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SARI 
 
Tri Martiningsih, 2008. Pengaruh Supervisi Akademik dan Partisipasi Guru 
dalam KKG tehadap Kompetensi Profesional Guru Sekolah Dasar Negeri di 
Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Tesis Program Studi 
Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Program studi Manajemen 
Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Soelistia, M.L., 
Ph.D; pembimbing II Dr. Khomsin, M.Pd  
 
Kata kunci: Kompetensi profesional, supervisi akademik, dan partisipasi KKG 

 Kegiatan pembelajaran akan terlaksana dengan hasil yang maksimal jika 
pembelajaran tersebut dikelola oleh guru yang memiliki kompetensi profesional. 
Pembinaan profesi guru diduga dapat meningkatkan kompetensi profesional guru. 
Supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah merupakan layanan bagi 
guru berupa bimbingan agar guru lebih profesional dalam melaksanakan 
pembelajaran. KKG adalah wadah pembinaan profesional bagi guru. Dengan 
berpartisipasi secara aktif dalam KKG maka guru memiliki kesempatan untuk 
saling bertukar informasi sekaligus memecahkan permasalahan.  
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis menggunakan 
statistik regresi tunggal dan regresi ganda. Populasinya adalah guru SD negeri di 
kecamatan Pekalongan Utara adalah 243 orang. Sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik simple random sampling dan diperoleh sampel sejumlah 140 
orang.. Variabel penelitian meliputi supervisi akademik (X1), partisipasi dalam 
KKG (X2), dan peningkatan kompetensi profesional guru (Y). Pengumpulan data 
dengan menggunakan angket  
 Hasil penelitian menunjukkan adanya kontribusi supervisi akademik 
terhadap kompetensi profesional guru sebesar 0,192. Kontribusi  partisipasi guru 
dalam KKG terhadap peningkatan kompetensi profesional guru  sebesar 0,220. 
Secara bersama-sama supervisi akademik dan partisipasi guru dalam KKG 
memberi kontribusi terhadap kompetensi profesional guru sebesar 0,303 
 Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) semakin tinggi supervisi 
akademik akan mengakibatkan semakin tinggi kompetensi profesional guru; (2) 
Semakin tinggi partisipasi guru dalam KKG akan mengakibatkan semakin tinggi 
kompetensi profesional guru; (3) Semakin tinggi supervisi akademik dan  
partisipasi guru dalam KKG akan mengakibatkan semakin tinggi  kompetensi 
profesional guru. 
 Sarannya adalah (1) Bagi guru, perlu mengembangkan pola pikir positif 
tentang manfaat supervisi akademik sebagai upaya meningkatkan kualitas 
pembelajaran: (2)Guru juga perlu berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan KKG 
sebagai wahana mengembangkan kompetensi profesionalnya. (3): Bagi kepala 
sekolah, hendaknya dapat lebih dekat dengan guru dan memberikan informasi 
bahwa supervisi akademik yang dilakukan bukan semata-mata sebuah penilaian, 
namun lebih pada upaya diskusi bersama dalam rangka meningkatkan kualitas 
pembelajaran  

 



 

viii 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ix 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL  
PENGESAHAN KELULUSAN  
HALAMAN PERNYATAAN  
MOTTO DAN PERSEMBAHAN  
KATA PENGANTAR  
SARI  
ABSTRACT  
DAFTAR ISI 
DAFTAR TABEL 
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR LAMPIRAN  
 
BAB I    PENDAHULUAN  
1.1. Latar Belakang.......................................................................................      
1.2. Rumusan Masalah .................................................................................   
1.3. Tujuan Penelitian ..................................................................................     
1.4. Kegunaan Penelitian .............................................................................      
BAB II  KAJIAN PUSTAKA      
2.1 Kompetensi Profesional ........................................................................ 
2.2 Supervisi Akademik .............................................................................. 
2.2.1 Pengertian Supervisi Akademik .. ..................................................... 
2.2.2 Kompetensi Supervisor ...................................................................... 
2.3 Partisipasi Guru dalam KKG (Kelompok Kerja Guru)............................. 
2.3.1 Pengertian ........................................................................................... 
2.3.2 Struktur Organisasi KKG....................................................................      
2.3.3 Kedudukan Organisasi KKG.............................................................    
2.3.4 Lingkup Kegiatan KKG....................................................................  
2.3.5 Pengembangan Profesional Guru Berkelanjutan ..............................      
2.4 Kajian Penelitian yang Relevan ...........................................................   
2.5 Kerangka Berfikir ................................................................................     
2.6 Hipotesis ..............................................................................................       
BAB III  METODE PENELITIAN ..............................................................       
3.1 Jenis Penelitian dan DesainPenelitian..................................................      
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ………………………. 
3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel Penelitia..……..     
3.4 Instrumen Penelitian ...........................................................................       
3.5 Validitas dan Reliabilitas Instrumen.................................................... 

i 
ii 
iii 
iv 
v 
vii 
viii 
ix 
xii 
xiii 
xiv 
 
 
1 
9 
9 
10 
 
11 
22 
22 
27 
30 
30 
34 
35 
37 
38 
39 
41 
46 
 
47 
48 
50 
53 
62 



 

x 

3.6 Teknik Analisis Data ........................................................................... 
3.7 Hasil Uji Persyaratan............................................................................      
BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
4.1 Pengaruh supervisi akademik terhadap Kompetensi profesional guru  
4.2 Pengaruh partisipasi guru dalam KKG terhadap kompetensi profesional 

guru ………………………………………………………………….. 
4.3 Pengaruh supervisi akademik dan partisipasi guru dalam KKG terhadap 

kompetensi profesional guru................................................................ 
BAB V    PENUTUP 
5.1   Simpulan ………………………………………………………………. 
5.2   Saran …………………………………………………………………… 
DAFTAR PUSTAKA  
.LAMPIRAN 
     
 
 
 
 

65 
 
 
70 
 
 
76 
 
 
81 
85 
87 
90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

xi 

DAFTAR TABEL 
 
Tabel          

 Halaman 

1. Perolehan Nilai UAS Tahun 2005-2007 Kec. Pekalongan Utara ..............  4 

2. Nilai Uji Kompetensi Guru-guru SD Kota Pekalongan Th. 2006 .............  4 

3. Tingkat Pendidikan Guru SD Negeri di UPTD Pendidikan Kec. 

Pekalongan Utara  ......................................................................................  5 

4. Keadaan Populasi Penelitian .....................................................................   51 

5. Penyebaran Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian ................................   

6. Kisi-kisi Angket Variabel Partisipasi Guru dalam KKG ...........................  54 

7. Kisi-kisi Angket Variabel Supervisi Akademik ........................................  59 

8. Kisi-kisi Angket Variabel Peningkatan Kompetensi Profesional ..............  60  

9. Banyaknya Item Angket tidak valid ..........................................................  63 

10. Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov Smirnov ......................  66 

11. Uji Homogenitas  .......................................................................................  67 

12. Hasil Uji Multikolinieritas .........................................................................  69 

13. Hasil Analisis Pengaruh Supervisi Akademik terhadap Kompetensi 

Profesional Guru SD se Kecamatan Pekalongan Utara .............................  70 

14. Kontribusi Supervisi Akademik terhadap Kompetensi Profesional ..........  72 

15. Distribusi Frekuensi Kompetensi Profesional Guru ..................................  72 

16. Distribusi Frekuensi Supervisi Akademik .................................................  74 

17. Hasil Analisis Pengaruh Partisipasi Guru dalam KKG terhadap  .............   

 Kompetensi Profesional Guru SD se Kecamatan Pekalongan Utara .........  77 

18. Kontribusi Partisipasi Guru dalam KKG terhadap Kompetensi  ...............   

 Profesional Guru ........................................................................................  79 

19. Distribusi Frekuensi Partisipasi Guru dalam KKG ...................................  79 

20. Pengaruh Partisipasi Guru dalam KKG dan Supervisi Akademik 

terhadap Kompetensi Profesional Guru .....................................................  81 

21. Hasil Uji Simultan (Uji F)  ........................................................................  83 

 
 



 

xii 

DAFTAR GAMBAR 
Gambar                Halaman 

         
1. Keterkaitan antara Supervisi akademik, partisipasi guru dalam KKG 

(Kelompok Kerja Guru) dan kompetensi profesional guru .......................  45 

2. Skema antar Variabel .................................................................................  48 

3. Scater Plot antara Supervisi Akademik dengan Kompetensi 

Profesional Guru ........................................................................................  68 

4. Scater Plot antara Partisipasi Guru dalam KKG dengan Kompetensi 

ProfesionalGuru .........................................................................................  68 

5. Diagram Pencar Pengaruh Supervisi Akademik (SA) terhadap 

Kompetensi Profesional Guru (KPG) ........................................................  71 

6. Diagram Pencar Pengaruh Partisipasi Guru dalam KKG (PG) terhadap 

Kompetensi Profesional Guru (KPG) ........................................................  78 

7. Diagram Pencar Pengaruh Supervisi Akademik dan Partisipasi Guru 

dalam KKG (PG) terhadap Kompetensi Profesional Guru (KPG) ............  82 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

xiii 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

Lampiran                Halaman 
 

1 Surat ijin penelitian      90 
   
2 Instrumen Angket       93 

− Instrumen angket  peningkatan kompetensi profesional  94 
− Instrumen angket supervisi akademik    97 
− Instrumen angket partisipasi guru dalam KKG  98 

 
3 Uji Validitas dan Reliabilitas     99 

− Validitas dan Reliabilitas Angket Kompetensi   99 
− Profesional Guru    
− Validitas dan Reliabilitas Angket Supervisi Akademik 104 
− Validitas dan Reliabilitas Angket Partisipasi Guru   109 
− dalam KKG 

 
4 Data Hasil Angket       110 

− Hasil Angket Kompetensi Profesional Guru   110 
− Angket Supervisi Akademik     116 
− Hasil Angket Partisipasi Guru dalam KKG   116 

 
5 Data Uji Persyaratan      119 

− Normalitas Data      119  
− Uji Homogenitas      119 
− Uji Multikolonieritas      120 
− Uji Linieritas       120 

   
6 Data Analisis Regresi       121 

− Uji Regresi Tunggal supervisi akademik terhadap  
 peningkatan kompetensi profesional guru   121 
− Uji Regresi Tunggal Partisipasi Guru dalam KKG  
 terhadap peningkatan kompetensi profesional guru  123 
− Uji Regresi Ganda Supervisi Akademik dan Partisipasi  
 Guru dalam KKG terhadap Peningkatan Kompetensi  
 Profesional Guru      125 

    
 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat pada masa sekarang 

ini sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, tak terkecuali dunia 

pendidikan. Menghadapi hal ini, sistem pendidikan nasional harus mampu 

menjamin peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan 

untuk menghadapi tuntutan perubahan jaman. Pendidikan harus selalu 

mengadakan pembaharuan yang terencana, terarah, dan berkesinambungan. 

Pembaharuan itu bersifat menyeluruh, tidak terkecuali sekolah dasar.  

 Upaya penting yang baru saja dilaksanakan oleh pemerintah berkaitan 

dengan peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan 

adalah dengan meluncurkan kurikulum baru yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) yang salah satu cirinya adalah dengan memberi keleluasaan 

penuh pada setiap sekolah untuk mengembangkan  kurikulum dengan 

memperhatikan potensi sekolah dan potensi daerah, serta mendorong sekolah 

untuk lebih kreatif dan inovatif. KTSP  menuntut semua sekolah, baik SD, SLTP, 

maupun SLTA untuk bisa membuat rencana strategi mengembangkan kurikulum 

sehingga pengembangan kurikulum dapat terarah sesuai  kebutuhan sekolah 

masing-masing.  

 Guru adalah salah satu komponen sekolah terpenting dalam rangka 

implementasi KTSP karena guru memiliki tanggung jawab besar di dalam proses 



2 

 

pembelajaran. Aqib (2002:22) berpendapat bahwa guru adalah faktor penentu 

keberhasilan pendidikan karena memegang posisi sentral serta sumber kegiatan 

belajar mengajar. Guru dituntut untuk bisa menterjemahkan standar kompetensi 

dan kompetensi dasar sehingga menjadi materi pembelajaran yang tepat. 

Pekerjaan ini bukan pekerjaan mudah bagi guru karena hanya guru yang memiliki 

kompetensi profesional saja yang mampu melaksanakannya. Kompetensi 

profesional yang dimaksud adalah adalah  kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing 

peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar 

Nasional Pendidikan (PP no 19 tahun 2005) 

 Di sekolah dasar, kompetensi profesional guru yang diharapkan belum 

sepenuhnya dikuasai oleh guru. Kondisi ini dapat diamati di wilayah kecamatan 

Pekalongan Utara kota Pekalongan. Wilayah ini adalah salah satu dari sekian 

banyak wilayah yang guru-gurunya belum memiliki kompetensi profesional 

secara lengkap seperti yang dipersyaratkan. Kesimpulan ini didasarkan pada 

pengamatan data beberapa  kegiatan di sekolah dasar yang menuntut penguasaan 

kompetensi profesional guru, diantaranya adalah data tentang kurikulum KTSP 

dan kelengkapannya, hasil ujian akhir sekolah, hasil uji kompetensi, dan 

kelayakan mengajar guru-guru sekolah dasar di kecamatan Pekalongan Utara.  

 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memberi keleluasaan 

penuh pada setiap sekolah untuk mengembangkan  kurikulum dengan 

memperhatikan potensi sekolah dan potensi daerah, serta akan mendorong sekolah 

untuk lebih kreatif dan inovatif. Namun agaknya sumber daya manusia pendidikan 
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di Kecamatan Pekalongan Utara, terutama guru belum semuanya siap dengan 

pemberian keleluasaan itu. Salah satu indikator ketidaksiapan guru dapat diamati 

dari beberapa bagian KTSP misalnya silabus dan rencana pembelajaran yang 

ternyata bukan merupakan buatan guru-guru di masing-masing sekolah yang 

bersangkutan. Begitu juga dengan pelaksanaan penilaian yang seharusnya mandiri 

dikelola oleh guru, namun karena keterbatasan pemahaman guru sehingga sampai 

saat ini guru masih menunggu ataupun menggunakan contoh dari luar sekolah 

atau dinas pendidikan.  

 Berkaitan dengan output kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru 

adalah hasil ujian sekolah. Hasil ujian sekolah sangat bergantung pada kompetensi 

profesional guru. Logikanya, hasil ujian akan tinggi jika guru menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang 

diampu. Hasil ujian sekolah pada tiga tahun terakhir dibawah ini merupakan satu 

bukti bahwa pembelajaran yang dilakukan guru-guru di kecamatan Pekalongan 

Utara belum mencapai ketuntasan minimal yang dipersyaratkan secara nasional, 

yaitu angka 7,5 (Depdikbud, 1997) 

Tabel 1 
Perolehan Nilai UAS Tahun 2005-2007 Kec. Pekalongan Utara 

 

Sumber : UPT Dinas Pendidikan Kec. Pekalongan Utara 2007 
 

 
No Mata pelajaran Tahun Pelajaran 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 
1 PKn 7.07 6.68 6.77 
2 Bahasa Indonesia 7.16 7.12 7.03 
3 Matematika  6.44 6.62 6.67 
4 Pengetahuan alam  7.01 6.68 7.02 
5 Pengetahuan sosial 6.77 6.35 6.57 
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 Berikutnya adalah kegiatan uji kompetensi awal terhadap guru-guru 

sekolah dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan 

bekerjasama dengan LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) pada tahun 

2006 didapatkan data-data sebagai berikut  

Tabel 2  
Nilai Uji Kompetensi Guru-guru SD Kota Pekalongan Tahun 2006 

 

Sumber : Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tahun 2006 
 

 Jika diamati, nilai terendah dari uji kompetensi yang diikuti oleh 616 guru 

SD di Kota Pekalongan tahun 2006 berada pada kolom kompetensi profesional 

(41.51). Dapat dilihat bahwa kecamatan Pekalongan Utara hanya menyumbang 

angka 42,05 pada kolom uji kompetensi profesional tersebut. Dari angka tersebut 

pemerintah Kota Pekalongan, dalam hal ini Dinas Pendidikan  menyimpulkan 

bahwa kompetensi profesional guru  sekolah dasar di kota Pekalongan masih jauh 

dari yang diharapkan karena belum mencapai target minimal yang dikehendaki 

Pemerintah kota Pekalongan yaitu di atas 60% atau kategori B (wawancara 

dengan Kasi Ketenagaan tanggal 2 Januari 2008).   

Kecamatan Jumlah 
Peserta 

Rata-rata nilai 
Kompetensi 
profesional 

Kompetensi 
Pedagogik 

Kompetensi 
sosial 

Kompetensi 
kepribadian 

Pekl Utara 160 42.05 45.13 58.94 54.08 
Pekl selatan 146 39.76 42.75 59.12 52.35 

Pekl. Timur 155 42.02 50.55 60.36 60.85 

Pekl. Barat 155 41.76 48.33 55.8 56.12 

Jumlah 616 166.04 186.76 234.24 223.40 

Rata-rata  41.51 46.69 58.56 55.85 
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 Data lain yang bisa menunjukkan sejauh mana kompetensi profesional 

guru adalah data tentang kelayakan mengajar. Kelayakan mengajar guru sangat 

berimplikasi terhadap hasil belajar siswa. Jika guru selalu mengembangkan 

keprofesionalan secara berkelanjutan, misalnya dengan mengikuti program 

belajar, maka bukan hal yang sulit bagi seorang guru untuk memiliki kompetensi 

profesional.  

Berikut adalah data UPT Dinas Pendidikan Kecamatan  Pekalongan Utara tentang 

jumlah guru beserta tingkat pendidikan (kelayakan mengajar) pada tahun 2007. 

Tabel 3. 
Tingkat Pendidikan Guru SD Negeri di UPTD Pendidikan   

Kecamatan Pekalongan Utara 
 

Jumlah Guru 
Negeri  

Tingkat Pendidikan  
SI D3 D2 SLTA 

243 55 10 153 25 
Sumber : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pekalongan Utara  2007 
  

Tercatat dalam tabel  bahwa dari total guru maka guru yang telah memenuhi 

standar kualifikasi akademik baru mencapai 22.6 %. Prosentase ini  jelas belum 

sesuai dengan tuntutan saat ini dimana setiap guru profesional dituntut untuk 

memiliki pendidikan minimal S1.  

 Keempat data yang dipaparkan di atas memberi gambaran nyata bahwa 

kesiapan guru sekolah dasar di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan 

dalam segi kompetensi profesional masih menjadi permasalahan pokok yang 

mendesak untuk segera dilakukan peningkatan.  

 Permasalahan tentang rendahnya kompetensi profesional  guru sekolah 

dasar diprediksikan karena belum optimalnya perhatian dan kemauan guru pada 
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upaya-upaya pembinaan yang dilakukan oleh pihak luar, baik dari kepala sekolah 

selaku supervisor yang memiliki tugas untuk melakukan supervisi akademik 

maupun kegiatan pembinaan profesi guru yang dibentuk dalam gugus sekolah 

yaitu Kelompok Kerja Guru (KKG).  

 Tidak semua guru memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap 

efektifitas supervisi akademik sehingga terbentuk persepsi yang keliru terhadap 

pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolahnya.  Persepsi 

yang keliru membawa akibat pada keengganan dan kurang perhatian guru saat kepala 

sekolah melaksanakan supervisi akademik. Penolakannya dapat berupa upaya 

menentang saat mau disupervisi, merasa tidak nyaman saat disupervisi, bersikap 

pasif, acuh tak acuh. Akibatnya, supervisi akademik yang dijalankan tidak memberi 

pengaruh pada peningkatan kompetensi profesional guru sekolah dasar.  

 Sebaliknya, jika guru memiliki persepsi yang positif pada kegiatan 

supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolahnya selaku atasan 

langsung maka sudah barang tentu akan selalu menerima segala masukan yang 

sangat bermanfaat bagi peningkatan  kompetensi profesionalnya. 

 Supervisi akademik adalah bantuan yang diberikan kepada guru sehingga 

mereka terus-menerus mengembangkan kompetensinya untuk meningkatkan 

pencapaian tujuan pembelajaran.. (Permendiknas no. 12 tahun 2007). Saat ini 

supervisi akademik menjadi hal yang sangat perlu untuk dilaksanakan karena 

supervisi akademik sangat dibutuhkan untuk mengetahui keterlaksanaan 

kurikulum yang sedang berjalan. Dengan supervisi akademik guru akan 

mendapatkan masukan yang berhubungan dengan pembelajaran, baik yang 
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berhubungan dengan penguasaan materi dan cara-cara pengembangannya serta 

penguasaan standar konpetensi dan kompetensi dasar. Dengan mahamami segala 

sesuatu yang  berhubungan dengan kegiatan pembelajaran maka guru tersebut 

dapat disebut guru yang memiliki kemampuan profesional 

 Pembinaan pada guru sekolah dasar berikutnya adalah dengan melalui 

kegiatan Kelompok Kerja. Robbins (1996:356) mendefinisikan Kelompok kerja 

sebagai suatu kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan 

mengambil keputusan agar bisa membantu tiap anggota berkinerja dalam bidang 

sesuai tanggung jawab masing-masing. Guru akan semakin memiliki kompetensi 

profesional jika terlibat dalam kelompok kerja guru karena segala permasalahan 

yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar akan terselesaikan karena 

mendapat bantuan dari pihak lain yang berkompeten.   

 KKG (Kelompok Kerja Guru) adalah salah satu wadah pembinaan bagi 

guru-guru sekolah dasar dalam satu wadah pembinaan profesional yang tergabung 

dalam organisasi gugus sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. 

Meskipun KKG (Kelompok Kerja Guru) dilaksanakan setiap dua minggu sekali 

namun jika guru berpartisipasi aktif dalam kegiatan KKG (Kelompok Kerja Guru)  

, mulai dari kegiatan identifikasi kebutuhan dan masalah, perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian KKG (Kelompok Kerja Guru)  maka 

guru tentu akan mendapatkan masukan penting yang behubungan dengan 

tugasnya. Dengan mengikuti KKG guru memiliki wadah untuk menyampaikan 

kendala-kendala dalam pembelajaran yang dilaksanakannya. Kendala dalam 

pembelajaran itu kemudian dibahas oleh sesama guru. Bagi guru yang 
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berkompeten diberikan kesempatan untuk memberikan solusi mengatasi 

permasalahan, sedangkan bagi guru lainnya akan mendapatkan masukan bila 

suatu saat menemukan permasalahan yang sama. Nara sumber dalam KKG tidak 

hanya guru-guru anggota KKG, tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain seperti 

guru pemandu, kepala sekolah, pengawas serta personil lain yang berkaitan.  

 Uraian di atas menunjukkan bahwa persepsi positif guru terhadap 

supervisi akademik dan partisipasi guru dalam KKG (Kelompok Kerja Guru)  

merupakan faktor yang cukup menentukan dalam upaya peningkatan kompetensi 

profesional guru sehingga dapat diduga bahwa rendahnya kompetensi profesional 

guru sekolah dasar negeri di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan 

disebabkan oleh adanya persepsi guru yang negatif terhadap kegiatan supervisi 

akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah dan rendahnya tingkat partisipasi 

guru dalam KKG (Kelompok Kerja Guru). Atas dasar pemikiran tersebut, maka 

peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang  “Pengaruh 

Supervisi Akademik dan Partisipasi Guru dalam KKG (Kelompok Kerja Guru) 

tehadap Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Sekolah Dasar Negeri di 

Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh supervisi akademik terhadap kompetensi profesional 

guru sekolah dasar di kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tahun 

2007.  
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2. Seberapa besar pengaruh partisipasi guru dalam KKG (Kelompok Kerja Guru) 

terhadap kompetensi profesional guru sekolah dasar di kecamatan Pekalongan 

Utara Kota Pekalongan tahun 2007. 

3. Seberapa besar pengaruh supervisi akademik dan partisipasi guru dalam KKG 

(Kelompok Kerja Guru) terhadap kompetensi profesional guru sekolah dasar 

di kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tahun 2007.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisa pengaruh supervisi akademik terhadap kompetensi 

profesional guru sekolah dasar di kecamatan Pekalongan Utara  tahun 2007. 

2. Untuk menganalisa pengaruh partisipasi guru dalam KKG  ( Kelompok Kerja 

 Guru) terhadap kompetensi profesional guru sekolah dasar di Kecamatan 

Pekalongan Utara Kota Pekalongan tahun 2007  

3. Untuk menganalisa pengaruh supervisi akademik dan partisipasi guru dalam 

KKG (Kelompok Kerja Guru) terhadap kompetensi profesional guru sekolah 

dasar di kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tahun 2007   

1.4 Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan teoritis 

a. Hasil penelitian dapat memberi sumbangan tesis tentang pengaruh 

supervisi akademik dan partisipasi guru dalam KKG (Kelompok Kerja 

Guru) terhadap kompetensi profesional guru sekolah dasar di kecamatan 

Pekalongan Utara Kota Pekalongan tahun 2007. 
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b. Memberi rangsangan dalam melakukan penelitian tindak lanjut mengenai 

pengaruh supervisi akademik dan partisipasi guru dalam KKG (Kelompok 

Kerja Guru) terhadap peningkatan kompetensi profesional guru sekolah 

dasar di kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tahun 2007  

2. Kegunaan Praktis 

a. Menambah wawasan penulis terutama yang berhubungan dengan pengaruh 

supervisi akademik dan partisipasi guru dalam KKG (Kelompok Kerja 

Guru) terhadap peningkatan kompetensi profesional guru sekolah dasar 

b. Sebagai informasi secara empiris tentang pengaruh supervisi akademik 

dan partisipasi guru dalam KKG (Kelompok Kerja Guru) terhadap 

peningkatan kompetensi profesional guru sekolah dasar untuk kemudian 

digunakan sebagai landasan kerja bagi kepala sekolah, pengawas, serta 

kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan 

dalam usaha pengembangan program peningkatan kompetensi profesional 

guru sekolah dasar 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1   Kompetensi Profesional 

Broke dan Stone yang dikutip oleh Usman (2000:17) menjelaskan bahwa 

kompetensi adalah gambaran hakekat kualitatif dan perilaku guru yang tampak  

berarti. Hampir senada dengan pernyataan di atas maka kompetensi dalam 

kurikulum KBK (2004) merujuk pada suatu pengertian pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap yang direfleksikan dalam tindakan. Selanjutnya Tisna Aminjaya seperti 

yang dikutip Mantja (2007:217) mengemukakan bahwa kompetensi adalah 

kemampuan melakukan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau 

latihan.  

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa  

kompetensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan bertindak 

yang dimiliki seseorang setelah orang tersebut belajar. Berarti kompetensi 

memiliki unsur akademik atau teori dan praktek sehingga harus dikaji secara 

sistematik dengan persyaratan akademik tanpa mengabaikan unsur 

administrasinya. 

Profesional berasal dari kata Profesi. Profesi secara etimologi berasal dari 

bahasa Inggris profession atau bahasa latin profecus yang artinya mengakui, 

pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan 

tertentu. Makna secara terminologi profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan 

yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada 
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pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual. Kemampuan mental yang dimaksud 

adalah adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk 

melakukan perbuatan praktis. Dari sudut pandang sosiologi, Vollmer dan Mills 

1972 yang dikutip oleh Sudarman Danim (2002:20-21) mengemukakan bahwa 

profesi menunjuk pada suatu kelompok pekerjaan dari jenis yang ideal, yang 

sesungguhnya tidak ada dalam kenyataan atau tidak pernah akan tercapai, tetapi 

menyediakan suatu model status pekerjaan yang bisa diperoleh, bila pekerjaan itu 

telah mencapai profesionalisasi secara penuh. Jadi intinya profesi adalah sebuah 

pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya.  

Terkait dengan pengertian profesi maka Wirawan (2002:10) berpendapat 

bahwa profesional adalah orang yang melaksanakan profesi yang berpendidikan 

minimal S1 dan mengikuti pendidikan profesi atau lulus ujian profesi. Orang yang 

memiliki pendidikan minimal S1 minimal telah memiliki pengetahuan teoritis 

sebagai dasar untuk melakukan pekerjaan praktis.  Jadi kompetensi profesional 

guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam 

menjalankan profesi keguruannya. Guru yang kompenten dan profesional adalah 

guru piawai dalam melaksanakan profesinya. 

Rakajoni (1981:31) membagi kompetensi menjadi tiga yaitu: kompetensi 

profesional, kompetensi personal, dan kompetensi kemasyarakatan. Kompetensi 

profesional adalah kompetensi menguasai bidang akademik yang terpadu dengan 

penguasaan metodologi pengajaran yang meliputi (1) Memiliki daya pengertian, 

pengetahuan, pemahaman dan penghayatan yang luas dan mendalam tentang anak 

didik baik melalui ilmu teoritis maupun pengalaman; (2) Mantap ilmu 
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pengetahuannya; (3) Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

(4) Mampu mendidik yang berarti harus menguasai materi, metode, kondisi 

anak,tujuan pendidikan, mampu memotivasi anak, menilai hasil belajar dan 

membimbingnya; (5) Mempunyai bakat mendidik, sabar, penuh inisiatif dan 

kreatif 

Kompetensi profesional menurut Syah (1995) seperti dikutip oleh Idochi 

Anwar (2004: 22) diperinci dalam tiga aspek, yaitu kompetensi kognitif, 

kompetensi afektif, dan kompetensi psikomotorik yang penjelasannya adalah 

sebagai berikut : (1) Kompetensi kognitif meliputi penguasaan terhadap 

pengetahuan kependidikan, pengetahuan materi bidang studi yang diajarkan, dan 

kemampuan mentransfer pengetahuan kepada para siswa agar dapat belajar 

dengan efektif dan efisien; (2) Kompetensi afektif berkaitan dengan profesi 

keguruan yang meliputi self concept self efficacy attitudeof self acceptance dan 

pandangan seorang guru terhadap kualitas dirinya; (3) Kompetensi psikomotorik 

meliputi kecakapan fisik umum dan khusus seperti ekspresi verbal dan non verbal.  

Pengertian kompetensi profesional yang dimaksud oleh Syah hampir 

senada dengan pengertian yang disampaikan oleh Rakajoni karena kedua-duanya 

mempersyaratkan pendidikan yang sesuai sebagai salah satu faktor penting untuk 

mencapai kata  profesional. Kesamaan lainnya terdapat dalam aspek personal 

dimana seorang yang profesional harus memiliki kemampuan mengelola diri serta 

tugasnya. 

Di dalam Undang-undang nomor 14 tentang Guru dan Dosen (2005) 

dijelaskan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan 
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khusus yang dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip, diantaranya adalah  

sebagai berikut: (1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (2) 

Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, 

dan akhlak mulia; (3). Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang 

pendidikan sesuai dengan bidang tugas; memiliki kompetensi yang diperlukan 

sesuai dengan bidang tugas; (4) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas 

keprofesionalan; (5) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan 

prestasi kerja; (6) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan 

secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (7) Memiliki jaminan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; (8) Memiliki 

organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan 

dengan tugas keprofesionalan guru.  

Jika diamati pengertian profesi guru menurut Undang-undang nomor 14 

tahun 2005 hampir sejalan dengan yang disampaikan baik oleh Syah karena 

didalamnya mencakup pengertian bahwa kompetensi profesional guru 

mempersyaratkan kemampuan akademik dan kualitas diri secara mental guru-guru. 

Mengacu kepada uraian di atas, maka kompetensi profesional guru dapat 

diartikan sebagai kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas profesi 

keguruan dengan prasyarat berupa bekal pengetahuan yang dimilikinya. 

Kompetensi profesional merupakan perilaku ideal untuk mencapai tujuan yang 

dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan pula. Kompetensi 

profesional sangat diperlukan untuk mengembangkan kualitas dan aktivitas guru 

sebagai pendidik. 
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Mengacu pada Permendiknas no. 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi guru maka kompetensi profesional guru memuat 

beberapa kriteria antara lain: 

2.1.1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu 

Djohar (2006:20) berpendapat bahwa guru sekolah dasar adalah guru 

kelas, artinya guru tersebut memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan 

pembelajaran dari semua mata pelajaran yang tercatat dalam kurikulum kelas itu. 

Ini berarti guru sekolah dasar harus memiliki kompetensi mengajar berbagai mata 

pelajaran, baik itu yang berkenaan dengan materi, konsep, struktur, dan pola pikir 

keilmuan. Di sekolah dasar mata  pelajaran umum yang harus dikuasai guru 

dikelompokkan ke dalam kelompok mata pelajaran yaitu: (1) Kelompok mata 

pelajaran agama dan akhlak mulia; (2) Kelompok mata pelajaran 

kewarganegaraan  dan kepribadian; (3) Kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi; (4) Kelompok mata pelajaran estetika; (5) Kelompok 

mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan  

Setiap mata pelajaran mengandung materi, struktur, konsep, serta pola 

pikir keilmuan yang berbeda satu sama lain, tergantung pada kekhasan masing-

masing mata pelajaran. Seperti misalnya pelajaran Bahasa Indonesia maka guru 

sekolah dasar harus menguasai dan memahami hakikat bahasa dan pemerolehan 

bahasa;  Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia; Menguasai 

dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar; Menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa 
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Indonesia sebagai rujukan penggunaanbahasa Indonesia yang dan benar; Memiliki 

keterampilan berbahasa Indonesia (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis); 

Memahami teori dan genresastra Indonesia; serta mampu mengapresiasi karya 

sastra Indonesia secara reseptif dan produktif 

2.1.2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran 

yang diampu  

Materi pembelajaran  yang baik harus selaras dengan filsafat yang 

melandasi kurikulum yang bersangkutan. Maka  bagaimana menterjemahkan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi materi pembelajaran yang tepat 

adalah suatu keharusan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Istilah standar kompetensi dan kompetensi dasar adalah istilah baru yang 

mulai digunakan seiring pemberlakuan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) 

pada tahun 2004. Standar kompetensi adalah kemampuan yang harus dikuasai 

setelah siswa mengikuti pembelajaran. Selanjutnya standar kompetensi tersebut 

dijabarkan lebih rinci ke dalam kompetensi dasar. Dari kompetensi dasar inilah 

guru  merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Permendiknas  nomor 23 tahun 2006 tentang standar isi berisi  standar 

kompetensi dan kompetensi dasar semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah 

sehubungan diberlakukannya KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). 

Standar isi inilah yang kemudian menjadi panduan utama bagi guru untuk 

merencanakan pembelajaran , yaitu dalam bentuk pembuatan silabus dan rencana 

pembelajaran sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam 
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pelaksanaannya guru memiliki kewenangan untuk mengadopsi ataupun 

mengembangkan standar isi untuk disesuaikan dengan kondisi lingkungan siswa.  

2.1.3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif  

Materi pelajaran adalah bahan-bahan yang akan diajarkan oleh seorang 

guru dalam kegiatan pembelajaran. Banyak sedikitnya materi pelajaran 

bergantung pada kelompok usia atau kelas. Dalam KTSP, standar kompetensi dan 

kompetensi memang sudah  ditetapkan dan harus  dijadikan pedoman dalam 

pembelajaran, namun pemilihan  materi pelajaran tetap menjadi tanggung jawab 

guru. Kebebasan memilih materi didasarkan pada kenyataan bahwa kondisi dan 

lingkungan belajar siswa tidak sama. Jadi fleksibilitas adalah salah satu penekanan 

dalam KTSP untuk mengatasi keberagaman tersebut.  

Pemilihan materi pelajaran juga harus disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. Hal ini sesuai dengan pendapat Purwanto (1999:103) 

yang mengatakan bahwa setiap siswa memiliki fase-fase dalam perkembangannya. 

Guru harus mampu membaca psikologi siswa sebagai dasar untuk menetapkan materi 

pelajaran yang akan diajarkan. Materi pelajaran akan dapat diterima siswa dengan 

baik jika taraf pertumbuhan pribadi siswa telah memungkinkannya  

Materi pelajaran yang telah dipilih guru untuk pelaksanaan pembelajaran 

menurut Dahlan (2001:365) harus dikelola dengan kreatif agar siswa tertarik 

untuk mempelajarinya. Kreatif adalah kemampuan untuk mencipta. Guru yang 

kreatif dalam hal ini adalah guru yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan 

menciptakan materi pelajaran yang tepat bagi siswa sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa.    
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2.1.4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif  

Pekerjaan guru menurut Sahertian (2000:3) adalah pekerjaan profesional. 

Berhubung dunia pendidikan mengalami perkembangan maka guru harus selalu 

mengembangkan keprofesionalannya agar bisa eksis sepanjang waktu. Guru harus 

belajar terus menerus, membaca informasi terbaru, dan mengembangkan ide-ide 

yang kreatif. 

Pengembangan profesi akan lebih bermanfaat jika sebelumnya guru 

melakukan reflektif terhadap kinerja sendiri secara terus menerus.  Refleksi  atau 

renungan/ pemikiran/ pertimbangan akan bermanfaat bagi guru untuk lebih 

memahami segala sesuatu baik dari segi positif maupun segi negatif dari kegiatan 

yang sudah dilakukannya.  

Kinerja menurut Smith yang dikutip Mulyasa (2003:136)  merupakan 

hasil dari suatu proses. Lebih lanjut Mulyasa menekankan bahwa kinerja dapat 

diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian  kerja, hasil kerja 

dan unjuk kerja.  Kinerja guru menjadi  tanggung jawab dua lembaga. 

Kinerja awal guru sangat ditentukan  oleh kemampuan hasil pendidikan guru. 

Selanjutnya kemampuan awal itu akan berkembang sesuai pengalaman mereka. 

Dalam UU no 14 tahun 2005 dijelaskan bahwa pekerjaan pokok guru adalah 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, membimbing, dan melatih peserta didik. Untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan guru dapat dilaksanakan dengan mengamati kinerja pekerjaan pokok 

di atas. Refleksi guru terhadap kinerja adalah salah satu cara bagi guru untuk 
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merenungkan sekaligus mengkaji ulang sejauh mana pekerjaan guru telah 

diselesaikan . Dengan refleksi terhadap kinerjanya guru menjadi tahu kelebihan 

dan kekurangan dalam proses pembelajaran. Bermula dari sinilah guru memiliki 

pedoman atau pilihan untuk mengembangkan profesi mana yang sekiranya sesuai 

dengan yang dibutuhkannya. Kegiatan-kegiatan pengembangan profesi untuk guru 

antara lain  meliputi : karya tulis / karya ilmiah di bidang pendidikan; menemukan 

teknologi tepat guna; membuat alat pelajaran/alat peraga atau alat bimbingan; 

menciptakan karya seni; mengikuti pengembangan kurikulum serta belajar dari 

berbagai sumber. 

2.1.5.  Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri 

 Istilah Teknologi Informasi dan Komunikasi  (TIK) sudah  merambah 

sekian lama dalam dunia pendidikan, bahkan sudah menjadi mata pelajaran di 

sekolah-sekolah. Oleh karena itu sangat ironis jika guru tidak memahami dan 

menguasai TIK. Teknologi Informasi dan komunikasi adalah sama dengan 

 teknologi lainnya, hanya informasi dan komunikasi merupakan komoditas 

yang diolah dengan teknologi tersebut. Rahardjo (2000) menjelaskan bahwa 

bentuk teknologi adalah kumpulan pengetahuan (knowledge) yang 

diimplementasikan dalam tumpukan kertas (stacked of papers), atau sekarang 

dalam bentuk CD-ROM.  

 Susan Brooks – Young menulis dalam buku Digital-Age  Literacy for Teachers: 

Applying Technology Standards to Everyday Practice:  

 “Hari ini guru-guru harus mendapatkan kenyataan bahwa  menyelesaikan 
tugas-tugas dengan metode tradisional masih bisa  berjalan, tetapi ini 
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akan membuat siswa-siswi menjadi dingin. Kenapa? Karena di luar kelas 
siswa-siswi  mempunyai akses ke  teknologi yang dapat membuat 
mereka dapat mengerjakan tugas-tugas yang sama yang lebih masuk akal 
bagi mereka. Daripada memegang  cara lama bagaimana dahulu guru-
guru belajar, guru-guru seharusnya memanfaatkan teknologi di dunia nyata 
dan paling tidak, mencerminkan, kalau tidak memimpin, penggunaan 
teknologi di kelas.” (http://www.iste.org/ 2007) 

 
Tulisan di atas menuntut pada guru untuk sesegera mungkin memahami 

dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajarannya 

jika tidak ingin ketinggalan oleh siswa-siswanya.  Teknologi informasi dan 

komunikasi terkini, dalam hal ini adalah internet sangat dibutuhkan dalam 

pendidikan. Bagi guru, internet akan meningkatkan kemampuan mengajar sesuai 

bidangnya, karena para pengajar dapat mengakses ke perpustakaan global, jurnal-

jurnal global sehingga basis pengajaran yang diberikan akan selalu dapat 

diperbaharui dan akan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini. 

Dengan ini diharapkan peserta didik mampu bersaing dengan pelajar/mahasiswa 

mancanegara karena referensi ilmunya tidak jauh berbeda, juga menyediakan 

fasilitas untuk mendapatkan materi/bahan dan  mendukung kegiatan penelitian 

dan pengembangan (litbang) ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Peran strategis internet dalam rangka  pengembangan diri guru merupakan 

hal yang sangat penting untuk segera ditindaklanjuti mengingat saat ini layanan 

pendidikan nasional telah mengarah pada layanan digital. Hanya saja layanan 

digital ini menuntut dana yang tidak sedikit karena berhubungan dengan 

penyediaan perangkat komputer dan pengembangan fasilitas koneksi internet. 

Dari uraian tentang standar kompetensi profesional guru di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi profesional guru sekolah dasar adalah 
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kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh guru yaitu berupa penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam. Tinggi rendahnya kompetensi 

profesional guru akan sangat mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran yang 

dilakukan guru tersebut sehingga pada akhirnya dapat dipastikan bahwa majunya 

pendidikan di Indonesia sangat bergantung pada kompetensi profesional guru.    

  

2.2 Supervisi Akademik 

2.2.1 Pengertian Supervisi Akademik 

Supervisi berasal dari kata super dan vision, artinya "melihat sesuatu di 

mana subjek berada dalam keadaan lebih". Secara umum Terry seperti dikutip 

Mulianto (2006:3) mendefinisikan supervisi sebagai suatu usaha mencapai hasil 

yang diinginkan dengan cara mendayagunakan bakat/kemampuan alami manusia 

dan sumber-sumber yang memfasilitasi, yang ditekankan pada pemberian 

tantangan dan perhatian yang sebesar-besarnya pada bakat/kemampuan alami 

manusia. Inti dari definisi tersebut  adalah bahwa supervisor bukanlah menangani 

sendiri secara fisik operasional, tetapi cukup dengan membimbing, mengarahkan, 

dan melatih bawahan sehingga mereka dapat memberi kontribusi yang maksimal. 

Selain itu supervisor juga perlu menciptakan iklim yang membuat karyawan 

bekerja dengan tenang dan bersemangat. 

Dalam dunia pendidikan, banyak pakar pendidikan mendefinisikan 

supervisi, diantaranya adalah Oliva ( 1984:09.)  Menurutnya supervisi adalah 

suatu layanan terhadap guru, baik sebagai indifidu maupun sebagai anggota 

kelompok. Pendapat ini hampir senada dengan yang dikemukakan oleh Neagley 



22 

 

dan Evans yang dikutip oleh Mantja (2007:99) yang mendefinisikan supervisi 

sebagai layanan yang disumbangkan pada guru yang hasil akhirnya adalah 

perbaikan (peningkatan)  pembelajaran (guru) dan kurikulum. 

Sahertian (2000: 17) juga mendefinisikan supervisi sebagai “usaha mesti-

muli, 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”, sehingga menurutnya kata 

kunci dari supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan kepada guru-guru, maka 

tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk mengembangkan 

situasi belajar-mengajar yang dilakukan guru di kelas.  

Beberapa definisi yang tertulis di atas terdapat beberapa kesamaan oleh 

karenanya kesamaan inilah yang akan penulis jadikan sebagai acuan dalam 

menyimpulkan pengertian tentang supervisi pendidikan. Pertama, supervisi 

pendidikan adalah sebuah layanan. Kedua, layanan itu berupa bimbingan yang 

ditujukan kepada guru-guru dengan tujuan agar guru lebih profesional dalam 

melaksanakan pembelajaran.   

Bafadal (2003:47) menyimpulkan bahwa supervisi pendidikan memiliki tiga 

ciri yaitu: (1) Supervisi pendidikan merupakan sebuah proses, oleh karena itu 

perlu ada langkah-langkah yang harus ditempuh oleh kepala sekolah dan 

pengawas atau guru yang ditugasi sebagai penyelia; (2) Supervisi merupakan 

aktifitas membantu guru meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas-

tugasnya, khususnya dalam mengelola proses   belajar mengajar; (3) Tujuan akhir 

supervisi pendidikan adalah guru semakin mampu mengelola proses pembelajaran 
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secara efektif dan efisien. Proses pembelajaran dikatakan efektif jika mencapai 

tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran dikatakan efisien apabila menggunakan 

sarana dan prasarana atau sumber daya yang efisien. Pada awalnya supervisi 

pendidikan dilakukan untuk mengawasi kegiatan sekolah dengan tujuan agar 

pendidikan berjalan dengan baik, tetapi perkembangannya justru lebih bersifat 

kepengawasan untuk merekam kerja guru, akibatnya lebih banyak mengungkap 

kesalahan guru dan berakhir dengan pemecatan. Untuk mengantisipasi hal itu 

konsepsi supervisi lebih ditekankan pada aspek pemberhasilan guru dalam proses 

pembelajaran. Berkaitan dengan keadaan ini Neagly dan Evans (1980) membagi 

supervisi menjadi dua, yaitu supervisi umum (general supervision) dan supervisi 

khusus. Supervisi umum disebut juga supervisi pendidikan, yaitu kegiatan 

supervisi yang menunjang kelancaran praktek belajar mengajar (tetapi tidak 

bersifat administratif) dan supervisi khusus atau instruksional adalah supervisi 

yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembelajaran  (supervisi 

pengajaran). Dari konsepsi ini maka Mantja (2007:99) berpendapat bahwa ada dua 

tujuan yang harus diwujudkan oleh supervisi yaitu perbaikan pembelajaran (guru-

murid) dan peningkatan mutu pendidikan. 

Berdasarkan tujuan itu maka konsepsi supervisi yang berkembang saat ini 

sering disebut dengan supervisi akademik (pengajaran) yang disimpulkan sebagai 

layanan yang disumbangkan terhadap guru yang hasil akhirnya adalah untuk 

peningkatan (perbaikan) pengajaran guru, pembelajaran murid dan kurikulum.  



24 

 

Supervisinya dirumuskan sebagai bagian dari perangkat supervisi 

pendidikan yang merupakan proses perbaikan dan peningkatan kegiatan kelas dan 

sekolah melalui kerjasama secara langsung dengan guru  

Ditinjau dari obyek yang disupervisi maka Tikkysuwantikno membagi 

supervisi menjadi 3 bagian yaitu supervisi akademik, supervisi administrasi dan 

supervisi kelembagaan. Supervisi akademik menitikberatkan  pengamatan supervisor 

pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada dalam 

lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses 

mempelajari sesuatu. Supervisi administrasi menitikberatkan pada aspek pendukung 

dan pelancar pembelajaran. Sedangkan supervisi lembaga titik beratnya pada aspek 

yang berada di sekolah dengan tujuan meningkatkan nama baik dan kinerja sekolah 

secara keseluruhan.  

Zainal (2002) menyebutkan bahwa supervisi akademik adalah bantuan 

profesional kepada guru melalui siklus perencanaan yang sistematis, pengamatan 

yang cermat, serta umpan balik yang objektif dan segera. Dengan cara itu, guru 

dapat menggunakan balikan tersebut untuk memperbaiki kompetensi profesional 

yang dimilikinya.  

Di dalam Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 dijelaskan bahwa supervisi 

akademik adalah bantuan yang diberikan kepada guru sehingga mereka terus-

menerus mengembangkan kompetensinya untuk meningkatkan pencapaian tujuan 

pembelajaran.  

Akhmad Sudrajat (2006) menjelaskan pengertian supervisi akademik 

sebagai kegiatan pembinaan dengan memberi bantuan teknis kepada guru dalam 
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melaksanakan proses pembelajaran, yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Berhubung wujudnya adalah bantuan teknis maka sebaiknya supervisi akademik 

dilakukan dengan pendekatan supervisi klinis yang dilaksanakan secara 

berkesinambungan dengan tahap pra observasi, observasi dan pasca observasi. 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:  

Pra observasi dengan cara menciptakan suasana yang akrab dengan guru, 

membahas persiapan yang dibuat oleh guru dan membuat kesepakatan mengenai 

aspek yang menjadi focus pengamatan, serta menyepakati instrumen observasi 

yang akan digunakan. Tahap observasi meliputi kegiatan-kegiatan pengamatan 

yang difokuskan pada aspek yang telah disepakati, menggunakan instrumen 

observasi, membuat fieldnotes yang meliputi perilaku guru dan siswa serta tidak 

mengganggu proses pembelajaran. Pada tahap pasca observasi maka seorang 

supervisor hendaknya segera untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti 

menanyakan pendapat guru mengenai proses pembelajaran yang baru 

berlangsung, menunjukkan data hasil observasi, memberi kesempatan pada guru 

untuk mencermati dan menganalisis, berdiskusi secara terbuka terutama pada 

aspek yang telah disepakati, memberi penguatan pada penampilan guru, tidak 

menyalahkan, mendorong guru untuk menemukan kesalahannya sendiri, serta 

memberi dorongan moral agar guru mampu memperbaiki kekurangan.  

Dari uraian di atas maka yang dimaksud dengan supervisi akademik dalam 

penelitian ini adalah suatu kegiatan berupa pemberian bantuan atau pembinaan 

bagi guru  terutama yang menyangkut masalah pembelajaran sehingga pada 

akhirnya terjadi peningkatan kompetensi.  
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2.2.2 Kompetensi Supervisor  

Agar supervisi akademik berjalan dengan lancar maka  seorang supervisor, 

dalam hal ini adalah kepala sekolah harus memiliki kompetensi sebagai seorang 

supervisor. Kompetensi ini mutlak harus dikuasai supervisor seperti tertulis dalam 

Permendiknas no. 13 tahun 2007 yaitu meliputi kegiatan-kegiatan: (1) 

Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru; (2) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru 

dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat; (3) 

Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 

peningkatan Profesinalisme guru. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :  

 

1. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka  peningkatan 

profesionalisme guru  

Kata perencanaan selalu berkaitan dengan pemikiran pada apa yang akan 

dilakukan. Merencanakan program supervisi akademik berarti memperkirakan 

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan supervisi akademik. 

Kegiatan itu meliputi kegiatan (1) Merumuskan tujuan supervisi akademik yang 

meliputi keluaran langsung (output) dan dampak (outcomes); (2) Mengidentifikasi 

dan menetapkan pendekatan supervisi akademik yang efektif dan tepat dengan 

masalah yang dikembangkan; (3) Menetapkan mekanisme dan rancangan 

operasional supervisi akademik sesuai dengan tujuan, pendekatan, dan strategi 

yang dipilih; (4) Mengidentifikasi dan menetapkan sumber daya (manusia, 

informasi, peralatan, dan dana) yang dibutuhkan untuk kegiatan supervisi 
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akademik; (5) Menyusun jadwal pelaksanaan supervisi akademik; (6) Menyusun 

prosedur dan mekanisme monitoring dan evaluasi supervisi akademik; (7) 

Memilih dan menetapkan langkah-langkah yang menjamin keberlanjutan kegiatan 

supervisi akademik  

2. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. 

Pelaksanaan supervisi akademik merupakan suatu kegiatan dimana terjadi 

hubungan secara langsung antara kepala sekolah sebagai supervisor dengan tujuan 

untuk pemberian bantuan teknis pada guru. Sudrajat mengatakan (2006) bahwa 

supervisi akademik sebaiknya dilaksanakan secara klinis melalui pendekatan 

kemitraan (collegial) dengan siklus perencanaan yang sistematis, pengamatan 

yang cermat, dan umpan balik yang objektif dan segera untuk memberi bantuan 

teknis pada guru dalam pembelajaran 

Melaksanakan supervisi akademik langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut: (1) Menerapkan Prinsip Supervisi: kontinyu, obyektif, konstruktif, 

humanistik dan kolaboratif; (2) Melaksanakan supervisi akademik yang 

berkelanjutan: Rencana jangka panjang, jangka menengah, pendek. (3) 

Melaksanakan supervisi akademik yang didasarkan pada kebutuhan dan masalah 

nyata yang dihadapi oleh guru; (4) Menempatkan pertumbuhan kompetensi guru 

dan peningkatan kualitas pembelajaran sebagai tujuan utama supervisi akademik; 

(5) Membangun hubungan dengan guru dan semua pihak yang terlibat dalam 

kegiatan supervisi yang terbuka, kesetiakawanan, dan informal yang berlandaskan 

pada sikap-sikap membantu, memahami, terbuka, jujur, ajeg, sabar, antusias, dan 
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penuh humor; (6) Melaksanakan supervisi yang demokratis, melibatkan secara 

aktif, berbagi tanggung jawab pengembangan pembelajaran dengan guru dan 

pihak lain yang  relevan 

3. Menindak lanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 

peningkatan Profesinalisme guru.  

 Supervisi akademik harus terlaksana dengan terprogram, terarah dan 

berkesinambungan. Oleh karena itu supervisi akademik sangat perlu untuk 

ditindaklanjuti. Kegiatan dalam rangka menindaklanjuti kegiatan supervisi 

akademik adalah:  (1) Menyusun kriteria keberhasilan supervisi akademik; (2) 

Merumuskan kriteria keefektifan proses pelaksanaan supervisi akademik; (3) 

Merumuskan kriteria pencapaian tujuan supervisi akademik (output); (4) 

Merumuskan kriteria pencapaian dampak supervisi akademik (outcome); (5) 

Menyusun instrumen supervisi akademik; (6) Mengembangkan instrumen 

pengumpulan data/informasi dalam rangka identifikasi dan analisis 

masalah/kebutuhan pengembangan pembelajaran; (7) Mengembangkan instrumen 

pengukuran keefektifan proses pelaksanaan supervisi akademik sesuai dengan 

kawasan yang digarap, pendekatan, dan teknik supervisi akademik yang 

diterapkan; (8) Mengembangkan instrumen pengukuran pencapaian hasil langsung 

(output) supervisi akademik sesuai dengan kawasan yang digarap; (9) 

Mengembangkan instrumen pengukuran keefektifan pencapaian dampak 

(outcome) supervisi akademik sesuai dengan kawasan yang digarap.   
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2.3  Partisipasi Guru dalam KKG (Kelompok Kerja Guru) 

2.3.1 Pengertian  

Partisipasi menurut Syamsuddin Adam (2008) adalah keterlibatan 

seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran, emosi, dan perasaan yang 

mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam rangka mencapai tujuan 

yang ditentukan dan ikut bertanggungjawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan 

tersebut.  

Seorang guru memiliki hak untuk terlibat di dalam proses pengambilan 

keputusan pada setiap tahapan dalam mencapai tujuan hidupnya baik mulai dari 

identifikasi kebutuhan dan masalah, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 

pelestarian sehingga pada akhirnya guru diharapkan tidak hanya sebagai penerima 

saja tetapi lebih cenderung berperan sebagai agen pembaharuan, karena pada 

dasarnya guru juga memiliki ketrampilan, kemampuan dan prakarsa serta punya 

hak untuk menggunakan prakarsa dalam suatu setiap proses.  

Dalam definisi lain (id.wikipedia.org 2007) partisipasi juga bisa diartikan 

sebagai suatu proses dimana sejumlah pelaku bermitra, punya pengaruh dan 

membagi kewenangan di dalam prakarsa pada obyek tertentu termasuk 

mengambil keputusan atas sumbernya. Jadi ukuran partisipasi  tidak hanya 

kemauan untuk menanggung biaya saja melainkan ada tidaknya hak untuk 

menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai. tinggi rendahnya partisipasi 

bergantung pada ada tidaknya kemauan seseorang untuk secara mandiri 

melestarikan dan mengembangkan hasil dari suatu pekerjaan.  
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Khazin (2007) menjelaskan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan 

secara nyata dalam suatu kegiatan sehingga partisipasi bisa berupa gagasan, kritik 

membangun, dukungan dan pelaksanaan pendidikan  

Berdasarkan definisi di atas maka yang dimaksud dengan partisipasi dalam 

penelitian ini  adalah keterlibatan seseorang baik secara fisik maupun non fisik 

dalam rangka memberi sumbangan terhadap pencapaian tujuan suatu kegiatan. 

Kelompok adalah kumpulan orang yang dipersatukan dengan maksud  

untuk membagi dan menggunakan ketrampilan individual untuk mencapai tujuan 

tertentu. Robbins (1996:356) mendefinisikan kelompok sebagai dua individu atau 

lebih, yang berinteraksi dan saling bergantung (interindependen), yang bergabung 

untuk meraih tujuan tertentu.  Senada dengan Robbin Mulianto (2006:277) 

berpendapat bahwa kelompok mengandung arti sebagai kumpulan orang dengan 

tujuan tertentu yang menguntungkan masing-masing individu anggota. Kelompok 

terdiri dari atas orang-orang yang mempunyai pandangan hidup yang berbeda 

tentang pekerjaan dan tujuan bekerja. Pembentukan kelompok adalah proses 

formal untuk membantu para anggotanya bekerjasama agar tujuan dapat dicapai 

dengan lebih cepat dan lebih produktif 

Dari definisi di atas maka yang dimaksud kelompok dalam penelitian ini 

adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama berusaha mencapai tujuan tertentu.  

Kelompok yang efektif menurut Mulianto (2006:262) memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: (1) Dalam hal tujuan anggota kelompok bekerjasama secara 

kooperatif dan kolaboratif dalam mencapai tujuan bersama yang dimengerti dan 

diterima oleh setiap orang. Tujuan yang telah disepakati mencerminkan kebutuhan 
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individu dan nilai-nilai anggota tim sehingga  perlu ada rencana kegiatan yang 

jelas yang dipahami oleh setiap anggota kelompok kerja dalam mencapai tujuan; 

(2) Dalam hal peran,  peran dan tanggung jawab setiap anggota kelompok telah 

ditentukan secara jelas dan nyata. Bila tugas khusus harus diselesaikan, tugas 

tersebut dibicarakan secara khusus diantara anggota kelompok dan dilaksanakan 

serta diterima oleh kelompok. Bila anggota kelompok menemukan kesulitan 

dalam melaksanakan kewajibannya, anggota lain akan membantu mencapai tujuan 

yang ditetapkan bagi setiap anggota kelompok; (3) Dalam hal prosedur, kelompok 

mengadakan evaluasi secara teratur untuk meninjau kembali dan membicarakan 

sampai seberapa jauh kelompok telah beroperasi secara efektif.  Semua anggota 

diharap turut berpartisipasi secara altif dalam diskusi dan perbaikan-perbaikan 

operasional. Komunikasi berjalan dengan baik jika setiap anggota kelompoknya 

membagi secara tulus umpan balik dan segala informasi yang saling berhubungan 

yang dibutuhkan anggota kelompok untuk mencapai tujuan perorangan. (4) Dalam 

hal hubungan, pemimpin mengarahkan dan mengatur kelompok dengan 

menggunakan kepercayaan, bantuan, dan kerjasama tanpa kekerasan, paksaan, 

atau dominasi. Anggota kelompok dan supervisor sebagai pemimpin kelompok 

saling menunjukkan loyalitas dan pengertian , bertenggang rasa dan beroperasi 

dalam hubungan yang santai tapi serius yang diatur secara hati-hati dan teliti.  

Pemimpin kelompok memiliki harapan yang jelas akan tercapainya prestasi 

kelompok yang telah dibicarakan dan disetujui.  Kelompok kerja secara terbuka 

dan memelihara kreatifitas, namun tidak perlu keseragaman sikap dan 

kepemimpinan yang otoriter.  
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Robbins (1996:356) mendefinisikan kelompok kerja sebagai suatu 

kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan mengambil 

keputusan agar bisa membantu tiap anggota berkinerja dalam bidang sesuai 

tanggung jawab masing-masing. Kelompok kerja tidak perlu atau tidak punya 

kesempatan untuk terlibat dalam kerja kolektif yang menuntut upaya gabungan. 

Jadi kinerja mereka  hanya sekedar jumlah kinerja yang disumbangkan oleh 

masing-masing indifidu kelompok. Tidak ada sinergi positif yang akan 

menciptakan tingkat kinerja yang lebih besar dari pada jumlah input masing-

masing individu. 

Di dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor 079/C/Kep/I/93 

tanggal 7 April 1993  dijelaskan bahwa Kelompok kerja guru (KKG) adalah salah 

satu wadah pembinaan profesional bagi para guru yang tergabung dalam 

organisasi gugus sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Gugus 

sekolah adalah sekelompok atau gabungan dari 3-8 sekolah dasar yang memiliki 

tujuan dan semangat maju bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui 

penerapan sistem pembinaan profesional. Sistem pembinaan profesional diberikan 

pada guru dengan penekanan pada bantuan pelayanan profesi berdasarkan 

kebutuhan guru-guru di lapangan melalui wadah pembinaan pembinaan 

profesional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional guru 

sekolah dasar dalam meningkatkan mutu proses dan hasil belajar dengan 

mendayagunakan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki sekolah, tenaga 

kependidikan dan masyarakat sekitar.  
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2.3.2 Struktur Organisasi KKG 

 KKG beranggotakan semua guru di dalam gugus yang bersangkutan. Secara 

operasional KKG dapat dibagi lebih lanjut  menjadi kelompok yang lebih kecil 

berdasarkan jenjang kelas, misalnya kelompok guru kelas I, kelompok guru kelas 

II, kelompok guru kelas III dan seterusnya. Untuk guru bidang studi di sekolah 

dasar ada juga KKG Agama, KKG guru olah raga, dan KKG guru bahasa Inggris. 

  Pembina dalam organisasi KKG terdiri dari pembina administratif (kepala 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan kecamatan) dan pembina teknis 

(Pengawas). Pembina administratif berperan memberi dukungan kebijaksanaan 

administratif dan memotivasi pelaksanaan program pada semua gugus di 

kecamatan yang bersangkutan. Pembina teknis bertugas merumuskan 

kebijaksanaan teknis serta pokok-pokok program peningkatan mutu pendidikan di 

sekolah dasar, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas profesional guru 

SD. Ketua gugus bersama dengan sekretaris dan bendahara menciptakan suatu 

iklim kerja dalam kebersamaan antara sesama kepala sekolah dasar. Ketua gugus 

memprakarsai pertemuan-pertemuan berkala antara sesama kepala sekolah dasar 

inti dan sekolah dasar imbas melalui kegiatan KKKS yang secara bersama-sama 

menjabarkan dan menyusun program kerja bantuan profesional guru. Ketua gugus 

perlu bekerjasama dengan tutor inti dan guru pemandu menyusun program kerja 

dan guru pemandu menyusun program kerja secara lebih teknis untuk pertemuan 

guru. Sekretaris membantu ketua gugus secara administratif yaitu menyiapkan 

program kerja gugus, jadwal, menghimpun permasalahan, mendokumentasikan 

dan menyebarluaskan  hasil pertemuan gugus sebagai pegangan guru serta 
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menyusun laporan hasil KKG kepada pembina kecamatan. Bendahara bertugas 

menghimpun dana, mengelola, membukukan, dan mempertanggungjawabkan 

kepada pengurus gugus.  

2.3.3 Kedudukan Organisasi KKG 

Di samping KKG masih ada pula wadah pembinaan profesi yang lain yang 

keberadaannya terkait erat dengan KKG yaitu KKKS (Kelompok Kerja Kepala 

Sekolah), KKPS (Kelompok Kerja Pengawas Sekolah), PKG (Pusat Kegiatan 

Guru), guru pemandu, dan tutor. KKKS adalah wadah pembinaan profesional bagi 

kepala sekolah dalam satu gugus yang tugas utamanya adalah memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi guru kelas dan membahas temuan ide-ide baru 

yang belum terpecahkan dalam KKG.  KKPS adalah wadah pembinaan 

profesional pengawas sekolah dalam lingkungan dinas pendidikan kecamatan atau 

kabupaten/kota. PKG adalah pusat pembinaan guru SD yang berada pada SD inti 

di lingkungan gugus sekolah yang dilengkapi dengan sumber belajar untuk 

melakukan inovasi dan mengatasi masalah yang ditemukan dalam kegiatan belajar 

mengajar. Pemandu mata pelajaran adalah guru /kepala sekolah dalam lingkungan 

gugus sekolah yang berfungsi sebagai nara sumber dalam mata pelajaran tertentu 

bagi guru-guru lain. Tutor adalah nara sumber yang menguasai semua mata 

pelajaran dengan berbagai metodenya dengan fungsinya antara lain memberi 

penataran pada guru-guru SD, membantu guru dalam hal didaktik metodik, 

membimbing guru bersama guru pemandu, serta membantu 

mengimplementasikan sistem pembinaan profesional dalam gugus serta 

implementasi kegiatan pembelajaran yang dinamis dan kreatif di wilayahnya.  
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 KKG/MGMP, KKKS, KKPS merupakan organisasi yang berada dalam 

suatu sistim pembinaan profesional dimana ketiganya saling berinteraksi dan 

saling memberikan masukan tentang berbagai permasalahan  yang terjadi dalam 

kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Agar pembinaan maksimal 

maka ketiga wadah pembinaan profesional  di atas perlu mendapat masukan pula 

dari stakeholder pendidikan yaitu komite sekolah dan dewan pendidikan selaku 

lembaga mandiri yang berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan 

dan pemerintah daerah (Dinas Pendidikan/Kanwil/Kandepag) selaku pembuat 

kebijakan serta sekolah sebagai pusat kegiatan pendidikan. Sedangkan untuk 

mengantisipasi tuntutan perkembangan jaman maka sistem pembinaan profesional 

perlu melibatkan asosiasi profesi dan forum masyarakat peduli pendidikan 

terutama dalam melayani tuntutan masyarakat akan peningkatan mutu pendidikan 

sekaligus sebagai nara sumber. Untuk peningkatan secara akademik dan 

pengembangannya perlu juga melibatkan PT/LPTK baik nasional maupun 

internasional, sedangkan yang berhubungan dengan teknis maka sistem 

pembinaan profesional guru juga perlu melibatkan P4TK dan LPMP yang 

merupakan kepanjangan tangan dari Direktorat Jendral PMPTK.  

2.3.4 Lingkup Kegiatan KKG 

Pelaksanaan KKG mengacu pada kalender akademik. Segala kegiatan KKG 

dikelola sedemikian rupa sehingga tidak terjadi penjadwalan ganda. Artinya 

kegiatan KKG diupayakan tidak bersama dengan kegiatan penting sekolah 

terutama yang berhubungan dengan kepentingan anak didik. Seyogyanya 

pertemuan KKG dilakukan seminggu sekali atau dua minggu sekali, sehingga 
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setiap guru kelas mengalami bantuan profesional 52 kali atau sekurang-kurangnya 

26 kali dalam setahun. 

Secara rinci  ruang lingkup kegiatan  KKG seperti yang dituliskan pada buku 

Petunjuk teknis KKG (1997) adalah sebagai berikut : (1) Permasalahan dalam 

kegiatan pembelajaran, misalnya ketika guru mengalami kesulitan saat menyusun 

program pembelajaran, ketidaksesuaian antara topik yang terdapat dalam 

kurikulum dengan buku yang dimiliki siswa, menggunakan metode mengajar 

yang tepat, melaksanakan penilaian, perkembangan ilmu pendidikan yang 

semakin maju; (2) Memecahkan permasalahan siswa yang mengalami kesulitan 

belajar; (3) Memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan tuntutan orang 

tua siswa; (4) Permasalahan pada waktu merumuskan tujuan pembelajaran; (5) 

Permasalahan yang menyangkut persiapan bahan mengajar; (6) Sarana penyaluran 

informasi baru yang aktual; (7) Penularan hasil penataran. 

KKG merupakan mekanisme pendukung guru untuk meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan ini 

menurut juga memberi kesempatan pada guru untuk : (1) Menerima pelatihan 

untuk melengkapi apa yang telah diterima dalam pelatihan-pelatihan yang pernah 

diikuti oleh guru; (2) Mencoba dan bereksperimen membuat alat peraga dan 

mencobakan alat tersebut di dalam KKG untuk kemudian bisa digunakan untuk 

pengembangan dalam pembelajaran di kelas; (3) Secara formal mendiskusikan 

masalah yang dihadapi di kelas dan menerima saran dari pemandu dan guru lain.  
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2.3.5 Pengembangan Profesionalisme Guru Berkelanjutan  

Di dalam Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan dan Rancangan Program (2008) maka salah satu program unggulan 

PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan) 2007 adalah 

program peningkatan profesionalisme guru berkelanjutan melalui pemberdayaan 

KKG/MGMP. Agar dapat berjalan dengan efektif maka kegiatan KKG perlu 

dikembangkan secara maksimal. Oleh karena itu PMPTK bekerjasama dengan pihak-

pihak lain yang terkait, antara lain dengan P4TK dan LPMP. P4TK (Program 

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan) memiliki 

tugas menyusun, memfasilitasi, melaksanakan, dan mengevaluasi peningkatan 

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu 

Pendidikan) bertugas melakukan pemetaan mutu, mengembangkan, mengelola sistem 

informasi, memfasilitasi, dan melakukan supervisi sumberdaya pendidikan. 

pendekatan dan kerjasama dengan PT/LPTK, pemerintah daerah/Dinas Pendidikan, 

asosiasi profesi, komite sekolah, dewan pendidikan, industri, atau bahkan patner 

internasional baik sebagai pengembang ilmu, pengamat, pelaksana, pemantau, 

penyandang dana, ataupun nara sumber, terutama dalam usaha memberdayakan 

KKG/MGMP secara maksimal karena KKG/MGMP merupakan ujung tombak 

pembinaan yang langsung terkait dengan kompetensi profesional guru dan mutu 

pendidikan di sekolah 

 

2.4  Kajian Penelitian yang Relevan  

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tentang kompetensi profesional 

guru dengan beragam variabel bebasnya. Penelitian yang dilakukan Broto Sedjati 
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pada tahun 2001 dengan judul Korelasi Jenjang Pendidikan, Penataran, dan 

Keikutsertaan dalam kegiatan KKG dengan kemampuan Profesional Guru SD Negeri 

di Kota Semarang  menyimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan 

antara keikut sertaan   guru dalam KKG dengan kemampuan profesional guru SD di 

Kota Semarang. Artinya, di samping  jenjang pendidikan dan keikutsertaan guru 

dalam penataran ternyata keikutsertaan guru dalam KKG mempunyai peranan 

penting dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional guru SD. 

 Komsini (2004) dengan penelitiannya yang berjudul Hubungan Fungsi   

Manajemen Gugus dan Motivasi Kerja Guru dengan Keefektifan Pelaksanaan 

KKG di Cabang Dinas Pendidikan Kec. Pedurungan Kota Semarang 

menyimpulkan bahwa ada korelasi positif antar variabel fungsi manajemen gugus 

dengan keefektifan pelaksanaan KKG di Cabang Dinas Pendidikan Kec. 

Pedurungan Kota Semarang. Artinya jika fungsi manajemen gugus di tingkatkan 

maka semakin meningkat pula keefektifan pelaksanaan KKG. 

Penelitian tentang supervisi juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya. Mardiyono (2001) dengan judul Supervisi Kunjungan Kelas dan Etos 

Kerja Guru Hubungannya dengan kualitas Pengajaran pada SMU Negeri 

kabupaten Demak menyimpulkan bahwa terdapat hubungan supervisi kunjungan 

kelas dan etos kerja guru dengan kualitas pengajaran. Semakin sering kegiatan 

supervisi akademik dilaksanakan secara profesional oleh kepala sekolah maka 

akan meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan oleh guru.  

Penelitian Puspowati (2003) dengan judul Hubungan Supervisi Kunjungan 

Kelas oleh Kepala Sekolah dan Kompetensi dengan Kinerja Guru SD Negeri di 
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Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang semakin menegaskan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara supervisi kunjungan kelas yang dilakukan kepala 

sekolah dengan kinerja guru di Kecamatan Semarang Barat. Supervisi kunjungan 

kelas dapat memacu guru untuk meningkatkan  pelaksanaan kerja, pencapaian  

kerja, hasil kerja ataupun  prestasi kerja. 

Penelitian Mardiyono dan Puspowati memberi gambaran bahwa supervisi  

yang dilakukan oleh kepala sekolah secara rutin akan memberi kontribusi positif 

bagi peningkatan kerja guru. Dalam konteks supervisi yang dilakukan kepala 

sekolah akan lebih mengena bila dilakukan supervisi dengan teknik kunjungan 

kelas sehingga kepala sekolah memiliki gambaran nyata tentang kebutuhan guru. 

Berdasarkan penelitian di atas penulis beranggapan bahwa penelitian yang 

mengambil topik pengaruh supervisi akademik dan partisipasi guru dalam KKG 

(Kelompok Kerja Guru) terhadap peningkatan kompetensi profesional guru jarang 

dilakukan peneliti lain sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan 

secara akademik. Terhadap penelitian-penelitian yang secara variabel berhubungan 

akan semakin membuktikan akurasi hasil-hasil penelitian sebelumnya 

 

2.5 Kerangka Berpikir 

2.5.1 Pengaruh Supervisi akademik oleh kepala sekolah terhadap 
kompetensi profesional guru 

Kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan seorang 

guru dalam melaksanakan tugas profesi keguruan dengan prasyarat berupa bekal 

pengetahuan yang dimilikinya. Kompetensi ini harus selalu dipupuk dan dibina 

mengingat kegiatan pembelajaran selalu mengalami perubahan dan perkembangan 
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seiring dengan perubahan jaman. Salah satu upaya pembinaan yang sangat efisien dan 

efektif bagi perkembangan kompetensi profesional guru adalah dengan melalui 

kegiatan supervisi akademik. Supervisi akademik adalah kegiatan berupa pemberian 

bantuan atau pembinaan bagi guru terutama yang menyangkut masalah pembelajaran, 

mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, ketrampilan 

melaksanakan hubungan pribadi, serta aktifitas siswa dalam pembelajaran. 

Timbulnya permasalahan tentang kompetensi profesional guru sekolah dasar 

yang rendah, salah satunya disebabkan oleh persepsi negatif guru tentang 

perencanaan, pelaksanaan, serta tindal lanjut supervisi akademik yang dilakukan oleh 

kepala sekolah. Persepsi negatif ini tentu saja akan mengganggu proses upaya 

peningkatan kompetensi guru yang dilakukan oleh kepala sekolah. Padahal dengan 

supervisi akademik guru akan terbantu terutama dalam menghadapi perkembangan 

pembelajaran. Perkembangan karakteristik mata pelajaran akan selalu diikuti oleh 

perubahan-perubahan dalam proses pembelajarannya. Dalam hal ini guru tentu sangat 

membutuhkan bantuan. Supervisi akademik juga membantu guru sehubungan dengan 

adanya pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum selalu menuntut 

perubahan pola mengajar guru dan tidak semua guru siap dengan perubahan tersebut. 

Untuk itu dibutuhkan bantuan profesional yang benar-benar bisa mengatasi 

permasalahan tersebut. Supervisi akademik  membantu guru dalam hal penggunaan 

pendekatan, strategi, dan teknik pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan 

bimbingan, pemilihan sumber dan media pembelajaran juga pemanfaatan teknologi 

informasi dalam pembelajaran.  

Supervisi akademik akan berhasil dengan baik jika guru yang menjadi 

sasaran dalam supervisi akademik memiliki kesadaran untuk berubah menuju 
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kearah perbaikan dan keterbukaan untuk bekerjasama dengan berbagai unsur 

terutama kepala sekolah selaku supervisor akademik (pembelajaran). Selain itu 

kepiawaian kepala sekolah sebagai supervisor juga sangat berpengaruh pada 

pembentukan  persepsi guru tentang supervisi 

Sejalan dengan kerangka berpikir di atas maka dapat diduga bahwa supervisi 

akademik berpengaruh positif terhadap peningkatan kompetensi profesional guru  

 

2.5.2 Pengaruh partisipasi guru dalam KKG (Kelompok Kerja Guru) 

terhadap kompetensi profesional guru 

Seorang guru harus memiliki kompetensi yang meyakinkan dalam segi 

pengetahuan, ketrampilan serta penguasaan kurikulum, pengembangan materi atau 

bahan pelajaran, metode mengajar, teknik evaluasi, serta teknolosi informasi.  

Kompetensi profesional ini perlu dikembangkan secara terprogram melalui suatu 

sistem pembinaan profesi yang dapat meningkatkan kualitas profesional guru agar 

selalu sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. KKG adalah salah satu wadah 

pembinaan profesional bagi para guru yang tergabung dalam organisasi gugus 

sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan (SK Dirjen Dikdasmen 079 

tahun 1993) 

Permasalahannya KKG kurang dimanfaatkan dan kurang mendapat 

perhatian serius dari guru sehingga secara tidak langsung berefek pada rendahnya 

kompetensi profesional guru. KKG (Kelompok Kerja Guru) merupakan salah satu 

sarana yang tepat bagi guru untuk membahas masalah, kendala dan kebutuhan 

baik pengetahuan baru maupun praktek pendekatan dalam kegiatan pembelajaran 
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yang belum dikuasai. Guru diberi kesempatan untuk saling bertukar informasi 

sehingga permasalahan yang dihadapi guru diupayakan untuk dicarikan solusinya. 

Dalam KKG juga ada guru pemandu dan tutor terlatih yang siap membantu guru 

dalam hal pengembangan dan penguasaan materi pembelajaran. Jika ternyata 

permasalahan yang dihadapi oleh guru belum juga terpecahkan maka KKG juga 

dibina oleh kepala sekolah dalam satu gugus yang tergabung dalam KKKS 

(Kelompok Kerja Kepala Sekolah) dan juga pengawas sekolah yang tergabung 

dalam wadah pembinaan KKPS (Kelompok Kerja Pengawas Sekolah).  

Sejalan dengan kerangka berpikir di atas maka dapat diduga bahwa 

partisipasi guru dalam KKG (Kelompok Kerja Guru) berpengaruh positif terhadap 

peningkatan kompetensi profesional guru.  

 

2.5.3 Pengaruh Supervisi akademik dan partisipasi guru dalam KKG 

(Kelompok Kerja Guru) terhadap kompetensi profesional guru 

Rendahnya kompetensi profesional guru sekolah dasar dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor, antara lain adanya persepsi yang negatif terhadap kegiatan 

supervisi akademik serta rendahnya partisipasi guru dalam KKG (Kelompok 

Kerja Guru Supervisi akademik dan KKG merupakan upaya penting dalam rangka 

membantu guru meningkatkan kompetensi profesional karena supervisi akademik 

dan KKG (Kelompok Kerja Guru) memiliki sasaran yang sama yaitu peningkatan 

kompetensi profesional guru. Supervisi akademik dan KKG (Kelompok Kerja 

Guru) merupakan ajang sharing guru yang seringkali mendapatkan kesulitan 

ketika melaksanakan pembelajaran dengan guru-guru lain ataupun guru dengan 
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kepala sekolah. Di sini akan muncul hubungan timbal balik yang sangat 

menguntungkan karena keduanya saling bertukar informasi. 

Supervisi akademik dan KKG (Kelompok Kerja Guru) merupakan upaya 

pembinaan yang efektif dan efisien karena sarana pendukungnya berada di sekitar 

guru. Guru tidak perlu menyediakan waktu yang lama serta biaya yang tinggi 

untuk mendapatkan pembinaan profesional. Disamping itu efektifitas juga 

disebabkan karena supervisi akademik dan KKG (Kelompok Kerja Guru) 

melibatkan orang-orang yang berkompeten dalam hal peningkatan kompetensi 

profesional guru.    

Sejalan dengan kerangka berpikir di atas maka dapat diduga bahwa 

supervisi akademik dan partisipasi guru dalam KKG (Kelompok Kerja Guru) 

berpengaruh positif terhadap kompetensi profesional guru. Dari pemaparan di atas 

dapat disusun kerangka berfikir sebagai berikut : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Keterkaitan antara Supervisi akademik, 
 partisipasi guru dalam KKG (Kelompok Kerja Guru)  

dan kompetensi profesional guru 
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2.6  Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan supervisi akademik oleh kepala 

sekolah terhadap kompetensi profesional guru 

2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan partisipasi guru dalam KKG 

(Kelompok Kerja Guru) terhadap kompetensi profesional guru  

3. Secara bersama-sama ada pengaruh yang positif dan signifikan supervisi 

akademik oleh kepala sekolah dan partisipasi guru dalam KKG (Kelompok 

Kerja Guru) terhadap kompetensi profesional guru 
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BAB III   

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian dan Desain Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2003:15) 

menjelaskan bahwa pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian yang data-

datanya  berbentuk angka. Senada dengan pernyataan ini Sriningsih (2000) juga 

berpendapat bahwa  pendekatan kuantitatif artinya analisisnya dilakukan terhadap 

data yang berbentuk angka. 

Pendekatan deskriptif juga dilakukan dalam penelitian. Digunakannya 

pendekatan ini karena kegiatannya berupa pengumpulan data dalam rangka 

menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang 

berjalan dari pokok suatu penelitian (Sevilla 1993:71).  

Penelitian ini adalah penelitian korelasional. Korelasional, karena peneliti 

ingin mengetahui tingkat hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam satu 

populasi. (Sevilla 1993:87). Penelitian korelasional juga memungkinkan untuk 

mengukur beberapa variabel yang saling berhubungan dan berpengaruh serta 

dapat dilakukan secara serentak dalam keadaan yang senyatanya. 

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui seberapa besar pengaruh supervisi 

akademik dalam persepsi guru dan partisipasi guru dalam KKG terhadap 

kompetensi profesional guru SD Negeri di Kecamatan Pekalongan Utara Kota 

Pekalongan. Dengan rancangan korelasional memungkinkan peneliti untuk 
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mengukur beberapa variabel yang saling berhubungan dan berpengaruh serta 

dapat dilakukan secara serentak dalam keadaan yang sebenarnya. 

Variabel yang dirancang dalam penelitian ini ada tiga yaitu terdiri dari dua 

variabel bebas atau independen (X1 dan X2) dan satu variabel terikat atau 

kriterium (Y). Variabel bebasnya adalah supervisi akademik (X1) dan Partisipasi 

guru dalam KKG ( X2), sedangkan variabel terikatnya adalah peningkatan 

kompetensi profesional guru SD Negeri (Y). Skema korelasi antar variabel 

digambarkan sebagai berikut:  

   

                                           R X1 Y 

    RX1,2Y 

    RX2 Y 

Gambar 3  Skema antar Variabel 

Keterangan: 

X1   = Supervisi Akademik   
X2   = Partisipasi Guru dalam KKG  
R X1 Y    = Hipotesis 1 
R X2 Y    = Hipotesis 2 
R X1,2 Y     = Hipotesis 3 
 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Penelitian ini menempatkan supervisi akademik dan partisipasi guru dalam 

KKG (Kelompok Kerja Guru) sebagai variabel bebas serta kompetensi profesional 

guru sebagai variabel terikat. Definisi operasional variabel-variabel di atas adalah 

sebagai berikut: 

 

X1 

Y 

X2 
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3.2.1 Supervisi Akademik  

Supervisi akademik yang dimaksud adalah bantuan yang diberikan kepada 

guru sehingga mereka terus-menerus mengembangkan kompetensinya untuk 

meningkatkan pencapaian tujuan pembelajaran..  Dalam penelitian ini akan 

diungkap tentang supervisi akademik oleh kepala sekolah  yang dapat 

mempengaruhi kompetensi profesional guru sekolah dasar dan diukur berdasarkan 

persepsi guru. Adapun sub variabelnya adalah sebagai berikut: (1) Merencanakan 

program supervisi akademik; (2) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru 

dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat; (3) 

Menindaklanjuti hasil supervisi akademik  

3.2.2  Partisipasi guru dalam KKG (Kelompok Kerja Guru)  

Definisi partisipasi guru dalam KKG yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah keikutsertaan guru pada salah satu wadah pembinaan profesional yang 

tergabung dalam organisasi gugus sekolah dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan.  

Sub variabel yang menunjukkan kegiatan partisipasi guru dalam KKG 

(Kelompok Kerja Guru) antara lain : (a) Keterlibatan guru dalam merencanakan 

kegiatan KKG; (b) Keterlibatan guru dalam pelaksanaan KKG; (c) Keterlibatan 

guru dalam melaksanakan pengawasan kegiatan  KKG; (d) Keterlibatan guru 

dalam melestarikan kegiatan KKG. Sub variabel tersebut diukur berdasarkan 

persepsi guru dan akan diungkap dengan menggunakan teknik angket.  

3.2.3 Kompetensi profesional guru.  

Kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan seorang 

guru dalam melaksanakan tugas profesi keguruan dengan prasyarat berupa bekal 
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pengetahuan yang dimilikinya. Sub variabel tentang kompetensi profesional guru 

ini mengacu pada Permendiknas nomor 16 tahun 1007 yang  meliputi : (a) 

Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu. (b) Penguasaan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar mata pelajaran yang diampu. (c) Pengembangan materi pembelajaran yang 

diampu secara kreatif. (d) Pemanfaatan keprofesionalan secara berkelanjutan 

dengan melakukan tindakan reflektif. (f) Pengembangan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mengembangkan diri 

 

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel  Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

(Sugiyono, 2003:57). Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru sekolah 

dasar negeri di kecamatan Pekalongan Utara kota Pekalongan sebanyak 215 guru  

negeri yang tersebar dalam 27 sekolah dasar negeri. Keadaan populasi dapat 

dilihat pada tabel berikut ini:  
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Tabel 4 
Keadaan populasi penelitian 

 

Sumber: UPTD Pendidikan Kecamatan Pekalongan Utara tahun 2008 

Berhubung jumlah populasi banyak, maka penelitian ini menggunakan 

sampel. Sampel menurut Suharsimi (1996:117) adalah sebagian populasi yang 

akan diteliti. Besarnya sampel ditetapkan dengan menggunakan tabel Krecjie 

(Sugiyono: 2003: 63). Berdasarkan tabel diketahui bahwa untuk populasi sebesar 

215 maka sampelnya 140. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini sebanyak 

140 orang. 

No Sekolah Jumlah guru 
1 SD Negeri Panjang Wetan 01 8 
2 SD Negeri Panjang Wetan 02 9 
3 SD Negeri Panjang Wetan 03 9 
4 SD Negeri Panjang Wetan 04 8 
5 SD Negeri Panjang Wetan 05  9 
6 SD Negeri Panjang Wetan 06 9 
7 SD Negeri Kandang Panjang 01 8 
8 SD Negeri Kandang Panjang 02 7 
9 SD Negeri Kandang Panjang 03 7 
10 SD Negeri Kandang Panjang 04 8 
11 SD Negeri Kandang Panjang 05 6 
12 SD Negeri Kandang Panjang 07 6 
13 SD Negeri Kandang Panjang 08 6 
14 SD Negeri Kandang Panjang 10 6 
15 SD Negeri Kandang Panjang 11 7 
16 SD Negeri Kraton  16 
17 SD Negeri Dukuh 7 
18 SD Negeri Bandengan 01 8 
19 SD Negeri Bandengan 02 8 
20 SD Negeri Pabean  8 
21 SD Negeri Krapyak Lor 01 8 
22 SD Negeri Krapyak Lor 02 7 
23 SD Negeri Krapyak Lor 04 8 
24 SD Negeri Krapyak Lor 05 8 
25 SD Negeri Krapyak Kidul 02 8 
26 SD Negeri Degayu 01 8 
27 SD Negeri Degayu 02 8 
 Total Guru  215 
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 Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik simple random 

sampling, yaitu pengambilan sampel tanpa melihat strata dan pengambilannya 

dilakukan secara acak/random. Random berarti tidak dipilih tetapi berdasarkan 

undian. Contoh : Di SD Negeri Panjang Wetan 02 Pekalongan jumlah gurunya 

adalah 9 orang, maka penetapan sampel dihitung dengan cara 9/215 x 140 =5,9 

dibulatkan menjadi 6.  Untuk menentukan 6 orang tersebut dengan cara diundi 

dari 9 orang yang ada. Dengan cara tersebut diharapkan sampel yang didapat 

benar-benar representatif  

Berikut adalah penyebaran jumlah populasi yang akan dijadikan sampel dalam 

penelitian: 

Tabel 5 
Penyebaran Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian 

 

No Sekolah Jumlah 
Populasi Jumlah Sampel 

1 SD Negeri Panjang Wetan 01 8 5 
2 SD Negeri Panjang Wetan 02 9 6 
3 SD Negeri Panjang Wetan 03 9 6 
4 SD Negeri Panjang Wetan 04 8 5 
5 SD Negeri Panjang Wetan 05  9 6 
6 SD Negeri Panjang Wetan 06 9 6 
7 SD Negeri Kandang Panjang 01 8 5 
8 SD Negeri Kandang Panjang 02 7 5 
9 SD Negeri Kandang Panjang 03 7 5 
10 SD Negeri Kandang Panjang 04 8 5 
11 SD Negeri Kandang Panjang 05 6 4 
12 SD Negeri Kandang Panjang 07 6 4 
13 SD Negeri Kandang Panjang 08 6 4 

No Sekolah Jumlah 
Populasi Jumlah Sampel 

14 SD Negeri Kandang Panjang 10 6 4 
15 SD Negeri Kandang Panjang 11 7 5 
16 SD Negeri Kraton  16 10 
17 SD Negeri Dukuh 7 5 
18 SD Negeri Bandengan 01 8 5 
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Sumber : UPTD Kecamatan Pekalongan Utara tahun 2008 
 
3.4    Instrumen Penelitian  

 Suharsimi (1998:121) berpendapat bahwa instrumen penelitian adalah alat 

bantu pada waktu peneliti menggunakan suatu metode pengumpulan data. 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan angket dan dokumentasi. Angket 

adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi 

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

Suharsimi 2002:128).  

 Jenis angket dalam penelitian ini adalah angket tertutup, terdiri dari 

pernyataan dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan dalam setiap 

butirnya. Responden tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan keadaan dan 

pendiriannya. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala dengan tipe 

Likert, karena yang akan diukur adalah sikap, pendapat, dan persepsi guru tentang 

fenomena yang terjadi di lingkungannya. (Sugiyono 2001:73) 

Sesuai dengan prinsip pembuatannya maka angket dalam penelitian ini 

disusun berdasarkan kisi-kisi variabel penelitian yaitu variabel pengaruh supervisi 

akademik, partisipasi guru dalam KKG (Kelompok Kerja Guru) dan peningkatan 

kemampuan profesional guru. Untuk mengetahui ruang lingkup variabel 

19 SD Negeri Bandengan 02 8 5 
20 SD Negeri Pabean  8 5 
21 SD Negeri Krapyak Lor 01 8 5 
22 SD Negeri Krapyak Lor 02 7 5 
23 SD Negeri Krapyak Lor 04 8 5 
24 SD Negeri Krapyak Lor 05 8 5 
25 SD Negeri Krapyak Kidul 02 8 5 
26 SD Negeri Degayu 01 8 5 
27 SD Negeri Degayu 02 8 5 
 Total Guru  215 140 
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penelitian dan indikator yang diukur dapat dilihat dari kisi-kisi pada tabel di 

bawah ini:  

Tabel 6 
Kisi-kisi Angket Variabel Peningkatan Kompetensi Profesional Guru SD  

 
No Sub variabel Indikator Nomor item 
1 Menguasai 

materi, struktur, 
konsep, dan pola 
pikir keilmuan 
yang mendukung 
mata pelajaran 
yang diampu 
(guru kelas)  
 

− Menjelaskan arti bahasa 
Indonesia  

− Menjelaskan proses pemerolehan 
bahasa  

− Menjelaskan kedudukan bahasa 
Indonesia 

− Menjelaskan fungsi bahasa 
Indonesia 

− Menjelaskan ragam bahasa 
Indonesia 

− Menjelaskan dasar bahasa 
Indonesia sebagai rujukan 
penggunaan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar 

− Menjelaskan kaidah bahasa 
Indonesia sebagai rujukan 
penggunaan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar 

− Menguasai ketrampilan 
menyimak bahasa Indonesia SD  

− Menguasai ketrampilan bicara 
bahasa Indonesia SD  

− Menguasai ketrampilan 
membaca  bahasa Indonesia SD  

− Menguasai ketrampilan menulis 
bahasa Indonesia SD 

− Menjelaskan teori sastra SD 
− Menjelaskan aliran sastra SD 
− Menjelaskan cara memberi 

penalaran karya sastra SD 
− Membuat karya sastra SD  
− Menguasai konsep aritmetika SD  
− Menguasai konsep aljabar SD 
− Menguasai konsep geometri SD 
− Menguasai konsep trigonometri 

SD 
− Menguasai konsep pengukuran  

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
8 
 
9 
10 
 
11 
12 
13 
14 
 
15 
16 
17 
18 
 
19 
 
20 
21 
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SD  
− Menguasai konsep statistika SD 
− Menguasai konsep logika 

matematika  SD 
− Menguasai penggunaan 

matematika dalam 
menyelesaikan masalah 

− Menerapkan matematika dalam 
memecahkan masalah 
matematika  

− Menerapkan matematika dalam 
memecahkan masalah sehari-hari 

− Menggunakan alat peraga 
matematika 

− Menggunakan alat ukur  
matematika SD 

− Menggunakan alat hitung 
matematika SD 

− Menggunakan komputer dalam 
memecahkam masalah 
matematika SD 

− Mengajarkan kegiatan observasi 
alam secara langsung 

− Mengajarkan kegiatan observasi 
alam secara tidak langsung 

− Memanfaatkan konsep IPA 
dalam kehidupan sehari-hari 

− Mengaitkan hukum IPA SD 
dalam kehidupan sehari-hari 

− Menjelaskan hubngan antar 
konsep mapel IPS SD 

− Menjelaskan pengetahuan mapel 
IPS SD 

− Melatih menemukan nilai-nilai 
IPS SD 

− Menunjukkan contoh 
ketrampilan IPS SD 

− Mengembangkan materi IPS SD 
− Mengembangkan konsep IPS SD  
− Menjelaskan cita-cita pokok 

masalah kebhinekaan masyarakat 
Indonesia 

− Memahami masalah 
kebhinekaan 

− Menjelaskan dinamika 

 
22 
 
 
23 
 
 
24 
 
25 
 
26 
 
27 
 
28 
 
 
29 
 
30 
 
31 
 
32 
 
33 
 
34 
 
35 
 
36 
 
37 
38 
39 
 
 
40 
41 
 
42 
 
43 
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kehidupan global  
− Menjelaskan prinsip pokok 

dinamika kehidupan global  
− Memahami materi 

perkembangan ilmu pengetahuan  
− Menguasai materi perkembangan 

teknologi  
− Menguasai materi perkembangan 

seni  
− Menguasai materi perkembangan 

kehidupan beragama  
− Menguasai materi perkembangan 

masyarakat 
− Mempelajari ketergantungan 

global  
− Mengembangkan materi IPS SD 
−  Mengembangkan konsep IPS 

SD 
− Menguasai materi PKn SD 
− Menanamkan sikap yang 

mendukung kegiatan 
pembelajaran PKn SD 

− Menanamkan nilai yang 
mendukung kegiatan 
pembelajaran PKn SD 

− Memahami perilaku yang 
mendukung pembelajaran PKn 
SD 

− Memahami konsep kepribadian 
nasional yang diajarkan di SD  

−  Memahami konsep demokrasi 
konstitusional yang diajarkan di 
SD  

−  Memahami konsep semangat 
kebangsaan yang diajarkan di SD  

−  Menanamkan konsep cinta 
tanah air 

− Menanamkan konsep bela 
negara  

− Memahami prinsip kepribadian 
nasional  

− Memahami prinsip demokrasi 
Indonesia 

− Memahami prinsip semangat 
kebangsaan 

44 
 
45 
 
46 
 
47 
 
48 
 
49 
50 
 
51 
52 
 
 
53 
 
 
54 
 
 
55 
 
56 
 
 
57 
 
58 
 
59 
60 
 
61 
 
62 
 
63 
 
64 
65 
 
66 
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− Memahami prinsip cinta tanah 
air 

− Memahami prinsip bela negara 
− Menanamkan konsep 

perlindungan HAM 
− Menanamkan konsep pemajuan 

HAM  
− Menanamkan konsep penegakan 

hukum 
− Memahami prinsip perlindungan 

HAM  
− Memahami prinsip pemajuan 

HAM 
− Memahami prinsip penegakan 

hukum  
− Memahami konsep 

kewarganegaraan yang 
demokratis 

− Memahami nilai 
kewarganegaraan yang 
demokratis 

− Memahami norma 
kewarganegaraan yang 
demokratis 

− Memahami moral  
kewarganegaraan yang 
demokratis 

67 
 
68 
 
69 
 
70 
 
71 
 
 
72 
 
 
73 
 
 
74 
 
 
75 

2 Menguasai 
standar 
kompetensi dan 
kompetensi dasar 
mata pelajaran 
yang diampu  
 

− Memahami standar 
kompetensi mata pelajaran yang 
diampu. 

− Memahami kompetensi dasar 
mata pelajaran yang diampu 

− Memahami tujuan 
pembelajaran yang diampu 

76 
 
77 
 
78 

3 Mengembangkan 
materi 
pembelajaran 
yang diampu 
secara kreatif  
 

− Memilih materi pembelajaran 
yang diampu sesuai dengan 
tingkat perkembangan peserta 
didik.  

− Mengorganisir materi 
pelajaran yang diampu secara 
kreatif sesuai dengan tingkat 
perkembangan peserta didik.  

79 
 
 
80 
 

4 Mengembangkan 
keprofesionalan 
secara 

− Melakukan refleksi  terhadap 
kinerja sendiri secara terus 
menerus  

81 
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berkelanjutan 
dengan 
melakukan 
tindakan reflektif  
 

− Memanfaatkan hasil refleksi 
dalam rangka peningkatan 
keprofesionalan  

− Melakukan penelitian 
tindakan kelas untuk peningkatan 
keprofesionalan 

− Mengikuti kemajuan jaman 
dengan belajar dari berbagai 
sumber 

82 
 
 
83 
 
 
84 

5 Memanfaatkan 
teknologi 
informasi dan 
komunikasi untuk 
mengembangkan 
diri 
 

− Memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi dalam 
berkomunikasi 

− Memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk 
pengembangan diri 

85 
 
 
86 

 
Tabel 7 

Kisi-kisi Angket Variabel Supervisi Akademik 
 
No Sub variabel Indikator Nomor item 
 Merencana 

kan supervisi 
akademik  

− Merencanakan tujuan supervisi 
akademik  

− Menggunakan pendekatan pribadi 
dalam kergiatan supervisi akademik 

− Menggunakan pendekatan pribadi 
dalam kergiatan supervisi akademik 

− Merencanakan  kawasan yang akan 
disupervisi  

− Menyusun jadwal pelaksanaan 
supervisi  

− Membuat rancangan operasional 
supervisi akademik 

− Menentukan langkah-langkah dalam 
rencana supervisi akademik 

− Merencanakan sumber daya 
pendukung dalam kegiatan supervisi 
akademik  

− Merencanakan dana dalam kegiatan 
supervisi akademik 

− Menentukan sasaran supervisi 
akademik 

 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 

 Melaksanakn 
supervisi 

− Melaksanakan supervisi akademik 
secara berkelanjutan  

11 
12 
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akademik  − Menempatkan pertumbuhan 
kompetensi guru  

− Terbuka dalam pelasanaan supervisi  
− Berusaha membantu permasalahan 

yang dihadapi guru dalam pembelajaran  
− Melibatkan guru dalam pelaksanaan 

supervisi  
− Menerapkan pendekatan supervisi 

dengan tepat  
− Menggunakan teknik-teknik 

supervisi dengan tepat  
− Memanfaatkan berbagai sumber  
− Memanfaatkan teknologi informasi  

13 
 

14 
 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
19 

 Menindak 
lajuti 
supervisi 
akademik  

− Menyusun kriteria keberhasilan  
− supervisi akademik  
− Mengembangkan instrumen supervisi 

akademik sesuai dengan kebutuhan  
− Melaksanakan evaluasi hasil supervisi  
− Menyusun program tindak lanjut 
− Menyusun prosedur monitor evaluasi 

supervisi  
 

20 
 
 

21 
 

22 
23 
24 

 
 

Tabel 8 
Kisi-kisi Angket Variabel Partisipasi Guru dalam KKG 

 
No  Sub variabel  Indikator Nomor 

item  
1 Merencanakan 

KKG  

 

− Terlibat dalam mengidentifikasi masalah 
dalam KKG  

− Terlibat dalam merumuskan tujuan KKG  
− Terlibat dalam pembuatan program 

semester  
− Terlibat dalam pembuatan program 

tahunan  
− Terlibat dalam pengelolaan dana KKG  
− Terlibat dalam menetapkan rancangan 

operasional  
− Terlibat dalam menetapkan sumber daya 

manusia  
− Terlibat dalam menetapkan sumber daya 

informasi  
− Terlibat dalam menetapkan sumber daya 

 
1 
 
2 
3 
 
4 
 
5 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
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peralatan  
− Terlibat dalam menyusun jadwal 

pelaksanaan KKG  
− Terlibat dalam merencanakan kegiatan 

memonitor dan mengevaluasi KKG  

 
10 
 

11 

2 Melaksanakan 

KKG  

− Melaksanakan KKG secara berkelanjutan  
− Menyampaikan kebutuhan dan 

permasalahan pembelajaran yang dialaminya  
− Membangkitkan semangat teman sejawat  
− Membangun kerjasama dengan guru  
− Berbagi tanggungjawab dengan 

kelompoknya  
− Menggunakan teknologi informasi 
− Menggunakan sumber pengetahuan untuk 

pengembangan KKG  

12 
 
 

13 
14 
15 
16 
 

17 
 

18 
 

3 Mengawasi 

KKG 

− Menentukan standar kriteria keberhasilan 
KKG  

− Menganalisis kegiatan KKG yang telah 
berjalan  

− Menilai keberhasilan KKG 

 
19 
 

20 
21 

4 Melestarikan 

KKG  

− Menganalisa kebutuhan KKG masa 
mendatang  

− Menentukan kegiatan tindak lanjut KKG  
− Mengembangkan program KKG yang 

sudah dilaksanakan  
− Meningkatkan komitmen terhadap 

kegiatan KKG  
− Selalu mencari informasi akurat untuk 

mengembangkan KKG 

 
22 
23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

Dokumentasi digunakan untuk mencari data tentang hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

legger, agenda, dan sebagainya. (Arikunto 2002:206). Dokumentasi dalam 

penelitian ini digunakan antara lain untuk mengetahui jumlah guru di sekolah 

dasar negeri dan jumlah sekolah negeri, kurikulum sekolah, hasil ujian kelas VI, 

pendidikan guru, dan hasil uji kompetensi.  
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 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

 Uji Validitas Instrumen 

Suharsimi (2002:144) menjelaskan bahwa validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkatan-tingkatan kevaliditasan atau kesahihan suatu 

instrumen.Validitas terdiri dari dua yaitu validitas internal dan validitas ksternal. 

Instrumen memiliki validitas internal bila kriteria yang ada dalam instrumen telah 

ada  secara rasional ( teoritis ) yang telah mencerminkan apa yang diukur.  

Instrumen mempunyai validitas eksternal bila kriteria di dalam instrumen disusun 

berdasarkan fakta empiris yang telah ada. 

 Penelitian ini menggunakan dua validitas, yaitu content validity atau 

disebut juga validitas isi dan empirical Validity atau validitas empiris. Validitas isi 

adalah isi pernyataan dalam instrumen sudah sesuai dengan variabelnya. Validitas 

empiris berusaha untuk mencoba instrumennya pada sasaran yang sama dengan 

sasaran penelitian.  Tujuannya ingin mengetahui kevalidan setiap butir dengan 

menggunakan teori-teori yang ada. Caranya instrumen diujicobakan pada 30 

orang guru diluar sampel, kemudian untuk mengetahui kevalidan dengan jalan 

mengkorelasikan skor yang diperoleh dari setiap butir instrumen  dengan skor 

total. Korelasi skor butir dengan skor total harus signifikan. Jika semua butir 

berkorelasi secara signifikan maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur tersebut  

valid. Berdasarkan hasil ujicoba pada 30 guru diperoleh lima item yang tidak valid 

yaitu dua item untuk variabel kompetensi profesional guru, dua item untuk 

variabel supervisi akademik dan satu item untuk variabel partisipasi guru dalam 
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KKG. Selanjutnya ke lima item tidak digunakan untuk mengambil data penelitian. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran dan terangkum pada tabel. 

Tabel 9 
Banyaknya Item Angket tidak valid 

No Variabel Banyaknya 
item 

Banyaknya 
item tidak 

valid 

Nomor item 
tidak valid 

1 Kompetensi profesional 
guru 

86 2 30 dan  31 

2 Supervisi akademik 26 2 9 dan 15 
3 Partisipasi guru dalam 

KKG 
26 1 14 

 Uji Reliabilitas Instrumen 

Sugiyono (2003:97) berpendapat bahwa Instrumen yang reliabel adalah 

instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan 

menghasilkan data yang sama. Instrumen dapat dikatakan mempunyai reliabel/ 

taraf kepercayaan yang tinggi jika instrumen itu dapat memberi hasil yang tetap. 

Uji ini hanya untuk item yang sudah teruji validitasnya, sehingga item yang tidak 

valid tidak diikutsertakan. Dalam penelitian ini digunakan uji reliabilitas ganjil 

genap karena sampelnya diambil dengan menggunakan teknik simple randol\m 

sampling. Rumus yang digunakan adalah  rumus Alpha Cronbach sebab datanya 

ordinal. Hasil uji reliabilitas diperoleh nilai r11 untuk variabel kompetensi 

profesional guru sebesar 0,982, untuk variabel supervisi akademik sebesar 0,941 

dan untuk variabel partisipasi guru dalam KKG sebesar 0,975. Karena ketiga 

koefisien reliabilitas melebihi rtabel
 = 0,361 dapat disimpulkan bahwa instrumen 

tersebut reliabel. 

 Teknik Analisis Data 
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 Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan teknik analisis  uji 

persyaratan dan uji hipotesis penelitian.  

3.6.1. Uji persyaratan  

1. Uji normalitas data. 

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam analisis regresi adalah model 

regresi berdistribusi normal. Analisis dilakukan dengan bantuan komputer 

program SPSS versi 14 for Windows 2000. Kenormalan model regresi dapat 

dilihat nilai Kolmogorov Smirnov dari masing-masing variabel. Dasar 

pengambilannya berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas > 0,05 maka data 

penelitian berdistribusi normal. Sedangkan untuk P-P plot apabila titik-titik berada 

dekat dengan garis diagonal maka model regresi berdistribusi normal. Apabila 

nilai asymp sig > 0,05 dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi 

normal. Lebih jelasnya hasil uji normalitas data dapat dilihat pada tab Tabel 10 

 

 

 

 

Tabel 10. Hasil Uji Normalitas Data 

Nilai signifikansi dari pengujian sebesar 0,052 > 0,05 yang berarti bahwa 

model regresi distribusi normal. 

Kenormalan data di atas juga didukung dari Plot of Regression 

Standardized Residual. Jika dalam grafiknya titik-titik mendekati garis diagonal, 

maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

140
,0000000

22,28163472
,157
,157

-,099
1,156
,052

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

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

Unstandardized
Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 

Gambar 2 P-P Plot Pengujian Normalitas model Regresi 

Terlihat dalam grafik di atas bahwa titik-titik mendekati garis diagonal 

yang berarti bahwa model regresi berdistribusi normal. 

2. Uji kesamaan Varians  

 Untuk menguji asumsi bahwa sampel berangkat dari kondisi yang sama, 

digunakan uji kesamaan varians. Untuk menguji kesamaan varians menggunakan 

bantuan SPSS versi 12.0. hasilnya dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini.  

Tabel 11. Hasil uji Kesamaan Varians Sampel 

 Test of Homogeneity of Variances 
 

  
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Supervisi akademik 23.853 1 138 .000
Partisipasi guru 
dalam KKG .171 1 138 .680

 
Berdasarkan table 11 Test of Homogeneity of Variances diperoleh nilai signifikan 

= 0,680, karena 0,680 > 0,05 maka dapat dipastikan bahwa varians sama 

signifikan.    
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Secara grafis dapat dilihat dari multivariate standardized Scatterplot. 

Dasar pengambilannya apabila sebaran nilai residual terstandar tidak membentuk 

pola tertentu namun tampak random dapat dikatakan bahwa model regresi bersifat 

homogen atau tidak mengandung heteroskedastisitas. Lebih jelasnya dapat dilihat 

dari grafik berikut. 
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Dependent Variable: Kompetensi profesional guru

Scatterplot

 

Gambar 5 
Uji Heteroskedastisitas 

Tampak dari grafik 5, titik-titik tersebar di sekitar nol pada sumbu vertikal 

dan tidak membentuk pola tertentu atau terlihat acak, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas atau bersifat 

homogen. 
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3. Uji Linieritas 

Uji linieritas dapat dilihat dari nilai signifikansi dari deviation of linierity. 

Hasil  uji linieritas untuk hubungan supervisi akademik dengan kompetensi 

profesional guru dapat dilihat pada output SPSS 14 for Windows 2000 pada tabel 15. 

Tabel 11. 
Hasil Uji Linieritas Hubungan Supervisi Akademik dengan Kompetensi 

Profesional Guru 
ANOVA Table

41439,232 41 1010,713 1,72 ,015
19032,958 1 19033,0 32,4 ,000

22406,275 40 560,157 ,954 ,556

57571,989 98 587,469

99011,221 139

(Combined)
Linearity
Deviation
from Linearity

Between
Groups

Within Groups

Total

Kompetensi
profesional
guru *
Supervisi
akademik

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

 
 

Terlihat dari hasil analisis diperoleh nilai Fhitung sebesar 0,954 dengan nilai 

signifikansi 0,556 > 0,05 yang berarti bahwa asumsi bahwa hubungan kedua 

variabel bersifat linier diterima. Untuk selanjutnya hasil uji kelinieran hubungan 

partisipasi guru dalam KKG dengan kompetensi professional guru dapat dilihat 

pada tabel 16. 

Tabel 12. 
Hasil Uji Linieritas Hubungan Partisipasi Guru dalam KKG dengan Kompetensi 

Profesional Guru 
ANOVA Table

48657,391 39 1247,63 2,478 ,000
22372,036 1 22372,0 44,430 ,000

26285,355 38 691,720 1,374 ,107

50353,831 100 503,538
99011,221 139

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Kompetensi
profesional
guru *
Partisipasi
guru

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.
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Terlihat dari hasil analisis diperoleh nilai Fhitung sebesar 1,374 dengan nilai 

signifikansi 0,107 > 0,05 yang berarti bahwa asumsi bahwa hubungan kedua 

variabel bersifat linier diterima. 

2. Uji Multikolinieritas 

Syarat berlakunya model regresi ganda adalah antar variabel bebasnya 

tidak memiliki hubungan sempurna atau tidak mengandung multikolinieritas.  

Pengujian multikolinieritas ini dapat dilihat dari nilai variance inflatio factor 

(VIF). Antara variabel bebas dikatakan multikolinieiritas apabila toleransinya < 

0,1 dan VIF > 10. Hasil pengujian multikolineiritas selengkapnya dapat dilihat 

pada tabel 17. 

Tabel 13. 
Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa

,853 1,172
,853 1,172

Supervisi akademik
Partisipasi guru

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kompetensi profesional gurua. 
 

Terlihat dari tabel 17, nilai toleransi dari masing-masing variabel bebas > 

0,1 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 

mengandung multikolinieritas. 

3.6.2. Uji Hipotesis penelitian  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

yang meliputi dua uji yaitu analisis  regresi tunggal dan analisis regresi ganda. 

Regresi tunggal digunakan untuk menguji hipotesis I yang menyatakan seberapa 
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besar tingkat pengaruh supervisi akademik terhadap kompetensi profesional guru, 

serta untuk menguji hipotesis II yang menyatakan seberapa besar tingkat pengaruh 

pertisipasi guru dalam KKG terhadap kompetensi profesional guru. Analisis 

regresi ganda digunakan untuk menguji hipotesis III yang menyatakan seberapa 

besar pengaruh supervisi akademik dan partisipasi guru dalam KKG terhadap 

kompetensi profesional guru 

1. Analisis regresi tunggal 

Analisis regresi tunggal ini dilakukan satu persatu antara variabel supervisi 

akademik terhadap kompetensi profesional guru dan variabel partisipasi guru 

dalam KKG terhadap kompetensi professional guru (KPG). Model regresi yang 

diprediksi yaitu: 

KPG = a1 + b1 (SA)  …………………………………(1) 

KPG = a2 + b2 (KG) ……………………………………(2) 

Kedua model regresi tersebut diuji kebermaknaannya menggunakan uji t. 

Apabila diperoleh p value < 0,05, yang berarti bahwa kedua model regresi 

tersebut signifikan. 

 

2. Analisis Regresi Ganda 

Pengujian secara simultan digunakan untuk menguji signifkansi korelasi 

ganda adalah analisis tentang hubungan antara dua variabel atau lebih variabel 

bebas (independent variable) dengan satu variabel terikat (dependent variable). 

Dalam penelitian ini, analisis korelasi untuk mengetahui hubungan antara 

supervisi akademik (SA)  dan partisipasi guru dalam KKG  (PG) dengan 
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kompetensi professional (KG). Analisis regresi ganda bertujuan untuk 

meramalkan nilai pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel 

terikat dengan menggunakan persamaan regresi sebagai berikut : 

KPG  =  b1SA  +  b2 PG  + a3  

  Keterangan : 

  KPG = nilai yang diprediksi yaitu kompetensi profesional guru 

  SA = supervisi akademik   

  PG = partisipasi guru dalam KKG 

  a3 = bilangan konstan 

  b1, b2 = bilangan koefisien prediktor  

Analisis korelasi ganda sekaligus regresi ganda dilakukan dengan bantuan 

komputer program SPSS versi 14 for Windows 2000. Dasar pengambilan 

keputusan berdasarkan angka probabilitas. Jika angka probabilitas hasil analisis ≤ 

0,05 maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis kerja (Hk) diterima.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Pengaruh Supervisi Akademik terhadap Kompetensi Profesional Guru 

Pengujian hipotesis I yang menyatakan ada pengaruh supervisi akademik 

terhadap kompetensi profesional guru SD se Kecamatan Pekalongan Utara dapat 

dilihat dari analisis regresi sederhana antara variabel bebas supervisi akademik 

(SA) dan variabel terikat kompetensi profesional guru (KPG). Hasil analisis 

menggunakan program SPSS 14 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 
Hasil Analisis Pengaruh Supervisi Akademik terhadap Kompetensi Profesional 

Guru SD se Kecamatan Pekalongan Utara 

Coefficientsa

258.843 15.316 16.900 .000
.927 .162 .438 5.731 .000

(Constant)
Supervisi akademik

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kompetensi profesional gurua. 
 

Nampak pada tabel 4.1, koefisien regresi 0,927 dan konstanta sebesar 

258.843, sehingga diperoleh model regresi: 

KPG = 0,927 SA + 258,843   ..............................................(1) 

Persamaan (1) tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan kualitas 

supervisi akademik oleh kepala sekolah menurut persepsi guru sebesar satu satuan 

akan diikuti dengan perubahan kompetensi professional guru sebesar 0,927, begitu 

juga sebaliknya. Secara umum nampak bahwa dengan berubahnya kualitas 

supervisi akademik menurut persepsi guru ke arah yang lebih baik, maka akan 

diikuti pula peningkatan kompetensi professional guru yang lebih baik pula, 



69 

 

begitu juga sebaliknya dengan adanya perubahan supervisi akademik ke arah 

negatif akan diikuti dengan menurunnya kompetensi professional guru. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada diagram pencar pada grafik berikut. 

KPG = 0.927SA + 258.843
R2 = 0.192
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Gambar 4.1 
Diagram Pencar Pengaruh Supervisi Akademik  (SA) terhadap Kompetensi 

Profesional Guru (KPG) 

Berdasarkan grafik tersebut nampak bahwa titik-titik tersebar pada sumbu 

X (supervisi akademik) pada daerah 57-110 dan pada sumbu Y (kompetensi 

profesional guru) dengan daerah 295-419, yang berarti bahwa kualitas supervisi 

akademik menurut persepsi guru dalam kategori baik dan sangat baik, demikian 

juga dengan kompetensi profesional guru berada dalam kategori baik dan sangat 

baik. Dalam grafik tersebut nampak pula bahwa model regresi memiliki koefsien 

arah (kemiringan) yang positif, yang berarti bahwa supervisi akademik 

berbanding lurus dengan kompetensi profesional guru. Dengan kata lain semakin 

baik supervisi akademik maka semakin baik pula kompetensi profesional guru, 

begitu pula sebaliknya. 
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Model regresi tersebut diuji kebermaknaannya menggunakan uji t seperti 

nampak pada tabel 4.1, nilai thitung sebesar 5,731 dengan nilai signifikansi 0,000 < 

0,05, sehingga hipotesis I diterima, yang berarti ada pengaruh positif yang 

signifikan supervisi akademik terhadap kompetensi profesional guru SD se 

Kecamatan Pekalongan Utara.  

Besarnya kontribusi supervisi akademik terhadap kompetensi profesional 

guru dapat dilihat dari nilai R square sebesar 0,192 artinya perubahan kompetensi 

profesional guru karena pengaruh perubahan supervisi akademik sebesar 19,2% 

(lihat tabel 4.2) 

Tabel 4.2 
Kontribusi Supervisi Akademik terhadap Kompetensi Profesional Guru 

Model Summary

.438a .192 .186 24.07390 32.841 1 138 .000
Model
1

R
R

Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate F Change df1 df2

Sig. F
Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Supervisi akademika. 
 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa kompetensi 

profesional guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Pekalongan Utara tergolong 

tinggi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3. 
Distribusi Frekuensi Kompetensi Profesional Guru 

No Interval Kriteria f % 
1 354-420 Sangat tinggi 46 33 
2 287-353 Tinggi 94 67 
3 219-286 Cukup 0 0 
4 152-218 Rendah 0 0 
5 84-151 Sangat rendah 0 0 

  Jumlah   140 100 
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Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa sebanyak 67% 

guru SD Negeri di Kecamatan Pekalongan Utara tergolong tinggi dan selebihnya 

33% dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

guru SD Negeri di Kecamatan Pekalongan Utara telah menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, 

menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, 

mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, 

mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri. Hal ini berbeda jauh dari laporan Bidang Ketenagaan Dinas 

Pendidikan Kota Pekalongan tahun 2006 yang menyatakan bahwa kompetensi 

profesional guru SD di Kecamatan Pekalongan Utara mencapai 42,05%. Adanya 

perbedaan ini menunjukkan bahwa kompetensi guru selama dua tahun ini 

mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini dimungkinkan karena 

adanya tuntutan dari guru itu sendiri untuk menunjukkan kompetensinya secara 

lebih maju. Ada indikasi bahwa guru mengalami peningkatan dalam memahami 

materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran 

Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn. Ada indikasi pula bahwa para 

guru SD negeri di Kecamatan Pekalongan Utara telah berupaya meningkatkan 

penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada masing-masing mata 

pelajaran yang diampu, mampu mengembangkan  materi secara lebih kreatif, 

mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif  serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
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mengembangkan diri. Kemampuan profesional ini ditunjang dari adanya 

pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Dari analisis ini juga 

diperoleh gambaran bahwa supervisi ini memberikan peranan terhadap perubahan 

kompetensi profesional guru sebesar 19,2%.  

Berdasarkan data juga diperoleh gambaran bahwa kualitas supervisi 

akademik oleh kepala sekolah menurut persepsi guru tergolong sangat baik. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4. 
Distribusi Frekuensi Supervisi Akademik 

 
No Interval Kriteria f % 

1 93-110 Sangat baik 86 61,43 
2 76-92 Baik 42 30,00 
3 58-75 Cukup 10 7,14 
4 41-57 Kurang baik 2 1,43 
5 22-40 Tidak baik 0 0,00 

  Jumlah   140 100 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa sebanyak 61,43% 

guru SD Negeri di Kecamatan Pekalongan Utara menyatakan bahwa pelaksanaan 

supervisi akademik tergolong sangat baik, selebihnya 30% guru menyatakan baik, 

7,14% menyatakan cukup dan hanya 1,43% yang menyatakan kurang baik. Dari 

data ini diperoleh gambaran bahwa supervisi akademik telah dilakukan dengan 

sangat baik dalam arti telah dilakukan identifikasi masalah dan kebutuhan, 

direncanakan, dilaksanakan dan ditindaklanjuti atas hasil supervisi. 

Hal ini mengindikasikan bahwa kepala sekolah telah mampu 

mengidentifikasi kebutuhan supervisi akademik. Kepala sekolah juga mampu 

merencanakan supervisi akademik secara sangat baik dalam arti mampu membuat 

perencanaan supervisi  dengan berpedoman pada landasan-landasan supervisi, 
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menyampaikan tujuan, menentukan bentuk pendekatan, menyampaikan kawasan 

yang akan disupervisi, menyusun jadwal pelaksanaan supervisi, membuat 

rancangan operasional, mengidentifikasi sumber daya, dan menyampaikan sasaran 

supervisi akademik. Dalam pelaksanaannya kepala sekolah mampu melaksanakan 

supervisi akademik secara berkelanjutan, menempatkan pertumbuhan kompetensi 

guru, terbuka dalam pelasanaan supervisi, berusaha membantu permasalahan yang 

dihadapi guru dalam pembelajaran, melibatkan guru dalam pelaksanaan supervisi, 

menerapkan pendekatan supervisi dengan tepat, menggunakan teknik-teknik 

supervisi dengan tepat, memanfaatkan berbagai sumber dan memanfaatkan 

teknologi informasi. Sebagai tindak lanjut dari supervisi, kepala sekolah juga 

mampu menyusun kriteria keberhasilan supervisi akademik, mengembangkan 

instrumen supervisi akademik sesuai dengan kebutuhan, melaksanakan evaluasi 

hasil supervisi, menyusun program tindak lanjut dan menyusun prosedur monitor 

evaluasi supervisi.  

Kualitas pelaksanaan supervisi ini yang mendorong secara langsung 

kepada guru untuk terus mengembangkan keprofesionalan guru dalam 

melaksanakan tugasnya. Seperti halnya pendapat Sahertian (2000: 17) 

menyatakan bahwa supervisi merupakan usaha mesti-muli, 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.seperti halnya dengan Bafadal (2003:47) 

yang menyatakan bahwa supervisi pendidikan merupakan aktifitas membantu 

guru meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya 
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dalam mengelola proses   belajar mengajar dan memiliki tujuan akhir agar guru 

semakin mampu mengelola proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Efektif 

tidaknya proses pembelajaran salah satunya dipengaruhi oleh kompetensi 

profesional guru dalam pembelajaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian oleh Mardiyono (2001) yang memberikan gambaran bahwa semakin 

sering kegiatan supervisi akademik dilaksanakan secara profesional oleh kepala 

sekolah maka akan meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan oleh guru. 

Penelitian serupa oleh Puspowati (2003) yang menyimpulkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara supervisi kunjungan kelas yang dilakukan kepala 

sekolah dengan kinerja guru di Kecamatan Semarang Barat. Supervisi kunjungan 

kelas dapat memacu guru untuk meningkatkan  pelaksanaan kerja, pencapaian  

kerja, hasil kerja ataupun  prestasi kerja, 

4.2 Pengaruh Partisipasi Guru dalam KKG terhadap Kompetensi 

Profesional Guru 

Pengujian hipotesis II yang menyatakan ada pengaruh partisipasi guru 

dalam KKG terhadap kompetensi profesional guru SD se Kecamatan Pekalongan 

Utara dapat dilihat dari analisis regresi sederhana antara variabel bebas partisipasi 

guru dalam KKG (PG) dan variabel terikat kompetensi profesional guru (KPG). 

Hasil analisis menggunakan program SPSS 14 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut. 
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Tabel 4.5 
Hasil Analisis Pengaruh Partisipasi Guru dalam KKG terhadap Kompetensi 

Profesional Guru SD se Kecamatan Pekalongan Utara 
Coefficientsa

293.543 8.476 34.631 .000

.558 .088 .475 6.347 .000 .475

(Constant)
Partisipasi guru
dalam KKG

Model
1

B
Std.
Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Partial

Correlations

Dependent Variable: Kompetensi profesional gurua. 
 

 
Nampak pada tabel 4.5, koefisien regresi 0,558 dan konstanta sebesar 

293.543, sehingga diperoleh model regresi: 

KPG = 0,558 PG + 293,543   ..............................................(2) 

Persamaan (1) tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan partisipasi 

guru dalam KKG sebesar satu satuan akan diikuti dengan perubahan kompetensi 

professional guru sebesar 0,558, begitu juga sebaliknya. Secara umum nampak 

bahwa dengan berubahnya partisipasi guru dalam KKG ke arah yang lebih baik, 

maka akan diikuti pula peningkatan kompetensi professional guru yang lebih baik 

pula, begitu juga sebaliknya dengan adanya perubahan partisipasi guru dalam 

KKG kea rah negatif akan diikuti dengan menurunnya kompetensi professional 

guru. Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram pencar pada grafik berikut. 
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R2 = 0.226

0
50

100

150
200
250
300

350
400
450

0 20 40 60 80 100 120 140
Partisipasi Guru dalam KKG (PG)

K
om

pe
te

ns
i P

ro
fe

si
on

al
 G

ur
u 

(K
PG

)

 

Gambar 4.2 
Diagram Pencar Pengaruh Partisipasi Guru dalam KKG (PG) terhadap 

Kompetensi Profesional Guru (KPG) 

Berdasarkan grafik tersebut nampak bahwa titik-titik tersebar pada sumbu 

X (partisipasi guru dalam KKG) pada daerah 37-125 dan pada sumbu Y 

(kompetensi profesional guru) dengan daerah 295-419, yang berarti bahwa 

partisipasi guru dalam KKG (PG) dalam kategori baik dan sangat baik. Dalam 

grafik tersebut nampak pula bahwa model regresi memiliki koefsien arah 

(kemiringan) yang positif, yang berarti bahwa partisipsi guru dalam KKG 

berbanding lurus dengan kompetensi profesional guru. Dengan kata lain semakin 

baik partisipasi guru dalam KKG maka semakin baik pula kompetensi profesional 

guru, begitu pula sebaliknya. 

Model regresi tersebut diuji kebermaknaannya menggunakan uji t seperti 

nampak pada tabel 4.1, nilai thitung sebesar 6,347 dengan nilai signifikansi 0,000 < 

0,05, sehingga hipotesis II diterima, yang berarti ada pengaruh positif yang 
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signifikan partisipasi guru dalam KKG terhadap kompetensi profesional guru SD 

se Kecamatan Pekalongan Utara.  

Besarnya kontribusi partisipasi guru dalam KKG terhadap kompetensi 

profesional guru dapat dilihat dari nilai R square sebesar 0,220 artinya perubahan 

kompetensi profesional guru karena pengaruh partisipasi guru dalam KKG sebesar 

22,0% (lihat tabel 4.6) 

Tabel 4.6 
Kontribusi Partisipasi Guru dalam KKG terhadap Kompetensi Profesional Guru 

Model Summary

.475a .226 .220 23.56600 40.284 1 138 .000
Model
1

R
R

Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

F
Change df1 df2

Sig. F
Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Partisipasi guru dalam KKGa. 
 

Partisipasi guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Pekalongan Utara 

dalam KKG tergolong tinggi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 
Distribusi Frekuensi Partisipasi Guru dalam KKG 

No Interval Kriteria f % 
1 106-125 Sangat baik 43 31 
2 86-105 Baik 53 38 
3 66-85 Cukup 24 17 
4 46-65 Kurang baik 14 10 
5 25-45 Tidak baik 6 4 

  Jumlah   140 100 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa sebanyak 38% 

guru SD Negeri di Kecamatan Pekalongan Utara telah berpartisipasi secara aktif 

dalam KKG bahkan 31% guru tingkat keaktifannya dalam kategori baik, namun 

demikian masih ada 17% dalam kategori cukup, 10% kurang baik dan 4% tidak 
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baik. Dari data ini menunjukkan bahwa masih banyak guru yang terlibat dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian KKG di Kecamatan 

Pekalongan Utara. 

Adanya peningkatan kompetensi profesional guru SD Negeri di 

Kecamatan Pekalongan Utara ini juga terkait erat dengan partisipasi guru dalam 

mengikuti Kelompok Kerja Guru (KKG). Tingginya aktivitas guru dalam 

mengikuti kegiatan KKG secara aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan pelestarian KKG, memberikan kontribusi yang nyata terhadap 

kompetensi profesional guru dalam melaksanakan pembelajaran. Bahkan 

kontribusi partisipasi guru dalam KKG ini terhadap kompetensi profesional guru 

mencapai 22,0% dan lebih besar daripada perananan supervisi akademik yang 

dilakukan oleh kepala sekolah.  Hal ini berarti bahwa KKG mampu mendorong 

guru untuk terus meningkatkan keprofesionalan guru. Hal ini disebabkan karena 

partisipasi guru dalam KKG akan bersentuhan langsung dengan kegiatan-kegiatan 

di kelompok kerja guru yang berkaitan erat dengan peningkatan kinerja guru.  

KKG merupakan salah satu wadah pembinaan profesional bagi para guru 

yang tergabung dalam organisasi gugus sekolah dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan. Gugus sekolah merupakan sekelompok atau gabungan dari 3-8 

sekolah dasar yang memiliki tujuan dan semangat maju bersama dalam 

meningkatkan mutu pendidikan melalui penerapan sistem pembinaan profesional. 

Sistem pembinaan profesional diberikan pada guru dengan penekanan pada 

bantuan pelayanan profesi berdasarkan kebutuhan guru-guru di lapangan melalui 

wadah pembinaan pembinaan profesional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 

kemampuan profesional guru sekolah dasar dalam meningkatkan mutu proses dan 

hasil belajar dengan mendayagunakan segala sumber daya dan potensi yang 
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dimiliki sekolah, tenaga kependidikan dan masyarakat sekitar. Keterlibatan guru 

dalam KKG akan mendapatkan informasi yang berguna bagi peningkatan kualitas 

pembelajaran karena kegiatan KKG tersebut banyak membahas masalah-masalah 

yang dialami guru dalam pembelajaran untuk dipecahkan secara bersama-sama 

sehingga meningkatkan semangat teman sejawat dalam rangka mengembangkan 

pembelajaran. Kegiatan-kegiatan inilah yang bersentuhan secara langsung dengan 

guru  dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian Broto Sedjati (2001) yang menyipulkan bahwa ada 

hubungan yang positif dan signifikan antara keikutsertaan   guru dalam KKG 

dengan kemampuan profesional guru SD di Kota Semarang.  

4.3 Pengaruh Supervisi Akademik dan Partisipasi Guru dalam KKG 

terhadap Kompetensi Profesional Guru 

Pengujian hipotesis yang menyatakan menyatakan ada pengaruh secara 

simultan supervisi akademik dan partisipasi guru dalam KKG terhadap 

kompetensi profesional guru SD Negeri di Kecamatan Pekalongan Utara dapat 

dilihat hasil analisis regresi ganda.  

Tabel 4.8 
Pengaruh Partisipasi Guru dalam KKG dan Supervisi Akademik terhadap 

Kompetensi Profesional Guru 
Coefficientsa

246.578 14.519 16.984 .000
.636 .163 .300 3.892 .000 .316

.423 .091 .360 4.666 .000 .370

(Constant)
Supervisi akademik
Partisipasi guru
dalam KKG

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Partial
Correlations

Dependent Variable: Kompetensi profesional gurua. 
 

Berdasarkan hasil analisis regresi ganda tersebut diperoleh model regresi 

ganda:  
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KPG = 0,636 SA + 0,423 PG + 0,246,578 ........................................(3) 

Berdasarkan model regresi ganda tersebut menunjukkan bahwa dengan 

meningkatnya satu satuan supervisi akademik akan diikuti dengan kenaikan 

kompetensi profesional guru sebesar 0,636 apabila partisipasi guru dikontrol, dan 

kompetensi profesional guru akan mengalami kenaikan 0,423 manakala terjadi 

kenaikan partipasi guru dalam KKG apabila supervisi akademik dikontrol. Secara 

umum dengan naiknya supervisi akademik dan partisipasi guru dalam KKG akan 

diikuti dengan kenaikan kompetensi profesional guru. 

Supervisi akademik
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Gambar 4.3 
Diagram Pencar Pengaruh Supervisi Akademik dan Partisipasi Guru dalam KKG 

(PG) terhadap Kompetensi Profesional Guru (KPG) 
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Nampak dari gambar 4.3, tersebut semakin tinggi supervisi akademik dan 

partisipasi guru dalam KKG diikuti pula dengan tingginya kompetensi profesional 

guru, begitu pula sebaliknya semakin menurunnya supervisi akademik dan 

partisipasi guru dalam KKG diikuti dengan rendahnya kompetensi profesional 

guru. 

Model regresi tersebut diuji kebermaknaannya menggunakan uji F.  

Kriteria pengujiannya apabila nilai p value < 0,05, dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak. Hasil uji simultan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.65 
Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Model Summary

.550a .303 .293 22.44369 29.780 2 137 .000
Model
1

R
R

Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate F Change df1 df2

Sig. F
Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Partisipasi guru dalam KKG, Supervisi akademika. 
 

Hasil uji F diperoleh F hitung = 29,780 dan nilai p value = 0,000. Karena 

nilai signifikansi < 0,05, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, 

yang berarti Ha yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan secara simultan 

supervisi akademik dan partisipasi guru dalam KKG terhadap kompetensi 

professional guru diterima. Berdasarkan nilai adjusted R square sebesar 0,303 

menunjukkan bahwa secara simultan 30,3% supervisi akademik dan partisipasi 

guru dalam KKG terhadap kompetensi profesional guru, selebihnya dari faktor 

lain di luar kedua variabel tersebut. Partisipasi aktif dalam kegiatan KKG 

merupakan usaha aktif dari dalam diri guru untuk memperoleh informasi seluas-

luas tentang pengembangan pembelajaran serta didukung dengan adanya supervisi 
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akademik dari kepala sekolah secara langsung mendorong guru untuk 

meningkatkan kompetensi profesionalnya dalam pembelajaran.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan 

bahwa: 

1. Semakin baik persepsi guru terhadap supervisi akademik akan diikuti dengan 

semakin tingginya kompetensi profesional guru SD Negeri di Kecamatan 

Pekalongan Utara. 

2. Semakin baik partisipasi guru dalam KKG (Kelompok Kerja Guru) akan 

diikuti dengan semakin tingginya kompetensi profesional guru SD Negeri di 

Kecamatan Pekalongan Utara. 

3. Semakin baik persepsi guru terhadap supervisi akademik dan partisipasi guru 

dalam KKG (Kelompok Kerja Guru) akan diikuti dengan semakin tingginya 

kompetensi profesional guru SD Negeri di Kecamatan Pekalongan Utara. 

5.2 Saran 

1. Bagi guru, perlu mengembangkan pola pikir positif tentang manfaat supervisi 

akademik sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru juga perlu 

berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan KKG sebagai wahana 

mengembangkan kompetensi profesionalnya. 

2. Bagi kepala sekolah, hendaknya dapat lebih dekat dengan guru dan 

memberikan informasi bahwa supervisi akademik yang dilakukan bukan 

semata-mata sebuah penilaian, namun lebih pada upaya diskusi bersama 
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dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan hal ini diharapkan 

akan tumbuh persepsi yang baik dari guru tentang kegiatan supervisi 

akademik. 

3. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh supervisi akademik dan partisipasi 

guru dalam KKG terhadap kompetensi profesional guru SD Negeri di 

Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Oleh karena itu masih sangat 

perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut agar guru dan kepala sekolah 

semakin profesional dalam melaksanakana tugasnya.  
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Uji Normalitas Data 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

140
,0000000

22,28163472
,157
,157

-,099
1,156

,052

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

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

Unstandardized
Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Uji Linieritas 

Kompetensi profesional guru  * Supervisi akademik 

 

Report

Kompetensi profesional guru

341,0000 2 12,72792
295,0000 1 .
333,0000 3 4,58258
334,0000 2 ,00000
311,0000 1 .
295,0000 1 .
319,5000 2 10,60660
336,5000 2 21,92031
327,0000 2 35,35534
348,0000 1 .
318,0000 3 4,58258
329,6000 5 21,13764
356,0000 1 .
328,6667 3 8,02081
324,5000 4 7,32575
323,0000 2 18,38478
346,5000 2 17,67767
413,0000 1 .
327,0000 2 36,76955
343,0000 4 12,00000
312,5000 2 14,84924
353,0000 1 .
336,8000 5 20,55967
319,5000 2 12,02082
340,5000 2 12,02082
350,0000 3 14,93318
347,5000 4 24,11777
357,2500 4 41,94739
349,5000 2 14,84924
354,4286 7 34,68841
347,2857 7 19,04131
352,5000 4 16,82260
336,7500 4 10,96586
348,2000 5 18,51216
375,5714 7 32,04610
358,6667 6 33,12200
348,4000 5 13,52036
359,5000 4 24,50170
367,4000 5 32,63127
353,2727 11 28,27398
354,0000 2 2,82843
370,2500 4 29,80352
345,8357 140 26,68915

Supervisi akademik
57,00
59,00
67,00
68,00
71,00
72,00
74,00
76,00
77,00
78,00
79,00
80,00
81,00
82,00
83,00
84,00
85,00
86,00
87,00
88,00
89,00
90,00
91,00
92,00
93,00
94,00
95,00
96,00
97,00
98,00
99,00
100,00
101,00
102,00
103,00
104,00
105,00
106,00
107,00
108,00
109,00
110,00
Total

Mean N Std. Deviation

 



90 

 

ANOVA Table

41439,232 41 1010,713 1,72 ,015
19032,958 1 19033,0 32,4 ,000
22406,275 40 560,157 ,954 ,556
57571,989 98 587,469
99011,221 139

(Combined)
Linearity
Deviation from Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Kompetensi
profesional
guru *
Supervisi
akademik

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

 

Measures of Association

,438 ,192 ,647 ,419
Kompetensi
profesional guru *
Supervisi akademik

R R Squared Eta Eta Squared
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Kompetensi profesional guru  * Partisipasi guru 

Report

Kompetensi profesional guru

300,6667 3 5,50757
306,5000 2 6,36396
310,0000 1 .
311,5000 2 ,70711
342,6667 3 61,15826
371,0000 1 .
315,0000 2 ,00000
319,0000 1 .
354,0000 4 42,33989
320,0000 1 .
339,4000 5 42,27647
318,0000 1 .
367,3333 3 43,18950
344,4000 5 27,06104
356,3333 3 49,08496
331,2500 4 1,50000
331,0000 3 1,73205
333,0000 1 .
331,0000 2 2,82843
332,4000 5 1,34164
321,0000 6 17,96664
332,0000 9 1,65831
351,5000 2 23,33452
344,0000 5 19,57039
346,7778 9 27,10986
340,0000 1 .
347,1250 8 2,47487
350,5000 2 ,70711
352,0000 3 ,00000
352,0000 3 ,00000
358,2500 4 10,50000
353,0000 2 ,00000
361,0000 2 9,89949
355,2000 5 ,44721
356,0000 3 ,00000
356,6667 6 25,27186
360,3333 3 ,57735
376,8333 6 19,83347
379,6667 3 20,10804
381,3333 6 23,25224
345,8357 140 26,68915

Partisipasi guru
37,00
40,00
44,00
56,00
59,00
61,00
62,00
63,00
64,00
65,00
66,00
67,00
68,00
73,00
74,00
75,00
82,00
92,00
94,00
95,00
96,00
97,00
98,00
99,00
100,00
101,00
102,00
103,00
104,00
110,00
112,00
113,00
114,00
115,00
116,00
118,00
119,00
120,00
124,00
125,00
Total

Mean N Std. Deviation
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ANOVA Table

48657,391 39 1247,63 2,478 ,000
22372,036 1 22372,0 44,430 ,000
26285,355 38 691,720 1,374 ,107
50353,831 100 503,538
99011,221 139

(Combined)
Linearity
Deviation from Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Kompetensi
profesional guru
* Partisipasi
guru

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

 

Measures of Association

,475 ,226 ,701 ,491
Kompetensi profesional
guru * Partisipasi guru

R R Squared Eta Eta Squared
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Regression 

 

Descriptive Statistics

345,8357 26,68915 140

93,8000 12,61733 140
93,7071 22,73415 140

Kompetensi
profesional guru
Supervisi akademik
Partisipasi guru

Mean Std. Deviation N

 

Correlations

1,000 ,438 ,475

,438 1,000 ,383
,475 ,383 1,000

. ,000 ,000

,000 . ,000
,000 ,000 .

140 140 140
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Model Summaryb

,550a ,303 ,293 22,44369 29,780 2 137 ,000
Model
1

R
R

Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Partisipasi guru, Supervisi akademika. 

Dependent Variable: Kompetensi profesional gurub. 
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ANOVAb

30001,718 2 15000,859 29,780 ,000a

69009,503 137 503,719
99011,221 139

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Partisipasi guru, Supervisi akademika. 

Dependent Variable: Kompetensi profesional gurub. 
 

Coefficientsa

246,58 14,519 16,984 ,000
,636 ,163 ,300 3,892 ,000 ,316 ,853 1,172
,423 ,091 ,360 4,666 ,000 ,370 ,853 1,172

(Constant)
Supervisi akademik
Partisipasi guru

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Partial

Correlatio
ns

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kompetensi profesional gurua.  
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Regression Standardized Residual
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Dependent Variable: Kompetensi profesional guru

Histogram
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Dependent Variable: Kompetensi profesional guru

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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Regression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: Kompetensi profesional guru

Scatterplot

 

 

 


