun 2007, pada bidang pengawasan dan evaluasi 

dikatakan supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan 

berkelanjutan oleh kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah. 

Namun sejauh ini koordinasi antara pengawas dan kepala sekolah dalam 

melakukan pembinaan terhadap guru belum terjadi secara efektif. Arikunto (2004 

: 4) menyatakan, dalam pembinaan guru data dari pengawas tentang guru tertentu, 

belum dipadukan atau disinkronkan dengan data yang dikumpulkan oleh kepala 

sekolah Lebih lanjut, Bolla (1983;8) menyatakan bahwa bantuan bagi peningkatan 

kemampuan profesional guru di dalam melaksanakan tugas pembelajaran harus 

dilakukan secara intensif dan profesional pula. Oleh karena itu seorang kepala 

sekolah dituntut agar mampu menguasai pendekatan supervisi sesuai dari 

karekteristik guru yang akan disupervisi. Tidak semua guru memiliki karakter 

yang sama sehingga dalam memberikan supervisipun disesuaikan dengan karakter 

masing-masing. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan supervisi akan 

diperoleh masukan bagi guru untuk peningkatan kinerjanya. 

Sergiovani (1985 :196-197) menyatakan bahwa supervisi yang dilakukan 

oleh kepala sekolah terhadap guru-guru disekolah seringkali salah arah, dalam arti 

kepala sekolah lebih menekankan pada administrasi pembelajaran saja, seperti : 

pembuatan rencana pembejaran, program satuan pelajaran, koreksi hasil ujian, 

membuat analisis ulangan harian, membuat program pengayaan dan perbaikan, 

mengumpulkan dan menilai buku-buku catatan siswa, membuat daftar nilai, 

pengisian buku raport, pengisian daftar hadir siswa bahkan ada yang mebuat 

daftar kredit poin bagi anak yang melakukan pelanggaran, dan masih banyak lagi 
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beberapa jenis kegiatan guru yang lain. Apabila hal tersebut hanya yang 

ditekankan maka akan berdampak kurang baik bagi upaya peningkatan 

profesionalisme guru, karena guru hanya memfokuskan pada kegiatan 

administrasi, sementara hal-hal lain yang berkaitan dengan pembelajaran akan 

terabaikan. Dalam hal yang berkaitan dengan pembelajaran oleh Sanjaya, W 

(2006 : 20 – 23) dikemukakan bahwa guru berperan sebagai sumber belajar, 

fasilitator, pengelola, demonstrator, pembimbing,motivator dan evaluator. Melihat 

dari peran guru tersebut, maka pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala 

sekolah peran guru sebagai administrator saja tetapi peran yang sebetulnya 

penting tidaklah tersentuh.lebih dari itu, kurang sentuhan terhadap pengetahuan 

perilaku bagi para guru, akan menimbulkan semakin rendahnya kualitas guru 

dalam mengajar. Akibat dari kurang berkualitasnya guru dalam mengajar adalah 

siswa  dalam kegiatan belajar akan semakin rendah atau kurang adanya gairah 

dalam belajar sehingga dampak selanjutnya prestasi yang dicapai tidak optimal 

atau rendah. 

Supervisi yang merupakan salah satu tugas dari kepala sekolah sering kali 

menimbulkan rasa kurang senang bagi para guru, karena para guru umumnya 

berpendapat bervariasi, ada yang berpendapat supervisi seakan akan mereka 

mengajar selalu diawasi, beranggapan supervisi tidak membantu dalam tugas-

tugas profesional. Bola menengerai bahwa sebenarnya ketidaksukaan yang 

ditunjukan oleh guru itu bukan terhadap supervisi yang mereka terima. Lebih 

lanjut dinyatakan bahwa, beberapa alasan yang menimbulkan ketidaksukaan yang 

ditunjukan oleh para guru yang dikenai supervisi disebabkan antara lain ; (1) 
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supervisi dianggap sebagai evaluasi, (2) supervisi dilakukan bukan karena 

kebutuhan, (3) supervisi dilakukan dengan cara tradisional dan otoriter sehingga 

cenderung tidak menyenangkan, dan (4) supervisi tidak mengetahui apa yang 

harus diamati, sebaiknya guru tidak tahu apa yang harus dilakukan. 

Sahertian (2000:34) menjelaskan ada tiga model pendekatan supervisi yang 

disajikan antara lain: (1) pendekatan direktif, (2) pendekatan non-direktif, dan (3) 

pendekatan kolaboratif. Dalam mengimplementasikan pendekatan supervisi 

biasanya para kepala sekolah tidak hanya menggunakan satu pendekatan saja, 

tetapi secara berganti-ganti dalam rangka membantu guru guna meningkatkan 

kinerjanya.  

Suatu kurikulum pendidikan ditentukan oleh dua faktor dasar yakni, faktor 

internal berupa pemahaman bagaimana sistem kerja otak dan faktor eksternal 

berupa kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan dunia kerja. Pemahaman 

terhadap proses pendidikan dewasa ini didasarkan atas asumsi bahwa intelegensi 

merupakan ciri bawaan (heredity) yang bersifat statis. Penelitian terakhir 

menunjukan bahwa sistem kerja otak sebagaimana diuraikan oleh Caine and 

Caine (1991) dalam Zamroni (2003: 130) intelegensi ternyata bersifat dinamis dan 

tidak hanya berkaitan dengan aspek cognitive semata tetapi berkaitan pula dengan 

emosi sehingga disebut Emotional Quotient (EQ) bukti-bukti menunjukan bahwa 

Intellectual Quotient (IQ) hanya berperan 20% menunjang kesuksesan seseorang, 

80% justru Emotional Quotient (EQ) dan kecerdasan lain-lain  yang menunjang 

kesuksesan seseorang. Itu artinya bekal kemampuan/kecakapan menahan diri, 

mengendalikan emosi, memahami emosi orang lain, memiliki ketahanan 
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menghadapi kegagalan, bersikap sabar, memiliki motivasi diri tinggi, kreatif, 

berempati, bersikap toleran, semua nilai-nilai tersebut jauh lebih penting dari 

sekedar nilai akademis tinggi. Makalah Mc Clelland tahun 1973” Testing for 

competence rather than Intellegence” menyatakan bahwa kemampuan akademik 

bawaan, nilai rapor, dan predikat kelulusan pendidikan tinggi tidak memprediksi 

seberapa baik kinerja seseorang sesudah bekerja atau seberapa tinggi sukses yang 

dicapainya dalam hidup. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa seperangkat 

kecakapan khusus seperti empati, disiplin diri, dan inisiatif mampu membedakan 

orang-orang sukses dari mereka untuk mempertahankan pekerjaan mereka. 

Goleman (2005:25). 

Kecerdasan emosional semakin diyakini mempunyai andil besar dalam 

dunia pendidikan termasuk untuk guru-guru dalam meningkatkan kinerjanya. 

Dalam kecerdasan emosional ada beberapa aspek yang diharapkan meningkatkan 

kinerja guru seperti mengelola emosi, mengindentifikasi emosi, mengenal emosi 

orang lain, merasakan empati, memotivasi diri, dan kemampuan berkomunikasi. 

Goleman ( 2005:39)  menyatakan bahwa kecerdasan emosional dapat dilatih 

dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja. Istilah kecerdasan emosional 

pertama kali dikenalkan pada tahun 1990 oleh psikolog Peter Salovey dari 

Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire untuk 

menerangkan kualitas emosional yang tampaknya penting bagi keberhasilan 

(Shapiro, 2001:5) kualitas itu antara lain empati, mengungkapkan dan memahami 

perasaan, kemandirian, mengendalikan amarah, menyesuaikan diri, disukai, 

memecahkan masalah, ketekunan, kesetiakawanan, keramah tamahan, 
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berkomunikasi dan mempengaruhi, berinisiatif dan suka perubahan, dan sikap 

hormat. Jika guru memilki kecerdasan emosional tinggi diduga kinerja guru akan 

menjadi lebih baik. 

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap beberapa sekolah menengah 

pertama di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang ada beberapa kepala sekolah 

yang telah melakukan supervisi menggunakan pendekatan direktif, pendekatan 

non-direktif, dan pendekatan kolaboratif, serta beberapa sekolah yang memiliki 

guru dengan kecerdasan emosional tinggi berimplikasi meningkatnya kinerja guru 

yang pada gilirannya bermuara pada meningkatnya mutu pendidikan, dan 

sebaliknya. Di sisi lain supervisi kepala sekolah yang telah dilaksanakan hanya 

merupakan kegiatan formalitas/rutin tiap semester saja tanpa memiliki makna 

sesungguhnya. Kinerja guru dan tenaga kependidikan yang lainnya dipandang 

belum optimal sehingga berdampak pada lemahnya layanan pembelajaran.  

Dari uraian di atas, peneliti perlu mengadakan penelitian secara empiris 

mengenai pengaruh supevisi kepala sekolah dan kecerdasan emosional guru 

terhadap kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.  

 

.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakn diatas, maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Sejauh mana pengaruh supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru SMP 

Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang? 
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2. Sejauh mana pengaruh kecerdasan emosional guru terhadap kinerja guru SMP 

Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang? 

3. Sejauh mana pengaruh supervisi kepala sekolah dan kecerdasan emosional 

guru terhadap kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang? 

 

.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan penelitian yang telah ditetapkan, maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui, mendeskripsikan, 

dan menganlisis: 

1. Pengaruh supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. 

2. Pengaruh kecerdasan emosional guru terhadap kinerja guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. 

3. Pengaruh supervisi kepala sekolah dan kecerdasan emosional guru terhadap 

kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. 

 

.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara toeritis maupun 

secara praktis.  

 
1.   Kegunaan Teoretis 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan diharapakan akan berguna secara 

teoretis menghasilkan konsep mengenai pengaruh supervisi kepala sekolah 
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dan kecerdasan emosional guru terhadap kinerja guru sekolah SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. 

 
2.   Kegunaan Praktis 

a. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang, hasil penelitian ini dapat 

menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang. 

b. Bagi pengawas sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

masukan untuk mengoptimalkan fungsi dan peranan supervisi kepala 

sekolah dalam mendukung kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang. 

c. Pemahaman kepada kepala sekolah dalam melaksankan supervisi agar 

dapat menggunakan pendekatan supervisi yang sesuai dengan karakter 

guru sehingga akan meningkatkan kinerjanya. 

d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada guru 

bahwa supervisi bukan mencari kesalahan ataupun pengawasan tetapi 

lebih mengutamakan kepada pemberian bantuan dalam proses 

pembelajaran agar lebih baik. 
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BAB II 

KERANGKA TEORETIS 

  

2.1  Kinerja Guru 

2.1.1 Hakekat Pekerjaan Guru 

Pemahaman akan hakekat kerja guru ini sangat penting sebagai landasan 

dalam mengembangkan program pembinaan dan pengembangan guru. Kalau 

direnungkan secara mendalam, maka kita dapat menemukan karakteristik 

pekerjaan guru, antara lain: (1) pekerjaan guru adalah pekerjaan yang bersifat 

individualistis non kolaboratif artinya guru dalam melaksanakan tugas-tugas 

pengajarannya memiliki tanggung jawab secara individual, guru harus mengambil 

keputusan dan menentukan tindakan  saat itu jika terjadi sesuatu didalam kelas 

dan tidak mungkin meminta pertimbangan teman guru yang lain sehingga 

wawasan dan kecermatan sangat penting bagi seorang guru; (2) pekerjaan guru 

adalah pekerjaan yang dilakukan dalam ruang yang terisolir dan menyerap seluruh 

waktu implikasinya bahwa keberhasilan kerja seorang guru tidak hanya ditentukan 

oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh motivasi dan dedikasi guru untuk 

terus dapat hidup dan menghidupkan suasana kelas; (3) pekerjaan guru adalah 

pekerjaan yang kemungkinan terjadinya kontak akademis antar guru rendah; (4) 

pekerjaan guru jarang mendapatkan umpan balik. Umpan balik adalah informasi 

baik berupa komentar ataupun kritik atas apa yang telah  dilakukan dalam 

melaksanakan proses pembelajaran yang diterima guru.dan digunakan oleh guru 

untuk merperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerjanya; (5) pekerjaan guru 



 

 
 

memerlukan waktu untuk mendukung waktu kerja di ruang kelas  terutama 

hubungannya dengan perencanaan  pembelajaran ; (6) pekerjaan guru memerlukan 

pemahaman disiplin ilmu yang harus diajarkan secara lebih mendalam. 

Undang- Undang No 14 Tentang Guru dan Dosen Pasal 7, menentukan 

bahwa pekerjaan guru dan dosen sebagai pekerjaan profesional memiliki bidang 

khusus berdasarkan prinsip sebagai berikut: (1) memiliki bakat, minat, panggilan 

jiwa, dan idealisme;(2) memiliki komitmen untuk meningkatkan pendidikan, 

keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia; (3) memiliki kualifikasi akademik dan 

latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;(4) memiliki kompetensi 

yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) memiliki tanggung jawab tentang 

tugas profesionalnya; (6) memperoleh penghasilan (kompensasi )yang ditentukan 

sesuai dengan prestasi kerjany; (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan 

keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) 

memiliki jaminan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;(9) memiliki 

organisasi profesi yang mempunyai kewewenangan mengatur hal-hal yang 

berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. 

Pekerjaan yang membutuhkan kemampuan khusus disebut pekerjaan 

profesional. Selanjutnya Chandler menjelaskan ciri-ciri profesi guru : (1) 

mementingkan layanan kemanusiaan dari pada kepentingan pribadi; (2) punya 

status tinggi ;(3) penguasaan pengetahuan yang khusus yaitu mengajar dan 

mendidk ;(4) memiliki keaktivan intelektual;(5) hak untuk memiliki kualifikasi 

profesional ditetapkan dan dijamin oleh kelompok organisasi profesi, misal 

Persatuan Guru Republik Indonesia  (PGRI) Dengan demikian guru sebagai 



 

 
 

tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan 

oleh seseoramg yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi 

pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan 

tertentu. Edgard H Schein dan Diana W. Kommers dalam Triyanto (2006:32) 

menyatakan ada dua ranah penting yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai 

tenaga profesional yakni: (1) mimiliki landasan pengetahuan dan ketrampilan 

yang didapat dalam waktu panjang  selama pendidikan dan pelatihan; (2) 

berorientasi pada usaha memberikan layanan ahli serta dituntut untuk dapat 

mengevaluasi unjuk kerjanya (kinerjanya) sebagai refleksi upaya peningkatan diri 

(self development oriented). 

Berdasarkan karakteristik pekerjaan guru sebagaimana dikemukakan di 

atas berbagai cara pembinaan guru telah dilaksanakan. Teknik pembinaan yang 

telah dikembangkan dan diterapkan adalah dengan sistem Pusat Kegitan Guru 

(PKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Untuk meningkatkan dan 

memperdalam materi telah dilaksanakan Kursus Pendalaman Materi (KPM), dan 

untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi telah dilatihkan pemanfaatan 

komputer dalam pengajaran matematika. Penataran yang telah dilaksanakan telah 

berhasil meningkatkan mutu guru, tetapi belum berhasil meningkatkan mutu kerja 

guru, sehingga mutu siswa belum meningkat. Sehingga  pembinaan kualitas kerja 

guru untuk bisa mendapatkan umpan balik dari apa yang telah dilaksanakan sesuai 

dengan tugas profesinya perlu terus dikembangkan agar guru tahu di mana letak 

kelemahan dan kelebihannya. Terlepas dari berbagai kelebihan dan kekurangan 

dunia guru, kita harus menyadari, mengakui, dan menerima kondisi guru saat ini  



 

 
 

apa adanya. Yang paling penting harus dilakukan adalah menyiapkan sosok guru 

masa depan yang sesuai dengan tuntutan reformasi pendidikan yang sekarang ini 

tengah bergulir. Peran guru masa depan harus diarahkan untuk mengembangkan 

tiga intelegensi dasar anak didik, yaitu intelektual, emosional, dan moral. Untuk 

dapat melaksanakan peran tersebut, maka sosok guru masa depan harus mampu 

bekerja secara profesional, yaitu secara ekonomis terjamin kesejahteraannya, dan 

secara politis terjamin hak-hak kewarganegaraannya. 

Seorang guru yang profesional dituntut dengan sejumlah persyaratan 

minimal, antara lain : memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, 

memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan bidang yang ditekuninya, 

memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya, 

mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen 

tinggi terhadap profesinya, dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus 

menerus melalui organisasi profesi, internet, buku, seminar, dan semacamnya. 

Dengan persyaratan semacam itu tugas seorang guru bukan lagi knowledge based, 

seperti yang sekarang dilakukan, tetapi lebih bersifat competency based, yang 

menekankan pada penguasaan secara optimal konsep keilmuan dan perekayasaan 

yang berdasarkan nilai- nilai etika dan moral. Konsekuensinya seorang guru tidak 

lagi menggunakan komunikasi satu arah yang selama ini dilakukan, melainkan 

menciptakan suasana kelas yang kondusif sehingga terjadi komunikasi dua arah 

secara demokratis antara guru dan murid. Kondisi ini diharapkan dapat menggali 

potensi kreativitas anak didik. 



 

 
 

 Dengan profesionalisasi guru, maka guru masa depan tidak tampil lagi 

sebagai pengajar (teacher), seperti fungsinya yang menonjol selama ini, 

melainkan beralih sebagai pelatih (coach), pembimbing (counselor), dan manajer 

belajar (learning manager). Sebagai pelatih, seorang guru akan berperan seperti 

pelatih olah raga. Ia mendorong siswanya untuk menguasai alat belajar, 

memotivasi untuk bekerja keras dan mencapai prestasi setinggi-tingginya, dan 

membantu siswanya menghargai nilai belajar dan pengetahuan. Sebagai 

pembimbing, guru akan berperan sebagai sahabat siswa, menjadi teladan dalam 

pribadi yang mengundang rasa hormat dan keakraban dari siswa. Sebagai manajer 

belajar, guru akan membimbing siswanya belajar, mengambil prakarsa, dan 

mengeluarkan ide-ide baik yang dimilikinya. Dengan ketiga peran guru ini, maka 

diharapkan para siswa mampu mengembangkan kreativitas, dan mendorong 

adanya penemuan keilmuan dan teknologi yang inovatif, sehingga para siswa 

mampu bersaing dalam masyarakat global.  

Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dan 

dosen dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru dan 

dosen (PGRI) membentuk kode etik. Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU Guru dan 

Dosen.  

Kode etik berisi tentang norma, dan etika yang mengikat perilaku guru 

dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Adapun rumusan Kode Etik Profesi 

Keguruan antara lain:  

(1) Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia 

pembangunan yang ber- Pancasila. 



 

 
 

(2) Guru memiliki kejujuran professional dalam menerapkan kurikulum 

(3) Guru mengadakan komunikasi, terutama dengan anak didik, tetapi 

menghindarkan diri dari bentuk penyalahgunaan 

(4) Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan baik 

dengan sesama guru, orang tua siswa, dan masyarakat yang lebih luas demi 

kepentingan anak didik. 

(5) Guru sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan 

mutu profesi 

(6) Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah 

dalam bidang pendidikan 

(7) Guru secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan 

organisasi profesi guru sebagai sarana pengabdiannya 

Karena kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang 

harus dilaksanakan guru, maka sanksi pelanggaran kode etik adalah sanksi moril. 

Dilihat dari segi ekonomi, tingkat kesejahteraan guru harus terus 

ditingkatkan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara 

memadai. Seorang guru dalam bekerja hanya semata-mata mengbdikan dirinya 

untuk kepentingan profesi dan masa depan anak bangsa, tanpa harus memikirkan 

masalah ekonomi diri dan keluarganya. Seorang guru setidak-tidaknya 

mempunyai gaji yang cukup, asuransi hidup/ kecelakaan, jaminan kesehatan, dan 

insentif lainnya. Harapan ini tidak akan tercapai kalau masalah kesejahteraan guru 

hanya dibebankan kepada pemerintah tanpa partisipasi orang tua siswa, 

masyarakat industri dan bisnis, pemerintah daerah, masyarakat pada umumnya. 



 

 
 

Hak profesi ini telah diatur dalam UU Sisdiknas Tahun 2003  Pasal 40 Ayat 1 dan 

UU Guru dan Dosen Tahun 2005 Pasal 14-19.  

 
2.1.2. Pengertian Kinerja Guru  

Kinerja dapat diartikan sebagai: 1) sesuatu yang dicapai, 2) prestasi yang 

diperlihatkan, 3) kemampuan kerja. Thomas C. Alewine (Timpe, 1999:244) 

menyatakan bahwa, “kinerja merupakan kulminasi dari tiga elemen yang saling 

berkaitan, yakni: keterampilan, upaya, dan sifat keadaan eksternal.” Keterampilan 

merupakan bahan mentah yang dibawa oleh seseorang karyawan ke tempat kerja 

seperti: pengetahuan, kemampuan, kecakapan-kecakapan teknis. 

Menurut manajemen, mengartikan kinerja identik dengan performance 

yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalm 

suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing 

dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar 

hukum, dan sesuai dengan moral etika. 

Dalam Encyclopedia of Psychology kinerja diartikan sebagai tingkah laku, 

keterampilan atau kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu kegiatan 

Eysnck, Wurzbrug & Meili (1979 dalam Bunyamin 2004: 9). Sedangkan dalam  

Mulyasa (2003:136) kinerja atau performance dapat diartikan sebagai prestasi 

kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja. Sejalan 

dengan itu, Patricia King dalam Sapto (2007:19) mengatakan bahwa kinerja 

adalah aktivitas seorang dalam melaksanaan tugas pokok yang dibebankan 

kepadanya. Jadi dapat diinterprestasikan bahwa kinerja seseorang dihubungkan 

dengan tugas-tugas rutin yang dikerjakannya. Seorang guru tugas rutinnya adalah 



 

 
 

melakukan proses belajar mengajar disekolah. Hasil yang dicapai secara optimal 

dari tugas mengajar itu merupakan kinerja seorang guru. Dari batasan-batasan 

tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan kinerja guru adalah keberhasilan atau 

kemampuan mencapai hasil yang terbaik dari seorang guru  dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibannya. 

Tugas guru dirangkum dalam keputusan Mendikbud RI No 025/0/1995 

tentang Petunjuk Teknis ketentuan Pelaksanaan Jabatan fungsional Guru dan 

Angka Kredit, bahwa tugas dan kewajiban guru adalah sebagi berikut : 

a. Mampu menyusun program pengajaran. Menyusun program pengajaran 

merupakan kegiatan awal yang dilakukan guru sebelum tampil didepan kelas 

meliputi menyusun kurikulum satuan pendidikan, menyusun silabus dan 

menjabarkannya dalam program tahunan, program semester serta program 

pengajaran harian, membuat bahan ajar. 

b. Mampu menyajikan program pengajaran yang merupakan kegiatan didepan 

kelas berinteraksi dengan siswa, membangkitkan partisipasi siswa dalam 

membahas materi, menggunakan metode pembelajaran secara bervariasi 

sesuai dengan tujuan subkonsep/sub pokok bahasan serta memberikan 

penjelasan kepada siswa dengan benar. 

c. Mampu melaksanakan evaluasi belajar. Evaluasi belajar dilaksanakan untuk 

mengetahui daya serap siswa terhadap materi pelajaran dan selanjutnya 

dijadikan umpan balik bagi guru dalam melanjutkan proses pembelajaran, 

sehingga evaluasi merupakan kegiatan yang berkesinambungan/siklus. 



 

 
 

d. Mampu melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar. Analisis hasil belajar 

adalah analisis terhadap kemajuan belajar siswa untuk mengetahui kedudukan 

setiap siswa didalam kelas, dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

kesulitan belajar. 

e. Mampu menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan 

penpendekatanan.  Setelah melakukan analisis hasil belajar selajutnya 

membantu siswa mengatasi ketertinggalan pemahaman materi pembelajaran 

bagi yang gagal dan memberikan tambahan bacaan bagi siswa yang telah 

berhasil. 

f. Mampu membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini 

dilakukan diluar kelas yang bertujuan memberikan tambahan wawasan 

pengetahuan, melatih disiplin dan mengembangkan sikap kepribadian para 

siswa agar mampu bertanggung jawab. 

g. Mampu melaksanakan bimbingan kepada guru muda dalam kegiatan proses 

belajar mengajar atau praktek bimbingan penyuluhan. Tugas membimbing 

guru muda atau calon guru dalam proses belajar mengajar merupakan kegiatan 

pembekalan yang dilakukan oleh guru senior untu mentransfer pengalaman 

yang diperoleh selama menjadi guru. 

h. Mampu menyusun dan melaksanakan program bimbingan penyuluhan dikelas 

yang menjadi tanggung jawabnya. Pengelolaan bimbingan dan konseling 

dilakukan guru sebagai upaya memberikan bimbingan kepada perkembangan 

jiwa dan intelektual peserta didik agar terarah serta dalam rangka 

menumbuhkan kepercayaan diri.  



 

 
 

i. Mampu melaksanakan kegiatan bimbingan karir siswa. Bagi siswa yang 

berprestasi, guru dapat mengarahkan siswa untuk melanjutkan pendidikan 

sesuai dengan bakat yang dimilikinya. 

j. Mampu melaksanakan kegiatan evaluasi pendidikan  

k. Melaksanakan tugas tertentu disekolah/ unsur penunjang seperti wali kelas . 

l. Mampu membuat karya tulis/karaya ilmiah dibidang pendidikan  

m. Mampu membuat alat pelajaran/alat peraga  

n. Mampu menciptakan karya seni  

o. Mampu mengikuti pengembangan kurikulum. Kurikulum harus dinamis, dapat 

menyesuaikan perkembangan yang sedang dan akan terjadi di masa yang akan 

datang. Maka guru selalu mengikuti pengembangan kurikulum melalui 

pelatihan atau pendidikan tambahan. 

Natawijaya (1996:38) menyatakan bahwa kinerja guru mencakup aspek: 

(1) kemampuan profesional dalam proses belajar mengajar, (2) kemampuan sosial 

dalam proses belajar mengajar, dan (3) kemampuan pribadi dalm proses belajar 

mengajar. 

Kemampuan profesional dalam proses belajar mengajar mencakup aspek-

aspek: (a) penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang 

harus diajarkan dan konsep-konsep keilmuan dari bahan yang diajarkan itu, (b) 

kemampuan mengelola program belajar mengajar, (c) kemampuan mengelola 

kelas, (d) kemampuan mengelola dan menggunakan media/sumber belajar, dan (e) 

kemampuan menilai prestasi belajar  



 

 
 

Kemampuan  kepribadian dalam proses belajar mengajar, meliputi aspek-

aspek: (a) kemantapan dan integrasi pribadi, (b) peka terhadap perubahan dan 

pembaharuan, (c) berpikir alternatif, (d) adil, jujur, dan obyektif, (e) berdisiplin 

dalam melaksanakan tugas, (f) berusaha memperoleh hasil kerja yang sebaik-

baiknya, (g) simpatik, menarik, luwes, bijaksana, dan sederhana dalam bertindak, 

(h) kreatif, dan (i) berwibawa. 

Kemampuan sosial dalam proses belajar mengajar meliputi: (a) terampil 

berkomunikasi dengan peserta didik, (b) bersikap simpatik, (c) dapat bekerja sama 

dengan orang tua/ komite sekolah, (d) pandai bergaul dengan mitra sekerja dan 

kawan pendamping. Kinerja guru terdiri dari beberapa perilaku yang ditampilkan 

dalam proses pembelajaran yang merupakan totalitas dari latar belakang 

pengetahuan, keterampilan, proses, dan nilai-nilai untuk membuat keputusan bagi 

penampilan pribadi dalam suatu metode dalam rangka mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran. 

Sementara itu Gaffar (1987:29 dalam Sapto 2007:26) menyatakan bahwa 

guru atau tenaga pengajar perlu memiliki kompetensi-kompetensi: content 

knowledge, behaviour skill, dan human relation skill. Content knowledge adalah 

materi pengetahuan dibidangnya masing-masing dengan tugas mengajar bidang 

studinya, behaviour skill berkaitan dengan teknis dalam melakukan tugas 

mengajar, dan human relation skill adalah keterampilan untuk membina hubungan 

manusia antara pengajar dan peserta didik. 

Merujuk pendapat Joni yang dikutip oleh Arikunto (1990; 78) menjelaskan 

bahwa ada tiga kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru professional 



 

 
 

yaitu: (1) kompetensi professional, (2) kompetensi personal, dan (3) kompetensi 

sosial. Kompetensi profesional, artinya guru harus memiliki pengetahuan yang 

luas serta dalam tentang subject matter (bidang studi) yang akan diajarkan, serta 

penguasaan metodologis dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoretik, 

mampu memilih metode yang tepat serta mempu menggunakannya dalam proses 

belajar mengajar. Kompetensi personal, artinya guru harus memiliki sikap 

kepribadian yang mantap, patut diteladani sehingga menjadi sumber intensifikasi 

baik peserta didik maupun masyarakat pada umumnya. Dengan istilah lain “Ing 

Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani”. 

Kompetesi sosial artinya guru harus memiliki kemampuan komunikasi sosial 

dengan murid-muridnya maupun dengan sesama teman guru, kepala sekolah, 

pegawai tata usaha, dan anggota masyarakat     di lingkungannya.    

Charles E. Johnson (1974 dalam Sanjaya, W; 2006: 17) : “ Competency as 

rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired 

conditio “ Menurutnya, kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai 

tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan 

demikian, suatu kompetensi ditunjukan oleh penampilan atau unjuk kerja/ kinerja 

yang dapat dipertanggungjawabkan (rasional) dalam upaya mencapai suatu tujuan.  

Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi 

pribadi, kompetensi professional, dan kompetensi sosial kemasyarakatan. 

a. Kompetensi Pribadi 

Guru sering dianggap sebagai sosok yang memiliki kepribadian ideal. 

Karena itu pribadi guru sering dianggap sebagai model atau panutan (yang harus 



 

 
 

di-gugu dan di- tiru ). Sebagai seorang model guru harus mempunyai kompetensi 

yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian (personal competencies ), 

diantaranya : (1) kemampuan yang berhubungan dengan pengamalan ajaran 

agama sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya; (2) kemampuan untuk 

menghormati dan menghargai antar- umat beragama ; (3) kemampuan untuk 

berperilaku sesuai dengan norma, aturan, dan system nilai / etika profesi yang 

berlaku (4) mengembangkan sifat- sifat terpuji sebagai seorang guru, misalnya 

sopan santun dan tata krama; (5) bersifat demokratis dan terbuka terhadap 

pembaruan dan kritik 

b. Kompetensi Profesional  

Kompetensi professional adalah kompetensi atau kemampuan yang 

berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi ini sangat 

penting, sebab berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan. Oleh karena itu 

tingkat keprofesionalan seorang guru dapat dilihat dari kompetensi ini. Beberapa 

kemampuan yang berhubungan dengan kompetensi ini diantaranya (1) 

Kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan, misalnya paham akan 

tujuan pendidikan yang harus dicapai, baik tujuan nasional, maupun institusional, 

tujuan kurikuler dan tujuan pembelajaran. (2) Pemahaman bidang psikologi 

pendidikan, misalnya paham tentang tahapan perkembangan siswa, paham tentang 

teori-teori belajar dan sebagainya. (3) Kemampuan dalam penguasaan materi 

pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya. (4) Kemampuan dalam 

mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi pembelajaran. (5) Kemampuan 

merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar . (6) 



 

 
 

Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. (7) Kemampuan dalam 

menyusun program pembelajaran. (8) Kemampuan dalam melaksanakan unsur-

unsur penunjang, misalnya paham akan administrasi sekolah, bimbingan dan 

penyuluhan. (9) Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah 

untuk meningkatkan kinerja. 

c. Kompetensi Sosial Kemasyarakatan 

Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota 

masyarakat dan sebagai makhluk sosial meliputi (1) Kemampuan untuk 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan 

kemampuan professional (2) Kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-

fungsi setiap lembaga kemasyarakatan (3) Kemampuan untuk menjalin kerjasama, 

baik secara individual maupun secara kelompok. 

Triyanto menyatakan (2006:62) kompetensi adalah kemampuan seseorang 

baik kualitas maupun kuantitas. Kompetensi adalah kemampuan, kecakapan, dan 

keterampilan yang dimiliki seseorang berkenaan dengan tugas jabatan maupun 

profesinya.  

Dalam Undang- Undang Guru dan Dosen Tahun 2005 guru dikatakan 

kompeten apabila menguasai empat kompetensi dasar, yaitu kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional.  

1). Kompetensi pedagogik 

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dan dosen dalam 

mengelola proses pembelajaran peserta didik. Seorang guru dan dosen dikatakan 



 

 
 

mempunyai kompetensi pedogogik minimal apabila telah menguasai bidang studi 

tertentu, ilmu pendidikan, baik metode pembelajaran, maupun pendekatan 

pembelajaran. Selain itu kemampuan pedagogik ditunjukkan dalam kemampuan 

guru untuk membantu, membimbing, dan memimpin. Rifai dalam Suryosubroto  

(2002: 4) mengatakan: ”Di dalam situasi pengajaran, guru dan dosenlah yang 

memimpin dan bertanggung-jawab atas kepemimpinan yang dilakukan. Ia tidak 

melakukan intruksi-intruksi dan tidak berdiri di bawah manusia lain kecuali 

dirinya sendiri, setelah masuk dalam situasi kelas. 

Jadi dalam lingkup pembelajaran di kelas, guru hendaklah mengajar anak 

didik sedemikian rupa sehingga mereka memperoleh kesempatan untuk membuat 

keputusan sendiri dan menyadari bahwa seseorang dapat belajar secara efektif bila 

memiliki tanggung jawab dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Di pihak 

lain antara guru/dosen bukan lagi terlibat hubungan hirarkis antara atasan dan 

bawahan dalam memperoleh ilmu, tetapi dalam pembelajaran terdapat adanya 

guru yang potensial dan murid yang potensial. Anwar, (1986: 14 dalam Wina 

Sanjaya 2006: 41). Dengan kata lain guru dan dosen dalam pembelajaran 

bertindak sebagai mediator, motivator dan fasilitor siswa dalam mengembangkan 

dirinya. Artimya, setelah peserta didik masuk kelas tugas guru adalah sebagai 

pemimpin dan bukan semata-mata mengontrol atau mengkritik. Dalam situasi 

demikian guru dan dosen dapat menentukan kebijakan yang sangat kursial nasib 

pendidikan anak didiknya. 

Kenyataan ini dapat dipahami karena didalam kelas itu, seorang guru dan 

dosen dapat tampil sebagai tokoh yang mampu membuat peserta didik berfikir 



 

 
 

diveregen dengan memberikan pertanyaan yang jawabannya tidak hanya sekedar 

terkait dengan fakta; Ya atau Tidak, akan tetapi lebih dari itu, seorang guru di 

dalam kelas dapat juga merumuskan pertanyaan kepada siswa yang memerlukan 

jawaban secara kreatif, imajinatif-hipotetik dan sintetik (thought provoking 

questions). 

Namun sebaliknya, dengan otoritasnya di kelas yang begitu besar itu, 

seorang guru tidak menutup kemungkinan untuk tampil sebagai sosok yang justru 

membosankan, instruktif dan tidak mampu menjadi idola peserta didik. Bahkan, 

tidak jarang dia juga bisa berkembang ke arah suatu proses pembelajaran yang 

yang secara tidak sadar mematikan kreatifitas, menumpulkan daya nalar dan 

mengabaikan aspek afektif dan dengan demikian dapat dimasukan kedalam 

kategori bangking concept of education. 

2). Kompetensi kepribadian 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian guru yang 

mantap, berahlak mulia, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didiknya. 

Filosofi mendasar bagi seorang guru dan dosen adalah digugu dan ditiru. 

Digugu setiap tutur kata yang disampaikan dan ditiru setiap tingkah laku dan 

tindak- tanduknya. Dualisme pribadi yang ideal yaitu keseimbangan antara apa 

yang dikatakan dan apa yang dilakukan guru [sabdo pandito ratu] merupakan 

konsekuensi logis bagi yang telah mengambil guru dan dosen sebagai profesinya. 

Merujuk pada ketentuan filosofi tersebut, guru dan dosen dituntut 

mempunyai keperibadian yang baik, karena disamping mengajar ilmu, guru dan 

dosen juga harus membimbing dan membina anak didiknya. Perbuatan dan 



 

 
 

tingkah lakunya harus dapat dijadikan sebagai teladan, artinya seorang guru atau 

dosen harus berbudi pekerti yang luhur. Dengan kata lain guru dan dosen harus 

bersikap yang terbaik dan konsekuen tehadap perkataan dan perbuatannya, karena 

guru dan dosen adalah figur sentral yang akan dicontoh dan diteladani anak didik. 

Berkaitan dengan hal tersebut sosok pendidik (guru dan dosen) yang 

dikehendaki UU Sisdiknas adalah bahwa untuk dapat diangkat menjadi tenaga 

pengajar, tenaga pendidik yang bersangkutan harus beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan UUD 1945 serta memiliki 

kualifikasi sebagai tenaga pengajar. 

Oleh karena itu seorang guru dan dosen harus benar-benar memiliki 

kompetensi kepribadian yang mantap, baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai 

warga negara yang konsisten dengan profesinya. 

Penelitian Witty (dalam Sahertian, 1994; 57), memperlihatkan sifat-sifat 

kepribadian guru [dosen] yang disukai oleh peserta didik, antara lain; (1) 

demokratis; (2) ramah dan sabar; (3) kreatif dan inovatif; (4) santun dan jujur; (5) 

humoris; (6) empati dan (7) fleksibel. Parameter tersebut dapat dijadikan sebagai 

rujukan kompetensi pribadi bagi guru dan dosen sebagai sosok yang ideal. 

Dalam lingkup yang lebih makro, sikap pribadi yang dijiwai oleh falsafah 

Pancasila, akan menumbuhkan sikap  mengagungkan budaya bangsa dan 

negaranya. 

3). Kompetensi Sosial 

Kemampuan sosial adalah kemampuan guru dan dosen untuk 

berkomunikasi secara efektif dan efisiensi dengan peserta didik, guru lain, orang 



 

 
 

tua, dan masyarakat sekitar. Adapun menurut Arbi dalam Suryosobroto (2002: 6), 

kompetensi sosial adalah kemampuan guru dan dosen dalam membina dan 

mengembangkan kompetensi sosial baik sebagai tenaga profesional maupun 

sebagai anggota masyarakat. 

Senyatanya, guru dan dosen tidak bertanggung jawab di dalam kelas, 

tetapi juga harus mewarnai perkembangan anak didik di luar kelas. Dengan kata 

lain guru dan dosen tidak hanya sekedar orang yang berdiri di depan kelas untuk 

menyampaikan materi pengetahuan tertentu tapi juga anggota masyarakat yang 

harus ikut aktif berjiwa bebas dan kreatif dalam mengarahkan perkembangan anak 

didik untuk menjadi anggota masyarakat. 

Sebagai pendidik, kehadiran guru dan dosen di dalam masyarakat sangat 

diharapkan baik secara langsung sebagai anggota masyarakat maupun secara tidak 

langsung melalui perananya membimbing dan mengarahkan anak didik. Karena 

pada kenyataan di mata masyarakat, guru dan dosen merupakan panutan yang 

layak diteladani. 

Dalam kehidupan sosial guru dan dosen merupakan figur sentral yang 

menjadi standar [tolak ukur] bagi masyarakat untuk mengambil keteladanannya. 

Hal ini menuntut guru dan dosen berperan secara proporsional dalam kehidupan 

masyarakat, sehingga guru dan dosen harus memiliki kemampuan untuk hidup 

bermasyarakat dengan baik. Keterlibatan guru dan dosen dalam kehidupan 

masyarakat akan menjadi tuntunan bagi peserta didik. 

Berkaitan dengan keberadaan guru dan dosen sebagai figur sentral, dapat 

dilihat juga sejauh mana seorang guru mempunyai jiwa kepemimpinan baik dan 



 

 
 

sekaligus sebagai pemimpin dalam arti pemimpin non formal di lingkungan 

pendidikan sekolah (kelas) maupun sebagai anggota masyarakat.   James M, 

Kouzes dan Barry Z.Posner dalam bukunya, the leadhership challnge, (1987 

dalam Triyanto 2006:68) memberikan “ Sepuluh Komitmen Pemimpin dalam 

menyambut Abad XXI”, dan ini harus dimiliki pula oleh guru dan dosen, antara 

lain : 

a.  Mencari peluang-peluang yang matang. 

Guru dan dosen diharapkan senantiasa berusaha agar “status quo” atau 

kamapanan statis” tidak perlu diperhatikan,  sebaiknya segera harus dirubah 

demi penyesuaian dengan gelombang perubahan yang terjadi. Dengan 

demikian guru harus sensitif dengan respon baru (tuntutan jaman). 

b.  Berani mencoba dan bersedia menanggung resiko 

Guru dan dosen harus mempunyai tekad yang kuat dan keikhlasan yang dalam 

berusaha belajar dari keberhasilan dan kegagalan, walaupun harus dibayar 

dengan harga yang mahal dan konsekuensi yang tinggi. Jadi seorang guru 

harus mempunyai terobosan-terobosan walaupun harus bertentangan dalam 

kondisi sekitar, namun hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. 

c.  Memimpin masa depan 

Guru dan dosen harus memiliki pribadi yang inovatif, memancarkan suatu visi 

atau pandangan ke depan tentang gambaran wujud masa depan dengan kuat 

dan misi yang jelas. 



 

 
 

d.  Membina kerja sama visi dan misi  

Guru dan dosen mampu mengkomunikasikan visi dan misinya kepada semua 

pihak yang terkait, dengan upaya mewujudkanya, sehingga terjalin 

kebersamaan. 

e.  Menggalang kerja sama 

Di sini guru dan dosen harus bersedia untuk bekerja sama dalam suatu ikatan 

dan semangat kebersamaan, demi meningkatkan keterpaduan potensi demi 

penyamaan tujuan dan terbinanya kepercayaan. 

f.  Memperkuat mitra kerja 

Guru dan dosen bertujuan untuk membagi atau memberikan pengaruh yang 

dimilikinya agar semua pihak terlibat di dalam pembaharuan yang sama. 

Dalam hal ini guru harus memiliki jaringan kerja (network). 

g.  Menunjukan keteladanan 

Kewajiban guru dan dosen adalah membuat orang lain dapat berbuat atau 

memberikan contoh jalan awal bagi perkembangan selanjutnya. Langkah 

strategis yang harus dilakukan, menyamankan dasar-dasar filosofis dan nilai-

nilai, mamahami nilai-nilai utama yang diterima oleh individu dan kelompok. 

h.  Mencanangkan keberhasilan bertahap 

Selain rencana besar dalam mewujudkan visinya, hal yang terpenting adalah 

menciptakan rencana secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan 

peluang dan kemampuan yang mungkin dilakukan dalam setiap laju 

perkembangan. 



 

 
 

i.  Menghargai setiap peran individu 

Guru dan dosen harus mampu menghargai setiap peran yang dilakukan oleh 

semua pihak walau  sekecil apapun dengan ikut andil demi menciptakan 

keberhasilan. 

j.  Mensyukuri setiap keberhasilan 

Keberhasilan yang dicapai oleh guru atau dosen dalam pembelajaran atau 

tugas kemasyarakatan janganlah membuat lupa diri, namun harus disyukuri, 

bahkan perlu diupayakan agar keberhasilan juga dijadikan kesempatan emas 

untuk mendidik, membina dan mengajarkan suatu nilai-nilai baru kepada 

semua pihak. 

4). Kompetensi profesional 

   Kemampuan profesional adalah kemampuan penguasaan materi 

pengajaran secara luas dan mendalam. Untuk mencapai keberhasilan pendidikan, 

sistem pendidikan harus ditata dan dirancang oleh orang-orang yang ahli di 

bidangnya yang ditandai dengan kompetensi sebagai persyaratanya. Guru dan 

dosen harus memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan sikap mantap 

dan memadai sehingga mampu mengelola proses pembelajaran secara efektif. 

Menunjuk pada hal tersebut, diperlukan guru yang efektif, yaitu guru dan 

dosen yang dalam tugasnya memiliki kazanah kompetensi yang banyak 

(pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan) yang memberi sumbangan 

sehingga dapat mengajar secara efektif. Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan 

keterampilan merupakan perangkat kompetensi persyaratan bagi profesionalitas 



 

 
 

guru dan dosen dalam mengelola Kegiatan Belajar Mengajar. Juga merupakan 

sumber suara bagi pengembangan dan penyelengaraan pendidikan dan pengajaran. 

Menurut Garay A. Davis dan Margaret A. Tomas dalam Trianto (2006: 

69), ciri-ciri guru efektif antara lain : 

1) Memiliki kemampuan-kemampuan yang terkait dengan iklim belajar di 

kelas,yaitu :  

(a) Memiliki keterampilan interpersonal, khususnya kemampuan untuk 

menunjukkan empati, penghargaan kepada siswa dengan ketulusan 

(b)  Memiliki hubungan baik dengan siswa; 

(c) Mampu menerima, mengakui, dan memperhatikan siswa secara tulus; 

(d) Menunjukkan minat dan antusias yang tinggi dalam belajar; 

(e) Mampu menciptakan atmosfer untuk tumbuhnya kerja sama dan 

kohesifitas dalam dan antar kelompok siswa; 

(f) Mampu melibatkan siswa dalam mengorganisasikan dan merencanakan 

kegiatan pembelajaran; 

(g) Mampu mendengarkan siswa dan menghargai hak siswa untuk berbicara 

dalam setiap diskusi; 

(h) Mampu meminimalkan friksi-friksi di kelas. 

2) Memiliki kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen pembelajaran 

yang ,meliputi; 

(a) Memiliki kemampuan untuk menghadapi dan menangani siswa yang 

tidak punya perhatian, suka menyela, menghilangkan pembicaraan, dan 



 

 
 

mampu memberikan transisi substansi bahan ajar dalam proses 

pembelajaran; 

(b)  Mampu bertanya (menguasai teknik bertanya) dan memberikan tugas 

yang memerlukan tingkatan berfikir yang berbeda pada semua siswa. 

3)  Memiliki kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik (feedback) 

dan penguatan (reinforcement), yang terdiri dari; 

(a)  Mampu memberikan umpan balik yang positif terhadap respon siswa; 

(b)  Mampu memberikan respon yang bersifat membantu pada siswa yang 

lamban belajar; 

(c) Mampu memberikan tindak lanjut pada jawaban siswa yang kurang 

memuaskan; 

(d)  Mampu memberikan bantuan profesional kepada siswa jika diperlukan; 

4)  Memiliki kemampuan yang terkait dengan peningkatan diri, yaitu; 

(a)  Mampu menerapkan kurikulum mengajar secara inovatif; 

(b) Mampu memperluas dan menambah pengetahuan mengenai metode-

metode pengajaran; 

(c) Mampu memanfaatkan perencanaan guru secara kelompok untuk 

menciptakan dan mengembangkan metode pengajaran yang relevan. 

 
Adapun menurut Suryosubroto (2002: 4), bahwa untuk dapat 

melaksanakan tugas profesional dengan baik, guru dan dosen harus memiliki 

sepuluh kompetensi dasar yang meliputi (1) menguasai bahan; (2) mengelola 

program pembelajaran; (3) pengelolaan kelas; (4) pengunaan media dan sumber 

pembelajaran; (5) menguasai landasan-landasan pendidikan; (6) mengelola 



 

 
 

interaksi-interaksi pembelajaran; (7) menilai prestasi siswa untuk kepentingan 

pembelajaran; (8) mengenal fungsi layanan bimbingan dan penyuluhan sekolah; 

(9) mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah; dan (10) memahami 

prinsip-prinsip dan hasil penelitian pendidikan guna kepentingan pengajaran. 

Pendapat di atas diperkuat oleh Samana (1994 : 54 dalam Bunyamin 

2004:11) menyatakan bahwa kompetensi guru mencakup kompetensi kepribadian, 

sosial dan profesional. Dalam prakteknya kompetensi kepribadian dan sosial 

menjadi modal dasar bagi guru yang bersangkutan menjalankan tugas 

keguruannya secara profesional.  

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada 

bagaimana para personil yang ada melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Itulah yang disebut dengan kinerja 

personil dalam suatu organisasi. Baik tidaknya kinerja personil tersebut biasanya 

ditentukan oleh bagaimana kemampuan, kemauan yang didasari oleh 

pengetahuan, sikap, keterampilan dan motivasi seorang dalam melaksanakan 

deskripsi tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian kinerja 

seseorang dapat diartikan sebagai hasil kerja seseorang yang menggambarkan 

tinggi rendahnya kemampuan dan kemauannya dalam melaksanakan deskripsi 

tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 

Dalam organisasi sekolah berhasil tidaknya sekolah mencapai tujuan 

pendidikan sangat ditentukan oleh kinerja guru karena tugas guru yang utama 

adalah mengelola proses belajar mengajar maka yang dimaksud dengan kinerja 

guru adalah  perilaku rasional atau  penampilan atau unjuk kerja yang 



 

 
 

dilaksanakan seorang guru   sesuai dengan tugas profesinya menurut kemampuan/ 

kompetensi profesionalnya dalam konteks proses belajar mengajar. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara konsep yang dimaksud 

kinerja guru dalam adalah pencapaian hasil unjuk kerja/perilaku nyata seorang  

guru menurut tugas-tugas profesinya sesuai dengan kompetensi profesionalnya 

sebagai perwujudan makhluk pribadi dan makhluk sosial dalam konteks proses 

belajar mengajar. Adapun indikator kinerja guru dalam penelitian ini antara 

lain;(1) Kopetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajran peserta 

didik yang meliputi (a) pemahaman peserta didik, (b) perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, (c) evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisaikan berbagai potensi yang dimiliki (2) Kompetensi 

kepribadian diantaranya (a) kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan norma, 

aturan dan sistem nilai/ etika profesi yang berlaku  

(b) mengembangkan sifat-sifat terpuji (c) bersifat demokratis dan terbuka.             

(3)Kompetensi Profesional diantaranya: (a) kemampuan dalam penguasaan materi 

pelajaran ;(b) kemampuan perencanaan pembelajaran; (c) kemampuan 

pengelolaan pembelajaran; (d) kemampuan pengelolaan kelas; (e) kemampuan 

pengelolaan media atau sumber belajar  (f) penilaian prestasi belajar   (4) 

Kompetensi Sosial Kemasyarakatan diantaranya: (a) kemampuan untuk 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat, peserta didik, dan orang 

tua siswa/komite sekolah (b) kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-

fungsi setiap lembaga kemasyarakatan/organisasi profesi  

 



 

 
 

2.2 Supervisi Kepala Sekolah 

2.2.1 Pengertian Supervisi 

Makin maju hasil-hasil penelitian dibidang pendidikan telah membuahkan 

berbagai pendekatan dalam supervisi pendidikan. Penemuan-penemuan itu 

menyebabkan timbulnya berbagai pemahaman konsep terhadap apa sebenarnya 

supervisi pendidikan itu. Adams dan Dicky (1959) dalam bukunya yang berjudul 

Basic Principles of Supervision, mendefinisikan supervisi adalah program yang 

berencana untuk memperbaiki pengajaran. Program ini hakikatnya adalah 

perbaikan dalam hal belajar dan mengajar (Sahertian, 2000:17) 

“Good Carter (1959) dalam Dictionary of Education, menjelaskan bahwa 

supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru 

dan petugas-petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk 

menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan pengembangan guru-guru 

serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode serta 

evaluasi pengajaran” (Azhar, 1996:16) 

Di lain pihak ada yang melihat supervisi pendidikan dari pandangan yang 

demokratis, diantara tokoh yang sangat terkenal adalah Boardman. Menurut 

Boardman.et.al. dalam Sahertian (200:17) menjelaskan tentang supervisi sebagai 

berikut: ”Supervisi adalah suatu usaha menstimulasi, mengkoordinasi dan 

membimbing secara kontinyu pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara 

individual maupun secara kolektif agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam 

mewujudkan seluruh fungsi pengajaran”. Dengan demikian mereka dapat 



 

 
 

menstimulasi dan membimbing pertumbuhan tiap siswa secara kontinyu serta 

mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi modern. 

Berbeda dengan Mc Nerney dalam Azhar (1996:16) yang melihat 

supervisi itu sebagai suatu prosedur memberi arah serta mengadakan penilaian 

secara kritis terhadap proses pengajaran. Padahal ada pandangan lain yang melihat 

supervisi dari segi perubahan sosial yang berpengaruh terhadap peserta didik 

seperti yang dikemukakan Burton dan Bruckner dalam Purwanto (1993:76). 

Menurut mereka, supervisi adalah suatu teknik pelayanan yang tujuan utamanya 

mempelajari dan memperbaiki secara bersama-sama faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Nawawi (1984:104) supervisi diartikan sebagai ”pelayanan” yang 

disediakan oleh pemimpin untuk membantu guru-guru (orang yang dipimpin) agar 

menjadi guru-guru atau personal yang semakin cakap sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pendidikan khususnya 

agar mampu meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar di sekolah”. 

Sehingga dengan perkembangan dan kemajuan kemampuannya, guru-guru 

diharapkan akan menjalankan tugasnya lebih baik, khuusunya dalam kegiatan 

membimbing proses belajar bagi anak didik. 

Semakin lebih luas lagi adalah pandangan Kimball Wiles yang 

menjelaskan bahwa supervisi adalah bantuan yang diberikan untuk memperbaiki 

situasi belajar mengajar yang lebih baik. Situasi belajar mengajar di sekolah akan 

lebih baik tergantung kepada keterampilan supervisor sebagai pemimpin. Seorang 

supervisor yang baik harus memiliki 5 (lima) keterampilan dasar, yaitu (1) 



 

 
 

hubungan-hubungan kemanusiaan, (2) keterampilan dalam proses kelompok, (3) 

dalam memimpin pendidikan, (4) mengatur personalia sekolah, dan (5) 

keterampilan dalam evaluasi (Sahertian, 2000:18). 

Dari beberapa pandangan maupun pendapat tentang supervisi sebagai 

mana diatas, maka kami cenderung mengikuti definisi dari Wiles, bahwa supervisi 

merupakan suatu usaha untuk membantu para guru dalam rangka meningkatkan 

kinerja guru SMP Negeri, sehingga para guru mampu meningkatkan pelaksanaan 

tugas belajar mengajarnya semakin lebih baik, dan pada gilirannya kualitas belajar 

siswa pun akan meningkat pula. 

 
2.2.2 Perkembangan Supervisi 

Berbicara tentang perkembangan supervisi, maka perkembangan sipervisi 

pendidikan dimulai di Amerika semenjak tahun 1800-an. Pada waktu itu 

pelaksanaan supervisi dijalankan dengan pendekatan langsung atau yang dikenal 

dengan pendekatan direktif. Supervisi dilakukan oleh superintendent dengan cara 

mengunjungi kelas-kelas untuk melihat seberapa jauh para guru melaksanakan 

tugasnya (Oliva: 1984). 

Istilah supervisi yang serupa dengan kegiatan ini adalah inspeksi, 

pemeriksaan, pengawasan atau penilikan (Arikunto;2004,1). Di sekolah yang 

merupakan organisasi pendidikan, supervisi merupakan bagian dari proses 

administrasi dan manajemen. Kegiatan supervisi melengkapi fungsi-fungsi 

adminstrasi yang ada di sekolah sebagai fungsi terakhir, yaitu penilaian terhadap 

semua kegiatan dalam mencapai tujuan. 



 

 
 

Dari keempat istilah yang diungkapkan di atas yang diartikan paling keras 

adalah inspeksi yang memiliki konotasi mencari kesalahan orang-orang dalam 

melaksanakan kegiatan. Yang sedikit lebih lunak dari inspeksi adalah 

pemeriksaan, karena seolah-olah hanya melihat apa yang terjadi dalam kegiatan, 

belum tampak adanya upaya menilai. Berikutnya yang lebih dekat dengan 

pengertian istilah supervisi adalah penilikan dan pengawasan.  

Supervisi sejak awal kelahirannya merupakan hal yang menakutkan bagi 

para guru, karena seorang supervisor hanya mencari kesalahan-kesalahan pada 

mereka yang sedang melakukan kegiatan pembelajaran. Apabila terdapat 

kesalahan supervisor hanya marah terhadap guru yang disupervisi, tidak 

mengambil solusinya mengapa terjadi kesalahan dalam melaksankan kegiatan 

pembelajaran.    

Sejalan dengan perkembangan organisasi sekilas, supervisi berkembang 

semakin profesional walaupun masih dilaksanakan secara otoriter. Keadaan yang 

demikian itu berjalan terus hingga sekitar tahun 1925-an. Karena sifat pelaksanaan 

supervisi yang masih otoriter dan selalu disertai dengan sanksi-sanksi bilamana 

terjadi kesalahan dalam praktek-praktek pelaksanaan tugas guru, maka oleh para 

guru supervisi sering dijuluki “Snoopervision”. 

Sehubungan dengan tahapan-tahapan perkembangan manajeman, maka 

supervisipun mengalami fase yang berjalan dengan tahapan orientasi manajemen, 

yaitu melalui tiga tahapan sebagaimana yang dikelompokkan oleh Owen dalam 

Mantja (2000:20) adalah sebagai berikut: (1) manajemen saintifik antara tahun 



 

 
 

(1876-1936), (2) hubungan insani tahun (1937-1955), riset keperilakuan (1960-

1970-an). 

Lucio dan Mc Neil dan Wiles bersama Bondi (1986) menentukan 

pentahapan perkembangan supervisi secara berbeda. Menurut Lucio dan Mc Neil 

ada 5(lima) tahapan, yaitu: (1) sampai dengan tahun 1900, supervisi dilaksanakan 

oleh pejabat administratif, (2) tahun 1900-1920, supervisi dilaksanakan oleh 

spesialis, (3) tahun 1920-1930, supervisi saintifik, (4) tahun 1930-1940, supervisi 

sebagai hubungan insani yang demokratik, dan (5) sesudah tahun 1940, 

dilaksanakannya supervisi rasional. 

Di pihak lain, Wiles dan Bondi membedakan tahapan supervisi menjadi 8 

(delapan) yaitu: (1) tahap pengawasan pada tahun 1850-1910, (2) tahap sepervisi 

scientifik antara tahun 1910-1920, (3) tahap sipervisi birokratik pada tahun 1920-

1930, (4) tahap supervisi kooperatif antara tahun 1920-1955, (5) tahap supervisi 

adalah pengembangan kurikulum antara tahun 1955-1965, (6) supervisi klinik 

antara tahun 1965-1970, (7) supervisi sebagai manajemen antara tahun 1970-

1980, dan (8) tahapan manajemen pengajaran sesudah tahun 1980. 

Setelah mencermati ketiga pandangan yang masing-masing mempunyai 

pengelompokan tahapan yang berbeda, akhirnya dapat diambil satu kesimpulan 

bahwa, supervisi pada tahapan yang sekarang ini adalah merupakan 

perkembangan dan penyempurnaan tahapan-tahapan sebelumnya. Walaupun 

demikian supervisi senantiasa mengalami perkembangan sesuai dengan 

perkembangan orientasi yang diyakini memberikan manfaat yang lebih baik. 



 

 
 

Pandangan baru pendekatan supervisi pengembangan (developmental supervision)  

adalah pada tahun 1980. 

 
2.2.3 Latar Belakang Pelaksanaan Supervisi Pendidikan 

Para guru yang tugasnya berhubungan langsung dengan siswa yang sedang 

belajar, adalah merupakan individu yang tidak sempurna. Masih banyak yang 

tidak mereka ketahui tentang dirinya, termasuk lingkungannya. Itulah sebabnya 

mereka membutuhkan belajar dalam menjalani hidupnya. Mereka membutuhkan 

bantuan, petunjuk-petunjuk dari orang lain yang lebih mengetahui, kalau perlu 

mereka mencontoh orang lain yang mereka kagumi, bahkan mereka bercita-cita 

seperti cita-cita orang yang sukses. 

Tentang ketidaksempurnaan manusia, Argyris dalam Pidarta (1992:5) 

menggambarkan sebagai model pradisposisi yaitu kecenderungan manusia sejak 

lahir sampai dewasa bahkan selama hidupnya untuk meningkatkan kebebasan, 

kemampuan, keterampilan, dan pandangan. Kecenderungan tidak sempurnanya 

manusia inilah para guru perlu untuk memotivasi agar mau belajar dan bekerja 

lebih keras. Bila individu diberi tugas sesuai dengan pradisposisinya, dia akan 

menggunakan energinya secara maksimal dalam menyelesaikan tugas yang 

menjadi tanggungjawabnya. 

Bagaimana halnya dengan kemampuan dalam dunia pendidikan guru? 

Hampir semua guru, diangkat menjadi guru karena mereka memiliki ijazah guru. 

Secara teoritis mereka memiliki kompetensi untuk mendidik para murid. 

Seharusnya mereka tidak perlu lagi diberi pengarahan dan bimbingan oleh 

petugas-petugas yang dipandang lebih mampu. Namun demikian karena sifat 



 

 
 

ketidaksempurnaan manusia, tidak banyak dijumpai guru yang mampu bekerja 

dengan relatif sempurna yang pantas dijadikan contoh bagi guru-guru lainnya. 

Mereka masih membutuhkan bantuan, bimbingan dari para supervisor, kepala 

sekolah maupun teman guru yang lebih kompeten. 

Dari kenyataan sebagaimana gambaran di atas, dunia pendidikan dapat 

tantangan yang cukup berat untuk mempersiapkan anak didik menghadapi 

kehidupannya di masa depan. Para guru tidak sanggup menghadapi tantangan ini 

sendirian. Supervisi nampaknya menjadi alternatif yang utama untuk merumuskan 

kurikulum, menyeleksi pola-pola organsisasi sekolah, fasilitas belajar, dan menilai 

proses pendidikan secara keseluruhan (Neagley, 1980: 4). 

Guru merupakan salah satu komponen sumber daya pendidikan yang 

memerlukan bantuan supervisi (Sahertian;2000:4). Lebih lanjut dikatakan  

penegembangan sumber daya guru dapat didekati dari dua sudut panadang yaitu 

dari dalam diri gurui itu sendiri dan dan faktor eksternal. Dari dalam diri guru ada 

sesuatu kekuatan untuk berkembang suatu elan vital (tenaga hidup) (Hadiwijoyo 

dalam Sahertian) atau vitalitas hidup (Chairil Anwar). Dalam asasi terungkap 

dalam daya pikir abstrak, imajinatif dan kreatif, serta komitmen dan kepedulian. 

Kebanyakan dorongan ini sangat sulit ditampakan pada orang seorang dalam 

memilih menjadi guru. Ini disebabkan pada orang seorang dalam memilih menjadi 

guru. Ini disebabkan daya tarik jabatan guru tidak ditantang oleh-oleh faktor luar  

Supervisi perlu mendapat perhatian serius dalam proses pelaksanaannya, 

disamping sifat-sifat yang lainpun tidak dikesampingkan. Hasil penelitian 

Harzeberg sebagaimana diungkapkan oleh Hoy dalam Pidarta (1992:8) bahwa 



 

 
 

faktor yang dapat berhasil memotivasi individu ialah prestasi yang dapat dicapai, 

penambahan pengetahuan, pekerjaan itu sendiri (yang menantang), tanggung 

jawab, dan kemajuan-kemajuan yang diperolehnya. Disamping faktor-faktor yang 

dapat dimanfaatkan dalam supervisi untuk memotivasi guru, terkandung makna 

dalam hasil penelitian ini ialah individu secara kodrati memang membutuhkan 

perangsang untuk memotivasi dari luar dirinya. Dalam hal ini supervisor 

memegang peranan yang sangat penting dan menentukan dalam pengelolaan serta 

mengatur strategi agar supervisi dapat menumbuhkan atau membangkitkan para 

guru untuk bekerja lebih baik 

 
2.2.4 Tujuan Supervisi 

Tujuan supervisi dalam hal ini difokuskan supervisi pengajaran seperti 

diungkapkan oleh Glickman dan Bafadal (1992:4) adalah untuk membantu para 

guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pengajaran yang 

dicanangkan bagi murid-muridnya. Melalui supervisi pengajaran diharapkan 

kualitas pengajaran yang dilakukan oleh guru semakin meningkat. 

Mengembangkan kemampuan dalam konteks ini janganlah ditafsirkan secara 

sempit, semata-mata hanya ditekankan pada peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan mengajar guru, melainkan juga pada peningkatan komitmen 

(commitment) atau kemampuan (willingness), atau motivasi (motivation) guru. 

Sebab dengan meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja, kualitas kerja akan 

meningkat (Bafadal, 1992:4). 

Demikianlah, sehingga sebenarnya tujuan supervisi pengajaran bukan saja 

berkenaan dengan aspek kognitif dan psikomotor belaka, melainkan berkenaan 



 

 
 

juga dengan aspek afektif. Sehubungan dengan hal itu, Sergiovanni dalam Bafadal 

(1992:4-5) menjelaskan ada tiga macam tujuan supervisi pengajaran, yaitu: 

1. Pengawasan Kualitas 

Dalam supervisi pengakaran, supervisor bisa memonitor proses belajar 
mengajar di sekolah. Kegiatan memonitor ini bisa dilakukan melalui 
kunjungan supervisor ke kelas-kelas disaat guru sedang mengajar, percakapan 
pribadi dengan guru, teman sejawat, maupun dengan sebagian murid-
muridnya. 
 

2. Pengembangan Profesional 

Dalam supervisi pengejaran, supervisor bisa membantu guru mengembangkan 
kemampuan dalam memahami pengajaran, kehidupan kelas, mengembangkan 
keterampilan mengajarnya dan menggunakan kemampuannya melalui teknik-
teknik tertentu. Teknik tersebut bukan saja bersifat individual, melainkan juga 
bersifat kelompok. 
 

3. Memotivasi Guru 

Dalam supervisi pengajaran, supervisor bisa mendorong guru menerapkan 
kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya, mendorong guru 
untuk menjawabnya. Pendek kata, melalui supervisi pengajaran, supervisor 
bisa menumbuhkan motivasi kerja guru. 
 
 

Masih dalam konteks supervisi sebagai upaya memberikan bantuan kepada 

guru, dalam hal ini keberadaan supervisor memiliki arti yang sangat penting 

dalam proses pelaksanan supervisi. Karena kehadirannya supervisor akan 

memberikan layanan yang berupa bantuan kepada guru khusunya dalam 

pemecahan masalah. Sahertian (1982:24) mengemukakan beberapa tujuan 

supervisi, yaitu membantu guru: (1) melihat dengan jelas tujuan-tujuan 

pendidikan, (2) membimbing pengalaman belajar murid, (3) menggunakan 

sumber-sumber pengalaman belajar, (4) menggunakan metode-metode dan alat 

mengajar modern, (5) memenuhi kebutuhan belajar murid, (6) membantu guru 



 

 
 

menilai hasil belajar murid dan hasil pekerjaan sendiri, (7) membina reaksi mental 

atau modal kerja guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan pertumbuhan 

jabatan mereka, (8) membantu guru-guru baru sehingga merasa gembira dengan 

tugas yang diperolehnya, (9) agar mudah mengadakan penyesuaian terhadap 

masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber masyarakat, dan (10) agar waktu 

dan tenaga yang tercurah sepenuhnya dalam peningkatan mutu sekolah. 

Pendapat Sahertian tentang tujuan supervisi ini sejalan dengan Oliva 

(1984) yang menyatakan bahwa supervisi bertujuan untuk membantu guru: (1) 

merencanakan pembelajaran, (2) melaksanakan pembelajaran, (3) melakukan 

evaluasi pembelajaran, (4) melakukan pengelolaan kelas, (5) mengembangkan 

tujuan kurikulum, (6) melakukan evaluasi tujuan kurikulum, (7) menilai program 

pelatihan, (8) bekerja bersama, (9) mengevaluasi diri, dan (10) membantu guru 

secara perseorangan. 

Dari beberapa pendapat, Sergiovanni menyatakan bahwa supervisi 

pengajaran adalah yang mampu merefleksikan multi tujuan (pengawasan kualitas, 

pengembangan profesi maupun motivasi guru). Suatu ketidak berhasilan bagi 

supervisi pengajaran jika hanya memperhatikan salah satu tujuan tertentu dengan 

mengesampingkan tujuan yang lain. Hanya dengan merefleksi ketiga tujuan inilah 

supervisi pengajaran akan mampu mengubah prilaku mengajar guru. Pada 

gilirannya nanti, perubahan perilaku guru kearah yang lebih berkualitas akan 

menimbulkan perilaku belajar murid yang lebih baik. Oliva lebih menekankan 

pada proses pembelajaran dan kurikulum, sedangkan Sahertian selain mancakup 

kurikulum dan pembelajaran, juga memperhatikan pada masalah-masalah yang 



 

 
 

berkaitan dengan pribadi guru. Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya 

ditentukan pada masalah pembelajaran dan kurikulum saja, tetapi juga 

menyangkut persoalan yang terlibat dalam seluruh proses pembelajaran, sehingga 

masalah yang berkaitan dengan pribadi persoalan pelaksana proses pembelajaran 

perlu mendapatkan perhatian juga. 

 

2.2.5 Fungsi Supervisi 

Dari berbagai teori tentang pengertian supervisi seperti yang telah 

dikemukakan diatas, maupun para pakar yang lain, maka dapatlah diketahui 

fungsi dari supervisi itu sangat beraneka ragam seperti yang digambarkan oleh 

Sahertian dan Mataheru (1981:24-26) seperti berikut ini: 

(1) Franseth Jane berkeyakinan bahwa supervisi akan dapat memberi bantuan 

program pendidikan melalui bermacam-macam cara sehingga kualitas 

kehidupan akan diperbaiki oleh karenanya, 

(2) Ayer Fed E menyatakan bahwa fungsi supervisi untuk memelihara program 

pengajaran sebaik-baiknya sehingga ada perbaikan, 

(3) W.H. Burton& Leo J.Bruckner menjelaskan bahwa fungsi supervisi modern 

ialah menilai faktor-faktor yang mempengaruhi hal belajar, 

(4) Kimball Wiles mangatakan, fungsi dasar dari supervisi adalah memperbaiki 

situasi belajar siswa, 

(5) T.H. Briggs menjelaskan bahwa fungsi supervisi yang diberikan guru-guru 

merupakan alat untuk mengkoordinir, menstimulir dan mengarahkan 

pertumbuhan guru itu sendiri, 



 

 
 

(6) Swearingen mengemukakan ada 8 (delapan) fungsi supervisi yaitu: 

- Mengkoordinir semua usaha sekolah 

- Memperlengkapi pengalaman guru-guru 

- Memperluas pengalaman guru-guru 

- Menstimulir usaha-usaha yang kreatif 

- Memberikan fasilitas dan penilaian yang terus menerus kepada para guru 

- Menganalisis situasi belajar dan mengajar 

- Memberikan pengetahuan dan skill pada setiap anggota staf khususnya 

guru 

- Mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membanu meningkatkan 

kemampuan mengajar guru-guru 

Bertolak dari berbagai pendapat, yang memberikan gambaran tentang 

beranekaragamnya fungsi supervisi sebagaimana dibahas oleh para ahli masing-

masing di atas, ada suatu general agreement yang sangat penting dan prinsip 

bahwa peranan utama dari supervisi adalah ditujukan kepada ”perbaikan 

pengajaran”. Dengan demikian setiap penelitian yang fokus pembicaraannya 

berkaitan dengan fungsi supervisi sudah barang tentu mempunyai harapan agar 

pelaksanaan pengajaran menjadi lebih baik. 

 
2.2.6 Prinsip-Prinsip Dasar Supervisi 

Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan supervisi di sekolah adalah 

bagaimana mengubah pola pikir yang bersifat otokrat dan korektif menjadi sikap 

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

mana guru-guru merasa aman dan merasa diterima sebagai subjek yang dapat 



 

 
 

berkembang sendiri (Sahertian, 2000:20). Hal yang demikian itu semata-mata 

menunjukkan kepada kita bahwa perilaku supervisi pengajaran harus menjauhkan 

diri dari sikap otoriter, dimana supervisor menganggap dirinya sebagai atasan dan 

guru sebagai bawahan (Bafadal, 1992:7). 

Agar pelaksanaan supervisi bisa diterima sebagaimana mestinya oleh para 

guru menurut Soetopo dan Soemanto (1988:41), supervisor didalam 

melaksanakan tugas hendaknya bertumpu pada prinsip-prinsip supervisi, yakni: 

a. Ilmiah, yang mencakup unsur-unsur: 1) sistematik, artinya dilaksanakan 

secara teratur, berencana dan kontinyu, 2) objektif, artinya data yang didapat 

pada observasi yang nyata buka tafsiran pribadi, dan 3) menggunakan alat 

(instrumen) yang dapat memberi informasi sebagai umpan balik untuk 

mengadakan penelitian terhadap proses belajar mengajar. 

b. Demokratis, artinya menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa 

kekeluargaan yang kuat serta sanggup menerima pendapat orang lain. 

c. Kooperatif, artinya seluruh staf dapat bekerja bersama, mengembangkan usaha 

dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. 

d. Konstruktif dan Kreatif, yaitu membina inisiatif guru serta mendorongnya 

untuk aktif menciptakan suasana dimana tiap orang merasa aman dan dapat 

menggunakan potensi-potensinya (Sahertian dan Mataheru, 1981:30-31). Di 

samping prinsip-prinsip supervisi sebagaimana diuraikan diatas, mnurut 

Soetopo dan Soemanto (1992:42-43) prinsip-prinsip supervisi dapat dibedakan 

juga prinsip positif dan prinsip negatif. Prinsip positif adalah prinsip-prinsip 



 

 
 

yang patut diikuti oleh para supervisor, sedangkan yang dimaksud prinsip-

prinsip negatif adalah prinsip yang merupakan larangan untuk dilaksanakan. 

 
Adapun yang termasuk prinsip-prinsip positif antara lain ialah: (1) 

supervisi harus dilaksanakan secara demokratis dan kooperatif, (2) supervisi harus 

kreatif dan konstruktif, (3)supervisi harus scientific dan efektif, (4) supervisi harus 

dapat memberi perasaan aman pada guru, (5)supervisi harus berdasarkan 

kenyataan, dan (6) supervisi harus memberi kesempatan kepada supervisor dan 

guru-guru untuk mengadakan self evaluation. 

Sedangkan yang termasuk prinsip-prinsip negatif yang tidak boleh 

dilaksanakan oleh para supervisor termasuk kepala sekolah antara lain ialah : (1) 

supervisor tidak boleh otoriter, (2)seorang supervisor tidak boleh mencari 

kesalahan, (3)seorang supervisor bukan seorang inspektur yang ditugaskan untuk 

memeriksa apakah peraturan-peraturan dan instruksi yang telah diberikan 

dilaksanakan atau tidak, (4), seorang supervisor tidak boleh menganggap dirinya 

lebih dari guru-guru karena jabatannya, (5) seorang supervisor tidak boleh terlalu 

banyak memperhatikan hal-hal kecil dalam cara-cara guru mengajar, (6) seorang 

supervisor tidak boleh lekas kecewa, bila ia mengalami kegagalan. 

 
2.2.7 Kepala Sekolah Sebagai Supervisor 

Berdasarkan SK Mendikbud No. 085/U/1994 dan 0296/U/1996 tentang 

penugasan guru pegawai negeri sipil sebagai kepala sekolah di lingkungan 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala sekolah adalah guru yang diberi 

tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Karenanya kepala sekolah wajib 



 

 
 

melaksanakan tugasnya mengajar disamping tugas-tugas lain diantaranya adalah 

sebagai: manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. 

Kepala sekolah sebagai guru berkewajiban sebagaimana guru pada umumnya, 

yaitu: (1) menyusun program pembelajaran, (2) melaksanakan program 

pengajaran.mengajar, (3) melaksanakan evaluasi, (4) menyusun dan 

melaksanakan program perbaikan dan penpendekatanan (SK Menpan No. 

84/1993). 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 

tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah disebutkan bahwa kualifikasi umum 

dan kualifikasi secara khusus. Kualifikasi secara khusus seorang kepala sekolah 

adalah sebagai guru dan harus memiliki sertifikat pendidik. Kepala sekolah harus 

memiliki beberapa kompetensi salah satunya kompetensi supervisi. Sebagai 

indikator adalah kepala sekolah harus dapat merencanakan program, 

melaksanakan  dan menindak lanjuti hasil supervisi akademik dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru.  

Kepala sekolah sebagai manajer berkewajiban melaksakan fungsi organik 

manajemen yaitu: planning, organizing, actuating, dan controlling. Dalam hal ini 

kepala sekolah bertanggung jawab memanage/mengelola sekolah yang 

dipimpinnya, sehingga seluruh potensi sumber daya yang ada harus difungsikan 

secara optimal dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan. 

Sebagai administrator kepala sekolah memenej dan melaksanakan fungsi-

fungsi ketatalaksanaan yang mencakup: (1) administrasi kurikulum, (2) 



 

 
 

kesiswaan, (3) kepegawaian, (4) keuangan, (5) sarana/prasarana, serta hubungan 

dengan masyarakat. 

Adapun sebagai supervisor, kepala sekolah bertugas memperbaiki situasi 

belajar bagi para murid, serta membantu dan menolong para guru untuk 

mengurangi hambatan-hambatan, problema-problema atau kendala-kendala agar 

dapat bekerja dengan baik (Tahalele, 1980) 

Dalam pelaksanaan supervisi kepala sekolah bertugas memberikan 

bantuan kepada para guru dan juga personal sekolah agar dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik. Untuk itu kepala sekolah harus menguasai tugas-tugas guru 

secara menyeluruh, antara lain : penguasaan kurikulum termasuk program 

tahunan, program semester, silabus, rencana pelaksanaan  pembelajaran, evaluasi, 

analisis ulangan baik harian maupun ulangan blok, program perbaikan dan 

penpendekatanan. 

Oliva (1984:20) memberikan gambaran landasan yang harus dimiliki 

supervisor adalah kepribadian yang mantap dan menguasai berbagai macam 

pengetahuan dan keterampilan. Landasan ini penting karena kepala sekolah 

sebagai supervisor memiliki beberapa macam peran, antara lain: (1) 

pengembangan kurikulum, (2) pengembangan staf, dan (3) pengembangan 

pembelajaran. 

Kepala sekolah sebagai supervisor menurut Harris, tugasnya meliputi 10 

(sepuluh) macam kegiatan, antara lain: (1) mengembangkan kurikulum, (2) 

mengkoordinir pembelajaran, (3) melengkapi staf, (4) menyediakan fasilitas, (5) 

menyediakan bahan, (6) merancang pelatihan jabatan, (7) memberikan orientasi 



 

 
 

anggota staf, (8) memadukan pelayanan pada siswa, (9) mengembangkan 

hubungan dengan masyarakat, dan (10) evaluasi pembelajaran. 

Tugas supervisor menurut Burton dalam Oliva (1984:18) meliputi: (1) 

meningkatkan aktivitas mengajar (kunjungan kelas, konferensi pribadi dan 

kelompok, peragaan mengajar, mengembangkan peningkatan pribadi dan lain-

lain), (2) meningkatkan pelatihan guru (pertemuan guru, bacaan profesional, 

bulletin, kunjungan, dan lain-lian, (3) memilih dan menyeleksi bahan 

pembelajaran, (4) evaluasi dan pengukuran, dan (5) penyusunan peringkat guru. 

Kepala sekolah sebagai supervisor akan mempengaruhi langsung mereka 

yang disupervisi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Achmad S bahwa 

supervisor secara langsung mempengaruhi kepuasan kerja dan prestasi melalui 

kecermatan dalam mendisiplinkan dan penerapan peraturan peraturan. 

Setelah mencermati kedua gambaran di atas, maka dapat diketahui bahwa 

tugas yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah selaku supervisor sangat 

kompleks, mulai dari penyediaan sarana dan fasilitas, melatih personal, 

meyiapkan bahan dan melaksanakan proses pembelajaran hingga evaluasi. 

Kecuali tugas-tugasnya sebagai supervisor, kepala sekolah harus melaksanakan 

juga beberapa peran yang tidak boleh dikesampingkan, yaitu sebagai: koordinator, 

konsultan, pemimpin kelompok dan evaluator (Oliva;1984). 

 
2.2.8 Pengertian Supervisi Kepala Sekolah 

Thomas J. Sergiovanni dalam bukunya yang berjudul “The Principalship: 

A Reflective Practice Perspective” membedakan pendekatan supervisi menjadi 3 



 

 
 

(tiga) yaitu pendekatan supervisi: (1) directive, (2) collaborative, dan (3) 

nondirective. 

Pengertian supervisi dari Sergiovanni, menurut istilah yang dipergunakan 

Sahertian dan Aleida adalah orientasi pelaksanaan supervisi. Sedangkan namanya 

juga sama, yaitu: direktif, kolaboratif, dan nondirektif. Dari ketiga macam 

orientasi pelaksanaan atau pendekatan supervisi yang dimaksud sudah barang 

tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Namun langkah langkah yang 

ditempuh oleh masing-masing pendekatan supervisi itu adalah sama, akan tetapi 

perilaku supervisor dominan yang berbeda. 

Langkah-langkah dalam setiap pelaksanaan supervisi adalah sebagai 

berikut: (1) pre-conferece/temu awal, (2) observasi, (3) analisis dan interpretasi, 

(4) post conference, (5) post analisis, dan (6) diskusi. Serangkaian tahapan seperti 

disebut di atas dilakukan oleh seorang supervisor dalam rangka melaksanakan 

tugasnya. Adapun supervisi dapat dilaksanakan oleh seorang kepala sekolah, guru 

mata pelajaran yang dianggap senior (mampu), wakil kepala sekolah, pengawas 

SMP ataupun guru yang dianggap memiliki kemampuan lebih. Dalam penelitian 

ini yang dimaksud supervisor adalah kepala sekolah SMP Negeri di Kecamatan 

Taman Kabupaten Pemalang. 

Ada satu paradigma yang dikemukakan Glickman untuk memilah-milah 

guru dalam empat prototipe guru. Ia mengemukakan setiap guru memiliki 

kemampuan dasar, yaitu berfikir abstrak dan komitmen serta kepedulian. Kedua 

kemampuan digambarkan secara bersilang seperti gambar berikut: 

  



 

 
 

                                       

                                                                

 

 

 

 

Gambar 2.1 Protipe Glickman ( diadaptasi dari Sahertian) 

Akan terdapat empat kuadran (sisi) yaitu: sisi I, II, III, IV. Tiap sisi 

terdapat dua kemampuan yang disingkat A (daya abstrak), K (komitmen). Uraian 

kuncinya sebagai berikut : 

(1) Tiap sisi yang terdapat di sebelah kanan garis abstrak (sebelah kanan garis 

vertikal) komitmennya (K) tinggi (+). 

(2) Tiap sisi yang terdapat di atas garis komitmen (garis horisontal) daya 

abstraknya  (A) tinggi (+) dan sisanya rendah, sehingga sisi II K negatif (-), 

sisi III A negatif (–)  dan sisi IV A dan K  negatif (-)  

Sehingga dari gambar tersebut diatas dapat dilengkapi sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 Hasil Pemaduan prototipe Glickman 
                                            (diadaptasi dari Sahertian) 
 
                  Dari gambar di atas dapat ditemukan: 

I. Pada sisi I daya A + K +. disebut guru profesional. 

II. Pada sisi II daya abstrak tinggi (A +), tetapi komitmen rendah (K -), 

disebut guru tukang kritik. 

III. Pada sisi III daya abstrak rendah (A -), tetapi komitmen tinggi (K +), 

disebut guru terlalu sibuk. 

IV. Pada sisi IV daya abstark rendah (A -) dan komitmen juga rendah (K-), 

disebut guru yang tidak bermutu. 

 
Prototipe guru yang demikian yang dapat diterapkan dalam memberi 

pendekatan supervisi kepada guru-guru. Perilaku seorang supervisor terhadap 

guru harus disesuaikan dengan prototipe sesuai dalam psoisi mana guru yang 

disupervisi.  

Bila posisi guru pada kuadran I dimana seorang guru yang memiliki 

pemikiran abstrak positif dan komitmen yang positif yang disebut guru 

profesional,  supervisor dengan menggunakan pendekatan non direktif. Perilaku 

supervisor mendengarkan, memberanikan, menjelaskan, menyajikan, 

memecahkan masalah. Teknik yang diterapkan dialog dan mendengarkan aktif. 

Bila guru pada posisi kuadran IV yang berarti daya abstrak rendah dan 

komitmen rendah pendekatan supervisi yang digunakan adalah pendekatan 

direktif dengan perilaku supervisor menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, 

memberi contoh, menetapkan tolok ukur, dan menguatkan. Bila guru yang 



 

 
 

memiliki daya abstrak rendah dan komitmen tinggi atau sebaliknya daya abstrak 

tinggi dan komitmen rendah supervisi dengan menggunakan kolaboratif yaitu 

variasi antara direktif dan non direktif. 

Pada pembahasan empat prototipe guru yang dikemukakan oleh Glickman 

untuk selanjutnya pelaksanaan pendekatan supervisi dengan menggunakan tiga 

pendekatan supervisi dimana guru yang berada pada kuadran I dengan 

menggunakan pendekatan non direktif, guru pada posisi kuadran IV dengan 

pendekatan direktif dan guru pada kuadran II dan III yaitu guru tukang kritik dan 

terlalu sibuk dalam memberi supervisi diterapkan pendekatan kolaboratif. 

Berdasarkan uraian singkat tentang paradigma kategori di atas, maka dapat 

diterapkan pendekatan supervisi dan perilaku supervisor berdasar data mengenai 

guru yang sebenarnya memerlukan pelayanan. Berikut akan dijelaskan pendekatan 

supervisi dan perilaku supervisor.  

 
2.2.8.1 Pendekatan Supervisi Direktif 

Yang dimaksud dengan pendekatan supervisi direktif adalah pendekatan 

terhadap masalah yang bersifat secara langsung. Supervisor memberikan arahan 

langsung. (Sahertian;200;46). Dalam hal ini perilaku supervisor lebih dominan. 

Pada supervisi ini berdasarkan pemahaman terhadap psikologi behaviorisme. 

Prinsip behaviorisme ialah bahwa segala perbuatan berasal dari refleks yaitu, 

respon terhadap rangsangan/stimulus. Pendekatan supervisi ini memandang 

bahwa guru memiliki kekurangan, maka perlu diberikan rangsangan agar ia 

bereaksi.   



 

 
 

Pada pendekatan direktif ini supervisor lebih aktif memperhatikan segala 

hal terutama kekurangan dalam pembelajaran yang selanjutnya supervisor 

memberikan penjelasan-penjelasan dengan didahului pertanyaan kepada guru 

yang mengalami kesulitan dalam hal proses pembelajaran. Pola ini dianggap 

kurang efektif dan mungkin pula kurang manusiawi, karena kepada guru yang 

disupervisi tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan 

kreatifitas mereka. Pola ini, supervisor mengambil sepenuhnya tanggung jawab 

supervisi (Mantja;200,179). Beranggapan bahwa dengan tanggung jawab itu, ia 

dapat melakukan perubahan perilaku mengajar dengan memberikan pengarahan 

yang jelas terhadap rencana kegiatan, yang dapat dievaluasi. Lucio dan McNeil 

(1979) telah mengonseptualisasikan pola ini dengan mengadaptasikannya dari 

teori reinforcement menurut Skiner ke dalam proses kesupervisian. Mereka 

mengemukakan bahwa supervisi yang efektif harus harus mengembangkan alat 

pengukuran dan penilaian yang sistematik terhadap keberhasilan guru. Walaupun 

pendekatan supervisi ini kurang efektif, namun temuan penelitian menunjukan 

bahwa memang terdapat guru yang lebih suka disupervisi dengan pendekatan 

direktif. Brown (1962) melaporkan bahwa guru memberikan reaksi yang 

menyenangkan terhadap pendekatan supervisi ini dengan menunjukan perbaikan 

dalam proses pengajaran mereka. Selanjutnya, ia menemukan juga adanya guru 

yang diklasifikasikan sebagai neorotik dan tingkat kecemasannya rendah (menurut 

skala kepribadian) memberikan reaksi yang menyenangkan terhadap pendekatan 

supervisi ini. Brown berkesimpulan bahwa tidak semua guru gampang patah 

semangat atau tidak mampu menerima kritik secara langsung. Karena itu 



 

 
 

supervisor seharusnya tidak perlu khawatir untuk melakukan supervisi pendekatan 

direktif terhadap para guru tertentu. 

Fuller menyatakan, bagi para guru baru, pendekatan supervisi direktif 

lebih baik karena mereka merasakan supervisor lebih tekun memperhatikan 

penampilan mengajar mereka. Dengan cara itu mereka dapat mengharapkan lebih 

banyak informasi guna perbaikan penampilan mengajar mereka. Blumberg 

(1970), seorang pakar supervisi nondirektif melaporkan bahwa ketika ia 

memperhatikan rekaman pertemuan supervisi pada hakekatnya adalah pendekatan 

direktif. Mereka menggunakan 45% dari waktu pertemuan untuk berbicara 

(kepada guru), dan 65% dari pembicaraan itu pada hakekatnya adalah supervisi 

direktif. Supervisor sedikit sekali memberikan pujian dan semangat yang 

mendorong guru. Supervisor bahkan menggunakan sebagian besar dari waktu 

percakapan itu untuk memberikan pertimbangan (pendapat). Supervisi direktif 

lebih cocok untuk latar (setting) sekolah yang menuntut guru untuk memenuhi 

tugas-tugas pengajaran secara ketat, demikian kata Harris (1976). Ia melaporkan 

bahwa supervisi dengan pendekatan direktif dapat diterima baik oleh para guru 

yang tidak dimotivasi untuk melakukan perubahan-perubahan positif, dan yang 

tidak bisa bekerja sama dengan supervisor. Ginkel (1983) dalam penelitiannya 

yang mengkaji hubungan antara pendekatan supervisi yang lebih disukai guru dan 

tingkat konseptualnya, menemukan bahwa para guru yang dikategorikan tingkat 

konseptualnya rendah saja yang menyukai pendekatan supervisi direktif. 

Supervisi memang perlu memiliki peranan yang sangat penting dalam 

membantu guru mengembangkan perilaku mengajar yang efektif, namun hal itu 



 

 
 

tidak memberikan sumbangan yang bermanfaat, apabila dilakukan secara direktif, 

demikian penelitian Calhoun (1985). Penemuan ini memang menarik, karena 

temuan itu menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa supervisi dengan 

pendekatan direktif dianggap kurang efektif. Tetapi Hemphill (1985) dan Ngugi 

(1985) berkata lain bahwa pendekatan supervisi direktif lebih disukai oleh 

golongan bukan kulit putih, dan guru pria (Rossicone, 1985) perlu diperhatikan 

memilih pendekatan supervisi. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarwi (2001) ditemukan bahwa 

supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan intensitas penerapan 

pendekatan supervisi direktif disejumlah sekolah SMP dengan kategori: rendah, 

sedang, dan tinggi memiliki frekuensi relatif berturut-turut rendah 27,14%, sedang 

42,86% dan tinggi 30%. Dari data tersebut artinya bahwa supervisor dalam 

melakukan supervisi dengan pendekatan direktif intensitasnya sedang.   

Supervisi dengan pendekatan direktif didasarkan atas asumsi bahwa 

mengajar terdiri dari sejumlah ketrampilan teknis dengan standar dan kompetensi 

yang telah ditetapkan bagi semua guru, agar unjuk kerja mengajar lebih efektif. 

Glickman berpendapat bahwa guru baru ternyata lebih suka disupervisi dengan 

pendekatan direktif, karena berhasil memperbaiki perilaku mengajarnya. Guru 

baru lebih suka apabila supervisor menjelaskan masalahnya dan kemudian 

menunjukan cara pemecahannya. Jelas bahwa supervisi dengan pendekatan 

direktif bermanfaat untuk kasus-kasus yang spesifik.  Jika kita bandingkan pada 

prototipe Glickman, guru yang disupervisi dengan pendekatan ini adalah guru 

baru dengan asumsi daya abstraknya rendah dan komitmennya rendah atau guru 



 

 
 

tidak bermutu. Perilaku supervisor pada pendekatan supervisi direktif adalah 

sebagai berikut:  

(1) Clarifying (menjelaskan) 

Penjelasan terhadap masalah guru yang disupervisi dan bertanya untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas. Seorang supervisor tidak lagi menunggu 

guru mengemukakan keluhan-keluhan atau kekurangan, tetapi supervisor 

langsung memberikan beberapa kekurangan yang dialami guru yang kemudian 

menjelaskan permasalahan tersebut bagaimana cara menyelesaikannya. 

2)  Presenting (menampilkan) 

Mengemukakan ide-ide tentang informasi yang seharusnya dikumpulkan dan 

bagaimana mengumpulkannya. 

(3) Directing (mengarahkan) 

Memberikan petunjuk kepada guru mengenai usaha apa yang diperlukan 

sesudah data terkumpul dan dianalisa. Dari hasil pengumpulan data selama 

melakukan supervisi maka seorang supervisor akan dapat memberikan arahan 

yang seharusnya guru tersbut lakukan demi kebaikan proses yang akan 

menghasilkan pembelajaran yang baik.  

(4) Demonstrating (mendemonstrasikan) 

Mendemonstrasikan kepada guru mengenai tingkah laku mengajar yang patut 

ditiru dan menganjurkan guru juga melihat teman lain yang mengajar di kelas 

lain. 

(5) Standardizing (menstandarkan) 

Menyusun tolok ukur untuk digunakan sebagai dasar-dasar perbaikan. 



 

 
 

(6) Reinforcing (menguatkan) 

Dengan menggunakan berbagai cara untuk memberikan dorongan psikologis. 

 
Dari keenam perilaku inilah, seseorang akan dapat mengetahui pendekatan 

supervisor yang sedang melaksanakan tugas supervisi dengan pendekatan direktif, 

dimana supervisor bertindak aktif untuk memberikan dorongan-dorongan kepada 

guru yang disupervisi. Namun tetap harus diingat bahwa tahapan atau langkah-

langkah pelaksanaan supervisi tetap seperti yang sudah tertera pada paparan 

diatas. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan supervisi tersebut 

ialah untuk meningkatkan kemampuan guru (Sahertian, 1992:62). 

 
2.2.8.2 Pendekatan Supervisi Nondirektif 

Pelaksanaan pendekatan supervisi nondirektif bertolak pada asumsi dasar 

bahwa guru mampu menganalisa dan memecahkan masalah yang berhubungan 

dengan pelajarannya sendiri. Kecuali kalau guru merasa bahwa ia membutuhkan 

bantuan dan ia ingin memikul tanggung jawab bagi perbaikan proses belajar 

mengajar. Oleh karena itu supervisor harus tahu dalam kedudukannya sebagai 

fasilitator agar lebih banyak mengggunakan cara-cara yang bersifat struktural dan 

birokratis. Ini bukan berarti supervisor harus pasif dan guru mempunyai hak 

mengajar yang otonom. 

Yang dimaksud dengan pendekatan supervisi non direktif ataiutidak 

lansung adalah cara pemecahan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak 

langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukan permasalahan, 

tetapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh 



 

 
 

guru-guru. Ia memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada guru yang 

mengemukakan permasalahan yang mereka alami. Pendekatan supervisi 

nondirektif ini berdasarkan pemahaman psikologis humanistik. Psikologi 

humanistik sangat menghargai orang yang akan dibantu. Oleh karena pribadi guru 

yang dibina begitu dihormati, maka ia lebih banyak mendengarkan permasalahan 

yang dihadapi guru-guru. Guru mengemukakan masalahnya, supervisor mencoba 

mendengarkan, memahami apa yang dialami guru-guru. 

Pendekatan supervisi non direktif ini berangkat juga dari premis bahwa 

belajar pada dasarnya adalah pengalaman pribadi, sehingga pada akhirnya 

individu harus mampu memecahkan masalahnya sendiri. Bagi guru, pemecahan 

masalah itu tidak lain dari pada upaya memperbaiki dan meningkatkan 

pengalaman belajar siswa dikelas. Peranan supervisor disini adalah 

mendengarkan, tidak memberikan pertimbangan, membangkitkan kesadaran 

sendiri, dan pengalaman-pengalaman guru diklarifikasi (Glickman;1985). 

Penelitian Blumberg, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama 

Amidon (1965) menunjukan bahwa kerangka kerja teoritik-teoritik banyak 

diilhami oleh model konseling non direktif, dengan model iti, Blumberg 

menerapkan sistem pendekatan supervisi non direktif yang menghasilkan 

perubahan perilaku mengajar guru kelas dengan menghindarkan konfrontasi 

langsung antara supervisor dan guru. Penelitian bersama Amidon dilakukan untuk 

mempelajari persepsi para guru terhadap interaksi mereka dengan  supervisor. 

Mereka menemukan bahwa dalam wawancara supervisi para guru suka 

mengevaluasi interaksi keduanya. Interaksi itu akan menyenangkan jika mereka 



 

 
 

merasakan supervisor suka mendengarkan dengan perhatian atau sifat yang 

positif. Sebaliknya, jika mereka merasakan pola supervisor menguasai 

pembicaraan atau mengkritik, mereka mengganggap wawancara itu menjadi 

kurang proaktif. Karena itu supervisor yang menunjukan perilaku nondirektif, 

seperti mendengarkan atau merefleksikan ungkapan-ungkapan guru, lebih disukai 

daripada yang menunjukan perilaku direktif, seperti menguasai pembicaraan dan 

mengkritik. 

Dalam penelitian yang lain, Blumberg (1967) menemukan bukti yang 

menunjukan bahwa para guru lebih suka jika supervisor menggunakan pendekatan 

non direktif dalam wawancara supervisi. Para guru merasa bahwa bentuk 

pertemuan semacam itu lebih efektif. Ditemukan juga bahwa supervisor yang 

menggunakan pendekatan direktif kurang disenangi para guru, ketimbang yang 

menggunakan pendekatan non direktif. Dalam pendekatan direktif, guru merasa 

kurang bebas untuk memulai diskusi dengan supervisornya, jika dibandingkan 

dengan diskusi yang dilakukan oleh supervisor non direktif. Disimpulkan juga, 

supervisor dan guru membutuhkan kepekaan untuk berkomonikasi yang lebih 

baik. Karena itu, supervisor seharusnya menggunakan pendekatan non direktif 

dalam wawancara supervisi untuk menghasilkan komonikasi yang lebih efektif. 

Blumberg (1968) dalam penelitiannya menemukan bukti yang lebih 

mendukung keefektifan pendekatan supervisi non direktif, dengan menyimpulkan 

bahwa jika supervisor menekankan refleksi, atau bertanya untuk memperoleh 

informasi guna membuka komonikasi wawancara supervisi mereka, para guru 

menilainya sebagai pertemuan supervisi yang positif. Bila supervisor lebih banyak 



 

 
 

bicara dalam pertemuan itu, para guru menilai interelasi pertemuan itu kurang 

positif atau malahan negatif. 

Dalam hubungannya dengan hal berbicara dalam supervisi, Krajewski 

(1976) salah satu pakar supervisi klinik dalam penelitiannya menemukan bahwa 

para supervisor yang sedikit berbicara atau memberikan komentar, bahkan 

memberikan pujian dan merefleksikan gagasan-gagasan guru, lebih berhasil 

ketimbang supervisor yang tidak terlatih menggunakan pendekatan supervisi non 

direktif. 

Penelitian Blumberg bersama Weber (1968), mereka menyimpulkan 

bahwa morale para guru berkorelasi dengan perilaku kesupervisian. Jika perilaku 

supervisi direktif dari supervisor rendah dan perilaku supervisi non direktifnya 

tinggi, maka morale guru tinggi. Sebaliknya, jika para supervisor berperilaku 

supervisi direktif tinggi dan rendah dalam perilaku supervisi non direktifnya, 

maka morale guru menjadi rendah. 

Dalam mengkaji pendekatan supervisi yang lebih disukai, Ginkel dan 

Rossicone (1985) menemukan bahwa pendekatan non direktif menempati 

peringkat pertama diantara dua pendekatan supervisi lainnya, yaitu direktif dan 

kolaboratif. Blumberg dan Amindon (1968) membenarkan bahwa sebagian besar 

guru lebih menyukai pendekatan non direktif, karena dengan pendekatan non 

direktif mereka merasa memperoleh pemahaman baik sebagai guru maupun 

sebagai individu. Hasil penelitian ini lebih memperkuat temuan Blumberg dan 

Weber (1968) yang menyimpulkan bahwa ”Experienced teacehers did not view 

directive behaviour as positive”. Kesimpulan yang menyatakan , bahwa guru yang 



 

 
 

telah berpengalaman mengajar, memandang perilaku memerintah bukan hal yang 

positif. Dari kesimpulan tadi dapat dikatakan bahwa guru yang berpengalaman 

lebih menyukai disupervisi dengan pendekatan non direktif. Penemuan ini 

didukung oleh penelitian Ngugi (1984) dan Zonka yang merujuk pada Glickman 

(1986). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarwi (2001) ditemukan bahwa 

supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan intensitas penerapan 

pendekatan supervisi nondirektif disejumlah sekolah SMP dengan kategori: 

rendah, sedang, dan tinggi memiliki frekuensi relatif berturut-turut rendah 

26,43%, sedang 46,43% dan tinggi 27,14%. Dari data tersebut artinya bahwa 

supervisor dalam melakukan supervisi dengan pendekatan non direktif 

intensitasnya sedang.   

Dari uraian hasil penelitian tersebut diatas maka dalam pendekatan 

supervisi non direktif, perilaku supervisor dapat ditunjukan sebagai berikut  

(1)  Listening (mendengarkan) 

Supervisor dalam hal ini mau belajar mendengarkan problem yang dihadapi 

guru dan menunjukkan perhatian kepada guru-guru. Supervisor harus 

menunjukkan empati kepada guru melalui senyuman berarti, menganggukkan 

kepala, menghargai dengan kata-kata halus. 

(2) Clarifying (menjelaskan) 

Supervisor menanyakan pendapat guru terhadap apa yang harus diperbaiki.  

menjelaskan problem guru tersebut melalui uraian bagian-bagian dan 

pertanyaan. 



 

 
 

(3) Encouraging (menguatkan) 

Supervisor perlu mendorong dan memberanikan guru-guru untuk menganalisis 

problema-problema selanjutnya. Kata-kata mendorong itu misalnya: teruskan, 

apalagi, silahkan. 

(4) Presenting (menyajikan) 

Bilamana guru bertanya yang sifatnya memberi saran, maka supervisor 

memberikan beberapa alternatif jawaban tetapi putusan pada guru yang 

bersangkutan. 

(5)  Problem Solving (pemecahan masalah) 

Hal yang sangat penting, supervisor menanyakan kepada guru untuk 

menetapkan rencana kerja selanjutnya, misalnya: 

-  Apa yang akan anda kerjakan? 

-  Apa yang dapat saya upayakan agar dapat membantu anda? 

Dalam supervisi non direktif gurulah yang menentukan langkah-langkah 

bila akan diadakan percakapan antara supervisor dan guru. Jadi bukan inisiatif 

supervisor seperti pada pendekatan supervisi direktif, tetapi guru yang berperan 

untuk mengambil inisiatif. Hanya saja tentang tahapan pelaksanaannya tidak 

berbeda dengan pendekatan supervisi yang lain. 

 
2.2.8.3 Pendekatan Supervisi Kolaboratif 

Yang dimaksud pendekatan supervisi kolaboratif adalah pendekatan 

supervisi yang memadukan antara pendekatan supervisi direktif dengan 

pendekatan supervisi non direktif. Sahertian;2000,49). Pada pendekatan supervisi 

ini baik supervisor maupun guru bersama-sama, bersepakat untk menetapkan 



 

 
 

struktur, proses dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap 

masalah yang dihadapi guru. Pendekatan supervisi ini didasarkan pada psikologi 

kognitif yang beranggapan bahwa belajar adalah hasil perpaduan antara kegiatan 

individu dengan lingkungan pada gilirannya nanti akan berpengaruh dalam 

pembentukan aktivitas individu (Sahertian;2000;50). Hal ini yang berarti terjadi 

hubungan dua arah antara supervisor dengan guru, dari atas kebawah dan dari 

bawah ke atas 

 Pendekatan supervisi yang bersifat kolaboratif menghendaki persyaratan 

dengan cara-cara yang aktif yaitu baik supervisor maupun guru yang akan di 

supervisi harus bersama-sama berusaha menemukan kekurangannya. Tetapi pada 

tahapan berikutnya secara bersama-sama (berdua) menyusun program perbaikan 

yang merupakan kekurangan dari guru yang di supervisi itu. 

Tugas supervisor dalam hal ini adalah mendengarkan dan memperhatikan 

secara cermat akan keprihatinan guru terhadap masalah perbaikan pengajaran dan 

sekaligus pula gagasan-gagasan guru untuk menghadapi masalah itu. Selanjutnya, 

supervisor dapat memberi penjelasan terhadap hal-hal yang diungkapkan guru 

yang kurang dipahaminya. Kemudian, ia mendorong guru mengaktualisasikan 

inisiatif yang dipikirkannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, atau 

untuk meningkatkan pengajarannya (Glickman, 1980). 

Beberapa pakar supervisi mengemukakan, bahwa gagasan pendekatan 

supervisi kolaboratif diilhami oleh gerakan hubungan insani (the human persons 

movement). Gagasan itu sekaligus merupakan reaksi terhadap praktik model 

supervisi klasik, yang menetapkan fungsi supervisi pengajaran untuk mengawasi 



 

 
 

suatu dengan: mengarahkan, menunjukan, mengharuskan, memantau, menilai, dan 

menggajar (Wiles & Lovell, 1983). 

Dalam praktik kesupervisian pendekatan supervisi ini dijuluki: kolegal, 

atau kooperatif yang lebih banyak mengilhami karya para pakar supervisi klinik 

(Wiles & Lovell, 1983). Krajewski dan Anderson (1980) dalam berbagai 

penelitian mereka mengembangkan kursus supervisi yang didasari oleh hubungan 

kolaboratif para supervisor dan guru untuk mengefektifan supervisi. Flanders 

(1976) menyebut supervisi kolaboratif sebagai supervisi klinik. Selanjutnya 

dijelaskan bahwa supervisi kolaboratif adalah mitra dalam inkuiri antara dua 

orang mengadu alternatif, dimana supervisor berposisi sebagai mitra yang lebih 

berpengalaman dalam proses inkuiri. Lerch (1980) dan Fuller (1980) menemukan 

adanya harapan guru untuk berbagi tanggung jawab dalam proses supervisi, 

terutama dalam pemecahan maslah pengajaran yang dihadapi guru. Keduanya 

menyimpulkan bahwa supervisi kolaboratif lebih efektif, karena adanya 

kolegalitas antara supervisor dan guru dalam memecahkan masalah pengajaran 

yang dihadapi para guru. Kesimpulan tersebut memperkuat pendapat Sergiovani 

(1976) yang menyatakan bahwa hubungan yang lebih intensif dan bersifat koligial 

didapatkan dalam supervisi kolaboratif, yang selama ini tidak ditemukan dalam 

supervisi tradisional. Reavis dan Thompson (1979) menemukan fakta bahwa 

supervisi harus didasarkan pada kepedulian guru, dan bukan pada kepedulian 

supervisor. Karena itu, guru harus di untuk menetapkan keputusan secara bebas 

guna mengembangkan sikap profesional, sehingga terwujud berkembang yang 

mereka namakan peer supervision. Hall (1979) menggambarkan ditemukannya 



 

 
 

sikap yang positif pada para guru yang disupervisi dengan pendekatan kolaboratif. 

Sementara itu Shuma (1973) menemukan dalam penelitiannya bahwa guru 

memperoleh perlakuan supervisi kolaboratif memiliki perasaan bertumbuh 

sebagai kolegial karena adanya hubungan yang dibangun antara supervisor dan 

guru, jika dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami perlakuan 

semacam itu.  

Penelitian yang diadakan oleh Ginkel (1983) terhadap sejumlah guru 

sekolah dasar, menempatkan pendekatan supervisi kolaboratif pada peringkat 

pertama, disamping pendekatan supervisi lainnya. Para guru mengatakan bahwa 

pendekatan supervisi kolaboratif adalah pendekatan supervisi yang paling disukai. 

Sementara itu Humphries dan Marsh (1985) menemukan pendekatan supervisi 

berdasarkan pengalaman mengajar guru, disimpulkan guru yang telah berhasil 

mengembangkan kompetensi dan motivasinya cenderung lebih menyukai 

pendekatan supervisi kolaboratif. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarwi (2001) ditemukan bahwa 

supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan intensitas penerapan 

pendekatan supervisi kolaboratif disejumlah sekolah SMP dengan kategori: 

rendah, sedang, dan tinggi memiliki frekuensi relatif berturut-turut rendah 

20,71%, sedang 47,86% dan tinggi 21,43%. Dari data tersebut artinya bahwa 

supervisor dalam melakukan supervisi dengan pendekatan kolaboratif 

intensitasnya sedang.   



 

 
 

Ciri khusus yang menunjukkan bahwa supervisor menggunakan 

pendekatan supervisi kolaboratif adalah dengan menunjukkan persyaratan 

hubungan perilaku supervisor sebagai berikut: 

(1) Presenting (menampilkan) 

Supervisor membantu guru sehingga ia dapat atau mampu melihat apa saja 

yang harus diperbaiki dalam proses belajar mengajar. 

 (2) Clarifying (menjelaskan) 

Supervisor menanyakan pendapat guru terhadap apa yang harus diperbaiki. 

 (3) Listening (mendengarkan) 

Supervisor mendengarkan pendapat guru. 

(4) Problem Solving (pemecahan masalah) 

Supervisor dan guru secara bersama-sama menyusun langkah-langkah 

pemecahan masalah dan berbagai alternatif kegiatan untuk perbaikan 

mengajar. 

(5)  Negotiating (perundingan) 

Supervisor dan guru mendiskusikan rencana kegiatannya dan akhirnya 

tersusun rencana yang disetujui bersama pula. 

 
Hasil akhir yang diharapkan ialah adanya kesepakatan bersama antara 

supervisor dan guru yang menerima supervisi untuk menetapkan struktur, proses, 

kriteria dalam menentukan perbaikan pengajaran yang diharapkan 

Apabila ketiga pendekatan supervisi tersebut telah dikuasai oleh seorang 

kepala sekolah, maka diharapkan mereka yang disupervisi akan merasa ada 

bantuan dalam menangani segala hal yang tidak dapat diatasi sendiri. Apabila 



 

 
 

seorang guru telah mendapatkan bantuan (supervisi) hasil kegiatan pembelajaran 

akan menjadi lebih meningkat, dengan asumsi guru tidak lagi mengalami 

kesulitan dalam proses belajar mengajar. Porses belajar mengajar adalah 

hubungannya dengan siswa. Supervisi yang diutamakan adalah bantuan kepada 

guru, yang pada akhirnya berdampak pada siswa (Kimball Wiles dalam 

Arikunto;2004:11)   

Dari uraian tersebut diatas, penulis memberikan definisi secara konsep 

bahwa yang dimaksud supervisi dalam hal ini adalah supervisi pendidikan, yakni 

perilaku seorang supervisor (kepala sekolah) dalam memberian bantuan kepada 

yang disupervisi (guru) dengan pendekatan supervisi direktif, non direktif, 

kolaboratif dan bertujuan memperbaiki proses belajar mengajar. Alasan pemilihan 

teori tersebut di atas karena menurut pengamatan peneliti sebagian besar kepala 

SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang menggunakan 

pendekatan tersebut, juga keterbatasan penulis terhadap literatur pendekatan 

supervisi kepala sekolah.  

 
2.3  Kecerdasan Emosional Guru 

 2.3.1 Hakikat Kecerdasan 

Dunkin (1974) dalam Wina Sanjaya (2006: 51) ada sejumlah aspek yang 

dapat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran dilihat dari faktor guru yaitu: 

(1) techer formative experience, meliputi jenis kelamin serta semua pengalaman 

hidup guru yang menjadi latar belakang sosial mereka; (2) teacher training 

experience, meliputi pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan aktivitas 

dan latar belakang pendidikan guru; (3) teacher properties adalah segala sesuatu 



 

 
 

yang berhubungan dengan sifat yang dimiliki guru, misal sikap guru terhadap 

profesinya, sikap guru terhadap siswa, kecerdasan/intellegece guru, motivasi, dan 

kemampuan profesional guru. 

Peaget dalam Ratna Wilis (1989: 166) intellegence ialah jumlah struktur 

(hubungan fungsional antara tindakan fisik, tindakan mental, dan perkembangan 

berpikir logis) yang tersedia dalam otak  yang dapat digunakan seseorang pada 

saat-saat tertentu dalam perkembangannya. Otak manusia adalah massa 

protoplasma yang paling kompleks yang pernah dikenal di alam semesta ini. 

Inilah organ yang sangat berkembang sehingga ia dapat mempelajari dirinya 

sendiri. Jika dirawat oleh tubuh yang sehat dan lingkungan yang menimbulkan 

rangsangan, otak yang berfungsi dapat tetap aktif dan reaktif selama lebih dari 

seratus tahun.  

Otak manusia mempunyai tiga bagian dasar: batang/otak reptil, sistem 

limbik/otak mamalia, dan neokorteks. Dr. Paul Maclean dalam Bobbi De Porter & 

Mike Hernacki  (1992: 26) menyebutnya otak triune, karena terdiri tiga bagian, 

masing-masing berkembang pada waktu yang berbeda dalam sejarah evolusi 

manusia.  

a. Batang atau otak reptilia bertanggung jawab atas fungsi- fungsi motor 

sensorik, perilaku yang dihasilkan berkaitan dengan dorongan untuk 

mempertahankan hidup, mengembangkan spesies dan perlindungan wilayah. 

Jika merasa tidak aman otak reptil spontan bangkit dan bersiaga atau 

melarikan diri dari bahaya.  



 

 
 

b. Sistem limbik atau otak mamalia terletak dibagian tengah dari otak manusia. 

Fungsinya bersifat emosional dan kognitif menyimpan perasaan, pengalaman 

yang menyenangkan, memori, dan  kemampuan  belajar sistem ini juga 

mengendalikan bioritme, seperti pola tidur, lapar, haus, tekanan darah, detak 

jantung, gairah seksual, temperatur dan kimia tubuh, metabolisme, dan sistem 

kekebalan.  

c. Neokorteks atau otak berpikir membentuk 80% dari seluruh materi otak, 

bagian otak ini merupakan tempat bersemayamnya kecerdasan. Disinilah 

pengaturan pesan-pesan yang diterima melalui penglihatan, pendengaran, dan 

sensasi tubuh. Proses yang berasal dari pengaturan ini adalah penalaran, 

berpikir secara intelektual, pembuatan keputusan, perilaku waras, bahasa, 

kendali motorik sadar, dan ideasi ( pencipta gagasan ) nonverbal. Dalam neo 

kortekslah semua kecerdasan yang lebih tinggi berada, yang membuat  

manusia unik sebagai spesies.  

Psikolog Dr. Howard Gardner dalam Hernowo (2005:118)  telah 

mengidentifikasikan berbagai kecerdasan (mutiple intellegence) yang dapat 

dikembangkan pada manusia yakni: linguistic (berpikir dalam kata-kata), 

matematik (berpikir dengan penalaran), visual (berpikir dalam citra dan gambar), 

kinestetik/perasa (berpikir melalui sensasi dan gerakan tubuh), musikal (berpikir 

dalam irama dan melodi),  interpersonal (berpikir lewat komunikasi dengan orang 

lain) , intrapersonal (berpikir secara reflektif), intuisi (kemampuan untuk 

menerima atau menyadari informasi yang tidak dapat diterima indra manusia 

terutama pada usia empat dan tujuh tahun).Teori Gardner menawarkan pandangan 



 

 
 

yang lebih luas tentang kecerdasan melampaui batas nilai IQ, sehingga tidak ada 

manusia yang paling cerdas karena setiap orang memiliki bentuk kecerdasan 

dengan cara  yang berbeda-beda.  

Semua kecedasan yang lebih tinggi,  ada dalam otak sejak lahir dan selama 

lebih dari tujuh tahun pertama kehidupan, kecerdasan ini akan berkembang jika 

dirawat dengan baik dan anak secara emosional sehat.  

Tiga bagian otak manusia juga dibagi menjadi belahan kanan dan belahan 

kiri dan dikenal sebagai otak kanan dan otak kiri. Eksperimen terhadap dua 

belahan tersebut telah menunjukkan bahwa masing-masing belahan bertanggung 

jawab terhadap cara berpikir dan masing-masing mempunyai spesifikasi dalam 

kemampuan-kemampuan tertentu Otak kiri bersifat logis, sekuensial, linier, 

rasional (pusat kecerdasan intelektual/ akademik/ Intelectual Intellegence/IQ) , 

dan otak kanan bersifat acak, tidak teratur, intuisi, holistic (pusat kecerdasan 

emosional/Emotional Intellegence/ EQ) Orang yang memanfaatkan kedua belahan 

otak cenderung seimbang dalam setiap aspek kehidupan mereka. Sebagian besar 

komunikasi  diungkapkan dalam bentuk verbal atau tertulis, yang keduanya 

merupakan spesialisasi otak kiri, bidang-bidang pendidikan, bisnis, dan sains 

cenderung berat ke otak kiri. Jika manusia cenderung termasuk kategori otak kiri 

dan tidak melakukan upaya tertentu memasukan beberapa aktivitas otak kanan 

dalam hidup ketidak seimbangan yang dihasilkan dapat mengakibatkan stres, dan 

buruk pada kesehatan mental serta fisik.  

Untuk, menyeimbangkan kecenderungan manusia terhadap otak kiri, perlu 

dimasukan musik dan estetika dalam pengalaman belajar, dan memberikan umpan 



 

 
 

balik positif bagi diri manusia. Semua ini menimbulkan emosi positif, yang 

membuat otak lebih efektif. Emosi positif mendorong kearah kekutan otak, yang 

mengarah kepada keberhasilan, dan kehormtan diri yang lebih tinggi. Jadi emosi 

positif akan menyalakan otak, hasil-hasil riset mutakhir tentang otak menunjukan  

bahwa otak manusia baru akan berfungsi secara optimal apabila diri manusia 

berada dalam keadaan yang menyenangkan, merasa nyaman, dan tidak tertekan 

sehingga melalui kekuatan otak diharapkan manusia mensugesti diri sendiri untuk 

memudahkan meraih keberhasilan. Tony Buzan dalam Hernowo (2005: 48) 

seorang penemu metode mencatat yang revolusioner bernama “ peta pikiran “ 

(mind- map ) menyatakan bahwa otak manusia baru digunakan satu persen 

sehingga pakar pendidikan bernama Eric Jensen menulis pula buku Brain- Based 

Learning ( belajar berbasiskan otak ) dalam buku ini dijelaskan apa isi otak, 

bagaimana cara menyalakannya, dan bagaimana mengefektifkannya . Dalam Bab 

19 dijelaskan bahwa apabila guru ingin menjadikan  kegiatan belajar mengajar 

bermakna bagi guru dan murid, maka salah satu alat untuk membantu 

mewujudkan adalah miliki kecerdasan emosional yang tinggi. Emosi atau 

pelibatan diri yang personallah dengan mata pelajaran yang akan diajarkan yang 

dapat membangun makna kegiatan belajar mengajar di sekolah.  

Selama ini ada kemungkinan kegiatan belajar mengajar di kelas cepat 

mendatangkan kejenuhan dan kebosanan dikarenakan tidak adanya keterlibatan 

emosi di dalamnya.  Guru hanya mengikuti instruksi  dari buku-buku yang berisi 

petunjuk pengajaran dan materi apa yang akan diajarkan secara urut. Yang lebih 

parah guru hanya bertindak sebagai seseorang yang menjejalkan sesutu kepada 



 

 
 

murid karena ingin yang dijejalkan cepat habis sesuai dengan petunjuk kurikulum. 

Tidak ada kesempatan guru untuk mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan 

terdalam diri sang guru, apalagi dengan kehidupan sang murid yang bermacam-

macam dan berlapis-lapis. Emosi, tampaknya dibuang habis di dalam proses 

pembelajaran di kelas, kalau tidak dibuang habis, emosi yang tersisa kebanyakan 

adalah emosi negative (rasa marah, kecewa, tertekan, dan semacamnya). 

Penghayatan akan makna sebuah kehidupan yang, misalnya berbasiskan 

matematika atau ekonomi benar-benar tidak dicoba dihadirkan. Yang hadir di 

kelas, terutama di papan tulis, adalah angka-angka yang sama sekali tidak 

menyentuh emosi terdalam setiap orang. Kering, kaku, formal, urut, dan sangat 

monoton adalah ciri kelas-kelas yang tidak mampu melibatkan  kecerdasan 

emosional guru dan siswa.  Sehingga alangkah bagusnya apabila para pengelola 

pendidikan di Indonesia sekarang ini untuk memperhatikan pentingnya 

kecerdasan emosional dalam membawa kebermaknaan dalam kegiatan belajar 

mengajar agar masa depan pendidikan menjadi kaya warna.   

 
2.3.2. Pengertian Kecerdasan Emosional 

Istilah “kecerdasan emosional” (emotional intellegence) diciptakan oleh 

Peter Salovey dari Yale University dan John Mayer dari New Hampsire 

University pada tahun 1990, namun demikian yang mempopulerkan istilah 

kecerdasan emosi adalah Daniel Goleman pada tahun 1995. Emosi dalam 

spektrum perasaan manusia, sarat dengan “isyarat” atau kecerdasan masing-

masing. Ini tidak terjadi begitu saja rasa kita; hati nurani kitalah yang 

membangkitkannya, selalu karena suatu alasan, selalu untuk mengkomunikasikan 



 

 
 

sesuatu. Dan emosi berpindah-pindah dalam suatu rentang intensitas tertentu 

(Cooper & Sawaf, 1999:65). 

Pada kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari emosi, baik emosi 

yang positif (senang, gembira, cinta) maupun emosi yang negatif (benci, marah, 

takut). Kejadian-kejadian dalam hidup manusia selalu menimbulkan tanggapan-

tanggapan yang dapat ditunjukkan dengan perasaan yang kuat dan perubahan 

mimik muka atau anggota tubuh lainnya. Berdasarkan pengertian tradisional, 

kecerdasan meliputi kemampuan membaca, menulis, berhitung,  sebagai jalur 

sempit keterampilan kata dan angka yang menjadi fokus di pendidikan formal 

(sekolah) dan sesungguhnya mengarahkan seseorang untuk mencapai sukses 

dibidang akademis (menjadi profesor). Tetapi definisi keberhasilan hidup tidak  

itu saja. Pandangan baru yang berkembang: ada kecerdasan lain di luar IQ, seperti 

bakat, ketajaman pengamatan sosial, hubungan sosial, kematangan emosional dan 

lain-lain yang harus juga berkembang (Verina 1999 : 1). 

Mappieare (1982:58)  menyatakan bahwa emosi (positif dan negatif) 

timbul sebagai produk pengamatan dari pengalaman unik individu dengan benda-

benda fisik dilingkungannnya, dengan orang tua dan saudara-saudara serta 

pergaulan sosial yang lebih luas. Sebagai suatu produk dari lingkungan 

(lingkungan ekstern dan intern) yang juga berkembang. Emosi adalah daya 

pendorong untuk menuju hidup yang lebih baik, melengkapi akal sehat tetapi 

tidak harus dirasionalisasi. 

Mosi menawarkan kepada kita logika yang intuitif, yang masih murni (pre 

reflektive) dan yang dapat dibawa keluar dari perenungan dan dieksplisitkan. 



 

 
 

Emosi memberikan makna pada situasi-situasi dalam hidup kita. Emosi bukanlah 

pengganggu atau pengacau, bahkan merupakan sesuatu yang paling penting dalam 

keberadaan kita, mengisinya dengan kekayaan dan memasok sistem dengan 

makna dan nilai-nilai yang menentukan apakah hidup dan kerja kita akan tumbuh 

berkembang atau akan berhenti dan mati. Emosi pulalah, bukan nalar yang 

mendorong kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dan paling 

penting mengenai keberadaan kita. Emosi seperti rasa cemas, sayang, sedih, 

marah, dan cinta yang dialami oleh individu biasannya merupakan tanggapan 

terhadap kejadian-kejadian dalam kehidupannya. Emosi dapat merangsang pikiran 

baru, khayalan baru, dan tingkah laku baru. Emosi dapat ditunjukan dengan 

perkataan, mimik muka, atau anggota tubuh lainnya. Pada segi fisik, emosi 

menimbulkan perubahan-perubahan misalnya pernafasan, denyut jantung, dan 

sekresi kelenjar. Sedangkan dari sisi psikis, emosi merupakan suatu keadaan 

terangsang atau pertubasi (gusar atau terganggu) yang ditandai oleh perasaan-

perasaan yang kuat dan biasannya berupa dorongan ke arah suatu bentuk tingkah 

laku tertentu. 

Berdasarkan pengalaman, apabila suatu masalah menyangkut pengambilan 

keputusan dan tindakan, aspek perasaan sama pentingnya dan seringkali lebih 

penting daripada nalar. Emosi itu memperkaya; model pemikiran yang tidak 

menghiraukan emosi merupakan model yang miskin. Nilai-nilai yang lebih tinggi 

dalam perasaan manusia, seperti kepercayaan, harapan, pengabdian, cinta, 

seluruhnya lenyap dalam pandangan kognitif yang dingin. Para ahli psikologi 

sepakat bahwa IQ hanya sekitar 20% menentukan keberhasilan, sedangkan 80% 



 

 
 

sisanya berasal dari kecerdasan emosional dan faktor kedewasaan sosial. Zamroni 

(2003:130). 

Robert K Cooper dan Ayman Sawaf menyatakan, kecerdasan emosional 

(EQ) adalah kemampuan untuk merasakan, memahami dan secara aktif 

menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, 

dan pengaruh yang manusiawi. Kecerdasan emosional (EQ) bukanlah muncul dari 

pemikiran intelek yang jernih, tetapi dari pekerjaan hati manusia. 

Kecerdasan emosionallah yang memotivasi seseorang untuk mencari 

manfaat dan potensi unik yang dimilikinya, dan mengaktifkan aspirasi dan nilai-

nilai yang paling dalam, mengubahnya dari apa yang dipikirkan menjadi apa yang 

dijalani. Emosi dianggap memiliki kedalaman dan kekuatan untuk menggerakan. 

Pada sisi lain Goleman (2005: 25) menyatakan bahwa kecerdasan 

emosional (EQ) adalah kemampuan untuk mengatur keadaan emosional, 

mengendalikan perasaannya. Terampil menenangkan diri bila sedang marah, 

pandai memusatkan perhatian, berhubungan lebih baik dengan orang lain, lebih 

cakap memahami orang lain, serta menunjukan prestasi akademik yang lebih 

unggul. 

Goleman dalam bukunya Working With Emotional Intelligence (2005 : 39) 

hasil belajar yang didasarkan pada kecerdasan emosional adalah berupa 

kecakapan yang disebut kecakapan emosional. Kecerdasan emosional menentukan 

potensi kita untuk mempelajari keterampilan-keterampilan praktis yang 

didasarkan pada lima unsur: kesadaran diri, motivasi, pengaturan diri, empati, dan 

kecakapan dalam membina hubungan dengan orang lain. Sedangkan kecakapan 



 

 
 

tersebut dikenal dengan nama kecakapan emosional yang harus ditunjukkan dan 

diterjemahkan ke dalam kemampuan di tempat kerja. Sebagai contoh pandai 

dalam melayani pelanggan adalah kecakapan emosi yang didasarkan pada empati. 

Begitu pula, sifat dapat dipercaya adalah kecakapan yang didasarkan pada 

pengaturan diri, atau kemampuan menangani impuls dan emosi. Baik kemampuan 

melayani pelanggan maupun sifat dapat dipercaya dapat membuat orang menonjol 

di tempat kerja . 

Kecakapan emosi terbagi dalam beberapa kelompok, masing-masing 

berdasarkan kemampuan kecerdasan emosi yang sama. Tabel : 2.1 dan Tabel 2.2 

memperlihatkan hubungan antara kelima dimensi kecerdasan emosi dan 25 

kecapakan emosi.  

Tabel 2.1   
Kecakapan Emosi Berdasarkan Kesadaran Diri, Pengaturan diri, dan Motivasi  

 
Kerangka Kerja Kecakapan Emosi 

Kecakapan Pribadi Kecakapan Sosial 

Kecakapan Pribadi 
Kecakapan menentukan bagaimana kita mengelola diri sendiri 

Kesadaran Diri 
Mengetahui Kondisi diri 
sendiri, kesukaan, 
sumber daya dan intuisi. 

Pengaturan diri 
Mengelola kondisi, 
impuls, dan sumber 
daya diri sendiri. 

Motivasi 
Kecenderungan emosi 
yang mengantar atau 
memudahkan peraihan 
sasaran  

- Kesadaran emosi : 
mengenali emosi diri 
sendiri dan efeknya  

- Penilaian diri secara 
teliti : mengetahui 
kekuatan dan batas-
batas diri sendiri 

- Percaya diri keyakinan 
akan harga diri dan 

- Kendali diri : mengelola 
emosi-emosi dan 
desakan-desakan hati 
yang merusak  

- Sifat dapat dipercaya, 
memelihara norma 
kejujuran dan integritas 

- Kewaspadaaan : 
bertanggung jawab atas 

- Dorongan prestasi : 
dorongan untuk 
menjadi lebih baik 
atau memenuhi 
standar keberhasilan. 

- Komitmen : 
menyesuaikan diri 
dengan sasaran 
kelompok atau 



 

 
 

kemampuan diri 
sendiri 

kinerja pribadi 
- Adaptibilitas : 

keluwesan dalam 
menghadapi perubahan 

- Inovasi : mudah 
menerima dan terbuka 
terhadap gagasan, 
pendekatan, dan 
informasi-informasi 
baru. 

perusahaan 
- Inisiatif : kesiapan 

untuk memanfaatkan 
kesempatan. 

- Optimisme : 
kegigihan dalam 
memperjuangkan 
sasaran kendati ada 
halangan dan 
kegagalan. 

  

Tabel 2.2   
Kecakapan Emosi Berdasarkan Empati dan Keterampilan Sosial 

 
Kerangka Kerja Kecakapan Emosi 

Kecakapan Sosial 
Kecakapan  ini menentukan bagaimana kita menangani sesuatu hubungan 

Empati 
Kesadaran terhadap perasaan, 

kebutuhan, dan kepentingan orang lain

Keterampilan Sosial 
Kepintaran dalam menggugah 

tanggapan yang dikehendaki pada 
orang lain 

- Memahami orang lain : mengindera 
perasaan dan perspektif orang lain, 
dan menunjukkan minat aktif 
terhadap kepentingan mereka. 

- Orientasi pelayanan : 
mengantisipasi, mengenali, dan 
berusaha memenuhi kebutuhan 
pelanggan. 

- Mengembangkan orang lain : 
merasakan kebutuhan 
perkembangan orang lain dan 
berusaha menumbuhkan 
kemampuan mereka. 

- Mengatasi keragaman : 
menumbuhkan peluang melalui 
pergaulan dengan bermacam-
macam orang. 

- Kesadaran politis : mampu 
membaca arus-arus emosi sebuah 
kelompok dan hubungannya dengan 
kekuasaan. 

- Pengaruh : memiliki taktik untuk 
melakukan persuasi 

- Komunikasi : mengirimkan pesan 
yang jelas dan meyakinkan 

- Kepemimpinan : membangkitkan 
inspirasi dan memandu kelompok 
dan orang lain 

- Katalisator perubahan : Memenuhi 
dan mengelola perubahan  

- Manajemen konflik : negoisasi dan 
pemecahan silang pendapat 

- Pengikat jaringan : menumbuhkan 
hubungan sebagai alat  

- Kolaborasi dan kooperasi : kerja 
sama dengan orang lain demi tujuan 
bersama. 

- Kemampuan tim : menciptakan 
sinergi kelompok dalam 
memperjuangkan tujuan bersama. 



 

 
 

Kesadaran diri kemampuan dasar yang sangat vital pada diri manusia, 

orang dengan kecakapan ini memiliki ciri-ciri : (1) tahu emosi mana yang sedang 

mereka rasakan dan mengapa, (2) menyadari keterkaitan antara perasaan mereka 

dengan yang mereka pikirkan, berbuat, dan katakan, (3) mengetahui bagaimana 

perasaan mereka mempengaruhi kinerja, (4) mempunyai kesadaran yang menjadi 

pedoman untuk nilai-nilai dan sasaran-sasaran mereka. 

Orang dengan pengaturan diri yang akurat mempunyai ciri-ciri: (1) sadar 

tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya, (2) menyempatkan diri 

untuk merenung, belajar dari pengalaman, (3) terbuka terhadap umpan balik yang 

tulus, bersedia menerima perspektif baru, mau terus belajar dan mengembangkan 

diri sendiri, (4) mampu menunjukkan rasa humor dan bersedia memandang diri 

sendiri dengan perspektif yang luas. 

Orang dengan kepercayaan diri yang kuat memiliki ciri-ciri: (1) berani 

tamoil dengan keyakinan diri, berani menyatakan keberadannya; (2) berani 

menyuarakan pandangannya yang tidak popular dan bersedia berkorban demi 

kebenaran; (3) tegas, mampu membuat keputusan dengan baik kendati dalam 

keadaan tidak pasti dan tertekan  

Orang dengan pengendalian diri yang kuat mempunyai ciri-ciri: (1) 

mengelola dengan baik perasaan-perasaan impulsive dan emosi-emosi yang 

menekan mereka; (2) tetap teguh, tetap positif, dan tidak goyah bahkan dalam 

situasi yang paling berat; (3) berpikir dengan jernih dan tetap terfokus kendati 

dalam tekanan  



 

 
 

Orang dengan sifat dapat dipercaya dan sifat bersungguh-sungguh 

mempunyai ciri-ciri: (1) bertindak menurut etika dan tidak pernah 

mempermalukan orang; (2) membangun kepercayaan lewat keandalan diri dan 

otentisitas; (3) mengakui kesalahan sendiri dan berani menegur perbuatan tidak 

etis orang lain; (4) berpegang kepada prinsip secara teguh bahkan bila akibatnya 

adalah menjadi tidak disukai; (5) memenuhi komitmen dan mematuhi janji; (6) 

bertanggung jawab untuk memperjuangkan tujuan mereka; (7) terorganisasi dan 

cermat dalam bekerja. 

Orang dengan inovasi dan adaptabilitas mempunyai ciri-ciri: (1) selalu 

mencari gagasan baru dari berbagai sumber; (2) mendahulukan solusi-solusi yang 

orisinal dalam pemecahan masalah; (3) Menciptakan gagasan-gagasan baru; (4) 

berani mengubah wawasan dan mengambil risiko akibat pemikiran baru mereka; 

(5) terampil menangani beragamnya kebutuhan, bergesernya prioritas, dan 

pesatnya perubahan; (6) siap mengubah tanggapan dan taktik untuk menyesuaikan 

diri dengan keadaan; (7) Luwes dalam memandang situasi 

Orang dengan komitmen tinggi mempunyai ciri-ciri: (1) siap berkorban 

demi pemenuhan sasaran perusahaan yang lebih penting; (2) merasakan dorongan 

semangat dalam misi yang lebih besar; (3) menggunakan nilai-nilai kelompok 

dalam pengambilan keputusan dan penjabaran pilihan-pilihan ; (4) aktif mencari 

peluang guna memenuhi misi kelompok. 

Orang dengan inisiatif dan optimisme tinggi mempunyai ciri-ciri: (1) siap 

memanfaatkan peluang; (2) mengejar sasaran lebih dari pada yang dipersyaratkan 

atau diharapkan dari mereka; (3) berani melanggar batas-batas dan aturan-aturan 



 

 
 

yang tidak prinsip bila perlu agar tugas dapat dilaksanakan ; (4) mengajak orang 

lain melakukan sesuatu yang tidak lazim dan bernuansa petualangan; (5) tekun 

dalam mengejar sasaran kendati banyak halangan dan kegagalan; (6) bekerja 

dengan harapan untuk sukses bukannya takut gagal; (7) memandang kegagalan 

atau kemunduran sebagai situasi yang dapat dikendalikan ketimbang sebagai 

kekurangan pribadi. 

Orang yang dapat memahami orang lain dengan baik mempunyai ciri-

ciri:(1) memperhatikan isyarat-isyarat emosi dan mendengarkannya dengan baik; 

(2) menunjukkan kepekaan dan pemahaman terhadap perspektif orang lain; (3) 

membantu berdasarkan pemahaman terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. 

Orang dengan kecakapan mengembangkan orang lain mempunyai ciri-ciri: 

(1) mengakui dan menghargai kekuatan, keberhasilan, dan perkembangan orang 

lain; (2) menawarkan umpan balik yang bermanfaat dan mengidentifikasi 

kebutuhan orang lain untuk berkembang; (3) menjadi mentor, memberikan 

pelatihan pada waktu yang tepat, dan penugasan-penugasan yang menantang serta 

memaksakan dikerahkannya keterampilan seseorang. 

Orang dengan orientasi pelayanan mempunyai ciri-ciri: (1) memahami 

kebutuhan-kebutuhan pelanggan dan menyesuaikan semua itu dengan pelayanan 

atau produk yang tersedia; (2) mencari berbagai cara untuk meningkatkan 

kepuasan dan kesetiaan pelanggan; (3) dengan senang hati menawarkan bantuan 

yang sesuai; (4) menghayati perspektif pelanggan, bertindak sebagai penasehat 

yang dapat dipercaya. 



 

 
 

Orang dengan kecakapan  mendayagunakan keragaman mempunyai ciri-

ciri: (1) hormat dan mau bergaul dengan orang-orang dari bermacam-macam latar 

belakang; (2) memahami beragamnya pandangan dan peka terhadap perbedaan 

antar kelompok; (3) memandang keragaman sebagai peluang, menciptakan 

lingkungan yang memungkinkan semua orang sama-sama maju kendati berbeda-

beda; (4) berani menentang sikap membeda-bedakan dan intoleransi. 

Orang dengan kesadaran politik tinggi mempunyai ciri-ciri: (1) membaca 

dengan cermat hubungan kekuasaan yang paling tinggi; (2) mengenal dengan baik 

semua jaringan sosial yang penting; (3) memahami kekuatan-kekuatan yang 

membentuk pandangan-pandangan serta tindakan-tindakan klien, pelanggan, atau 

pesaing; (4) membaca dengan cermat realitas perusahaan maupun realitas di luar. 

Orang dengan kecakapan menggunakan perangkat persuasi dengan efektif 

mempunyai ciri-ciri: (1) terampil dalam persuasi; (2) menyesuaikan presentasi 

untuk menarik hati pendengar; (3) menggunakan strategi yang rumit seperti 

memberi pengaruh tidak langsung untuk membangun consensus dan dukungan; 

(4) memadukan dan menyelaraskan peristiwa-peristiwa dramatis agar 

menghasilkan sesuatu secara efektif 

Orang dengan kecakapan mendengarkan secara terbuka dan mengirimkan 

pesan yang meyakinkan mempunyai ciri-ciri: (1) efektif dalam memberi dan 

menerima, menyerahkan isyarat emosi dalam pesan-pesan mereka; (2) 

menghadapi masalah-masalah sulit tanpa ditunda; (3) mendengarkan dengan baik, 

berusaha saling memahami, dan bersedia berbagai informasi secara utuh; (4) 



 

 
 

menggalakkan komunikasi terbuka dan tetap bersedia menerima kabar buruk 

sebagaimana kabar baik. 

Orang dengan motivasi tinggi memiliki ciri-ciri: (1) berorientasi kepada 

hasil dengan semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi 

standar, (2) menetapkan sasaran yang menantang dan berani mengambil resiko 

yang telah diperhitungkan, (3) mencari informasi sebanyak-banyaknya guna 

mengurangi ketidakpastian dan mencari cara yang lebih baik, (4) terus belajar 

untuk meningkatkan kinerja mereka, (5) siap berkorban demi pemenuhan sasaran, 

(6) merasakan dorongan semangat dalam misi yang lebih besar, (7) siap 

memanfaatkan peluang, (8) tekun dalam mengejar sasaran kendati banyak 

halangan dan kegagalan, (9) memandang kegagalan atau kemunduran sebagai 

situasi yang dapat dikendalikan. 

Orang dengan empati yang tinggi memiliki ciri-ciri: (1) memperhatikan 

isyarat-isyarat emosi dan mendengarkannya dengan baik, (2) menunjukkan 

kepekaan dan pemahaman terhadap perspektif orang lain, (3) membantu 

berdasarkan pemahaman terhadap kebutuhan perasaan orang lain. 

Orang dengan kecakapan kepemimpinan mempunyai ciri-ciri: (1) 

mengartikulasikan dan membangkitkan semangat untuk meraih visi serta misi 

bersama; (2) melangkah di depan untuk memimpin bila diperlukan, tidak peduli 

sedang di mana; (3) memandu kinerja orang lain namun tetap memberikan 

tanggung jawab kepada mereka; (4) memimpin lewat teladan. 

Orang dengan kecakapan katalisator perubahan mempunyai ciri-ciri: (1) 

menyadari perlunya perubahan dan dihilangkannya hambatan; (2) menantang 



 

 
 

status quo untuk menyatakan perlunya perubahan; (3) menjadi pelopor perubahan 

dan mengajak orang lain ke dalam perjuangan itu; (4) membuat model perubahan 

seperti yang diharapkan oleh orang lain. 

Orang dengan kecakapan menumbuhkan hubungan instrumental 

mempunyai ciri-ciri: (1) menumbuhkan dan memelihara jaringan tidak formal 

yang meluas; (2) mencari hubungan-hubungan yang saling menguntungkan; (3) 

membangun hubungan saling percaya dan memelihara keutuhan anggota; (4) 

membangun dan memelihara persahabatan pribadi di antara sesama mitra kerja. 

Orang dengan kemampuan tim tinggi  mempunyai ciri-ciri: (1) menjadi 

teladan dalam kualitas tim seperti respek, kesediaan membantu orang lain, dan 

kooperasi; (2) mendorong setiap anggota tim agar berpartisipasi secara aktif dan 

penuh antusiasme; (3) membangun identitas tim, semangat kebersamaan, dan 

komitmen 

Menurut Peter Salovey dalam Dani (2005: 96) kecerdasan emosional 

terbagi dalam lima wilayah utama :  

a.  Mengenali emosi diri, kemampuan untuk memantau perasaan dari waktu ke 

waktu merupakan hal penting bagi pemahaman diri. Ketidakmampuan untuk 

mencermati perasaan yang sesungguhnya akan selalu membuat orang 

terbelenggu dalam kekuasaan perasaan. 

b. Mengelola emosi, adalah kecakapan yang bergantung pada kesadaran diri 

dalam menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan tepat. 

Orang-orang yang buruk kemampuannya dalam keterampilan ini akan terus 

menerus bertarung dengan perasaan murung, sementara mereka yang pintar 



 

 
 

dapat bangkit kembali dengan jauh lebih cepat dari kejatuhan dalam 

kehidupan. 

c. Memotivasi diri sendiri, menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan 

adalah hal yang sangat penting dalam kaitan untuk memberi perhatian, untuk 

memotivasi diri sendiri dan menguasai diri sendiri, dan untuk berkreasi. Orang 

yang memiliki keterampilan ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif 

dalam hal apapun yang mereka kerjakan. 

d. Mengenali emosi orang lain, adalah kemampuan yang bergantung pada 

kesadaran diri emosional. Orang yang empati lebih mampu menangkap sinyal-

sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan 

orang lain. 

e. Membina hubungan atau relasi, sebagian besar merupakan keterampilan 

mengelola emosi orang lain. Orang yang hebat dalam keterampilan ini akan 

sukses dalam bidang apapun yang mengandalkan pergaulan yang mulus 

dengan orang lain. 

Jadi dapat dipahami bahwa kemampuan orang berbeda-beda, beberapa 

orang diantara kita barangkali amat terampil menangani kecemasan diri sendiri, 

tetapi agak kerepotan meredam amarah orang lain. Landasan dibalik tingkat 

kemampuan ini tentu saja adalah saraf, tetapi sebagaimana diketahui, otak bersifat 

plastis sangat mudah dibentuk, dan terus menerus belajar sehingga kekurangan-

kekurangan ini dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi dengan upaya yang 

tepat.  



 

 
 

2.3.3. Pengertian Kecerdasan Emosional Guru    

Guru sebagai seorang yang profesional atau pendidik profesional 

merelakan dirinya menerima sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul 

dipundak para orang tua. Hal ini berarti bahwa guru dipercaya oleh orang tua 

karena diyakini memiliki kemampuan dalam mendidik. 

Guru yang profesional diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan 

melatih kognitif seperti menghapalkan sederetan angka, menghitung, 

mengoperasikan komputer, tetapi juga melatih dan membuat orang jadi konsisten, 

memilki komitmen, berintegritas tinggi, berpikiran terbuka, bersikap jujur, 

memiliki prinsip, mempunyai visi, memiliki kepercayaan diri, bersikap adil, 

bijaksana atau kreatif. Ini adalah contoh kecerdasan emosi yang seharusnya dilatih 

dan dibentuk. 

Kecerdasan emosional guru dapat menjadi landasan sukses dan tidaknya 

prestasi belajar siswa. Keteladanan moral seorang guru sangat menentukan 

psikilogis, karakter dan kepribadian siswa. Ada pepatah yang sangat popular : 

guru, singkatan dari “digugu dan ditiru”. Nilai-nilai seperti kejujuran dan 

keteladanan moral yang baik menjadi level tertinggi dari kecerdasan emosional 

guru. 

Untuk menjadi guru seperti tersebut diatas 8-K berikut perlu dicermati 

agar nilai-nilai yang terkandung akan membuat para guru bukanlah  just ordinary 

teacher,  melainkan a great teacher bahkan menjadi a legend yang akan dikenang 

oleh jiwa-jiwa pembelajar 8-K tersebut : (1) Kasih sayang, (2) Kepedulian, (3) 



 

 
 

Kesabaran, (4) Kreativitas, (5) Kerendahan hati, (6) Kebijaksanaan, (7) 

Komitmen, (8) Kejujuran. 

Emosi ternyata adalah salah satu alat yang ada di dalam diri kita yang 

berperan memberi arti. Tanpa emosi dilibatkan, mustahil sebuah pendidikan 

bermakna. Emosi jugalah yang membuat seorang guru dapat mengkontekskan apa 

pun yang ingin diajarkan kepada muridnya. Karena emosi berkaitan dengan 

pendidikan karakter, pendidikan akhlak Bagaimana mencari korelasi kecerdasan 

emosional dalam kegitan belajar mengajar?. 

Dani (2006: 100) menyatakan kekuatan dari emosi positif (the power of 

positive emotion) adalah salah satu jenis emosi yang memiliki peran penting 

dalam keberhasilan sebuah pendidikan. Adapun jenis-jenis kekuatan emosi positif 

terdiri dari :  

a.  Perasaan nyaman dan rileks 

Setiap masuk ke kelas dan berdiri di depan para siswa guru dituntut untuk 

memiliki perasaan nyaman dan rileks, agar perasaan antusias, damai, tenang, 

dan nyaman melumuri hati dan membalut jiwa. Inilah pemicu perilaku 

konstruktif, produktif, dan inovatif di kelas dan merupakan awal dari segala 

kebaikan yang pada gilirannya akan melejitkan energi kreatif, yang 

mengarahkan proses belajar-mengajar benar-benar menantang, mengedukasi, 

dan penuh suka cita. Hal yang akan membimbing para siswa pada penemuan 

hakekat dari pengetahuan yang kita sampaikan.  



 

 
 

b.  Emosi itu menular 

Di kelas perasaan positif seperti antusias, tenang, nyaman, dan optimis, yang 

dirasakan guru akan menular dengan efektifnya ke jiwa-jiwa siswa. Jiwa-jiwa 

yang karena sesuatu dan lain hal, begitu rentan terhadap segala jenis emosi 

yang dirasakan gurunya. Keselarasan suasana jiwa ini kemudian memercikan 

sinkronisasi dalam berinteraksi, selanjutnya kesinkronan ini akan 

menjembatani gap guru siswa. Inilah yang mengkondisikan teaching and 

learnimg process menjadi sesutu yang mudah, hebat dan memberdayakan.  

c.  Emosi positif bisa dilatih  

Penilitian mutakhir sistem kerja otak sebagaimana diuraikan oleh Caine and 

Caine (1991) dalam Zamroni (2000) membuktikan ternyata intelegensi 

bersifat dinamis dan dapat berkembang baik yang berhubungan dengan aspek 

kognitif maupun yang berkaitan dengan emosi.  Sehingga pada diri siswa 

perlu dilatih  dan  dikembangkan: 1) Kemampuan dasar, meliputi: a) basic 

skill, b) thinking skill, dan, c) personal skill. Basic skill antara lain membaca 

dan menginterpretasikan informasi, menulis dan mengembangkan informasi, 

matematik dan berhitung, mendengarkan, dan berbicara. Thinking skill terdiri 

dari: kreativitas, pengambilan keputusan, problem solving, visualizing, 

knowing sot to learn, dan, reasoning. Personal skill meliputi: kemampuan 

mengendalikan diri, tanggung jawab, sel- esteem, sociability, self 

management, dan integritas-kejujuran, 2) Kemampuan mengembangkan diri di 

tempat kerja, mencakup: a) kemampuan untuk mengidentifikasi, 

mengorganisasi, merencanakan dan mengalokasi sumber-sumber, b) bekerja 



 

 
 

sama dengan orang lain (interpersonal skill), c) menguasai dan memanfaatkan 

informasi; d) memahami hubungan sosial, organisasi, dan teknologi yang 

kompleks (sistem) dan dapat bekerja sesuai dengan sistem serta 

menyempurnakan sistem yang ada, dan, e) bekerja dengan berbagai teknologi, 

temasuk pemilihan, aplikasi, perawatan, dan pemecahan problem, dan 3) 

Sistem pengelolaan penyampaian bahan pelajaran bercirikan sebagai berikut: 

a) penyajian materi bersifat tematik yang merupakan kombinasi beberapa 

pokok bahasan yang bersifat lintas bidang, b) pengajar merupakan team 

teaching bukan lagi individual, c) model cooperative learning sebagai 

pengganti individual learning, dan d)  outcome aspek afektif lebih jelas. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kecerdasan 

emosional guru dalam penelitian ini adalah perilaku guru dalam melaksanakan 

tugas profesionalnya dengan didasarkan pada kemampuan penguasaan kecakapan 

emosi pribadi dan kecakapan emosi sosial. Adapun indikatornya: (1) kesadaran 

diri (mengenali emosi diri, penilaian diri, percaya diri); (2) pengaturan diri 

(kendali diri, sifat dapat dipercaya, rasa tanggung jawab, luwes dalam pergaulan,  

inovasi); (3) motivasi (dorongan prestasi,  optimisme); (4) empati (memahami 

orang lain, membina hubungan).   

 
2.4 Kerangka Berpikir 

Kinerja guru dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal seperti kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan 

spiriual, motivasi guru, tingkat pendidikan, pengalaman mengajar, dan 

sebagainya. Faktor eksternal seperti sistem pendidikan, kurikulum, fasilitas 



 

 
 

sekolah, sarana prasarana sekolah, iklim kerja, budaya organisasi, supervisi kepala 

sekolah, dan sebagainya. 

Pemasalahan-permasalahan yang dihadapi guru dalam melaksanakan 

tugas-tugas keprofesiannya merupakan hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja, 

mereka yang memiliki masalah kesulitan dalam pengelolaan pembelajaran tentu 

membutuhkan bantuan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. 

Guru membutuhkan bantuan pembinaan agar memperoleh tingkat keprofesionalan 

yang memadai sehingga dapat menjalankan tugas sebagaimana tuntutan zaman. 

Dalam kaitan ini kepala sekolah memiliki peran yang strategis karena 

keberhasilan sekolah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, kemampuan 

profesional kepala sekolah yang salah satunya berupa pendekatan dalam 

mensupervisi sangat dibutuhkan dalam upaya membantu guru mengatasi 

permasalahannya. 

Hal lain yang diduga turut berpengaruh terhadap kinerja guru adalah 

kecerdasan emosional guru. Kecerdasan emosional guru merupakan perilaku guru 

dalam melaksanakan tugas profesionalnya dengan didasarkan pada kemampuan 

penguasaan kecakapan emosi pribadi dan kecakapan emosi sosial. Kecerdasan 

emosional yang tinggi (stabil) pada diri guru, berarti guru telah memiliki 

kemampuan diri untuk mengatasi permasalahan yang melilitnya, mendengarkan, 

memusatkan perhatian, mengendalikan dorongan hati untuk bertanggung jawab 

terhadap kinerjanya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pendekatan supervisi 

kepala sekolah maupun kecerdasan emosional guru memiliki potensi dalam 



 

 
 

memberikan kontribusi terhadap kinerja guru, sebagaimana dapat diilustrasikan 

dalam bentuk gambar kerangka berfikir sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Hubungan Antar Variabel 

 

Berdasar gambar di atas dapat dipahami kerangka berpikir dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Jika guru dalam menanggapi supervisi kepala sekolah positif atau tinggi maka 

diduga akan berimplikasi pada kuatnya atau tingginya kinerja guru dan 

sebaliknya jika guru dalam menanggapi supervisi kepala sekolah negatif atau 

rendah maka diduga akan berimplikasi pada melemahnya atau rendahnya 

kinerja guru. 

2. Jika guru dalam menanggapi kecerdasan emosional guru positif atau tinggi 

maka diduga akan berimplikasi pada kuatnya atau tingginya kinerja guru dan 

sebaliknya jika guru dalam menanggapi kecerdasan emosional guru negatif 

atau rendah maka diduga akan berimplikasi pada melemahnya atau rendahnya 

kinerja guru. 

3. Jika guru dalam menanggapi supervisi kepala sekolah dan kecerdasan 

emosional guru positif atau tinggi maka diduga akan berimplikasi pada 

Pelaksanaan supervisi kepala 
sekolah (X1) 

Kecerdasan emosional guru 
(X2) 

Kinerja guru 
(Y) 



 

 
 

kuatnya atau tingginya kinerja guru dan sebaliknya jika guru dalam 

menanggapi supervisi kepala sekolah dan kecerdasan emosional guru negatif 

atau rendah maka diduga akan berimplikasi pada melemahnya atau rendahnya 

kinerja guru. 

 
2.5  Hipotesis 

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat 

untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya 

(Sudjana, 1996:219). Setiap hipotesis bisa benar atau tidak benar dan karenanya 

perlu diadakan  sebelum hipotesis itu diterima atau ditolak. Sutrisno Hadi, 

(2001:257) mendefinisikan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah 

kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kenyataannya. Suharsimi Arikunto 

(1996:68) menyatakan hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul. Pendapat lain menyatakan bahwa hipotesis merupakan sarana 

penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan, karena ia merupakan 

instrumen kerja dari teori. Sebagai hasil deduksi dari teori, hipotesis lebih spesifik 

sifatnya, sehingga lebih siap untuk di uji secara empiris. Hal ini sebagaimana 

disampaikan oles Nazir (1985:182) dalam Bunyamin(2003) bahwa hipotesis tidak 

lain adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran 

sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta 

panduan dalam verifikasi. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa hipotesis adalah 

jawaban sementara terhadap masalah pendidikan, yang kebenarannya harus diuji 

secara empiris. Dengan demikian hipotesis akan berguna, untuk memberikan 



 

 
 

batasan penelitian, menjadi pedoman selama kerja penelitian dan sebagai alat 

untuk memfokuskan fakta ke dalam satu kesatuan yang menyeluruh. 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir tersebut di atas, dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara supervisi kepala sekolah dengan kinerja 

guru di SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional guru dengan 

kinerja guru di SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara supervisi kepala sekolah dan kecerdasan 

emosional guru secara bersama-sama dengan kinerja guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1 Pendekatan Penelitian dan Rancangan Penelitian 

3.1.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian dapat digolongkan kedalam 3 (tiga) jenis atau tipe, yaitu 

penelitian penjajakan (eksploratif), penelitian penjelasan (eksplanatori), dan 

penelitian deskripsi (Singarimbun dan Efendi ,2001 : 44). 

Penelitian ini dapat dikategorikan kedalam jenis penelitian deskriptif,  

yaitu penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada 

pada masa sekarang berdasarkan data-data dan tujuan untuk memecahkan masalah 

secara sistematis dan faktual . 

Dilihat dari masalah yang akan diungkap, penelitian ini bersifat kuantitatif. 

Tata pikir dalam penelitian ini adalah aksiomatis kausalitas, tiada akibat tanpa 

sebab dan tiada sebab tanpa akibat, dalam pelaksanaannya peneliti melakukan  

manipulasi terhadap  variabel– variabel yang ada . 

Penelitian ini termasuk jenis expost facto yaitu penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui peristiwa yang telah terjadi dan kemudian menarik ke belakang 

melalui data untuk menemukan  faktor–faktor yang mendahului atau menemukan 

sebab–sebab. 

Desain penelitian ini ingin menjawab pernyataan melalui analisis terhadap 

hubungan antar variabel, faktor–faktor apakah yang secara sistematis 

berhubungan dengan kejadian, kondisi atau bentuk–bentuk tingkah laku tertentu.  



 

 
 

Inferensi tentang relasi antar variabel dibuat tanpa intervensi langsung, 

berdasarkan variasi yang muncul dalam variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah supervisi kepala 

sekolah dan kecerdasan emosional guru. Kedua variabel tidak dimanipulasi, 

sehingga pengamatan atau gejala yang muncul dilakukan berdasarkan apa yang 

dirasakan dan dialami oleh guru. Sementara variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah kinerja guru. Kaitan dengan uraian tersebut di atas penelitian ini 

bermaksud untuk menguji hubungan antara supervisi kepala sekolah dan 

kecerdasan emosional guru dengan kinerja guru. Hubungan antara supervisi 

kepala sekolah dan kecerdasan emosional guru sebagai variabel independent (X) 

dengan kinerja guru sebagai variabel dependent (Y) digunakan rancangan 

penelitian korelasional. 

3.1.2 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah 

deskriptif korelasional dengan desain hubungan antar variabel sebagaimana 

tercermin dalam gambar diagram berikut: 

                                                            

   

 

 

  

 

 

 
Gambar 3.1 Hubungan antar Variabel Penelitian 
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Keterangan :  

X1 : Pelaksanaan Supervisi kepada sekolah   

X2 : Kecerdasan emosional guru 

Y : Kinerja guru 

R : Besarnya korelasi ganda antara X1 dan X2 terhadap Y  

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

r2y1 : Besarnya korelasi parsial antara X2 dan Y yang dikontrol X1 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi Penelitian 

Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Suharsini Arikunto (1993:102) 

menyatakan populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi juga dapat 

diartikan sekelompok individu (manusia, tumbuhan, hewan) yang memiliki ciri 

dan karakteristik sama (homogen) sebagai sumber  informasi obyek yang diteliti.  

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas dan sesuai dengan sumber data 

atau informasi yang telah ditetapkan, maka populasi dalam penelitian ini  adalah  

guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajar pada 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang. Penentuan populasi tersebut didasarkan pada: (a) guru PNS 

peraturannya jelas dan baku,(b) guru PNS terutama yang telah bekerja di atas 3 

tahun akan memahami fenomena yang terjadi di sekolah.  Oleh karena itu, untuk 

mengetahui kebermaknaan perlakuan lembaga terhadap guru akan diamati dari 

apa yang diketahui dan dirasakan oleh guru yang berdampak pada kinerja mereka. 



 

 
 

Adapun guru yang dimaksud adalah  sebanyak 131 orang yang tersebar di enam 

SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Keseluruhan populasi 

tersebut terperinci dalam tabel identifikasi subyek penelitian berikut : 

Tabel 3.1 
Identifikasi Guru SMP Negeri (PNS) 

di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 
 

No. Nama Sekolah Jumlah Guru 
1 SMP Negeri 1 Taman 31 orang 
2 SMP Negeri 2 Taman 32 orang 
3 SMP Negeri 3 Taman  30 orang 
4 SMP Negeri 4 Taman 18 orang 
5 SMP Negeri 5 Taman 14 orang 
6 SMP Negeri 6 Taman   6 orang 
 Jumlah             131 orang 

                    Sumber : Data Guru Diknas Kab. Pemalang Tahun 2008 

 

3.2.2 Sampel Penelitian  

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

populasi yang diteliti. Sejalan dengan pendapat tersebut Sugiyono (2001:117) 

menyatakan bahwa sampel adalah  sebagian dari jumlah dan karakteristik yang di 

miliki oleh populasi. Agar sampel yang diambil dapat mewakili populasi yang ada 

dan kesimpulan yang dibuat diharapkan tepat serta signifikan. Untuk itu, 

diperlukan teknik tertentu dalam pengambilan sampel.  

Penentuan sampel dalam penelitian ini mengacu pada tabel Krejcie 

(Sugiyono, 2000: 63) dengan tingkat kesalahan 5 % dan tingkat kepercayaan 95%, 

maka dari populasi 131 guru berada pada deret jumlah popolasi (N) 130-140 dan 

deret jumlah sampel (S) 97-103 orang. Dalam penelitian ini menggunakan jumlah 

sampel 98 orang. 



 

 
 

Tabel 3.2   
Sampel Penelitian 

 

No. Nama Sekolah Jumlah 
Guru 

Jumlah 
Sampel 

Pembulat
an 

1 SMP Negeri 1 Taman  31 orang 23,19 23 
2 SMP Negeri 2 Taman 32 orang 23,94 24 
3 SMP Negeri 3 Taman 30 orang 22,44 22 
4 SMP Negeri 4 Taman 18 orang 13,46 13 
5 SMP Negeri 5 Taman 14 orang 10,47 11 
6 SMP Negeri 6 Taman 6 orang 4,49 5 
 Jumlah 131 orang 97,99 98 

       Data Primer Diolah 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel disebut juga dengan obyek penelitian yang bervariasi (Sutrisno 

Hadi dalam Suharsini Arikunto, 1993:97) batasan yang lebih terperinci dijelaskan 

oleh Muhammad Nasir (1988:149 dalam Bunyamin 2004) memberikan pengertian 

bahwa variabel seperangkat obyek penelitian yang menunjukan adanya variasi 

diantara anggota-anggota atau konsep yang mempunyai banyak nilai. Dalam 

penelitian ini terdapat tiga variabel yang dikelompokkan menjadi dua variabel 

bebas (independent variabel)  dan satu variabel terikat (dependent variabel), yakni 

: (1) variabel bebas ( X1) supervisi kepala sekolah, (2) variabel bebas (X2) 

kecerdasan emosional, (3) variabel terikat (Y) kinerja guru.  

 

3.4 Definisi Operasional 

a. Definisi Operasional Kinerja Guru  

Pengertian kinerja guru dalam penelitian ini adalah pencapaian hasil unjuk 

kerja/perilaku nyata seorang  guru menurut tugas-tugas profesinya sesuai dengan 



 

 
 

kompetensi profesionalnya sebagai perwujudan makhluk pribadi dan makhluk 

sosial dalam konteks proses belajar mengajar. Adapun indikator kinerja guru 

dalam penelitian ini antara lain: (1) Kompetensi kepribadian diantaranya (a) 

kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan norma, aturan dan sistem nilai/ etika 

profesi yang berlaku;(b) mengembangkan sifat-sifat terpuji;(c) bersifat demokratis 

dan terbuka. (2) Kompetensi Profesional diantaranya; (a) kemampuan dalam 

penguasaan materi pelajaran;(b) kemampuan perencanaan pembelajaran;(c) 

kemampuan pengelolaan pembelajaran;(d) kemampuan pengelolaan kelas;(e) 

kemampuan pengelolaan media atau sumber belajar;(f) penilaian prestasi belajar 

(3) Kompetensi Sosial Kemasyarakatan diantaranya: (a) kemampuan untuk 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawa, peserta didik, orang tua dan 

mitra pendidikan; (b) kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi 

setiap lembaga kemasyarakatan/organisasi profesi. 

Indikator-indikator tersebut kemudian dikembangkan menjadi pertanyaan-

pertanyaan yang mudah dipahami dan dijawab oleh responden dengan alternatif 

jawaban menggunakan skala Likert sehingga dapat mengungkap secara obyektif 

tentang kinerja guru berdasarkan persepsi responden. Pengukuran variabel terikat 

didasarkan pada jumlah skor yang diperoleh melalui pengalaman yang dirasakan 

dan dialami guru atas kinerjanya dalam  proses belajar mengajar. 

b. Definisi Operasional Supervisi Kepala Sekolah  

Yang dimaksud supervisi kepala sekolah adalah perilaku supervisor dalam 

rangka melaksanakan kegiatan supervisi yang diterapkan kepada para guru 

(Sahertian, 2000 : 68) atau orientasi pelaksanaan supervisi yang terdiri dari 



 

 
 

pendekatan direktif, kolaboratif, dan nondirektif (Soergiovani 1987). Hal tersebut 

sesuai juga dengan istilah yang dipergunakan Sahertian dan Aleida.  

1.   Pendekatan supervisi direktif, meliputi: 

1). Menjelaskan masalah guru dan bertanya untuk mendapatkan gambaran 

yang jelas (clarifiying) 

2). Menyampaikan pikiran atau ide – ide tentang informasi yang seharusnya 

dikumpulkan dan bagaimana cara mengumpulkannya (presenting) 

3). Memberi petunjuk kepada guru mengenai usaha apa yang diperlukan 

sesudah data terkumpull daan dianalisis (directing) 

4). Mendemonstrasikan kepada guru tentang bagaimana tingkah laku 

mengajar (demonstration) 

5). Menyusun tolok ukur untuk digunakan sebagai dasar perbaikan 

(standarizing) 

6). Menggunakan berbagai cara untuk memberikan dorongan psikologis 

kepada guru agar semakin percaya diri (reinforcing) 

2.   Pendekatan supervisi kolaboratif, meliputi:  

1). Membantu guru agar mampu melihat apa saja yang perlu diperbaiki 

dalam proses belajar mengajar (presenting) 

2). Menanyakan bagaimana pendapat guru, apa yang harus diperbaiki 

(clarifiying) 

3). Mendengarkan pendapat atau tanggapan guru (listening) 



 

 
 

4). Secara bersama antara supervisor dan guru menyusun masalah dan 

alternatif kegiatan untuk memperbaiki kekurangan – kekurangan yang 

ada (problem solving) 

5). Supervisor dan guru secara bersama – sama mendiskusikan rencana 

kegiatan yang akan datang, akhirnya tersusunlah rencana yang disetujui 

bersama pula (negotiating) 

3. Pendekatan supervisi non direktif, meliputi: 

1). Supervisor mendengarkan permasalahan  yang dihadapi guru, memberikan 

perhatian kepada guru baik melalui senyuman maupun anggukan kepala 

dalam arti memperhatikan dan menghargainnya (listening) 

2).  Mendorong dan memberi kesempatan kepada guru untuk menganalisis 

problem – problem selanjutnya berdasarkan pengalaman yang telah lalu 

(encouraging) 

3). Menjelaskan berbagai permasalahan guru melalui uraian atau pertanyaan – 

pertanyaan (clarifiying) 

4). Bila guru bertanya yang sifatnya meminta saran, supervisor harus 

memberikan jawaban saran  alternatif, sehingga penentu yang berupa saran 

itu adalah guru itu sendiri (presenting) 

5). Hal yang sangat penting, supervisor menanyakan kepada guru untuk 

menetapkan rencana kerja selanjutnya (problem solving) 

Pengukuran variabel supervisi kepala sekolah didasarkan pada pemahaman 

seorang guru berdasarkan pengalaman langsung yang dipersepsi oleh guru. 



 

 
 

Indikator tersebut dikembangkan menjadi pertanyaan yang mudah dipahami dan 

dijawab oleh guru dengan alternatif jawaban menggunakan skala Likert. 

c. Definisi Operasional Kecerdasan Emosional  

Dalam penelitian ini kecerdasan emosional adalah perilaku guru dalam 

melaksanakan tugas profesionalnya dengan didasarkan pada kemampuan 

penguasaan kecakapan emosi pribadi dan kecakapan emosi sosial. Adapun 

indikatornya: (1) kesadaran diri (mengenali emosi diri, penilaian diri, percaya 

diri); (2) pengaturan diri (kendali diri, sifat dapat dipercaya, rasa tanggung jawab, 

luwes dalam pergaulan,  inovasi); (3) motivasi (dorongan prestasi, optimisme); (4) 

empati (memahami orang lain, membina hubungan).  

Indikator tersebut dikembangkan menjadi pertanyaan yang mudah 

dipahami dan dijawab oleh guru dengan alternatif jawaban menggunakan skala 

Likert. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dari 

lapangan, baik data mengenai variabel supervisi pengajaran kepala sekolah, 

kecerdasan emosional guru dan kinerja guru menggunakan angket/kuesioner. 

Alasan digunakannya angket sebagai pengumpul data karena angket mempunyai 

kedudukan yang tinggi dan memiliki kemampuan mengungkap potensi yang 

dimiliki responden serta dilengkapi petunjuk yang seragam bagi responden 

(Arikunto 1999:101). 



 

 
 

Angket adalah sebuah daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang 

dibagikan kepada responden dengan harapan dapat diisi sesuai dengan petunjuk 

yang diberikan (Arikunto 1999:58). Jenis angket yang digunakan dalam 

pengumpulan data penelitian ini adalah angket tertutup (berstruktur) yang terdiri 

atas pernyataan dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan, responden 

tinggal memilih jawaban yang paling sesuai dengan pendiriannya. 

Instrumen penelitian disusun berdasarkan kisi-kisi variabel penelitian 

yakni variabel supervisi pengajaran kepala sekolah, kecerdasan emosional, 

kompensasi, dan kinerja guru. Untuk mengetahui ruang lingkup variabel 

penelitian dan indikator yang diukur dapat di lihat pada kisi-kisi tabel 3.3, 3.4, dan 

3.5  berikut ini : 

Tabel 3.3   
Kisi-kisi Angket Variabel Kinerja Guru 

 
No.   Sub Variabel Indikator 

1. Kompetensi Kepribadian dalam 
proses belajar mengajar 

1) kemampuan berperilaku 
sesuai dengan norma, aturan, 
dan sistem nilai/ etika profesi  
yang berlaku 
2) kemampuan 
mengembangkan sifat-sifat 
terpuji  
3) demokratis dan terbuka 
terhadap pembaharuan 

2. Kompetensi Profesional dalam 
proses belajar mengajar 

4) pengusaan materi pelajaran 
5) pengelolaan pembelajaran 
6) pengelolaan kelas 
7) pengelolan media atau 
sumber belajar 
8) penilaian prestasi belajar 



 

 
 

3 Kompetensi 
sosial kemasyarakatan dalam 
proses belajar mengajar 
 
 
 
 
 

9) berinteraksi dan 
berkomunikasi dengan 
peserta didik, teman sejawat, 
dan orang tua / mitra 
pendidikan 
10) mengenal dan memahami 
fungsi-fungsi lembaga 
kemasyarakatan/ profesi 

 

Tabel 3.4   
Kisi- kisi Variabel Supervisi Kepala Sekolah 

 
No Sub Variabel  Indikator  

1 
 
 
 
 

 
 
 
2  

 
 
 
 
 
 

3 
 

Pendekatan  
supervisi 
direktif  
 
 
 
 
Pendekatan  
supervisi 
kolaboratif 
 
 
 
 
Pendekatan 
supervisi non 
direktif  

1). Menjelaskan masalah 
2). Menyampaikan pikiran 
3). Memberi petunjuk 
4). Mendemonstrasikan 
5). Menyusun tolok ukur 
6). Mendorong perbaikan 
 
7). Membantu perbaikan  
8). Menanyakan  
9). Mendengarkan 
10). Menyusun masalah 
11). Pemecahan masalah 
 
12). Memperhatikan dan menghargai 
13).Mendorong dan memberi kesempatan 
14). Menjelaskan berbagai permasalahan  
15). Memberikan jawaban saran  alternatif    
16). Menanyakan rencana kerja selanjutnya 

 

Tabel 3.5  
Kisi-kisi Variabel Kecerdasan Emosional 

 
No   Sub Variabel Indikator 

1. 
 
 
 
2. 
 

Kesadaran diri  
 
 
 
Pengaturan diri 
 

1) Mengenali emosi diri  
2) Penilaian diri 
3) Percaya diri 

 
4) Kendali diri 
5) Sifat dapat dipercaya 



 

 
 

 
 
 
 
 
3. 
 
 
  
 
 
4.. 

 
 
 
 
 
Motivasi 
 
 
 
 
 
Empati 
 
 
 
 
 

6) Rasa tanggung jawab 
7) Luwes dalam pergaulan 
8) Mudah menerima dan 

terbuka terhadap gagasan 
baru 

9) Dorongan unruk menjadi 
lebih baik 

10) Kegigihan dalam 
memperjuangkan sasaran 
kendati ada halangan dan 
kegagalan 

11) Memahami emosi orang 
lain melalui kontak mata 
dan bahasa tubuh 

12) Berpikir dengan sudut 
pandang orang lain 

13) Membina hubungan 
 

Prosedur penyusunan angket sebagai alat pangumpul data dalam penelitian 

ini untuk semua variabel kinerja guru, supervisi pengajaran, dan kecerdasan 

emosional menggunakan aturan skala sikap Likert. Menurut Agung (1992:16) 

dalam Sapto (2007) bahwa skala Likert dipakai untuk mengukur tingkat 

kesepakatan seseorang terhadap himpunan pernyataan berkaitan dengan suatu 

konsep tertentu, dengan membuat rentangan jawaban, skor 1 sampai 4 untuk tiap 

pernyataan pada kategori tertentu. Sugiono (2003:72) menegaskan bahwa skala 

Likert dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.  

Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata antara lain: 



 

 
 

Tabel 3.6  
Gradasi Jawaban Model Skala Likter 

 
No Jawaban Skor 
1 Sangat Tidak Setuju 1 
2 Tidak Setuju 2 
3 Netral 3 
4 Setuju 4 
5 Sangat Setuju  5 

  

3.6 Uji Validitas dan Realibitas Instrumen 

Sebelum digunakan untuk menjaring data, kuesioner terlebih dahulu 

dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya. 

 
3.6.1 Validitas Instrumen Penelitian 

Validitas merupakan ketetapan atau kejituan alat pengukur serta ketelitian, 

kesamaan atau ketepatan pengukuran apa yang sebenarnya diukur. Menurut 

Sugiono (2002:270), instrumen yang valid harus mempunyai validitas internal dan 

eksternal. Instrumen yang mempunyai validitas internal, bila kriteria yang ada 

dalam instrumen secara rasional (teoritis) telah mencerminkan apa yang diukur. 

Sedangkan instrumen yang mempunyai validitas external bila kriteria dalam 

instrumen disusun berdasarkan luar atau fakta-fakta empiris yang telah ada. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan validitas internal. Hal ini karena 

peneliti ingin mengetahui valid dan tidaknya instrumen atas dasar kevalidan soal 

setiap butir dengan mengembangkan teori-teori yang ada. Untuk mencapai 

validitas ini, instrumen penelitian diuji cobakan dengan mengambil sampel dari 

guru SMP Negeri di luar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan 

memperhatikan ciri dan karakteristik yang sama dengan sampel penelitian. 



 

 
 

Dengan pola ini diharapkan instrumen yang dihasilkan akan mewakili kondisi 

yang sebenarnya.  

Pada uji coba ini akan diambil 30 guru diluar sampel. Jumlah tersebut 

mengacu pada pendapat Singarimbun (1983), ia menyatakan “Sangat disarankan 

agar jumlah responden uji coba, minimal 30 orang. Dengan jumlah minimal 30 

orang maka distribusi skor (nilai) akan lebih mendekati normal”, pendapat ini 

didukung pula oleh Erickson (1977) yang mengatakan sampel dianggap memiliki 

skor berdistribusi normal jika ada sampel berjumlah paling sedikit 30. 

Untuk menetapkan apakah suatu item instrumen valid atau tidak dengan 

jalan mengkorelasikan skor yang diperoleh dari setiap butir instrumen (item) 

dengan skor keseluruhan (total). Korelasi skor butir dengan skor total harus 

disignifikan. Jika semua skor butir berkolerasi secara signifikan dengan skor total 

maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur itu mempunyai validitas (Sugiono 

2000:288)  

Husaini Usman (2000 : 287) menyatakan validitas instrumen dapat 

digolongkan dalam beberapa jenis, yakni :  

a) Validitas Logika (logical) 

b) Hubungan-kriteria (criterion-reloted) yang terdiri : validitas isi (content 

validity), validitas bentuk (contruct validity), dan validitas prediktif 

(predictive validity)  

c) Kongruen (congruend) terdiri : validitas kongruen, validitas konvergen, 

validitas diskriminan, validitas muka, dan validitas faktoral. 



 

 
 

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah validitas bentuk/konstruk, 

sebab instrumen yang dipakai bertitik tolak dari konsep atau teori-teori yang 

mendukung tentang supervisi kepala sekolah,  kecerdasan emosional, dan kinerja 

guru. 

Pengujian validitas instrumen ini dengan cara mengujikan item soal 

terhadap sub variabel, dengan asumsi bahwa apabila item tersebut valid untuk sub 

variabel maka akan valid pula untuk variabel. Dari langkah pengujian itu akan 

diperoleh item-item yang valid dan item-item yang tidak valid. Item-item yang 

tidak valid akan dibuang (tidak dipakai), dan selanjutnya hanya item-item valid 

yang digunakan sebagai alat memperoleh data penelitian.  

Data yang diperoleh dari hasil uji coba kemudian ditabulasikan dan 

hasilnya dianalisis dengan menggunakan bantuan SPSS versi 11 edisi Singgih 

Santoso. 

Untuk mengetahui validitas item instrumen, dapat dilakukan korelasi 

antara skor butir pertanyaan dengan total skor kontruk atau variabel. Untuk N=30, 

pada tabel r Product Moment, taraf signifikansi 5% didapat angka sebesar 0,361. 

Jadi jika r hitung (pada kolom Corrected Item-Total Correlation) lebih besar dari 

r tabel dan nilai r positif, maka butir atau pertanyaan tersebut dinyatakan valid 

(Ghozali 2001:135). Uji validitas juga dapat dilakukan dengan menghitung 

korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor (Ghozali 

2001:136). Sebagai pedoman sederhana, angka korelasi di atas 0,5 menunjukkan 

korelasi yang cukup kuat, sedang di bawah 0,5 korelasi lemah (Singgih 

2003:299). 



 

 
 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa item yang dianggap valid 

adalah item yang koefisien korelasinya lebih besar atau sama dengan ( ≥ ) 0.361 

dari nilai butir tersebut, juga angka korelasi di atas 0,5 (lihat lampiran 3.1, 3.2, 

dan 3.3).  

a.  Supervisi Kepala Sekolah 

Hasil perhitungan statistik Product Moment terhadap 26 butir penyataan 

tentang supervisi kepada sekolah diperoleh skor rxy hitung di atas 0,361 dengan 

skor terendah 0,3686 terdapat pada item nomor 15, dan skor tertinggi 0,7090 pada 

item nomor 8. Demikian juga hasil korelasi antara masing-masing skor butir 

pertanyaan terhadap total skor pertanyaan variabel supervisi kepala sekolah 

menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

butir pertanyaan tersebut adalah valid. Dengan demikian, dari 26 item pertanyaan 

tersebut dapat digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini. 

b.  Kecerdasan Emosional Guru 

Hasil perhitungan statistik Product Moment terhadap 24 butir penyataan 

tentang kecerdasan emosional guru diperoleh skor rxy hitung di atas 0,361 dengan 

skor terendah 0,3729 terdapat pada item nomor 10, dan skor tertinggi 0,6936 pada 

item nomor 7. Demikian juga hasil korelasi antara masing-masing skor butir 

pertanyaan terhadap total skor pertanyaan variabel kecerdasan emosional guru 

menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

butir pertanyaan tersebut adalah valid. Dengan demikian, dari 24 item pertanyaan 

tersebut dapat digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini. 

        



 

 
 

c.  Kinerja Guru. 

Hasil perhitungan statistik Product Moment terhadap 36 butir penyataan 

tentang kinerja guru diperoleh skor rxy hitung di atas 0,361 dengan skor terendah 

0,3918 terdapat pada item nomor 2, dan skor tertinggi 0,7560 pada item nomor 34. 

Demikian juga hasil korelasi antara masing-masing skor butir pertanyaan terhadap 

total skor pertanyaan variabel kinerja guru menunjukkan hasil yang signifikan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pertanyaan tersebut adalah 

valid. Dengan demikian, dari 36 item pertanyaan tersebut dapat digunakan sebagai 

instrumen dalam penelitian ini. 

 

3.6.2 Uji Realibitas Instrumen Penelitian 

Arikunto (1999:86) menyatakan bahwa suatu instrumen dapat dikatakan 

mempunyai reliabilitas/taraf kepercayaan yang tinggi jika instrumen tersebut 

dapat memberikan hasil yang tetap. 

Uji reliabilitas hanya untuk item yang sudah teruji validitasnya, sehingga 

item yang tidak valid tidak diikut sertakan. Dalam penelitian ini, untuk 

mengetahui reliabilitas angket digunakan rumus alpha karena datanya ordinal, 

bukan data nominal. Menurut Sujana (2001 : 120) reliabitas alat ukur adalah 

ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam mengukur apa yang diukurnya. Uji 

reliabilitas dikenakan pada instrumen dari masing-masing variabel dengan 

menggunakan rumus Alpha karena penskoran menggunakan skala Likert, yaitu 

skor yang digunakan mempunyai rentang 1 sampai 5, Pendapat ini didukung oleh 

Suharsimi Arikunto (1990:104) yang mengatakan bahwa rumus Alpha digunakan 



 

 
 

untuk mencari realibitas instrumen yang skornya bukan 1 atau 0, misalnya angket 

atau soal bentuk uraian. Husaini Usman (2000 : 293) mengatakan bahwa tes 

reliabitas untuk skala Likert paling sering menggunakan analisis item, yaitu untuk 

masing-masing skor item tertentu dikorelasikan dengan skor totalnya. Untuk r 

yang kurang dari 0,80 dinyatakan gugur (tidak reliabel). Sedangkan menurut 

Ghozali (2001:133) pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, 

yaitu: 1) Repeated Measure atau pengukuran ulang, Disini seorang akan disodori 

pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan kemudian dilihat apakah ia 

tetap komitmen dengan jawabannya, dan 2) One Shot atau pengukuran sekali saja, 

disini pengukuran hanya sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaanlain 

atau korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk 

mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (a). Suatu konstruk atau 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60.   

Dari uraian di atas, uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan cara 

One Shot atau pengukuran sekali saja dengan Cronbach Alpha > 0,60 maka 

kontruk atau variabel dinyatakan reliabel. 

a.  Supevisi Kepala Sekolah 

Hasil perhitungan statistik Alpha terhadap 26 butir pernyataan tentang 

gaya supervisi kepala sekolah diperoleh sekore rxy hitung sebesar 0,9066 (lihat 

lampiran 3.1). Karena rxy hitung 0,9066 > 0,60, maka intstrumen variabel 

kemampuan kepala sekolah dinyatakan reliabel untuk digunakan sebagai alat 

pengumpulan data. 



 

 
 

b.  Kecerdasan Emosional Guru 

Hasil perhitungan statistik Alpha terhadap 24 butir pernyataan kecerdasan 

emosional guru diperoleh sekore rxy hitung sebesar 0,9044 (lihat lampiran 3.2). 

Karena rxy hitung 0,9044 > 0,60, maka intstrumen variabel motivasi kerja guru 

dinyatakan reliabel untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data. 

c.  Kinerja Guru. 

Hasil perhitungan statistik Alpha terhadap 36 butir pernyataan tentang 

kinerja guru diperoleh sekor rxy hitung sebesar 0,9443 (lihat lampiran 3.3). Karena 

rxy hitung 0,9443 > 0,60, maka intstrumen variabel kinerja guru dinyatakan reliabel 

untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data. 

 
3.7  Uji Persyaratan Analisis Regresi  

3.7.1   Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel independen dan variabel dependen, keduanya terdistribusikan secara 

normal atau tidak. Uji normalitas sampel dilakukan pada variabel gaya supervisi 

kepala sekolah, kecerdasan emosional guru, dan kinerja guru dengan 

menggunakan uji Kolmogorov–Smirnov, Uji Normalitas dengan Normal P-Plot, dan 

pengujian dengan grafik Histogram yang hasilnya sebagai berikut: 

a. Uji Kolmogorov–Smirnov 

Dalam uji Kolmogorov-Smirnov dinyatakan bahwa bila nilai signifikansi 

atau nilai probabilitas p > 0,05 maka dikatakan sampel berdistribusi normal, dan 

sebaliknya apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas p < 0,05 maka 

dikatakan sampel berdistribusi tidak normal (Singgih 2003 : 169). 



 

 
 

Tabel 3.7 
Kolmogorov Smirnov 

 
 

Berdasarkan hasil uji normalitas seperti ditunjukkan tabel di atas, karena 

nilai probabilitas p dari ke tiga variabel (0,121, 0,200, dan 0,053) lebih besar dari 

0,05, maka dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh dari sampel supervisi 

kepala sekolah, kecerdasan emosional guru, dan kinerja guru berasal dari sampel 

berdistribusi normal. 

 

b. Uji Normalitas dengan Normal P-Plot 

Normalitas data dalam penelitian dapat pula dilihat dengan cara 

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

Standardized Residual dari variabel terikat. Persyaratan dari uji normalitas data 

adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar 

jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi 

tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

Tests of Normality

.081 98 .121 .978 98 .103

.053 98 .200* .987 98 .437

.089 98 .053 .953 98 .002

VARIABEL
Supervisi KS
Kecerdasan EG
Kinerja Guru 

KODE 
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
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Output Hasil Uji Normalitas dengan Normal P-Plot 
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Sumber : Data primer yang diolah, 2008 

Berdasarkan hasil pengolahan data maka didapatkan hasil bahwa semua 

data berdistribusi secara normal dan tidak terjadi penyimpangan, sehingga data 

yang dikumpulkan dapat diproses dengan metode-metode selanjutnya. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan memperhatikan sebaran data yang menyebar disekitar 

garis diagonal pada “Normal P-Plot of Regresion Standardized Residual” sesuai 

gambar di atas.  

c. Pengujian dengan grafik Histogram 

Gambar 3.3 
Histogram Hasil Uji Normalitas 

 

 



 

 
 

Pada gambar grafik Histogram tersebut di atas menunjukkan bahwa data 

yang telah dibuat frekuensinya terlihat mempunyai kemiripan bentuk dengan 

kurfa normal (berbentuk seperti lonceng). Hal ini membuktikan bahwa distribusi 

tersebut sudah dapat dikatakan normal (Singgih Santoso 2003:141).   

 

3.7.2  Uji Linearitas 

Uji linieritas dimaksudkan mencari linier tidaknya antara variabel bebas 

dan variabel terikat. Cara yang dilakukan adalah mencari hubungan setiap variabel 

bebas dengan variabel terikat pada taraf signifikansi lineritas regresi variabel 

bebas (X) secara sendiri atas variabel terikat (Y). Hubungan linier antar variabel 

dapat dilihat pada persamaan regresi yang dihasilkan. Uji keterkaitan variabel 

bebas dengan variabel terikat dapat melalui nilai r, probabilitas, maupun uji t. Jika 

nilai r lebih besar dari 0,5 maka dikatakan antara dua variabel mempunyai 

hubungan yang kuat, sebaliknya jika lebih kecil maka hubungan antara kedua 

variabel dinyatakan lemah (Santoso 2002:291). 

Hasil uji liniaritas dapat dilihat pada lampiran 4.8 yang terangkum 

sebagaimana tabel di bawah ini. 

Tabel 3.8 
Uji Linearitas 

 
Analisis regresi 
satu prediktor 

R2 
Sederhana

R 2  
Utama  Kesimpulan 

X1Y 0.623 0.778 Linear 

X2Y 0.717 0.778 Linear  

  



 

 
 

Dari tabel diatas menunjukan masing-masing hubungan antara supervisi 

kepala sekolah, kecerdasan emosional guru, dengan kinerja guru  SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dapat dijelaskan sebagai berkut: X1-Y = 

0,623, X2-Y = 0,717, dan X1,2-Y = 0,778 atau ketiga jenis hubungan tersebut 

melebihi 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan masing-masing antar variabel 

bebas dengan variabel terikat cukup kuat, maka dapat disimpulkan bahwa kedua 

variabel bebas tersebut masing-masing bersifat linier terhadap variabel terikat. 

Jadi hubungan antara supervisi kepala sekolah dan kecerdasan emosional guru 

dengan kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tidak 

menyimpang dari persamaan linier. 

 

3.7.3   Uji Homogenitas 

Untuk uji homogenitas varian menggunakan analisis Levene test Based on 

Mean. Bila nilai signifikansinya atau nilai probabilitas p > 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa data berasal dari populasi-populasi yang mempunyai varian 

sama, atau begitu pula sebaliknya. Pengujian homogenitas varian dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 

Tabel 3.9 

Test of Homogeneity of Variance

.415 2 291 .661

.379 2 291 .685

.379 2 284.753 .685

.402 2 291 .669

Based on Mean
Based on Median
Based on Median and
with adjusted df
Based on trimmed mean

VARIABEL

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
 



 

 
 

Dari hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel 

diperoleh masing-masing lebih besar dari 0,05. bila nilai signifikansi lebih besar 

0,05 maka data berasal dari populasi yang mempunyai varian sama, atau begitu 

pula sebaliknya. Dari hasil output dapat disimpulkan bahwa data kelompok 

sampel dari populasi yang memiliki varian homogen atau sama. 

 

 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

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

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskesdastisitas. 

Model yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2002). 

Gambar 3.4 
Output Hasil Uji Heteroskesdasitas dengan Skaterplot 

 

Scatterplot

Dependent Variable: KINERJA

Regression Standardized Predicted Value

3210-1-2-3

R
eg

re
ss

io
n 

S
tu

de
nt

iz
ed

 D
el

et
ed

 (P
re

ss
) R

es
id

ua
l

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

 
 



 

 
 

Dari hasil pengujian heteroskedastisitas yang dapat dilihat pada tampilan 

grafik Scatterplot di atas, menunjukkan bahwa persebaran antara nilai prediksi 

variabel terikat dengan residulnya tidak membentuk suatu pola yang pasti, atau 

terjadi persebaran yang tidak menggerombol membentuk suatu pola yang teratur. 

Dengan kata lain dalam model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi suatu 

gejala heteroskesdasitas, jadi dapat dinyatakan bahwa model regresi dalam 

penelitian ini layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. 

 

 Uji Multikolinieritas 

Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabei bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2002). Berikut 

dapat dilihat hasil pengujian multikolinieritas: 

 
Tabel 3.10 

Uji Multikolinearitas 
 
 

 

  

 

 

 Pada umumnya, jika VIF lebih besar dari 5, maka fariabel tersebut 

mempunyai persoalan multikolinearitas (Santoso 2002:368). Dari tabel di atas 

dapat dilihat nilai VIF masing-masing variabel kurang dari 5. Dengan kata lain 

dalam model ini tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak 

Coefficientsa

50.341 4.670 10.781 .000
.388 .077 .362 5.074 .000 .459 2.181
.552 .068 .580 8.123 .000 .459 2.181

(Constant)
SPVS
KECERDAS 

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: KINERJAa. 



 

 
 

terjadi multikolinieritas. Dengan demikian model regresi dalam penelitian 

dinyatakan layak untuk digunakan untuk aplikasi dalam persamaan regresi. 

 

 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan dengan uji mapping Durbin Watson (DW). Dari 

regresi diperoleh angka DW sebesar 1,786. Dengan jumlah data (n) sama dengan 

98 dan jumlah variabel (k) sama dengan 2 serta α= 5% diperoleh angka dL = 1,62 

dan dU = 1,71.  

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi baik 

positif maupun negatif karena DW = 1,786 terletak antara 4 – dU (2,29) dan dU 

(1,71), jadi model persamaan regresi dapat diajukan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

 

4.1   Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru 

Berdasarkan kerangka berpikir sebagaimana pada pembahasan bab 

sebelumnya, untuk menguji seberapa besar pengaruh supervisi kepala sekolah 

terhadap kinerja guru dirumuskan hipotesis sebagai berikut  

Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara supervisi kepala 

sekolah  (X1) terhadap kinerja guru (Y) 

Ha : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara supervisi kepala 

sekolah (X1) terhadap kinerja guru (Y). 

 
Tabel 4.1 

Uji t X1 terhadap Y 

 
 

Hasil penghitungan analisis regresi linier sederhana diperoleh persamaan 

garis regresinya adalah: Y = 54,126 + 0,846 X1. Berdasarkan nilai t hitung = 

12,603 dengan signifikansi t sebesar 0,000. Dengan menggunakan signifikansi 

dan α 0,05, nilai t tabel dengan df = n-k = 98-2 = 96 diperoleh t tabel sebesar 1,661. 

Maka diperoleh t hitung (12,603) > t tabel (1,661). Oleh karena itu, hipotesis nihil 

yang berbunyi Ho :Tidak ada pengaruh yang signifikan antara supervisi kepala 

Coefficientsa

54.126 6.017 8.996 .000
.846 .067 .789 12.603 .000

(Constant)
SPVS

Model
1 

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t
Sig. 

Dependent Variable: KINERJAa. 



 

 

sekolah (X1) terhadap kinerja guru  (Y), ditolak. Dan hipotesis yang berbunyi Ha 

:Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara supervisi kepala sekolah (X1) 

terhadap kinerja guru (Y), diterima. Hal ini membuktikan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan antara supervisi kepala  sekolah  terhadap kinerja guru SMP 

Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.  

Dari hasil signifikansi pengujian sebesar 0,000 menunjukkan bahwa nilai 

tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menggambarkan kebermaknaan pengaruh 

antara supervisi kepala sekolah  (X1) terhadap kinerja guru (Y) sangat signifikan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja guru tanpa didukung supervisi 

kepala sekolah (konstanta) besarannya adalah 54,126 dan setiap 

perubahan/peningkatan variabel supervisi kepala sekolah akan menentukan 

tingkat kinerja guru, setiap ada kenaikan satu poin pada variabel supervisi kepala  

sekolah akan berakibat naiknya skor variabel kinerja guru sebesar 0,846.  

Tabel 4.2 
Hasil Uji Koefisien Determinasi X1-Y 

 
 

Pada tabel di atas dapat diketahui hasil penghitungan analisis regresi linier 

sederhana diperoleh skor R squere sebesar 0,623, yang berarti bahwa 62,3% 

variabel kinerja guru dipengaruhi oleh variabel supervisi kepala sekolah, 

sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.  

Model Summaryb

.789 a .623 .619 9.832 
Model
1 

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of 
the Estimate

Predictors: (Constant), SPVSa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 



 

 

Dengan diterimanya hipotesa pertama, berarti perubahan kinerja guru  

(sebesar 62,3%), khususnya dalam meningkatkan kompetensi kepribadiannya, 

kompetensi keprofesionalannya, dan kompetensi sosial kemasyarakatannya 

ditentukan oleh supervisi kepala sekolah yang diterima atau dirasakan oleh guru 

tersebut. Supervisi kepala sekolah yang dimaksud adalah pendekatan supervisi 

direktif, kolaboratif, dan non direktif yang diterima atau dirasakan oleh guru. 

Dari tanggapan 98 responden terhadap 26 item pertanyaan tentang variabel 

supervisi kepala sekolah  dengan 5 alternatif jawaban yang meliputi: 5 sangat 

setuju, 4 setuju, 3 cukup setuju, 2 kurang setuju. dan 1 tidak setuju. Dari analisis 

SPSS sebagaimana pada lampiran 4.2 didapat hasil  bahwa nilai terbesar (nilai 

maximum) yaitu sebesar 113 dan nilai terkecil (nilai minimum) sebesar 58. Rata-

rata (mean) sebesar 88,42, dengan tingkat penyimpangan (Std.Deviasi) sebesar 

14.875. Dari masing-masing skor jawaban 98 responden apabila dibuat 

pengkategorian dengan kriteria sangat setuju skor 110-113, setuju dengan skor 89-

109, netral dengan skor 68-88, tidak setuju dengan skor 47-67 dan kriteria sangat 

tidak setuju skor 26-46 (lihat lampiran data hasil penelitian supervisi kepala 

sekolah).  

Berdasarkan kriteria diatas, diperoleh banyaknya responden yang termasuk 

kriteria sangat setuju sebanyak 6 responden (6,12%), kriteria setuju sebanyak 45 

resonden (45,92%), kriteria netral sebanyak 35 responden (35,71%), kriteria tidak 

setuju sebanyak 12 responden (12,25%), dan tidak ada yang berkriteria sangat 

tidak setuju. Untuk pemberian predikat dikelompokkan menjadi 2, yakni 

kelompok kategori setuju (gabungan dari sangat setuju, setuju, dan netral) dan 



 

 

kelompok kategori tidak setuju (gabungan dari tidak setuju dan sangat tidak 

setuju). Jadi dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap gaya 

supervisi kepala sekolahnya secara keseluruhan pada kategori tinggi sebanyak 

87,75%. 

 Fenomena jawaban responden untuk item-item pertanyaan pada variabel 

supervisi kepala sekolah juga menunjukkan bahwa N atau jumlah data yang valid 

(syah untuk diproses) adalah sebanyak 98, sedangkan data yang hilang           

(missing) adalah 0, yang berarti semua data siap diproses.  Lebih lanjut, data              

di atas juga menggambarkan adanya keragaman valid percent sesuai                            

dengan jumlah frekuensi jawaban yang diberikan responden. Skor terendah adalah 

58 dengan valid percent 1,0 dan frekuensinya 1. Sedangkan frekuensi jawaban 

responden yang terendah berupa angka 1 dengan valid percent 1,0 (ada 14 skor). 

Untuk ragam jawaban dengan valid percent tertinggi adalah 6,1 pada frekuensi 6 

dengan skor 109. Adapun skor tertinggi adalah 113 dengan valid percent 1,0 dan 

frekuensinya 1. Data tersebut juga menggambarkan adanya totalitas valid percent 

dan cumulative percent yang mencapai 100 persen, sehingga data jawaban 

responden pada item-item pertanyaan variabel supervisi  kepala sekolah sifatnya 

lengkap dan tidak ada yang hilang (missing). Hal ini mengindikasikan bahwa 

jawaban responden yang ada dapat digunakan untuk memberikan penjelasan 

terhadap hasil penelitian secara lengkap. 

Out put hasil SPSS (terlampir) atas jawaban responden terhadap variabel 

supervisi kepala sekolah terangkum sebagai mana tabel di bawah ini.                       



 

 

Tabel 4.3 

Tanggapan Responden terhadap 

Supervisi Kepala Sekolah (X1) 

No. 
 

Sub 
Variabel 

 
Indikator 

 

No. 
Item

 

 
Skor (%)  

1 2 3 4 5 
1 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

Pendekatan 
supervisi 
direktif   
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

1) Menjelaskan 
   masalah 

1 6,1 16,3 24,5 44,9 8,2 
2 11,2 13,3 31,6 36,7 7,1 

2) Menyampaikan  
   Pikiran 

3 4,1 8,2 39,8 40,8 7,1 
4 0 11,2 33,7 46,9 8,2 

3) Memberi  
   Petunjuk 

5 0 11,2 32,7 28,6 27,6 
6 7,1 21,4 28,6 16,3 26,5 

4) Mendemonstrasi 
   kan 

7 9,2 17,3 26,5 41,8 5,1 
8 5,1 15,3 29,6 21,4 28,6 

5) Menyusun  
    tolok ukur 

9 2,0 12,2 19,4 28,6 37,8 
10 0 22,4 38,8 27,6 11,2 

6) Mendorong  
   perbaikan 

11 13,3 14,3 26,5 25,5 20,4 

 2 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  

Pendekatan  
supervisi 
kolaboratif  
 

  
  
  
  
  
  
 

7) Membantu  
   perbaikan  

12 14,3 11,2 30,6 29,6 14,3 
13 0 9,2 45,9 24,5 20,4 

8) Menanyakan 14 0 30,6 21,4 33,7 14,3 
15 0 21,4 30,6 29,6 18,4 

9) Mendengarkan 16 0 19,4 38,8 28,6 13,3 
10) Menyusun  
     Masalah 

17 1,0 28,6 25,5 28,6 16,3 

11) Pemecahan  
      Masalah 

18 0 8,2 36,7 38,8 16,3 
19 10,2 23,5 26,5 34,7 5,1 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendekatan 
supervisi 
non 
direktif  

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

12) Memperhatikan  
     dan menghargai 

20 5,1 24,5 34,7 25,5 10,2 

13) Mendorong dan  
     memberi   
     kesempatan 

21 2,0 22,4 39,8 23,5 12,7 

14) Menjelaskan  
     berbagai  
     permasalahan  

22 4,1 10,2 35,7 43,9 6,1 
23 0 18,4 33,7 21,4 26,5 

15) Memberikan  
     jawaban saran   
     alternatif    

24 0 8,2 34,7 34,7 22,4 
25 0 22,4 29,6 36,7 11,2 

16) Menanyakan  
       rencana kerja 

26 2,0 10,2 31,6 37,4 18,4 

 



 

 

Tabel tersebut menunjukan persentase jumlah jawaban responden dari 

variabel supervisi kepala sekolah dari masing-masing item untuk masing-masing 

kriteria. Dari tabel di atas dapat dijelaskan deskripsi tentang jawaban responden 

atas supervisi kepala sekolah dilakukan per sub variabel dengan ketentuan hasil 

kesimpulan dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) kelompok setuju yang terdiri 

dari penjumlahan antara kolom nomor 3, 4 dan 5, dan (2) kelompok tidak setuju 

terdiri dari penjumlahan antara kolom 1 dan 2, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

 
a.   Sub variabel pendekatan  supervisi direktif   

1) Item no.1: 44,9% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju mengenai pernyataan kepala sekolah 

menjelaskan masalah. Hal ini menggambarkan bahwa guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang  setuju apa yang dilakukan oleh 

kepala sekolah yaitu menjelaskan problem yang dihadapi guru dengan cara 

sebelumnya menanyakan problem apa yang dihadapi guru tersebut. 

2) Item no.2: 75,5% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju mengenai pernyataan kepala sekolah 

menjelaskan permasalahan yang dihadapi guru. Hal ini menggambarkan  

bahwa guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 

menyatakan setuju mengenai hal yang dilakukan oleh kepala sekolah 

mengulang penjelasan problem/masalah kepada guru yang bersangkutan.. 

3) Item no.3: 87,7% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju mengenai pernyataan menyampaikan 



 

 

pemikiran/ide. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan 

Taman Kabupaten Pemalang menyatakan setuju apa yang dilakukan oleh 

kepala sekolah memberikan ide-ide untuk keberhasilan dalam 

pembelajaran. 

4) Item no.4: 88,8% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju mengenai pernyataan menampilakn idei-ide. 

Hal ini menggambarkan bahwa guru SMP Negeri di Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang setuju dengan yang dilakukan kepala sekolah bahwa 

dalam proses belajar mengajar kepala sekolah memberikan contoh 

tampilan ide-ide yang dapat membantu suasana pembelajaran hidup. 

5) Item no.5: 88,8% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju mengenai pernyataan memberikan petunjuk 

atau arahan. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan 

Taman Kabupaten Pemalang setuju apa yang dilakukan oleh kepala 

sekolah selalu memberikan petunjuk atau arahan setelah selesai 

mensupervisi mengenai usaha yang perlu dilakukan dalam perbaikan 

pembelajaran. 

6) Item no.6: 71,5% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju mengenai kepala sekolah memberikan 

arahan. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang setuju apa yang dilakukan kepala sekolah mengenai 

setelah mensupervisi, kepala sekolah memberikan arahan usaha yang perlu 

dilakukan dalam perbaikan pembelajaran. 



 

 

7) Item no.7: 73,5% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju mengenai memberi contoh mengajar yang 

baik. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang setuju apa yang dilakukan kepala sekolah  

memberikan contoh cara mengajar yang baik. 

8) Item no.8: 79,6% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju mengenai kepala sekolah 

mendemonstarsikan mengajar yang baik. Hal ini menggambarkan guru 

SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju apa yang 

dilakukan oleh kepala sekolah mendemonstrasikan cara mengajar yang 

baik dan menganjurkan melihat teman lain yang mengajar dikelas lain.. 

9) Item no.9: 85,8% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju mengenai pemberian tolok ukur. Hal ini 

menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang setuju hal yang dilakukan kepala sekolah mengenai ada standar 

atau tolok ukur yang digunakan kepala sekolah dalam perbaikan mengajar 

setelah mensupervisi. 

10) Item no.10: 77,6% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju mengenai pemebrian standar atau tolok ukur 

oleh kepala sekolah. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju apa yang dilakukan kepala 

sekolah mengenai standar atau tolok ukur yang digunakan kepala sekolah 



 

 

dalam perbaikan mengajar telah diketahui guru sebelum pelaksanaan 

supervisi. 

11) Item no.11: 72,4% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju kepala sekolah memberikan dorongan. Hal 

ini menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang setuju apa yang dilakukan kepala sekolah memberikan dorongan 

dalam menggunakan beberapa cara untuk perbaikan mengajar. 

 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan secara umum guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju atas  supervisi dengan pendekatan  

direktif. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang apa yang dilakukan kepala sekolah yang meliputi: 

menjelaskan masalah, menyampaikan pikiran, memberi petunjuk, 

mendemonstrasikan , dan menyusun tolok ukur yang dilakukan kepala sekolah 

dalam mensupervisi guru. 

 
b.   Sub variabel pendekatan  supervisi kolaboratif  

1) Item no.12: 74,5% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju mengenai kepala sekolah membantu 

perbaikan. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan 

Taman Kabupaten Pemalang setuju apa yang dilakukan kepala sekolah 

membantu guru dapat melihat hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proses 

belajar mengajar. 



 

 

2) Item no.13: 90,8% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju perbaikan selalu dipantau. Hal ini 

menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang setuju yang dilakukan kepala sekolah  bahwa hal-hal yang perlu 

diperbaiki oleh guru dalam proses belajar mengajar agar dipantau dan 

saran perbaikan dari kepala sekolah. 

3) Item no.14: 69,4 % guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa kepala sekolah menanyakan pendapat 

guru terhadap hal-hal yang harus diperbaiki. Hal ini menggambarkan guru 

SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju apa yang 

dilakukan kepala sekolah menanyakan pendapat guru terhadap hal-hal 

yang harus diperbaiki. 

4) Item no.15: 73,6% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa kepala sekolah memiliki kemampuan 

dalam mengungkap pendapat guru terhadap apa yang harus diperbaiki. Hal 

ini menggambarakan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang apa yang dilakukan kepala sekolah khususnya dalam hal 

menanyakan pendapat guru terhadap hal-hal yang harus diperbaiki 

5) Item no.16: 80,6 % guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa kepala sekolah mendengarkan 

keluhan guru dan menunjukan perhatian terhadap problem yang dihadapi 

guru. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang setuju apa yang dilakukan kepala sekolah untuk 



 

 

mendengarkan keluhan guru dan menunjukan perhatian terhadap problem 

yang dihadapi guru 

6) Item no.17: 70,9% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa kepala sekolah bersama guru 

mendiskusikan rencana kegiatan dan akhirnya tersusun rencana yang 

disetujui bersama. Hal ini menunjukan SMP Negeri di Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang setuju apa yang dilakukan oleh kepala sekolah 

bersama guru mendiskusikan rencana kegiatan dan akhirnya tersusun 

rencana yang disetujui bersama, 

7) Item no.18: 91,8% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju kepala sekolah secara bersama-sama dengan 

guru menyusun langkah-langkah pemecahan masalah untuk perbaikan 

mengajar. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang setuju apa yang dilakukan kepala sekolah secara 

bersama-sama dengan guru menyusun langkah-langkah pemecahan 

masalah untuk perbaikan mengajar.  

8) Item no.19: 66,3% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa kepala sekolah secara bersama-sama 

dengan guru menyusun berbagai alternatif kegiatan untuk perbaikan 

mengajar. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang setuju apa yang dilakukan oleh  kepala sekolah 

secara bersama-sama dengan guru menyusun berbagai alternatif kegiatan 

untuk perbaikan mengajar. 



 

 

Dari uraian di atas secara umum guru SMP Negeri di Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang setuju atas supervisi kepala sekolah dengan pendekatan 

kolaboratif. Hal ini menggambarkan SMP Negeri di Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang setuju apa yang dilakukan kepala sekolah dalam 

mensupervisi yang meliputi: membantu perbaikan, menanyakan pemecahan 

masalah, mendengarkan keluhan, menyusun masalah, dan pemecahan masalah 

yang dihadapi guru. 

 
c.   Sub variabel pendekatan supervisi non direktif 

1) Item no.20: 70,4% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa kepala memberikan perhatian kepada 

guru melalui senyuman. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju apa yang dilakukan oleh 

kepala sekolah memberikan perhatian kepada guru melalui senyuman. 

2) Item no.21: 75,6% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa kepala memberikan perhatian kepada 

guru melalui anggukan kepala maupun dengan isyarat lain. Hal ini 

menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang setuju apa yang dilakukan kepala sekolah mengenai 

memberikan perhatian kepada guru melalui anggukan kepala maupun 

dengan isyarat lain. 

3) Item no.22: 85,7% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa kepala sekolah mendukung guru 

dalam menganalisis problem-problem yang  akan dihadapi selanjutnya. 



 

 

Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang setuju apa yang dilakukan kepala sekolah 

mendukung guru dalam menganalisis problem-problem yang  akan 

dihadapi selanjutnya.  

4) Item no.23: 81,6% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa kepala sekolah menjelaskan problem 

guru dengan uraian bagian-bagian dan pertanyaan secara detail atau jelas. 

Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang setuju apa yang dilakukan kepala sekolah 

menjelaskan problem guru dengan uraian bagian-bagian dan pertanyaan 

secara detail atau jelas. 

5) Item no.24: 91,8% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju kepala sekolah memberikan alternatif 

jawaban kepada guru untuk bertannya mengenai problem yang dihadapi 

guru. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang apa yang dilakukan kepala sekolah memberikan 

alternatif jawaban kepada guru untuk bertannya mengenai problem yang 

dihadapi guru. 

6) Item no.25: 77,6 % guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan jawaban problem guru yang diberikan kepala 

sekolah bervariasi. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tidak secara tegas memberikan 

jawaban  apa yang dilakukan kepala sekolah khususnya mengenai 



 

 

memberikan alternatif jawaban kepada guru untuk bertannya mengenai 

problem yang dihadapi guru yang selanjutnya jawaban diserahlan oleh 

guru sendiri. 

7) Item no.26: 87,8% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa sebelum rencana kerja ditetapkan, 

guru terlebih dahulu meminta pertimbangan kepala sekolah. Hal ini 

menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang setuju apa yang dilakukan kepala sekolah agar sebelum rencana 

kerja ditetapkan guru meminta pertimbangan terlebih dahulu kepala 

sekolah 

 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum guru SMP 

Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju atas supervisi kepala 

sekolah dengan pendekatan non direktif. Hal ini menggambarkan guru SMP 

Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju apa yang dilakukan 

kepala sekolah dalam mensupervisi, meliputi: kepala sekolah memperhatikan dan 

menghargai guru, mendorong dan memberi kesempatan kepada guru, menjelaskan 

berbagai permasalahan yang dihadapi guru, memberikan jawaban saran alternatif, 

dan  menanyakan rencana kerja guru. 

 
4.2   Pengaruh Kecerdasan Emosional Guru Terhadap Kinerja guru 

Berdasarkan kerangka berpikir sebagaimana pada pembahasan bab 

sebelumnya, untuk menguji seberapa besar pengaruh kecerdasan emosional guru 

terhadap kinerja guru dirumuskan hipotesis sebagai berikut  



 

 

Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional guru  

(X2) terhadap kinerja guru (Y). 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional guru  (X2) 

terhadap kinerja guru  (Y). 

 
Tabel 4.4 

Uji t X2 terhadap Y 
Coefficientsa

64.346 4.224 15.233 .000
.805 .052 .847 15.613 .000

(Constant)
KECERDAS

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: KINERJAa. 
 

 
Hasil penghitungan analisis regresi linier sederhana  diperoleh persamaan 

garis regresinya adalah: Y = 64,346 + 0,805 X.2. Berdasarkan nilai t hitung = 15,233 

dengan signifikansi t sebesar 0,000. Dengan menggunakan signifikansi dan α 

0,05, nilai t tabel dengan df = n-k = 98-2 = 96 diperoleh t tabel sebesar 1,661. Maka 

diperoleh t hitung (15,233) > t tabel (1,661). Oleh karena itu, hipotesis nihil yang 

berbunyi Ho :Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional 

guru (X2) terhadap kinerja guru  (Y), ditolak. Dan hipotesis yang berbunyi Ha 

:Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kecerdasan emosional guru (X2) 

terhadap kinerja guru (Y), diterima. Hal ini membuktikan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan antara kecerdasan emosional guru  terhadap kinerja guru SMP 

Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.  

Dari hasil signifikansi pengujian sebesar 0,000 menunjukkan bahwa nilai 

tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menggambarkan kebermaknaan pengaruh 



 

 

antara kecerdasan emosional guru (X2) terhadap kinerja guru (Y) sangat 

signifikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja guru tanpa didukung 

kecerdasan emosional guru (konstanta) besarannya adalah 64,346 dan setiap 

perubahan / peningkatan variabel kecerdasan emosional guru akan menentukan 

tingkat kinerja guru, setiap ada kenaikan satu poin pada variabel kecerdasan 

emosional guru akan berakibat naiknya skor variabel kinerja guru sebesar 0,805.  

 
Tabel 4.5 

Hasil Uji Koefisien Determinasi X2 terhadap Y 

Model Summaryb

.847a .717 .715 8.515
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), KECERDASa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

 
Pada tabel di atas dapat diketahui hasil penghitungan analisis regresi linier 

sederhana diperoleh skor R squere sebesar 0,717, yang berarti bahwa 71,7,% 

variabel kinerja guru dipengaruhi oleh variabel kecerdasan emosional guru, 

sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.  

Dengan diterimanya hipotesa kedua, berarti perubahan kinerja guru  

(sebesar 71,7%), khususnya dalam meningkatkan kompetensi kepribadiannya, 

kompetensi keprofesionalannya, dan kompetensi sosial kemasyarakatannya 

ditentukan oleh tingkat kecerdasan emosional yang dimiliki oleh masing-masing 

guru. Kecerdasan emosional guru yang dimaksud adalah perilaku guru dalam 

melaksanakan tugas profesionalnya dengan didasarkan pada kemampuan 

penguasaan kecakapan emosi pribadi dan kecakapan emosi sosial yang 



 

 

ditunjukkan dari: 1) kesadaran diri (mengenali emosi diri, penilaian diri, percaya 

diri), 2) pengaturan diri (kendali diri, sifat dapat dipercaya, rasa tanggung jawab, 

luwes dalam pergaulan,  inovasi), 3) motivasi (dorongan prestasi,  optimisme), 

dan 4) empati (memahami orang lain, membina hubungan).  

Dari tanggapan 98 responden terhadap 24 item pertanyaan tentang variabel 

kecerdasan emosional guru dengan 5 alternatif jawaban yang meliputi: 5 sangat 

setuju, 4 setuju, 3 cukup setuju, 2 kurang setuju. dan 1 tidak setuju. Dari analisis 

SPSS sebagaimana pada lampiran 4.3 didapat hasil  bahwa nilai terbesar (nilai 

maximum) yaitu sebesar 109 dan nilai terkecil (nilai minimum) sebesar 45. Rata-

rata (mean) sebesar 80,19, dengan tingkat penyimpangan (Std.Deviasi) sebesar 

16,765. Dari masing-masing skor jawaban 98 responden apabila dibuat 

pengkategorian dengan kriteria sangat setuju skor 104-120, setuju dengan skor 84-

103, netral dengan skor 64-83, tidak setuju dengan skor 44-63 dan kriteria sangat 

tidak setuju skor 24-43. (Lihat lampiran data hasil penelitian kecerdasan 

emosional). 
 

Berdasarkan kriteria diatas, diperoleh banyaknya responden yang termasuk 

kriteria sangat setuju sebanyak 7 responden (7,14%), kriteria setuju sebanyak 39 

resonden (52,04%), kriteria netral sebanyak 32 responden (39,80%), kriteria  tidak 

setuju sebanyak 20 responden (20,41%), dan tidak ada yang berkategori sangat 

tidak setuju. Untuk pemberian predikat dikelompokkan menjadi 2, yakni 

kelompok kategori setuju (gabungan dari sangat setuju, setuju, dan netral) dan 

kelompok kategori tidak setuju (gabungan dari tidak setuju dan sangat tidak 

setuju). Jadi dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap gaya 



 

 

supervisi kepala sekolahnya secara keseluruhan pada kategori tinggi sebanyak 

98,98%.  

Dari fenomena jawaban responden untuk item-item pertanyaan pada 

variabel kecerdasan emosional guru juga menunjukkan bahwa N atau jumlah data 

yang valid (syah untuk diproses) adalah sebanyak 98, sedangkan data yang hilang 

(missing) adalah 0, yang berarti semua data siap diproses.  Lebih lanjut, data di 

atas juga menggambarkan adanya keragaman valid percent sesuai dengan jumlah 

frekuensi jawaban yang diberikan responden. Skor terendah adalah 45 dengan 

valid percent 1,0 dan frekuensinya 1. Sedangkan frekuensi jawaban responden 

yang terendah berupa angka 1 dengan valid percent 1,0 (ada 24 skor). Untuk 

ragam jawaban dengan valid percent tertinggi adalah 6,1 pada frekuensi 1 dengan 

skor 78. Adapun skor tertinggi adalah 109 dengan valid percent 1,0 dan 

frekuensinya 1. Data tersebut juga menggambarkan adanya totalitas valid percent 

dan cumulative percent yang mencapai 100 persen, sehingga data jawaban 

responden pada item-item pertanyaan variabel kepemimpinan kepala sekolah 

sifatnya lengkap dan tidak ada yang hilang (missing). Hal ini mengindikasikan 

bahwa jawaban responden yang ada dapat digunakan untuk memberikan 

penjelasan terhadap hasil penelitian secara lengkap.  

Out put hasil SPSS (terlampir) atas jawaban responden terhadap variabel 

kecerdasan emosional guru terangkum sebagai mana tabel di bawah ini.   



 

 

Tabel 4.6 

Tanggapan Responden terhadap 
 Kecerdasan Emosional Guru (X2) 

 

No. 
 

Sub 
Variabel 

 
Indikator 

  
No. 

Item 

 
Skor (%) 

1 2 3 4 5 
   1 
 
 
 

 Kesadaran 
diri  
  
  

1. Mengenali emosi diri 1 2,0 13,3 21,4 51,0 12,2 
14)  Penilaian diri 2 1,0 15,3 22,4 40,8 20,4 
15)  Percaya diri 3 2,0 20,4 27,6 26,5 23,5 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengaturan 
diri  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  

16) Kendali diri 
  

4 3,1 14,3 30,6 35,7 16,3 
5 2,0 19,4 22,4 25,7 20,4 

17)  Sifat dapat 
dipercaya  6 1,0 20,4 21,4 37,1 19,4 

18)  Rasa tanggung 
jawab 

7 3,1 15,3 30,6 40,8 10,2 
8 3,1 21,4 28,6 36,7 10,2 

19)  Luwes dalam 
pergaulan 

9 2,0 21,4 31,6 34,7 10,2 
10 2,0 26,5 29,6 31,6 10,2 

20)  Mudah menerima 
dan terbuka 
terhadap gagasan 
baru 

11 0 24,5 35,7 26,5 13,3 

3 
 
 
 
 
 
 
 

Motivasi  
 
  
  
  
 
 
  

21)  Dorongan unruk 
menjadi lebih baik 

  

12 1,0 22,4 33,7 30,6 12,2 
13 1,0 26,5 26,5 33,7 12,2 
14 3,0 21,4 32,7 31,6 11,2 

22) Kegigihan dalam  
       memperjuangkan  
       sasaran kendati  
       ada  halangan dan  
       kegagalan 

15 31,1 23,5 34,7 29,6 9,2 

16 4,1 24,5 30,6 35,7 5,1 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Empati 
  
  
  
  
 
 
  
  
  

23)  Memahami emosi 
orang lain melalui 
kontak mata dan 
bahasa tubuh 

17 3,1 30,6 30,6 24,5 11,2 

18 3,1 22,4 31,6 33,7 9,2 

24)  Berpikir dengan 
sudut pandang 
orang lain 

  

19 4,1 18,4 35,7 29,6 12,2 
20 3,1 23,5 25,5 35,7 12,2 
21 3,1 24,5 24,5 33,7 14,3 
22 5,1 22,4 19,4 33,7 19,4 

 13) Membina 
hubungan 

23 2,0 25,5 26,5 33,7 12,2 
24 1,0 24,5 28,6 32,7 13,3 

 

Tabel tersebut menunjukan persentase jumlah jawaban responden variabel 

kecerdasan emosional guru dari masing-masing item untuk masing-masing 



 

 

kriteria. Dari tabel di atas dapat dijelaskan deskripsi tentang jawaban responden 

atas kecerdasan emosional guru dilakukan per sub variabel dengan ketentuan hasil 

kesimpulan dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) kelompok setuju yang terdiri 

dari penjumlahan antara kolom nomor 3, 4 dan 5, dan (2) kelompok tidak setuju 

terdiri dari penjumlahan antara kolom 1 dan 2, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

 
a.   Sub variabel kesadaran diri   

1) Item no.1: 84,7% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dapat mengenali dan 

mengendalikan emosi diri sendiri. Hal ini menggambarkan bahwa guru 

SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju bahwa 

mereka telah mengenali perasaan diri sendiri dengan sebaik mungkin. 

2) Item no.2: 83,7% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dapat berperilaku atas dasar 

keselarasan dan keseimbangan antara kemampuan dengan apa yang akan 

dicapai dan tidak terpengaruh oleh ucapan atau perbuatan orang lain. Hal 

ini menggambarkan bahwa guru SMP Negeri di Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang setuju untuk berperilaku atas dasar keselarasan dan 

keseimbangan antara kemampuan dengan apa yang akan dicapai tidak 

terpengaruh oleh ucapan atau perbuatan orang lain. 

3) Item no.3: 77,6% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dapat menghindarkan diri dari 

sikap rendah diri, dan ketergantungan terhadap orang lain. Hal ini 



 

 

menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang sebagian besar telah dapat berperilaku dapat menghindarkan diri 

dari sikap rendah diri, dan ketergantungan terhadap orang lain. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan secara umum guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju atas kesadaran diri. Hal ini 

menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 

setuju dengan perilaku guru yang meliputi: mengenali emosi diri, penilaian diri, 

dan percaya diri. 

b.   Sub variabel pengaturan diri   

1) Item no.4: 82,6% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru bersikap tenang dan mampu 

mengendalikan diri dalam menghadapi suatu permasalahan. Hal ini 

menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang banyak berperilaku  bersikap tenang dan mampu mengendalikan 

diri dalam menghadapi suatu permasalahan. 

2) Item no.5: 78,6% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru mampu menahan diri dari sikap 

emosional dalam pergaulan. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang berperilaku mampu menahan diri 

dari sikap emosional dalam pergaulan. 

3) Item no.6: 78,6 % guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa bila suasana hatinya sedang jelek 

dapat membicarakannya dengan diri sendiri. Hal ini menggambarkan guru 



 

 

SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang mampu 

mengatasi suasana hatinya sedang jelek yang selanjutnya dapat 

membicarakannya dengan diri sendiri. 

4) Item no.7: 81,6% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dapat memenuhi janjinya baik 

kepada perseorangan, masyarakat, bangsa dan negara, menghindari 

perilaku ingkar janji dengan penuh pertimbangan, dan kesadaran. Hal ini 

menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman kabupaten 

Pemalang sebagian besar  dapat berperilaku memenuhi janjinya baik 

kepada perseorangan, masyarakat, bangsa dan negara, menghindari 

perilaku ingkar janji dengan penuh pertimbangan, dan kesadaran 

5) Item no.8: 75,5% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dapat mengerjakan tugas secara 

terencana  dan menyelesaikannya secara tuntas  tepat waktu. Hal ini 

menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang sebagian besar telah berperilaku mengerjakan tugas secara 

terencana  dan menyelesaikannya secara tuntas  tepat waktu. 

6) Item no.9: 76,6% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dapat memusatkan emosinya 

pada suatu tugas sampai selesai. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri 

di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang telah dapat berperilaku 

memusatkan emosinya pada suatu tugas sampai selesai.  



 

 

7) Item no.10: 71,5 % guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dapat bergaul dengan setiap 

orang tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada dalam setiap 

kesempatan. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan 

Taman Kabupaten Pemalang sebagian besar telah berperilaku guru dapat 

bergaul dengan setiap orang tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang 

ada dalam setiap kesempatan. 

8) Item no.11: 75,5 % guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dapat berperilaku lincah, 

berpikiran cerdas, penuh kreasi, dan mudah beradaptasi dengan 

lingkungan.Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan 

Taman Kabupaten Pemalang sebagian besar guru dapat berperilaku lincah, 

berpikiran cerdas, penuh kreasi, dan mudah beradaptasi dengan 

lingkungan. 

 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan secara umum guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju atas pengaturan diri guru. Hal ini 

menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 

setuju dengan perilaku guru yang meliputi: dapat mengendalikan diri, memiliki sifat 

dapat dipercaya, memiliki rasa tanggung jawab,  luwes dalam pergaulan, dan  mudah 

menerima masukan serta terbuka terhadap gagasan baru. 

 
c. Sub variabel motivasi   

1) Item no.12: 76,6% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru tahu cara menghargai diri sendiri 



 

 

sesudah mendapatkan keberhasilan. Hal ini berarti guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju dengan perilaku 

menghargai diri sendiri sesudah mendapatkan keberhasilan. 

2) Item no.13: 72,5% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru mengarahkan dirinya agar 

bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan kesuksesan. Hal ini 

berarti guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 

setuju dengan perilaku yang dapat mengarahkan dirinya agar bekerja 

semaksimal mungkin untuk mendapatkan kesuksesan. 

3) Item no.14: 75,6% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru mendorong dirinya agar 

menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik. Hal ini menggambarkan guru 

SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju dengan 

perilaku untuk mendorong dirinya agar menyelesaikan suatu pekerjaan 

dengan baik 

4) Item no.15: 73,4% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dapat menghindarkan diri dari 

sikap mudah putus asa. Hal menggambarkan guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju untuk berperilaku dapat 

menghindarkan diri dari sikap mudah putus asa. 

5) Item no.16: 71,4 % guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dapat mendorong dirinya agar 

dapat bekerja dengan penuh semangat. Hal ini berarti guru SMP Negeri di 



 

 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju berperilaku dapat 

mendorong dirinya agar dapat bekerja dengan penuh semangat.  

 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan secara umum guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju atas motivasi guru. Hal ini 

menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 

setuju dengan perilaku guru yang meliputi: menghargai diri sendiri, bekerja 

semaksimal mungkin untuk mendapatkan kesuksesan, menyelesaikan suatu 

pekerjaan dengan baik,  sikap tidak mudah putus asa, bekerja dengan penuh 

semangat. 

 
d.   Sub variabel empati  

1) Item no.17: 66,3% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dapat mengetahui perasaan 

seseorang dari bahasa tubuhnya. Hal ini menggambarkan guru SMP 

Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang sebagian besar telah 

dapat berperilaku mengetahui perasaan seseorang dari bahasa tubuhnya 

2) Item no.18: 74,5 % guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dalam interaksi dengan orang 

lain dapat merasakan perasaan mereka. Hal ini menggambarkan guru SMP 

Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang sebagian besar setuju  

perilaku berinteraksi dengan orang lain dan dapat merasakan perasaan 

mereka. 



 

 

3) Item no.19: 77,5% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dapat menempatkan diri dalam 

kedudukan orang lain. Hal ini berarti guru SMP Negeri di Kecamatan 

Taman Kabupaten Pemalang sebagian besar setuju dengan perilaku dapat 

menempatkan diri dalam kedudukan orang lain.   

4) Item no.20: 73,4% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru bila melontarkan komentar yang 

kritis selalu memperhatikan perasaan orang yang akan menerima komentar 

tersebut. Hal ini berarti guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang setuju berperilaku bila melontarkan komentar yang kritis selalu 

memperhatikan perasaan orang yang akan menerima komentar tersebut. 

5) Item no.21: 72,4% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru menghargai perbedaan pendapat 

yang terjadi dalam pembicaraan dengan orang lain. Hal ini 

menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang memiliki perilaku menghargai perbedaan pendapat yang terjadi 

dalam pembicaraan dengan orang lain. 

6) Item no.22: 72,5% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dapat mendengarkan kritik dari 

orang lain dengan terbuka dan menerima dengan lapang dada. Hal ini 

menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang setuju dengan perilaku mendengarkan kritik dari orang lain 

dengan terbuka dan menerima dengan lapang dada. 



 

 

7) Item no.23: 72,5% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dapat memperhatikan dan 

merasakan pengaduan orang lain serta berusaha memberikan jalan keluar 

yang baik. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan 

Taman Kabupaten Pemalang setuju untuk dapat memperhatikan dan 

merasakan pengaduan orang lain serta berusaha memberikan jalan keluar 

yang baik. 

8) Item no.24: 74,4% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru terdorong untuk menghibur 

orang lain yang sedang mengalami kesedihan. Hal ini menggambarkan 

guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju agar 

dapat mendorong menghibur orang lain yang sedang mengalami 

kesedihan. 

 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan secara umum guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju atas empati guru. Hal ini berarti  

guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju dengan 

perilaku yang meliputi: memahami emosi orang lain merasakan, perasaan orang 

lain, menempatkan diri dalam kedudukan orang lain, memperhatikan perasaan 

orang yang akan menerima komentar, menghargai perbedaan pendapat yang 

terjadi dalam pembicaraan dengan orang lain, merasakan pengaduan orang lain, 

mendorong menghibur orang lain yang sedang mengalami kesedihan.  

 



 

 

4.3 Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah dan Kecerdasan emosional Guru  

Terhadap Kinerja guru  

Berdasarkan kerangka berpikir sebagaimana pada pembahasan bab 

sebelumnya, untuk menguji seberapa besar pengaruh supervisi kepala sekolah dan 

kecerdasan emosional guru terhadap kinerja guru dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut  

Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara supervisi kepala sekolah 

(X1) dan kecerdasan emosional guru  (X2) terhadap kinerja guru (Y). 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara supervisi kepala sekolah (X1) dan 

kecerdasan emosional guru  (X2) terhadap kinerja guru  (Y). 

 
    Tabel 4.7 

Hasil Uji F X1 terhadap Y 

 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai F hitung = 166,177 

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

5% maka nilai  tabel dengan df1 = 2 dan df2 = n-k-1= 98-2-1 = 95 diperoleh F 

tabel sebesar 3,12. Maka F hitung (166,177) > F tabel (3,12), atau signifikansi F 

sebesar 0,000 menunjukkan lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian Ho ditolak 

dan Ha diterima, sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh yang positif 

dan signifikan antara variabel (supervisi kepala sekolah  /X1 dan kecerdasan 

ANOVAb

19160.510 2 9580.255 166.177 .000a

5476.837 95 57.651
24637.347 97

Regression
Residual
Total 

Model

1 

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), KECERDAS, SPVSa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 



 

 

emosional guru /X2) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (kinerja guru / 

Y) dapat diterima. 

Tabel 4.8 
Hasil Uji Koefisien Determinasi X1 dan X2-Y  

 
  

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai R square (R2) diperoleh 

sebesar 0,778. Hal ini berarti bahwa 77,8% Kinerja guru  (Y) dapat dijelaskan 

oleh variabel supervisi kepala sekolah (X1) dan kecerdasan emosional guru (X2), 

sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

Tabel 4.9 

Koefisien Regresi Uji t X1 dan X2 terhadap Y  

 
 

 
Hasil penghitungan analisis regresi berganda pada tabel koefisien 

diperoleh skor konstanta sebesar 50,341 dan skor arah regresi supervisi kepala 

sekolah (X1) sebesar 0,388, skor arah regresi kecerdasan emosional guru (X2) 

sebesar 0,552. Berdasarkan konstanta dan arah regresi tersebut maka persamaan 

garis regresinya adalah: Y  =  50,341 + 0,388 X1 + 0,552 X2. Hal ini dapat 

Coefficientsa

50.341 4.670 10.781 .000 
.388 .077 .362 5.074 .000 .459 2.181
.552 .068 .580 8.123 .000 .459 2.181

(Constant)
SPVS
KECERDAS 

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: KINERJAa. 

Model Summaryb

.882 a .778 .773 7.593 1.786 
Model
1 

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W 
atson

Predictors: (Constant), KECERDAS, SPVSa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 



 

 

diartikan bahwa kinerja guru tanpa didukung supervisi kepala sekolah (konstanta) 

dan kecerdasan emosional guru (konstanta) besarannya 50,341 dan setiap 

perubahan/peningkatan secara bersama antara variabel supervisi kepala sekolah  

dan variabel kecerdasan emosional guru akan menentukan tingkat kinerja guru, 

setiap ada kenaikan satu poin pada variabel antara gaya supervisi kepala  sekolah 

berakibat naiknya skor variabel kinerja guru sebesar 0,388, dan setiap ada 

kenaikan variabel kecerdasan emosional guru berakibat naiknya skor variabel 

kinerja guru sebesar 0,552.  

Dengan diterimanya hipotesis ketiga atau uji simultan tersebut, berarti 

tingkat kinerja guru sangat ditentukan oleh supervisi kepala sekolah dan 

kecerdasan emosional guru. Fakta ini dapat dipahami bahwa supervisi kepala 

sekolah yang handal dalam pengertian kepala sekolah berperilaku sebagai 

supervisor dalam rangka melaksanakan kegiatan supervisi yang diterapkan kepada 

para guru atau orientasi pelaksanaan supervisi yang terdiri dari direktif, 

kolaboratif, dan nondirektif  dan tingkat kecerdasan emosional guru yang 

memadai dalam pengertian perilaku guru dalam melaksanakan tugas 

profesionalnya yang didasarkan pada kemampuan penguasaan kecakapan emosi 

pribadi dan kecakapan emosi sosial akan berpengaruh kepada kinerja guru dalam 

pengertian pencapaian hasil unjuk kerja atau perilaku nyata seorang  guru menurut 

tugas-tugas profesinya sesuai dengan kompetensi profesionalnya sebagai 

perwujudan makhluk pribadi dan makhluk sosial dalam konteks proses belajar 

mengajar, yang ditunjukkan melalui kompetensi kepribadian dirinya, kompetensi 

keprofesionalannya, dan kompetensi sosial kemasyarakatannya. 



 

 

Dari nilai unstandardized dapat diketahui, bahwa variabel bebas yang 

paling berpengaruh terhadap kinerja guru adalah variabel kecerdasan emosional 

guru (X2) sebesar 58% dan mempunyai tanda positif dibanding variabel supervisi 

kepala sekolah (X1) sebesar 36,2%. Hal tersebut menginformasikan bahwa 

kecerdasan emosional guru sangat berpotensi mempengaruhi kinerja guru itu 

sendiri.   

Dari tanggapan 98 responden terhadap 36 item pertanyaan tentang variabel 

kinerja guru dengan 5 alternatif jawaban yang meliputi: 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 

cukup setuju, 2 kurang setuju. dan 1 tidak setuju. Dari analisis SPSS sebagaimana 

pada lampiran 4.4 didapat hasil bahwa nilai terbesar (nilai maximum) yaitu 

sebesar 155 dan nilai terkecil (nilai minimum) sebesar 92. Rata-rata (mean) 

sebesar 128, 92, dengan tingkat penyimpangan (Std.Deviasi) sebesar 1.610. Dari 

masing-masing skor jawaban 98 responden apabila dibuat pengkategorian dengan 

kriteria sangat setuju skor 152-180, setuju dengan skor 123-151, netral dengan 

skor 94-122, tidak setuju dengan skor 65-93 dan kriteria sangat tidak setuju skor 

36-64 (lihat lampiran data hasil penelitian kinerja guru). 

Berdasarkan kriteria diatas, diperoleh banyaknya responden yang termasuk 

kriteria sangat setuju sebanyak 6 responden (6,12%), kriteria setuju sebanyak 61 

resonden (62,24%), kriteria netral sebanyak 29 responden (29,60%), kriteria tidak 

setuju sebanyak 2 responden (2,04%), dan tidak ada yang berkriteria sangat tidak 

setuju. Untuk pemberian predikat dikelompokkan menjadi 2, yakni kelompok 

kategori setuju (gabungan dari sangat setuju, setuju, dan netral) dan kelompok 

kategori tidak setuju (gabungan dari tidak setuju dan sangat tidak setuju). Jadi 



 

 

dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap gaya supervisi kepala 

sekolahnya secara keseluruhan pada kategori tinggi sebanyak 97,96%. 

Dari fenomena jawaban responden untuk item-item pertanyaan pada 

variabel kinerja guru juga menunjukkan bahwa N atau jumlah data yang valid 

(syah untuk diproses) adalah sebanyak 98, sedangkan data yang hilang (missing) 

adalah 0, yang berarti semua data siap diproses.  Lebih lanjut, data di atas juga 

menggambarkan adanya keragaman valid percent sesuai dengan jumlah frekuensi 

jawaban yang diberikan responden. Skor terendah adalah 93 dengan valid percent 

2,0 dan frekuensinya 2. Sedangkan frekuensi jawaban responden yang terendah 

berupa angka 1 dengan valid percent 1,0 (ada 24 skor). Untuk ragam jawaban 

dengan valid percent tertinggi adalah 5,1 pada frekuensi 5 dengan skor 133. 

Adapun skor tertinggi adalah 153 dengan valid percent 1,0 dan frekuensinya 1. 

Data tersebut juga menggambarkan adanya totalitas valid percent dan cumulative 

percent yang mencapai 100 persen, sehingga data jawaban responden pada item-

item pertanyaan variabel kinerja guru sifatnya lengkap dan tidak ada yang hilang 

(missing). Hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden yang ada dapat 

digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap hasil penelitian secara lengkap.  

Out put hasil SPSS (terlampir) atas jawaban responden terhadap variabel 

kinerja guru terangkum sebagai mana tabel di bawah ini. 



 

 

Tabel 4.10 

                               Tanggapan Responden terhadap 

Kinerja Guru (Y) 

No. 
 

Sub 
Variabel 

 
Indikator 

 

No. 
Item

 

  
Skor (%)  

  
1 2 3 4 5 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi 
Kepribadian 
dalam proses 
belajar 
mengajar  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1) kemampuan 
berperilaku sesuai 
dengan norma, 
aturan, dan sistem 
nilai/ etika profesi  
yang berlaku  

1 0 3,1 43,9 46,9 6,1 
2 0 22,4 31,6 31,6 13,3
3 0 9,2 57,1 26,5 7,1 
4 0 17,3 34,7 39,8 8,2 
5 1,0 16,3 36,7 30,6 15,3

   6 1,0 19,4 28,6 35,7 15,3
2) kemampuan 

mengembangkan 
sifat-sifat terpuji  

  
  
  
  
  

7 0 17,3 39,8 28,6 14,3
8 0 16,3 32,7 36,7 14,3
9 0 17,3 28,6 34,7 19,4
10 0 11,2 44,9 27,6 15,3
11 0 14,3 26,5 48,0 11,2
12 0 10,2 23,5 50,0 10,3
13 3,1 12,2 24,6 28,6 20,5

3) demokratis dan 
terbuka terhadap 
pembaharuan 

14 0 15,3 23,5 39,8 21,4
15 0 13,3 18,4 42,4 24,5
16 0 12,2 18,4 46,9 22,4
17 0 7,1 28,6 46,0 16,3
18 0 9,2 18,4 54,1 18,4
19 0 7,1 25,5 50,0 17,3
20 1,0 11,2 19,4 45,9 22,4

2 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kompetensi 
Profesional 
dalam proses 
belajar 
mengajar  
  
  
  
  
  

4) pengusaan materi 
pelajaran  

21 0 15,3 24,5 41,8 18,4
22 0 7,1 32,7 35,7 24,5

5) pengelolaan 
pembelajaran 

23 1,0 13,3 18,4 34,7 32,7
24 1,0 31,6 12,2 30,6 24,5

6) pengelolaan kelas 25 1,0 15,3 30,6 31,6 21,4
7) pengelolan media 

atau sumber belajar 
26 0 14,3 21,4 41,8 22,4
 27 1,0 10,2 28,6 33,7 26,5

8) penilaian prestasi 
belajar  

 28 1,0 15,3 33,7 24,5 25,5
29 0 17,3 33,7 26,5 22,4

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi 
sosial 
kemasyarakatan 
dalam proses 
belajar 
mengajar  

  
  
  
  
  

9) berinteraksi dan 
berkomunikasi 
dengan peserta didik, 
teman sejawat, dan 
orang tua / mitra 
pendidikan  

 30 0 16,3 39,8 23,5 20,4
 31 0 15,3 27,6 39,8 17,3
 32 0 16,3 37,8 34,7 11,2
 33 1,0 11,2 31,6 37,8 18,4
34 0 17,3 28,6 34,7 19,4

10) mengenal dan 
memahami fungsi-
fungsi lembaga 
kemasyarakatan/ 
profesi 

 35 1,0 4,1 59,1 32,7 7,1 
36 1,0 10,2 66,3 10,3 7,1 



 

 

Tabel diatas menunjukan persentase jumlah jawaban responden dari 

variabel kinerja guru dari masing-masing item untuk masing-masing kriteria Dari 

tabel di atas dapat dijelaskan deskripsi tentang jawaban responden atas kinerja 

guru dilakukan per sub variabel dengan ketentuan hasil kesimpulan 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) kelompok setuju yang terdiri dari 

penjumlahan antara kolom nomor 3, 4 dan 5, dan (2) kelompok tidak setuju terdiri 

dari penjumlahan antara kolom 1 dan 2, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

 
a. Sub variabel kompetensi kepribadian dalam proses belajar mengajar   

1) Item no.1: 96,9% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya 

mentaati kode etik pendidik. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju agar dalam melaksanakan 

tugasnya mentaati kode etik pendidik. 

2) Item no.2: 77,6 % guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya 

mengikuti disiplin pegawai yang diatur oleh pemerintah dan menerapkan 

disiplin diri kepada peserta didik maupun kepada diri sendiri. Hal ini 

menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang setuju untuk mengikuti disiplin pegawai yang diatur oleh 

pemerintah dan menerapkan disiplin diri kepada peserta didik maupun 

kepada diri sendiri. 

3) Item no.3: 90,8% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dalam melaksanakan tugas 



 

 

berusaha mentaati tata tertib sekolah secara konsisten. Hal ini 

menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang setuju untuk dapat melaksanakan tugas dengan berusaha 

mentaati tata tertib sekolah secara konsisten. 

4) Item no.4: 82,7 % guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dapat melaksanakan tugas tanpa 

pengawasan langsung dari atasan. Hal ini menggambarkan guru SMP 

Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 

5) Item no.5: 82,7% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru telah berupaya menerapkan 

kejujuran dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Hal ini 

menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang setuju untuk berupaya menerapkan kejujuran dalam 

menjalankan tugas sebagai pendidik 

6) Item no.6: 79,6% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya 

mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Hal ini menggambarkan guru 

SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju 

melaksanakan tugasnya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. 

7) Item no.7: 82,7% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya 

percaya dan mantap terhadap kemampuan sendiri. Hal ini menggambarkan 



 

 

guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju dalam 

melaksanakan tugasnya percaya dan mantap terhadap kemampuan sendiri. 

8) Item no.8: 83,7% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya 

bertindak secara obyektif. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju sikap dalm melaksanakan 

tugasnya bertindak secara obyektif. 

9) Item no.9: 84,7% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru bersedia menerima kritik demi 

perbaikan kualitas kerjanya. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju untuk berperilaku bersedia 

menerima kritik demi perbaikan kualitas kerjanya. 

10) Item no.10: 88,8% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru berupaya menjaga tutur kata 

agar tidak membuat pengaruh negative terhadap peserta didik. Hal ini 

menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang setuju dengan sikap berupaya menjaga tutur kata agar tidak 

membuat pengaruh negatif terhadap peserta didik. 

11) Item no.11: 85,7% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dalam menyelesaikan tugas-

tugasnya sungguh-sungguh. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju adanya penyelesaikan 

tugas-tugasnya dengan sungguh-sungguh 



 

 

12) Item no.12: 89,8 % guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dalam menyelesaikan tugas-

tugasnya tepat waktu. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju untuk menyelesaikan 

tugas-tugasnya tepat waktu  

13) Item no.13: 84,7% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya 

berusaha memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini menggambarkan guru 

SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju agar dalam 

melaksanakan tugasnya berusaha memperoleh hasil yang maksimal. 

14) Item no.14: 84,7% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya 

menggunakan berbagai metode untuk menarik perhatian siswa. Hal ini 

menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang setuju untuk dalam melaksanakan tugasnya berusaha 

memperoleh hasil yang maksimal. 

15) Item no.15: 86,7% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya 

menggunakan berbagai media atau alat peraga untuk menarik perhatian 

siswa. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang setuju dengan perilaku guru yang dalam 

melaksanakan tugasnya menggunakan berbagai media atau alat peraga 

untuk menarik perhatian siswa. 



 

 

16) Item no.16: 87,8% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya 

bersedia membantu memecahkan masalah siswa. Hal ini menggambarkan 

guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju 

dengan apa yang dilaksanakan guru dalam melaksanakan tugas bersedia 

membantu memecahkan masalah siswa. 

17) Item no.17: 92,9% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru telah berusaha untuk 

membangun imajinasi siswa dan mendorong siswa agar mampu 

berimprovisasi dengan berbagai metode pengajaran. Hal ini 

menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang setuju dengan kegiatan yang berusaha untuk membangun 

imajinasi siswa dan mendorong siswa agar mampu berimprovisasi dengan 

berbagai metode pengajaran. 

18) Item no.18: 90,8% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru telah berusaha menjaga nama 

baik dirinya, tegas tetapi tanpa membuat siswa merasa takut. Hal ini 

menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang setuju untuk berusaha menjaga nama baik dirinya, tegas tetapi 

tanpa membuat siswa merasa takut. 

19) Item no.19: 92,9% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dalam melaksanakan tugas 

bersikap terbuka terhadap perubahan dan mau belajar terus menerus. Hal 



 

 

ini menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang setuju dengan  melaksanakan tugas bersikap terbuka terhadap 

perubahan dan mau belajar terus menerus. 

20) Item no.20: 87,8% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru aktif mengikuti seminar-seminar 

pembelajaran untuk diterapkan dalam inovasi pembelajaran di kelas. Hal 

ini menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang setuju agar guru secara aktif mengikuti seminar-seminar 

pembelajaran untuk diterapkan dalam inovasi pembelajaran di kelas. 

 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan secara umum guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju atas kompetensi kepribadian 

dalam proses belajar mengajar. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang telah memiliki kemampuan yang 

meliputi: kemampuan berperilaku sesuai dengan norma, aturan, dan sistem 

nilai/etika profesi  yang lahberlaku, kemampuan mengembangkan sifat-sifat 

terpuji, dan  demokratis dan terbuka terhadap pembaharuan. 

 
b. Sub variabel kompetensi profesional dalam proses belajar mengajar  

  
1) Item no.21: 84,7% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dalam menjelaskan materi 

pelajaran terlebih dahulu mendalami konsep materi tersebut agar tidak 

salah. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman 



 

 

Kabupaten Pemalang setuju adanya kegiatan menjelaskan materi pelajaran 

terlebih dahulu mendalami konsep materi tersebut agar tidak salah. 

2) Item no.22: 92,9% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru membaca berbagai buku sebagai 

referensi untuk pendalaman materi. Hal ini menggambarkan guru SMP 

Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju agar guru 

membaca berbagai buku sebagai referensi untuk pendalaman materi. 

3) Item no.23: 85,5% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru sebelum mengajar menyiapkan 

rencana pembelajaran. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju agar guru sebelum 

mengajar menyiapkan rencana pembelajaran. 

4) Item no.24: 67,4% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dalam membuat rencana 

pembelajaran disusun berdasarkan analisis kemampuan awal siswa. Hal ini 

menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang setuju agar dalam membuat rencana pembelajaran disusun 

berdasarkan analisis kemampuan awal siswa. 

5) Item no.25: 83,7% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya pada saat menjelaskan materi pelajaran. Hal ini 

menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 



 

 

Pemalang setuju agar memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya pada saat menjelaskan materi pelajaran. 

6) Item no.26: 85,7% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dalam mengajar berusaha 

menggunakan media pembelajaran sesuai materi pelajaran. Hal ini 

menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang adanya tindakan agar dalam mengajar berusaha menggunakan 

media pembelajaran sesuai materi pelajaran 

7) Item no.27: 88,8% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru jika tidak tersedia media 

pembelajaran di sekolah berusaha membuat sendiri. Hal ini 

menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang akan melakukan tindakan jika tidak tersedia media 

pembelajaran di sekolah berusaha membuat sendiri 

8) Item no.28: 83,7% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa soal-soal yang diberikan untuk siswa, 

saya ambil dari bank soal yang sudah ada dan sudah pernah saya ajarkan. 

Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang setuju agar soal-soal yang diberikan untuk siswa, 

saya ambil dari bank soal yang sudah ada dan sudah pernah saya ajarkan. 

9) Item no.29: 82,7% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dalam menilai pekerjaan siswa 

dilakukan secara obyektif. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di 



 

 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang akan melakukan penilaian 

pekerjaan siswa dilakukan secara obyektif. 

 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan secara umum guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju atas kompetensi profesional dalam 

proses belajar mengajar. Hal ini menggambarkan bahwa guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju agar guru melakukan hal-hal yang 

meliputi: pengusaan materi pelajaran, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan 

kelas, pengelolan media atau sumber belajar, dan penilaian prestasi belajar . 

 
c. Sub variabel kompetensi sosial kemasyarakatan dalam proses belajar 

mengajar  
 

1) Item no.30: 89,7 % guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya 

menjalin komunikasi dengan orang tua siswa. Hal ini menggambarkan 

guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dalam 

melaksanakan tugasnya menjalin komunikasi dengan orang tua siswa. 

2) Item no.31: 81,7% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya 

bertutur kata dengan baik. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju agar dalam melaksanakan 

tugasnya bertutur kata dengan baik. 

3) Item no.32: 83,7% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru mau mendengar umpan balik 

yang berasal dari siswa dan mau menjawab pertanyaan dengan penuh 



 

 

pengertian. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan 

Taman Kabupaten Pemalang untuk mau mendengar umpan balik yang 

berasal dari siswa dan mau menjawab pertanyaan dengan penuh 

pengertian. 

4) Item no.33: 87,8 % guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dapat menjalin kerjasama 

dengan komite sekolah. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju agar dapat menjalin 

kerjasama dengan komite sekolah 

5) Item no.34: 82,7% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru dapat membina hubungan baik 

dengan sesama rekan kerja dan mitra pendidikan. Hal ini menggambarkan 

guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju untuk 

berusaha dapat membina hubungan baik dengan sesama rekan kerja dan 

mitra pendidikan. 

6) Item no.35: 94,9% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru secara aktif mengikuti kegiatan 

organisasi profesi PGRI. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju secara aktif mengikuti 

kegiatan organisasi profesi PGRI. 

7) Item no.36: 89,8% guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang menyatakan setuju bahwa guru secara aktif mengikuti kegiatan 

kemasyarakatan.. Hal ini menggambarkan guru SMP Negeri di Kecamatan 



 

 

Taman Kabupaten Pemalang setuju untuk berusaha aktif mengikuti dalam 

kegiatan kemasyarakatan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan secara umum guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju atas kompetensi sosial 

kemasyarakatan dalam proses belajar mengajar. Hal ini menggambarkan guru 

SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang setuju pelaksanaan 

kompetensisosial yang meliputi tindakan: berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

peserta didik, teman sejawat, dan orang tua / mitra pendidikan, serta mengenal dan 

memahami fungsi-fungsi lembaga kemasyarakatan/profesi. 
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BAB V 

SIMPULAN 
5.1     Simpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan 

bahwa:  

1. Pelaksanaan Supervisi Kepala SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja guru 

maka apabila supervisi kepala sekolah baik sesuai karakteristik guru maka 

kinerja guru tersebut akan semakin baik demikian sebaliknya supervisi kepala 

sekolah tidak baik, tidak sesuai dengan karakteristik guru kinerja guru akan 

semakin tidak baik. 

2. Kecerdasan emosional guru SMP Negeri di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja guru 

maka apabila kecerdasan emosional guru baik kinerja guru akan semakin 

baik, sebaliknya kecerdasan emosional  guru tidak baik kinerja guru akan 

semakin tidak baik. 

3. Supervisi kepala sekolah dan kecerdasan emosional guru SMP Negeri di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang secara bersama-sama berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap kinerja guru sehingga dapat 

disimpulkan apabila supervisi kepala sekolah dan kecerdasan emosional guru 

baik maka kinerja guru akan semakin baik sebaliknya jika supervisi kepala 

sekolah dan kecerdasan emosional guru tidak baik maka kinerja guru semakin 

tidak baik. 



 

 

5.2    Saran- saran 

Dari analisis yang kita peroleh, peneliti ingin menyampaikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Untuk lebih meningkatkan kinerja guru, Dinas Pendidikan Kabupaten 

Pemalang agar melakukan hal-hal berikut:  

a. Pembinaan kepada sekolah-sekolah untuk melaksanakan supervisi 

pembelajaran agar lebih terarah sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, 

dan tindak lanjut.  

b. Memberikan pembinaan mengenai kecerdasan emosional guru.  

2. Untuk meningkatkan kinerja guru, cara yang dilakukakan pengawas sekolah  

antara lain: 

a. Agar lebih intensif memberikan pembinaan kepada kepala sekolah untuk  

melakukan supervisi pembelajaran, dengan perencanaan, pelaksanaan dan  

tindak lanju yang tepat. 

b. Pembinaan kepada guru dalam hal kecerdasan emosional untuk lebih 

diutamakan. 

3. Bagi kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja guru cara yang dilakukan 

anatara lain:  

a. Supervisi pembelajaran dengan mempergunakan pendekatan yang sesuai 

dengan karateristik guru. Adapun pendekatan supervisi yang dimaksud 

adalah pendekatan direktif, pendekatan non direktif, dan pendekatan 

kolaboratif. 

b. Memberikan pembinaan berkaitan dengan kecerdasan emosional guru 



 

 

terutama dalam hal: (1) kesadaran diri, (2) pengaturan diri, (3) motivasi, 

dan (3) empati. 

4. Bagi guru untuk meningkatkan kinerja, cara yang dilakukan antara lain: 

a. Agar memandang supervisi sebagai bantuan dalam perbaikan 

pembelajaran, bukan pengawasan semata   yang hanya mencari kesalahan 

dalam proses pembelajaran. 

b. Memiliki kecerdasan emosional yang baik yang meliputi (1) kesadaran 

diri, (2) pengaturan diri, (3) motivasi, (3) empati, terutama dalam 

melaksanakan tugas profesionalnya dengan didasarkan pada kemampuan 

penguasaan kecakapan. 
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Lampiran 3.1 
Uji Validitas & Reliabilitas 

Variabel Supervisi Kepala Sekolah 
 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E  (A L P H 
A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X1.1          93.1667        96.4885        .4270           .9050 
X1.2          93.0000        97.7241        .4265           .9046 
X1.3          92.8333        96.9713        .5565           .9022 
X1.4          92.9333        96.2023        .5068           .9030 
X1.5          92.9000        94.3000        .6064           .9008 
X1.6          92.8667        98.9471        .4847           .9037 
X1.7          92.6667        99.9540        .3778           .9052 
X1.8          92.8333        93.0402        .7090           .8986 
X1.9          92.9000        93.7483        .6859           .8993 
X1.10         93.0667        94.0644        .6453           .9000 
X1.11         92.9333        98.2713        .4280           .9045 
X1.12         92.6333        96.7920        .5234           .9027 
X1.13         92.7000        97.0448        .5126           .9029 
X1.14         92.8000        96.9241        .4508           .9042 
X1.15         92.6333        99.7575        .3686           .9054 
X1.16         92.9000        96.0931        .4584           .9042 
X1.17         92.7333       100.6161        .3852           .9052 
X1.18         92.6333        99.4816        .3928           .9050 
X1.19         92.5667        97.3575        .4778           .9035 
X1.20         92.8000        97.2690        .4592           .9039 
X1.21         92.7667        99.0816        .5265           .9033 
X1.22         92.7333        96.5471        .4967           .9032 
X1.23         92.9000        95.5414        .5233           .9027 
X1.24         92.9000        96.4379        .4367           .9047 
X1.25         92.9667        96.8609        .6507           .9011 
X1.26         93.4000        93.2828        .5111           .9037 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 26 
 
Alpha =    .9066 
 
 



 

 

 
Lampiran 3.2 
Uji Validitas & Reliabilitas 
Variabel Kecerdasan Emosional Guru 
 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E  (A L P H 
A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X2.1          85.0333        81.7575        .5607           .8994 
X2.2          84.8333        84.4885        .4965           .9009 
X2.3          84.7667        83.9092        .4481           .9020 
X2.4          84.9000        82.3690        .5304           .9002 
X2.5          84.9000        85.5414        .4842           .9013 
X2.6          84.7333        84.9609        .4486           .9018 
X2.7          84.9000        80.7138        .6936           .8963 
X2.8          84.9000        81.5414        .6296           .8978 
X2.9          85.0667        83.1678        .4916           .9011 
X2.10         85.5667        86.3230        .3729           .9032 
X2.11         84.9333        83.0299        .5957           .8988 
X2.12         84.7000        84.9069        .4272           .9023 
X2.13         84.8667        83.6368        .4182           .9031 
X2.14         84.6333        85.7575        .4294           .9022 
X2.15         84.6333        83.1368        .5648           .8994 
X2.16         84.7667        86.8057        .4097           .9027 
X2.17         84.7667        81.5644        .6250           .8979 
X2.18         84.6667        84.0230        .4755           .9013 
X2.19         84.8333        83.9368        .6044           .8991 
X2.20         84.6667        84.2989        .4207           .9026 
X2.21         84.7667        83.9782        .4430           .9021 
X2.22         85.0000        84.0690        .6088           .8991 
X2.23         85.0333        82.8609        .5523           .8996 
X2.24         85.1667        81.5230        .4957           .9015 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 24 
 
Alpha =    .9044 

   
 
 

 



 

 

 
Lampiran 3.3 
Uji Validitas & Reliabilitas 
Variabel Kinerja Guru 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E  (A L P H 
A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
Y.1          129.9333       211.7885        .5384           .9428 
Y.2          129.8667       216.6713        .3918           .9439 
Y.3          129.9333       211.8575        .5352           .9429 
Y.4          130.0333       214.1713        .4309           .9438 
Y.5          130.0000       212.2759        .5300           .9429 
Y.6          129.9667       216.7920        .4923           .9433 
Y.7          129.9333       215.6506        .4627           .9434 
Y.8          130.1000       211.2655        .5204           .9431 
Y.9          130.1000       210.7138        .5150           .9432 
Y.10         130.1667       211.7989        .7278           .9417 
Y.11         130.2000       214.6483        .4158           .9439 
Y.12         130.6000       207.4897        .5281           .9435 
Y.13         130.3333       206.8506        .7032           .9413 
Y.14         129.8000       214.3724        .5163           .9430 
Y.15         129.8667       214.9471        .4902           .9432 
Y.16         130.0667       213.0989        .5535           .9427 
Y.17         130.1333       210.1195        .5357           .9430 
Y.18         129.9667       216.3782        .5219           .9431 
Y.19         129.9000       213.1276        .5732           .9426 
Y.20         130.1333       209.2920        .7395           .9413 
Y.21         129.7000       209.8724        .6836           .9417 
Y.22         130.0333       206.0333        .7293           .9411 
Y.23         130.1333       209.8437        .5472           .9429 
Y.24         130.0667       214.2023        .3963           .9442 
Y.25         130.1000       210.3000        .6944           .9416 
Y.26         130.1667       213.5230        .4412           .9437 
Y.27         130.5000       212.3966        .4095           .9444 
Y.28         130.3667       208.0333        .6941           .9415 
Y.29         129.8333       214.6954        .5272           .9430 
Y.30         129.8333       214.5575        .5354           .9429 
Y.31         130.0333       213.2747        .5547           .9427 
Y.32         130.1000       211.9552        .5218           .9430 
Y.33         130.0000       217.1724        .5276           .9432 
Y.34         130.1333       210.1885        .7560           .9413 
Y.35         129.7333       210.2023        .6910           .9417 
Y.36         130.0667       206.4092        .7046           .9413 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 36 
Alpha =    .9443 



 

 

 
Lampiran 4.1   

Kuiseoner Penelitian 

 
KUESIONER  

PENGARUH PELAKSANAAN SUPERVISI KEPALA  
SEKOLAH DAN KECERDASAN EMOSIONAL GURU 

TERHADAP KINERJA GURU SMP NEGERI DI KECEMATAN 
TAMAN KABUPATEN PEMALANG 

 
 
 
 
Nama Sekolah           :    .....................……….……………..…….. 

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

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

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

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

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

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

 

Pengantar 

    Kuesioner ini dipergunakan untuk menyusun tesis sebagai salah satu 

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

Semarang  

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

ada sesuai kondisi yang dirasakan Bapak/Ibu selama ini 

Pilih satu jawaban dengan memberi tanda (√) pada kolom jawaban yang 

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

a. Jawaban 1 apabila Bapak/Ibu Tidak Setuju  

b. Jawaban 2 apabila Bapak/Ibu Kurang Setuju  

c. Jawaban 3 apabila Bapak/Ibu Netral  

d. Jawaban 4 apabila Bapak/Ibu Setuju  

NOMOR RESPONDEN : 



 

 

e. Jawaban 5 apabila Bapak/Ibu Sangat Setuju  

KUESIONER  
PENGARUH PELAKSANAAN SUPERVISI KEPALA SEKOLAH DAN 
KECERDASAN EMOSIONAL GURU TERHADAP KINERJA GURU  

SMP NEGERI DI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG 
   

Oleh: Sunarco 
  

PETUNJUK ANGKET 

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

yang tersedia 

2.  Ada 5 (lima) alternatif jawaban untuk pertanyaan pada kuiseoner ini: 

a. Jawaban 1 apabila Bapak/Ibu mempersepsikan Sangat Tidak Setuju. 

b. Jawaban 2 apabila Bapak/Ibu mempersepsikan Tidak Setuju. 

c. Jawaban 3 apabila Bapak/Ibu mempersepsikan Netral. 

d. Jawaban 4 apabila Bapak/Ibu mempersepsikan Setuju. 

e. Jawaban 5 apabila Bapak/Ibu mempersepsikan Sangat Setuju. 

 
A. Supervisi Kepala Sekolah ( Variabel X1 ) 
 

No. Pernyataan Jawaban 

I Bagaimana pendapat Bapak/Ibu menegenai 
pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah 
khususnya dalam hal: 

1 2 3 4 5 

1. Kepala sekolah menjelaskan problem yang 
dihadapi guru dengan cara sebelumnya 
menanyakan problem apa yang yang dihadapi 
guru tersebut 

     

2. Kepala sekolah menjelaskan problem yang 
dihadapi guru setelah mengetahui ada guru yang 
bermasalah dan mengutarakannya 

     

3. Dalam proses belajar mengajar kepala sekolah 
memberikan ide-ide yang dapat membantu 
keberhasilan dalam pembelajaran. 

     



 

 

4. Dalam proses belajar mengajar kepala sekolah 
memberikan contoh tampilkan ide-ide yang dapat 
membantu suasana pembelajaran hidup. 

     

5. Kepala sekolah selalu memberikan petunjuk atau 
arahan setelah selesai mensupervisi mengenai 
usaha yang perlu dilakukan dalam perbaikan 
pembelajaran.  

     

6. Setelah mensupervisi, kepala sekolah 
memberikan arahan usaha yang perlu dilakukan 
dalam perbaikan pembelajaran.  

     

7. Kepala sekolah memberikan contoh cara 
mengajar yang baik.  

     

8. Kepala sekolah mendemonstrasikan cara 
mengajar yang baik dan menganjurkan melihat 
teman lain yang mengajar dikelas lain. 

     

9. Apakah ada standar atau tolok ukur yang 
digunakan kepala sekolah dalam perbaikan 
mengajar setelah mensupervisi.  

     

10. Kepala sekolah memberikan standar atau tolok 
ukur yang digunakan dalam perbaikan mengajar 
setelah mensupervisi. 

     

11. Kepala sekolah memberikan dorongan dalam 
menggunakan beberapa cara untuk perbaikan 
mengajar. 

     

12. Kepala sekolah membantu guru untuk dapat 
melihat hal-hal yang perlu diperbaiki dalam 
proses belajar mengajar.  

     

13. Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proses 
belajar mengajar selalu dipantau dan diberi 
saran perbaikan oleh kepala sekolah.  

     

14. Kepala sekolah menanyakan pendapat guru 
terhadap hal-hal yang harus diperbaiki.  

     

15. Ketika kepala sekolah menanyakan pendapat guru 
terhadap hal-hal yang harus diperbaiki, guru 
mengutarakannya dengan ikhlas.  

     



 

 

16. Kepala sekolah mendengarkan keluhan guru dan 
menunjukan perhatian terhadap problem yang 
dihadapi guru.  

     

17. Kepala sekolah bersama guru mendiskusikan 
rencana kegiatan dan akhirnya tersusun rencana 
yang disetujui bersama.  

     

18. Kepala sekolah secara bersama-sama dengan guru 
menyusun langkah-langkah pemecahan masalah 
dan berbagai alternatif kegiatan untuk perbaikan 
mengajar. 

     

19. Langkah-langkah pemecahan masalah dan 
berbagai alternatif kegiatan untuk perbaikan 
mengajar dilakukan dengan inisiatif bersama.  

     

20. Kepala memberikan perhatian kepada guru 
melalui senyuman atau anggukan kepala maupun 
dengan isyarat lain. 

     

21. Dalam menganalisis problem-problem yang  akan 
dihadapi selanjutnya. Guru mendapat dukungan 
dari kepala sekolah 

     

22. Kepala sekolah menjelaskan problem guru 
dengan uraian bagian-bagian dan pertanyaan 
kepada guru yang menghadapi problem tersebut. 

     

23. Keluh kesah guru di utarakan ke kepala sekolah 
dan kepala sekolah menjelaskan problem guru 
tersebut. 

     

24. Kepala sekolah memberikan alternatif jawaban 
kepada guru untuk bertannya mengenai problem 
yang dihadapi guru tersebut. 

     

25. Alternatif jawaban problem guru yang diberikan 
kepala sekolah diputuskan oleh guru itu sendiri.  

     

26 Sebelum rencana kerja ditetapkan, guru terlebih 
dahulu meminta pertimbangan kepala sekolah.  

     

 

B. Kcerdasan Emosional Guru (Variabel X2) 
 

No. Pernyataan Jawaban 



 

 

II Bagaimana pendapat Bapak/Ibu menegenai 
kecerdasan emosional guru khususnya dalam 
hal: 

1 2 3 4 5 

1. Saya dapat mengenali perasaan saya      

2. Saya berperilaku atas dasar keselarasan dan 
keseimbangan antara kemampuan dengan apa 
yang akan dicapai tidak terpengaruh oleh 
ucapan atau perbuatan orang lain 

     

3. Saya menghindarkan diri dari sikap rendah diri, 
dan ketergantungan terhadap orang lain      

4. Saya bersikap tenang dan mampu 
mengendalikan diri dalam menghadapi suatu 
permasalahan 

     

5. Saya menahan diri dari sikap emosional dalam 
pergaulan      

6. Bila suasana hati saya sedang jelek, saya dapat 
membicarakannya dengan diri sendiri      

7. Saya selalu memenuhi janji baik kepada 
perseorangan, masyarakat, bangsa dan negara, 
menghindari perilaku ingkar janji dengan 
penuh pertimbangan, dan kesadaran 

     

8. Saya selalu mengerjakan tugas secara terencana  
dan menyelesaikannya secara tuntas  tepat 
waktu 

     

9. Saya dapat memusatkan emosi saya pada suatu 
tugas sampai selesai      

10. Saya bergaul dengan setiap orang tanpa 
memandang perbedaan-perbedaan yang ada 
dalam setiap kesempatan 

     

11. Saya berperilaku lincah, berpikiran cerdas, 
penuh kreasi, dan mudah beradaptasi dengan 
lingkungan 

     

12. Saya tahu cara menghargai diri sendiri sesudah 
mendapatkan keberhasilan      

13. Saya mengarahkan diri saya agar bekerja 
semaksimal mungkin untuk mendapatkan 
kesuksesan 

     

14. Saya mendorong diri saya agar menyelesaikan 
suatu pekerjaan dengan baik      

15. Saya menghindarkan diri dari sikap mudah 
putus asa      

16. Saya mendorong diri saya agar dapat bekerja 
dengan penuh semangat      



 

 

17. Saya dapat mengetahui perasaan seseorang dari 
bahasa tubuhnya      

18. Dalam interaksi dengan orang lain, saya dapat 
merasakan perasaan mereka      

19. Saya dapat menempatkan diri dalam kedudukan 
orang lain      

20. Bila melontarkan komentar yang kritis, saya 
memperhatikan perasaan orang yang akan 
menerima komentar tersebut. 

     

21. Saya menghargai perbedaan pendapat yang 
terjadi dalam pembicaraan dengan orang lain      

22. Saya mendengarkan kritik dari orang lain 
dengan terbuka dan menerima dengan lapang 
dada 

     

23. Saya memperhatikan dan merasakan pengaduan 
orang lain dan berusaha memberikan jalan 
keluar yang baik. 

     

24. Saya terdorong untuk menghibur orang lain 
yang sedang mengalami kesedihan      

 
 



 

 

C. Kinerja Guru ( Variabel Y ) 
 

No. Pernyataan Jawaban 

III Bagaimana pendapat Bapak/Ibu menegenai 
kinerja guru khususnya dalam hal: 1 2 3 4 5 

1. Dalam melaksanakan tugas, saya mentaati 
kode etik pendidik      

2. Dalam melaksanakan tugas, saya mengikuti 
disiplin pegawai yang diatur oleh pemerintah 
dan menerapkan disiplin diri kepada peserta 
didik maupun kepada diri sendiri 

     

3. Dalam melaksanakan tugas, saya berusaha 
mentaati tata tertib sekolah secara konsisten      

4. Saya mampu melaksanakan tugas tanpa 
pengawasan langsung dari atasan       

5. Saya berupaya menerapkan kejujuran dalam 
menjalankan tugas sebagai pendidik      

6. Dalam melaksanakan tugas, saya 
mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya      

7. Dalam melaksanakan tugas, saya percaya dan 
mantap terhadap kemampuan sendiri      

8. Dalam melaksanakan tugas, saya bertindak 
obyektif      

9. Saya bersedia menerima kritik demi 
perbaikan kualitas kerja       

10. Saya berupaya menjaga tutur kata agar tidak 
membuat pengaruh negative terhadap peserta 
didik 

     

11. Tugas-tugas dapat saya selesaikan dengan 
sungguh-sungguh dan tepat waktu      

12. Dalam melaksanakan tugas, saya berusaha 
memperoleh hasil maksimal      

13. Tugas-tugas yang ada saya lakukan dengan 
seluruh curahan pikiran agar dapat 
mendapatkan hasil yang terbaik 

     

14. Dalam melaksanakan tugas, saya 
menggunakan berbagai metode untuk menarik 
perhatian siswa 

     

15. Dalam melaksanakan tugas, saya 
menggunakan berbagai media atau alat peraga 
untuk menarik perhatian siswa 

     

16. Saya bersedia membantu memecahkan 
masalah siswa      



 

 

17. Saya berusaha untuk membangun imajinasi 
siswa dan mendorong siswa agar mampu 
berimprovisasi dengan berbagai metode 
pengajaran 

     

18. Saya berusaha menjaga nama baik saya, tegas 
tetapi tanpa membuat siswa merasa takut      

19. Dalam melaksanakan tugas, saya bersikap 
terbuka terhadap perubahan dan mau belajar 
terus menerus 

     

20. Saya aktif mengikuti seminar-seminar 
pembelajaran untuk saya terapkan dalam 
inovasi pembelajaran di kelas 

     

21. Setiap menjelaskan materi pelajaran, saya 
dalami benar konsep materi tersebut agar 
tidak salah 

     

22.  Saya membaca berbagai buku sebagai 
referensi untuk pendalaman materi      

23. Sebelum mengajar saya menyiapkn rencana 
pembelajaran      

24. Rencana pembelajaran saya susun 
berdasarkan analisis kemampuan awal siswa      

25. Saya memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya pada saat menjelaskan materi 
pelajaran 

     

26. Dalam mengajar saya berusaha menggunakan 
media pembelajaran sesuai materi pelajaran      

27. Jika tidak tersedia media pembelajaran di 
sekolah saya berusaha membuat sendiri      

28. Soal-soal yang diberikan untuk siswa, saya 
ambil dari bank soal yang sudah ada dan 
sudah pernah saya ajarkan 

     

29. Dalam menilai pekerjaan siswa saya lakukan 
secara obyektif      

30. Dalam melaksanakan tugas, saya menjalin 
komunikasi dengan orang tua siswa 

     

31. Dalam melaksanakan tugas, saya bertutur kata 
yang baik      

32. Saya mau mendengar umpan balik yang 
berasal dari siswa dan mau menjawab 
pertanyaan dengan penuh pengertian 

     

33. Saya menjalin kerjasama dengan komite 
sekolah      

34. Saya membina hubungan baik dengan sesama 
rekan kerja dan mitra pendidikan      



 

 

35.  Saya aktif mengikuti kegiatan organisasi 
profesi PGRI      

36. Saya aktif mengikuti kegiatan 
kemasyarakatan      

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4.2   

Frequensi Variabel Supervisi Kepala Sekolah  

Statistics

GAYASPS
98

0
88.42
1.503
90.00

14.875
221.256

55
58

113
66.00
75.75
90.00

100.25
109.00

Valid
Missing

N

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

10
25
50
75
90

Percentiles

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPVS 



 

 

GAYASPS

1 1.0 1.0 1.0
1 1.0 1.0 2.0
5 5.1 5.1 7.1
3 3.1 3.1 10.2
2 2.0 2.0 12.2
2 2.0 2.0 14.3
4 4.1 4.1 18.4
2 2.0 2.0 20.4
3 3.1 3.1 23.5
1 1.0 1.0 24.5
3 3.1 3.1 27.6
3 3.1 3.1 30.6
2 2.0 2.0 32.7
1 1.0 1.0 33.7
2 2.0 2.0 35.7
1 1.0 1.0 36.7
2 2.0 2.0 38.8
6 6.1 6.1 44.9
3 3.1 3.1 48.0
3 3.1 3.1 51.0
3 3.1 3.1 54.1
5 5.1 5.1 59.2
1 1.0 1.0 60.2
2 2.0 2.0 62.2
4 4.1 4.1 66.3
3 3.1 3.1 69.4
1 1.0 1.0 70.4
1 1.0 1.0 71.4
3 3.1 3.1 74.5
1 1.0 1.0 75.5
3 3.1 3.1 78.6
1 1.0 1.0 79.6
2 2.0 2.0 81.6
3 3.1 3.1 84.7
2 2.0 2.0 86.7
1 1.0 1.0 87.8
6 6.1 6.1 93.9
1 1.0 1.0 94.9
1 1.0 1.0 95.9
3 3.1 3.1 99.0
1 1.0 1.0 100.0

98 100.0 100.0

58
63
65
66
67
69
70
71
73
75
76
77
81
82
84
85
86
87
88
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
106
107
108
109
110
111
112
113
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

SPVS 



 

 

 

X1.1

6 6.1 6.1 6.1
16 16.3 16.3 22.4
24 24.5 24.5 46.9
44 44.9 44.9 91.8

8 8.2 8.2 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.2

11 11.2 11.2 11.2
13 13.3 13.3 24.5
31 31.6 31.6 56.1
36 36.7 36.7 92.9

7 7.1 7.1 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.3

4 4.1 4.1 4.1
8 8.2 8.2 12.2

39 39.8 39.8 52.0
40 40.8 40.8 92.9

7 7.1 7.1 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.4

11 11.2 11.2 11.2
33 33.7 33.7 44.9
46 46.9 46.9 91.8

8 8.2 8.2 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



 

 

X1.5

11 11.2 11.2 11.2
32 32.7 32.7 43.9
28 28.6 28.6 72.4
27 27.6 27.6 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.6

7 7.1 7.1 7.1
21 21.4 21.4 28.6
28 28.6 28.6 57.1
16 16.3 16.3 73.5
26 26.5 26.5 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.7

9 9.2 9.2 9.2
17 17.3 17.3 26.5
26 26.5 26.5 53.1
41 41.8 41.8 94.9

5 5.1 5.1 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.8

5 5.1 5.1 5.1
15 15.3 15.3 20.4
29 29.6 29.6 50.0
21 21.4 21.4 71.4
28 28.6 28.6 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



 

 

X1.9

2 2.0 2.0 2.0
12 12.2 12.2 14.3
19 19.4 19.4 33.7
28 28.6 28.6 62.2
37 37.8 37.8 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.10

22 22.4 22.4 22.4
38 38.8 38.8 61.2
27 27.6 27.6 88.8
11 11.2 11.2 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.11

13 13.3 13.3 13.3
14 14.3 14.3 27.6
26 26.5 26.5 54.1
25 25.5 25.5 79.6
20 20.4 20.4 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.12

14 14.3 14.3 14.3
11 11.2 11.2 25.5
30 30.6 30.6 56.1
29 29.6 29.6 85.7
14 14.3 14.3 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



 

 

X1.13

9 9.2 9.2 9.2
45 45.9 45.9 55.1
24 24.5 24.5 79.6
20 20.4 20.4 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.14

30 30.6 30.6 30.6
21 21.4 21.4 52.0
33 33.7 33.7 85.7
14 14.3 14.3 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.15

21 21.4 21.4 21.4
30 30.6 30.6 52.0
29 29.6 29.6 81.6
18 18.4 18.4 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.16

19 19.4 19.4 19.4
38 38.8 38.8 58.2
28 28.6 28.6 86.7
13 13.3 13.3 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



 

 

X1.17

1 1.0 1.0 1.0
28 28.6 28.6 29.6
25 25.5 25.5 55.1
28 28.6 28.6 83.7
16 16.3 16.3 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.18

8 8.2 8.2 8.2
36 36.7 36.7 44.9
38 38.8 38.8 83.7
16 16.3 16.3 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.19

10 10.2 10.2 10.2
23 23.5 23.5 33.7
26 26.5 26.5 60.2
34 34.7 34.7 94.9

5 5.1 5.1 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.20

5 5.1 5.1 5.1
24 24.5 24.5 29.6
34 34.7 34.7 64.3
25 25.5 25.5 89.8
10 10.2 10.2 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



 

 

X1.21

2 2.0 2.0 2.0
22 22.4 22.4 24.5
39 39.8 39.8 64.3
23 23.5 23.5 87.8
12 12.2 12.2 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.22

4 4.1 4.1 4.1
10 10.2 10.2 14.3
35 35.7 35.7 50.0
43 43.9 43.9 93.9

6 6.1 6.1 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.23

18 18.4 18.4 18.4
33 33.7 33.7 52.0
21 21.4 21.4 73.5
26 26.5 26.5 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.24

8 8.2 8.2 8.2
34 34.7 34.7 42.9
34 34.7 34.7 77.6
22 22.4 22.4 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



 

 

X1.25

22 22.4 22.4 22.4
29 29.6 29.6 52.0
36 36.7 36.7 88.8
11 11.2 11.2 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.26

2 2.0 2.0 2.0
10 10.2 10.2 12.2
31 31.6 31.6 43.9
37 37.8 37.8 81.6
18 18.4 18.4 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4.3 

Frequensi Variabel Kecerdasan Emosional Guru 

Statistics

KECERDAS
98

0
80.19
1.694
82.00

16.765
281.065

64
45

109
54.80
67.00
82.00
95.00

100.20

Valid
Missing

N

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

10
25
50
75
90

Percentiles

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KECERDAS

1 1.0 1.0 1.0
1 1.0 1.0 2.0
3 3.1 3.1 5.1
2 2.0 2.0 7.1
1 1.0 1.0 8.2
1 1.0 1.0 9.2
2 2.0 2.0 11.2
1 1.0 1.0 12.2
1 1.0 1.0 13.3
1 1.0 1.0 14.3
1 1.0 1.0 15.3
1 1.0 1.0 16.3
4 4.1 4.1 20.4
3 3.1 3.1 23.5
3 3.1 3.1 26.5
1 1.0 1.0 27.6
1 1.0 1.0 28.6
2 2.0 2.0 30.6
3 3.1 3.1 33.7
1 1.0 1.0 34.7
1 1.0 1.0 35.7
1 1.0 1.0 36.7
6 6.1 6.1 42.9
1 1.0 1.0 43.9
3 3.1 3.1 46.9
1 1.0 1.0 48.0
3 3.1 3.1 51.0
2 2.0 2.0 53.1
5 5.1 5.1 58.2
4 4.1 4.1 62.2
3 3.1 3.1 65.3
2 2.0 2.0 67.3
1 1.0 1.0 68.4
1 1.0 1.0 69.4
2 2.0 2.0 71.4
2 2.0 2.0 73.5
3 3.1 3.1 76.5
6 6.1 6.1 82.7
4 4.1 4.1 86.7
2 2.0 2.0 88.8
1 1.0 1.0 89.8
1 1.0 1.0 90.8
1 1.0 1.0 91.8
1 1.0 1.0 92.9
2 2.0 2.0 94.9
3 3.1 3.1 98.0
1 1.0 1.0 99.0
1 1.0 1.0 100.0

98 100.0 100.0

45
46
47
50
52
53
55
57
58
60
61
62
63
66
67
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
89
90
93
94
95
96
97
98
99
100
102
103
106
107
108
109
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



 

 

X2.1

2 2.0 2.0 2.0
13 13.3 13.3 15.3
21 21.4 21.4 36.7
50 51.0 51.0 87.8
12 12.2 12.2 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X2.2

1 1.0 1.0 1.0
15 15.3 15.3 16.3
22 22.4 22.4 38.8
40 40.8 40.8 79.6
20 20.4 20.4 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X2.3

2 2.0 2.0 2.0
20 20.4 20.4 22.4
27 27.6 27.6 50.0
26 26.5 26.5 76.5
23 23.5 23.5 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.4

3 3.1 3.1 3.1
14 14.3 14.3 17.3
30 30.6 30.6 48.0
35 35.7 35.7 83.7
16 16.3 16.3 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



 

 

X2.5

2 2.0 2.0 2.0
19 19.4 19.4 21.4
22 22.4 22.4 43.9
35 35.7 35.7 79.6
20 20.4 20.4 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.6

1 1.0 1.0 1.0
20 20.4 20.4 21.4
21 21.4 21.4 42.9
37 37.8 37.8 80.6
19 19.4 19.4 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X2.7

3 3.1 3.1 3.1
15 15.3 15.3 18.4
30 30.6 30.6 49.0
40 40.8 40.8 89.8
10 10.2 10.2 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.8

3 3.1 3.1 3.1
21 21.4 21.4 24.5
28 28.6 28.6 53.1
36 36.7 36.7 89.8
10 10.2 10.2 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



 

 

X2.9

2 2.0 2.0 2.0
21 21.4 21.4 23.5
31 31.6 31.6 55.1
34 34.7 34.7 89.8
10 10.2 10.2 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X2.10

2 2.0 2.0 2.0
26 26.5 26.5 28.6
29 29.6 29.6 58.2
31 31.6 31.6 89.8
10 10.2 10.2 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X2.11

24 24.5 24.5 24.5
35 35.7 35.7 60.2
26 26.5 26.5 86.7
13 13.3 13.3 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X2.12

1 1.0 1.0 1.0
22 22.4 22.4 23.5
33 33.7 33.7 57.1
30 30.6 30.6 87.8
12 12.2 12.2 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



 

 

X2.13

1 1.0 1.0 1.0
26 26.5 26.5 27.6
26 26.5 26.5 54.1
33 33.7 33.7 87.8
12 12.2 12.2 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X2.14

3 3.1 3.1 3.1
21 21.4 21.4 24.5
32 32.7 32.7 57.1
31 31.6 31.6 88.8
11 11.2 11.2 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X2.15

3 3.1 3.1 3.1
23 23.5 23.5 26.5
34 34.7 34.7 61.2
29 29.6 29.6 90.8

9 9.2 9.2 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.16

4 4.1 4.1 4.1
24 24.5 24.5 28.6
30 30.6 30.6 59.2
35 35.7 35.7 94.9

5 5.1 5.1 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



 

 

X2.17

3 3.1 3.1 3.1
30 30.6 30.6 33.7
30 30.6 30.6 64.3
24 24.5 24.5 88.8
11 11.2 11.2 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X2.18

3 3.1 3.1 3.1
22 22.4 22.4 25.5
31 31.6 31.6 57.1
33 33.7 33.7 90.8

9 9.2 9.2 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X2.19

4 4.1 4.1 4.1
18 18.4 18.4 22.4
35 35.7 35.7 58.2
29 29.6 29.6 87.8
12 12.2 12.2 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.20

3 3.1 3.1 3.1
23 23.5 23.5 26.5
25 25.5 25.5 52.0
35 35.7 35.7 87.8
12 12.2 12.2 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



 

 

X2.21

3 3.1 3.1 3.1
24 24.5 24.5 27.6
24 24.5 24.5 52.0
33 33.7 33.7 85.7
14 14.3 14.3 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.22

5 5.1 5.1 5.1
22 22.4 22.4 27.6
19 19.4 19.4 46.9
33 33.7 33.7 80.6
19 19.4 19.4 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.23

2 2.0 2.0 2.0
25 25.5 25.5 27.6
26 26.5 26.5 54.1
33 33.7 33.7 87.8
12 12.2 12.2 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X2.24

1 1.0 1.0 1.0
24 24.5 24.5 25.5
28 28.6 28.6 54.1
32 32.7 32.7 86.7
13 13.3 13.3 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Lampiran 4.4 

Frequensi Variabel Kinerja Guru 



 

 

 

 

Statistics

KINERJA
98

0
128.92

1.610
130.00
15.937

253.993
63
92

155
104.80
118.00
130.00
141.50
149.00

Valid
Missing

N

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

10
25
50
75
90

Percentiles

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KINERJA

1 1.0 1.0 1.0
1 1.0 1.0 2.0
1 1.0 1.0 3.1
1 1.0 1.0 4.1
1 1.0 1.0 5.1
1 1.0 1.0 6.1
1 1.0 1.0 7.1
1 1.0 1.0 8.2
1 1.0 1.0 9.2
1 1.0 1.0 10.2
1 1.0 1.0 11.2
1 1.0 1.0 12.2
2 2.0 2.0 14.3
3 3.1 3.1 17.3
1 1.0 1.0 18.4
1 1.0 1.0 19.4
1 1.0 1.0 20.4
1 1.0 1.0 21.4
1 1.0 1.0 22.4
5 5.1 5.1 27.6
1 1.0 1.0 28.6
2 2.0 2.0 30.6
1 1.0 1.0 31.6
2 2.0 2.0 33.7
2 2.0 2.0 35.7
2 2.0 2.0 37.8
1 1.0 1.0 38.8
3 3.1 3.1 41.8
2 2.0 2.0 43.9
7 7.1 7.1 51.0
3 3.1 3.1 54.1
1 1.0 1.0 55.1
5 5.1 5.1 60.2
2 2.0 2.0 62.2
2 2.0 2.0 64.3
2 2.0 2.0 66.3
3 3.1 3.1 69.4
4 4.1 4.1 73.5
2 2.0 2.0 75.5
2 2.0 2.0 77.6
4 4.1 4.1 81.6
1 1.0 1.0 82.7
3 3.1 3.1 85.7
4 4.1 4.1 89.8
3 3.1 3.1 92.9
1 1.0 1.0 93.9
3 3.1 3.1 96.9
1 1.0 1.0 98.0
2 2.0 2.0 100.0

98 100.0 100.0

92
93
95
96
97
99
100
102
103
105
106
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
122
123
124
125
126
127
128
130
131
132
133
134
135
137
139
140
141
143
144
145
146
148
149
150
152
154
155
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



 

 

Y.1

3 3.1 3.1 3.1
43 43.9 43.9 46.9
46 46.9 46.9 93.9

6 6.1 6.1 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.2

22 22.4 22.4 22.4
31 31.6 31.6 54.1
31 31.6 31.6 85.7
13 13.3 13.3 99.0

1 1.0 1.0 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
8
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.3

9 9.2 9.2 9.2
56 57.1 57.1 66.3
26 26.5 26.5 92.9

7 7.1 7.1 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.4

17 17.3 17.3 17.3
34 34.7 34.7 52.0
39 39.8 39.8 91.8

8 8.2 8.2 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



 

 

Y.5

1 1.0 1.0 1.0
16 16.3 16.3 17.3
36 36.7 36.7 54.1
30 30.6 30.6 84.7
15 15.3 15.3 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.6

1 1.0 1.0 1.0
19 19.4 19.4 20.4
28 28.6 28.6 49.0
35 35.7 35.7 84.7
15 15.3 15.3 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.7

17 17.3 17.3 17.3
39 39.8 39.8 57.1
28 28.6 28.6 85.7
14 14.3 14.3 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.8

16 16.3 16.3 16.3
32 32.7 32.7 49.0
36 36.7 36.7 85.7
14 14.3 14.3 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



 

 

Y.9

17 17.3 17.3 17.3
28 28.6 28.6 45.9
34 34.7 34.7 80.6
19 19.4 19.4 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.10

11 11.2 11.2 11.2
44 44.9 44.9 56.1
27 27.6 27.6 83.7
16 16.3 16.3 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.11

14 14.3 14.3 14.3
26 26.5 26.5 40.8
47 48.0 48.0 88.8
11 11.2 11.2 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.12

10 10.2 10.2 10.2
23 23.5 23.5 33.7
49 50.0 50.0 83.7
16 16.3 16.3 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



 

 

Y.13

3 3.1 3.1 3.1
12 12.2 12.2 15.3
29 29.6 29.6 44.9
28 28.6 28.6 73.5
26 26.5 26.5 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.14

15 15.3 15.3 15.3
23 23.5 23.5 38.8
39 39.8 39.8 78.6
21 21.4 21.4 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.15

13 13.3 13.4 13.4
18 18.4 18.6 32.0
42 42.9 43.3 75.3
24 24.5 24.7 100.0
97 99.0 100.0

1 1.0
98 100.0

2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Y.16

12 12.2 12.2 12.2
18 18.4 18.4 30.6
46 46.9 46.9 77.6
22 22.4 22.4 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



 

 

Y.17

7 7.1 7.1 7.1
28 28.6 28.6 35.7
47 48.0 48.0 83.7
16 16.3 16.3 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

Y.18

9 9.2 9.2 9.2
18 18.4 18.4 27.6
53 54.1 54.1 81.6
18 18.4 18.4 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

Y.19

7 7.1 7.1 7.1
25 25.5 25.5 32.7
49 50.0 50.0 82.7
17 17.3 17.3 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.20

1 1.0 1.0 1.0
11 11.2 11.2 12.2
19 19.4 19.4 31.6
45 45.9 45.9 77.6
22 22.4 22.4 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



 

 

Y.21

15 15.3 15.3 15.3
24 24.5 24.5 39.8
41 41.8 41.8 81.6
18 18.4 18.4 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.22

7 7.1 7.1 7.1
32 32.7 32.7 39.8
35 35.7 35.7 75.5
24 24.5 24.5 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

Y.23

1 1.0 1.0 1.0
13 13.3 13.3 14.3
18 18.4 18.4 32.7
34 34.7 34.7 67.3
32 32.7 32.7 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.24

1 1.0 1.0 1.0
31 31.6 31.6 32.7
12 12.2 12.2 44.9
30 30.6 30.6 75.5
24 24.5 24.5 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



 

 

Y.25

1 1.0 1.0 1.0
15 15.3 15.3 16.3
30 30.6 30.6 46.9
31 31.6 31.6 78.6
21 21.4 21.4 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.26

14 14.3 14.3 14.3
21 21.4 21.4 35.7
41 41.8 41.8 77.6
22 22.4 22.4 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.27

1 1.0 1.0 1.0
10 10.2 10.2 11.2
28 28.6 28.6 39.8
33 33.7 33.7 73.5
26 26.5 26.5 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.28

1 1.0 1.0 1.0
15 15.3 15.3 16.3
33 33.7 33.7 50.0
24 24.5 24.5 74.5
25 25.5 25.5 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



 

 

Y.29

17 17.3 17.3 17.3
33 33.7 33.7 51.0
26 26.5 26.5 77.6
22 22.4 22.4 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.30

16 16.3 16.3 16.3
39 39.8 39.8 56.1
23 23.5 23.5 79.6
20 20.4 20.4 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.31

15 15.3 15.3 15.3
27 27.6 27.6 42.9
39 39.8 39.8 82.7
17 17.3 17.3 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.32

16 16.3 16.3 16.3
37 37.8 37.8 54.1
34 34.7 34.7 88.8
11 11.2 11.2 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



 

 

Y.33

1 1.0 1.0 1.0
11 11.2 11.2 12.2
31 31.6 31.6 43.9
37 37.8 37.8 81.6
18 18.4 18.4 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.34

17 17.3 17.3 17.3
28 28.6 28.6 45.9
34 34.7 34.7 80.6
19 19.4 19.4 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

Y.35

1 1.0 1.0 1.0
4 4.1 4.1 5.1

54 55.1 55.1 60.2
32 32.7 32.7 92.9

7 7.1 7.1 100.0
98 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y.36

10 10.2 10.2 10.2
65 66.3 66.3 76.5
16 16.3 16.3 92.9

7 7.1 7.1 100.0
98 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
Lampiran 4.5   

Uji Normalitas Data Sampel Penelitian  



 

 

Explore 
KODE 
 
 

Case Processing Summary

98 100.0% 0 .0% 98 100.0%
98 100.0% 0 .0% 98 100.0%
98 100.0% 0 .0% 98 100.0%

KODE
1
2
3

VARIABEL
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

 
 
 
 

Tests of Normality

.085 98 .079 .954 98 .002

.084 98 .088 .964 98 .009

.088 98 .057 .966 98 .011

KODE
1
2
3

VARIABEL
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

Normal P-P Plot of Regression Stand

Dependent Variable: KINERJA

Observed Cum Prob
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Regression Standardized Residual
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Histogram

Dependent Variable: KINERJA
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Mean = 0.00

N = 98.00

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Lampiran 4.6    

Uji Homogenitas Data Sampel Penelitian  

Explore 
KODE 
 
 

Case Processing Summary

98 100.0% 0 .0% 98 100.0%
98 100.0% 0 .0% 98 100.0%
98 100.0% 0 .0% 98 100.0%

KODE
1
2
3

VARIABEL
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

 
 
 
 

Test of Homogeneity of Variance

.415 2 291 .661

.379 2 291 .685

.379 2 284.753 .685

.402 2 291 .669

Based on Mean
Based on Median
Based on Median and
with adjusted df
Based on trimmed mean

VARIABEL

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 4.7    

Uji Heteroskedastisitas Data Sampel Penelitian  

Scatterplot

Dependent Variable: KINERJA

Regression Standardized Predicted Value
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Lampiran 4.8 

Uji Multi kolinearitas Variabel Supervisi Kepala Sekolah dan Kecerdasan 

Emosional Guru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coefficientsa

50.341 4.670 10.781 .000 
.388 .077 .362 5.074 .000 .459 2.181
.552 .068 .580 8.123 .000 .459 2.181

(Constant)
SPVS
KECERDAS 

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: KINERJAa. 



 

 

 
Lampiran 4.9 
Analisis Regresi Linier Data Supervisi Kepala Sekolah  

terhadap Kinerja Guru 

 

Regression 

 
 

 

 
 
 

 
 

Coefficientsa

54.126 6.017 8.996 .000
.846 .067 .789 12.603 .000

(Constant)
SPVS

Model
1 

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. 

Dependent Variable: KINERJAa. 

Variables Entered/Removedb

SPVS a . Enter
Model
1 

Variables 
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: KINERJAb. 

Model Summaryb

.789 a .623 .619 9.832
Model
1 

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SPVSa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 

ANOVAb

15356.568 1 15356.568 158.848 .000 a

9280.779 96 96.675
24637.347 97

Regression
Residual
Total 

Model
1 

Sum of
Squares df Mean Square F Sig. 

Predictors: (Constant), SPVSa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 



 

 

 
Lampiran 4.10 
Analisis Regresi Linier Data Kecerdasan Emosional Guru 

terhadap Kinerja Guru 

 
Regression 

Variables Entered/Removedb

KECERDA
S

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

Model Summaryb

.847a .717 .715 8.515
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), KECERDASa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

 

ANOVAb

17676.298 1 17676.298 243.774 .000a

6961.049 96 72.511
24637.347 97

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), KECERDASa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

Coefficientsa

64.346 4.224 15.233 .000
.805 .052 .847 15.613 .000

(Constant)
KECERDAS

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: KINERJAa. 
 

 
 
 
 



 

 

 
Lampiran 4.11 

Analisis Regresi Berganda Data Supervisi Kepala Sekolah dan Kecerdasan 

Emosional Guru terhadap Kinerja Guru 

 

 
Regression 

 

 
 
 

 
 
 

Model Summaryb

.882 a .778 .773 7.593 1.786 
Model
1 

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W 
atson

Predictors: (Constant), KECERDAS, SPVSa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 

Variables Entered/Removedb

KECERDA 
S,
SPVS a . Enter

Model
1 

Variables 
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: KINERJAb. 

ANOVAb

19160.510 2 9580.255 166.177 .000 a

5476.837 95 57.651
24637.347 97

Regression
Residual
Total 

Model
1 

Sum of
Squares df Mean Square F Sig. 

Predictors: (Constant), KECERDAS, SPVSa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 

Coefficientsa

50.341 4.670 10.781 .000 
.388 .077 .362 5.074 .000 .459 2.181
.552 .068 .580 8.123 .000 .459 2.181

(Constant) 
SPVS
KECERDAS 

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: KINERJAa. 


