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ABSTRAK 
 

Anis, Muhammad Yunus. 2016. Pengaruh Supervisi Akademik dan Motivasi 

Kerja Guru terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar se-Dabin I Kecamatan 

Tegal Barat Kota Tegal. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I 

Drs. Sigit Yulianto, M.Pd., II. Drs. Yuli Witanto, M.Pd. 

Kata Kunci: Supervisi Akademik; Motivasi Kerja Guru; Kinerja Guru 

 Kinerja sangat penting dalam menentukan kualitas kerja seseorang, 

termasuk seorang guru. Kinerja guru tidak akan mencapai hasil maksimal tanpa 

adanya faktor yang mempengaruhi. Sedikitnya terdapat sepuluh faktor yang dapat 

meningkatkan kinerja guru, baik faktor internal maupun faktor eksternal. 

Kesepuluh faktor tersebut adalah dorongan untuk bekerja, tanggung jawab 

terhadap tugas, minat terhadap tugas, penghargaan atas tugas, peluang untuk 

berkembang, perhatian dari kepala sekolah, hubungan interpersonal dengan 

sesama guru, MGMP dan KKG, kelompok diskusi terbimbing, dan layanan 

perpustakaan. Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah faktor dorongan 

untuk bekerja, minat terhadap tugas, perhatian dari kepala sekolah, dan kelompok 

diskusi terbimbing yang berkaitan dengan motivasi kerja guru dan supervisi 

akademik. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh supervisi akademik 

dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru sekolah dasar se-Dabin I 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 108 guru sekolah dasar. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik probability sampling tipe simple 

random sampling. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan 

taraf kesalahan 5%, diperoleh sampel sebanyak 85 orang. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian survey. Pengujian hipotesis menggunakan uji 

analisis regresi linier sederhana, analisis regresi linier berganda, analisis korelasi 

ganda (R), analisis determinasi (R
2
), dan uji koefisien regresi secara bersama-

sama (Uji F). Uji prasyarat yaitu uji normalitas, uji liniearitas, uji 

multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Semua penghitungan diolah 

menggunakan program SPSS versi 21. 

Hasil penelitian yaitu: (1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

supervisi akademik terhadap kinerja guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat 

Kota Tegal; (2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja guru 

terhadap kinerja guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal; (3) 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara supervisi akademik dan motivasi kerja 

guru terhadap kinerja guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal; (4) 

Besarnya sumbangan pengaruh supervisi akademik terhadap kinerja guru adalah 

38,8%; (5) Besarnya sumbangan pengaruh motivasi kerja guru terhadap kinerja 

guru adalah 51,3%; (6) Besarnya sumbangan pengaruh supervisi akademik dan 

motivasi kerja guru terhadap kinerja guru adalah 57,8%. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

Pada bagian pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta gelombang globalisasi 

yang terjadi saat ini memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat, 

salah satunya adalah kondisi kehidupan di Indonesia yang semakin kompetitif dan 

mengglobal. Prasojo dan Sudiyono (2011:29) mengemukakan “... rendahnya mutu 

pendidikan juga disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi”. Dengan kondisi seperti ini, dibutuhkan sumber daya manusia yang 

berkualitas tinggi dan memiliki daya saing kuat untuk bisa bersaing dengan 

bangsa-bangsa lain. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi tinggi-

rendahnya kualitas masyarakat adalah pendidikan. Setiap individu yang 

memperoleh pendidikan diharapkan dapat mewujudkan cita-cita yang diinginkan 

dan meningkatkan kualitas hidupnya. 

Melaksanakan pendidikan merupakan suatu keharusan, karena dengan 

melaksanakan pendidikan manusia memiliki kemampuan dan kepribadian yang 
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terus berkembang, yang meliputi karakter, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

keterampilan. Melalui pendidikan salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang 

tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud, yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut sesuai dengan pengertian 

pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 Ayat 1 bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara. 

 

Guru sebagai komponen manusiawi dalam dunia pendidikan, memiliki 

peran penting dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial 

dalam bidang pembangunan. Selain itu guru dengan segala fungsi dan perannya 

adalah faktor kunci keberhasilan proses belajar mengajar, karena guru akan 

menjadi panutan yang ditiru dan dicontoh sekaligus menjadi sumber belajar 

(Yufiarti 1999:83). Oleh karena itu, guru merupakan faktor utama dalam dunia 

pendidikan, karena tanpa guru tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Untuk 

mencapai tujuan pendidikan, Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (PP No. 19 Tahun 2005), menetapkan delapan 

standar yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pendidikan, yang meliputi: (1) 

standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar 

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; 

(6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian 
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pendidikan. Dari kedelapan standar tersebut, standar kompetensi pendidik dan 

tenaga kependidikan merupakan standar yang berhubungan langsung dengan 

kualitas pendidikan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, 

maka mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga harus ditingkatkan. Hal 

ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab XI Pasal 40 Ayat 2 butir b yang mengamanahkan 

“Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban mempunyai komitmen secara 

profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan”.  

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, guru sebagai pendidik dan 

tenaga kependidikan mempunyai tanggung jawab sebagaimana tertuang di dalam 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 Ayat 2 “Pendidik 

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan 

proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan”. 

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

menegaskan bahwa “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Selain itu dalam Peraturan 

Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 1 dijelaskan  

“Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 

pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Oleh karena itu, guru merupakan faktor 

utama dalam menentukan keberhasilan suatu pendidikan yang harus berperan 
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serta secara aktif  sebagai tenaga profesianal dan menempatkan kedudukannya 

sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin berkembang. 

Dalam dunia pendidikan, tugas dan peran guru dari hari ke hari semakin 

berat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin pesat. Sebagai komponen utama dalam dunia pendidikan, guru dituntut 

untuk mampu mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

terus berkembang. Oleh karena itu, dibutuhkan sosok guru yang memiliki 

kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas 

profesionalnya. Dalam hal ini mutu dan kinerja guru harus ditingkatkan, karena 

tanpa upaya meningkatkan mutu dan kinerja guru, semangat untuk meningkatkan 

mutu pendidikan tidak akan mencapai harapan yang diinginkan. Kinerja guru 

merupakan keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar 

untuk mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi suatu sekolah. Tugas utama guru 

di sekolah tidak hanya mengajar, tetapi sebagai pendidik dan pembimbing dengan 

wujud bekerja secara sukarela dan semata-mata demi panggilan hati nurani.  

Kinerja sangat penting dalam menentukan kualitas kerja seseorang, 

termasuk seorang guru. LAN (1992) dalam Rusman (2014:50) mengemukakan 

“kinerja adalah performance atau unjuk kerja. Kinerja dapat pula diartikan 

prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja”. Kinerja guru juga 

dapat ditunjukkan dari seberapa besar kompetensi-kompetensi yang 

dipersyaratkan dipenuhi. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial 

(Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3). 
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Kinerja guru tidak akan mencapai hasil maksimal tanpa adanya faktor yang 

mempengaruhi. Sedikitnya terdapat sepuluh faktor yang dapat meningkatkan 

kinerja guru, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Kesepuluh faktor 

tersebut adalah: (1) dorongan untuk bekerja; (2) tanggung jawab terhadap tugas; 

(3) minat terhadap tugas; (4) penghargaan atas tugas; (5) peluang untuk 

berkembang; (6) perhatian dari kepala sekolah; (7) hubungan interpersonal dengan 

sesama guru; (8) MGMP dan KKG; (9) kelompok diskusi terbimbing; dan (10) 

layanan perpustakaan (Mulyasa 2010:227). 

Menjadi guru dengan kinerja baik, tidak lepas dari adanya motivasi atau 

dorongan, seperti yang dikemukakan Mulyasa (2006:120) “motivasi merupakan 

salah satu faktor yang turut menentukan keefektifan kerja”. Motivasi merupakan 

keinginan yang terdapat pada seseorang individu yang merangsangnya untuk 

melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan 

seseorang berperilaku (Usman 2008:245). Motivasi merupakan suatu dorongan 

yang berasal dari dalam maupun dari luar diri seseorang untuk melakukan 

serangkaian usaha guna memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang 

dikehendakinya. Sebagai suatu dorongan, motivasi akan memberikan suatu 

rangsangan kepada individu untuk memenuhi kebutuhan, sehingga tujuan yang 

telah dicita-citakan dapat tercapai. 

Motivasi kerja dapat diartikan sebagai keinginan atau kebutuhan yang 

melatarbelakangi seseorang sehingga ia terdorong untuk bekerja (Usman 

2008:245). Guru yang memiliki motivasi kerja tinggi akan mendorong dan terus 

mengembangkan dirinya untuk memperoleh kebutuhan dan mencapai tujuan yang 

diinginkan dalam bekerja, shingga dapat dikataka bahwa motivasi kerja pada guru 
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menjadikan guru lebih semangat dalam meningkatkan kemampuan dan 

ketrampilan sebagai bagian dari kompetensi profesionalisme guru yang mutlak 

dimiliki agar tugasnya sebagai pendidik dapat terlaksana dengan baik. 

Beberapa penelitian membuktikan terdapat pengaruh positif antara 

motivasi dengan kinerja guru. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Ondima, dkk (2014) dengan judul “Effects of Motivation on teacher’s 

performance in Kenyan Schools: A Survey of Nyamira District Secondary Schools 

in Nyamira Country”. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang 

positif antara motivasi dan kinerja guru. 

Pada dasarnya guru memiliki potensi untuk berkreasi dan meningkatkan 

kinerja, namun banyak faktor yang menghambat mereka dalam mengembangkan 

berbagai potensinya secara optimal. Oleh karena itu, guru perlu mendapatkan 

bimbingan yang kontinu dan berkesinambungan dengan program yang terarah dan 

sistematis untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Mulyasa (2006:154) 

“program pembinaan guru dan personil pendidikan tersebut lazim disebut 

supervisi pendidikan, sebagai suatu rangkaian dari kegiatan manajemen 

pendidikan”. Tanggung jawab supervisi pendidikan berada di tangan supervaiser, 

yang termasuk supervaiser adalah kepala sekolah, penilik sekolah, pengawas 

sekolah, dan supervaiser lainnya (Imron 2012:15). Mengingat yang hampir setiap 

hari bertemu dengan guru di sekolah adalah kepala sekolah dan bukan supervaiser 

yang lain, maka kepala sekolah yang paling banyak bertanggung jawab dalam 

supervisi pendidikan. 

Permendiknas RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi 

Pengawas Sekolah menegaskan bahwa pengawas haruslah menguasai berbagai 
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jenis kompetensi, antara lain adalah kompetensi supervisi manajerial dan 

akademik (Imron 2012:16). Supervisi merupakan bantuan dalam pengembangan 

situasi belajar-mengajar menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan. Dalam supervisi terdapat beberapa kegiatan pokok, yaitu pembinaan 

secara kontinu, pengembangan kemampuan profesional guru, perbaikan situasi 

belajar-mengajar, dengan sasaran akhir pencapaian tujuan pendidikan dan 

pertumbuhan peserta didik sehingga berdampak pada mutu pendidikan yang lebih 

baik. Sahertian (1990) dalam Mulyasa (2006:156) menjelaskan sebagai berikut: 

supervisi merupakan usaha mengawali, mengarahkan, mengkoordinasi 

dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah, 

baik secara individual maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan 

lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran sehingga 

dapat menstimulasi dan membimbing pertumbuhan tiap murid secara 

kontinu sehingga lebih cepat berpartisipasi dalam masyarakat 

demokrasi modern. 

 

Kegiatan supervisi dari kepala sekolah yang dapat meningkatkan mutu 

pendidikan adalah supervisi akademik. Sesuai dengan yang dikemukakan Prasojo 

dan Sudiyono (2011:83) “kompetensi supervisi akademik intinya adalah membina 

guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran”. Dengan meningkatnya 

mutu proses pembelajaran, mutu pendidikan juga akan meningkat. Dalam hal ini, 

supervisi berarti bagaimana memberikan kemudahan dan membantu guru 

mengembangkan potensinya secara optimal untuk mendapatkan hasil yang lebih 

baik. 

Beberapa penelitian membuktikan bahwa supervisi akademik berpengaruh 

positif terhadap kinerja guru. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Martiningsih (2008), dengan judul “Pengaruh Supervisi Akademik dan Pertisipasi 
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Guru dalam KKG Terhadap Kompetensi Profasianal Guru SD di Kecamatan 

Pekalongan Utara Kota Pekalongan”. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 

semakin tinggi supervisi akademik mengakibatkan semakin tinggi kompetensi 

profesional guru. 

Dukungan kepala sekolah dalam kegiatan supervisi akademik adalah 

menyediakan bimbingan profesional dan teknis pada guru untuk meningkatkan 

proses pembelajaran yang nantinya membantu siswa dalam mencapai kompetensi 

yang harus dikuasai dalam pembelajaran. Dalam Permendiknas Nomor 12 tahun 

2007 dijelaskan “supervisi akademik adalah bantuan yang diberikan kepada guru 

sehingga mereka terus-menerus mengembangkan kompetensinya untuk 

meningkatkan pencapaian tujuan pembelajaran”. Selanjutnya dalam 

Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala 

Sekolah/Madrasah ditegaskan “salah satu kompetesi yang harus dimiliki oleh 

kepala sekolah adalah melaksanakn supervisi”. Adapun subkompetensi yang 

harus dikuasai oleh kepala sekolah terkait supervisi sebagai berikut: (1) 

merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru; (2) melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan 

menggunakan pendekatan teknik yang tepat; (3) menindaklanjuti hasil supervisi 

terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru (Imron 2012:16). 

Berdasarkan informasi yang didapat melalui wawancara dengan pengawas 

Dabin I Kecamatan Tegal Barat pada bulan Februari 2016, SD di Dabin I 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal ada sepuluh (10) SD. Dari 10 SD tersebut, 

sebagian guru SD di Dabin I Kecamatan Tegal Barat memiliki kinerja yang 

kurang, hal ini dikarenakan motivasi kerja yang dimiliki oleh guru masih rendah, 
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selain itu pelaksanaan supervisi akademik dari kepala sekolah di SD Dabin I 

Kecamatan Tegal Barat belum optimal. Beberapa kepala sekolah jarang 

melaksanakan kunjungan kelas dan mengamati guru dalam mengajar. Supervisi 

akademik yang belum merata pelaksanaannya dan motivasi kerja tiap guru 

berbeda-beda yang menyebabkan kinerja guru bervariasai, ada yang sudah baik 

dan ada yang kurang. 

Upaya yang sudah dilakukan pemerintah Kota Tegal untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan salah satunya melalui berbagai program yang diperuntukkan 

bagi guru Sekolah Dasar (SD) baik guru mata pelajaran maupun guru kelas. 

Program pemerintah Kota Tegal untuk pembinaan dan pengembangan profesional 

guru antara lain: penataran dan pelatihan, kegiatan kelompok kerja guru (KKG) 

dan untuk meningkatkan kualifikasi standar guru sekolah dasar (SD) harus 

mempunyai ijazah setara Strata Satu (S1) dan akta IV. Namun dari hasil Uji 

Kompetensi Awal (UKA) dan Uji Kompetensi Guru (UKG) yang diselenggarakan 

oleh Kemendikbud 2012-2014, menunjukan hasil bahwa kompetensi guru di 

Indonesia masih dibawah rata-rata nasional. Nilai UKG menunjukkan guru di 

seluruh indonesia yang mendapat nilai diatas 60 berjumlah 219.349 dari 

1.611.251 atau 13,6%. Dilihat dari jenjang guru SD, guru yang mendapatkan nilai 

diatas 60 berjumlah 42.456 dari 798.836 dengan presentase 5,3%. Dari hasil 

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi guru di Indonesia sebagian 

besar masih rendah, karena yang mendapatkan nilai dibawah 60 lebih dari 50% 

dan hanya 192 guru dari 1.611.251 yang mendapatkan nilai 90-100 (Ranoptri 

2015). 
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Pengaruh supervisi akademik dan motivasi kerja guru terhadap kinerja 

guru telah dibuktikan oleh beberapa penelitian. Salah satunya adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Setyana, dkk (2013) mahasiswa Universitas Lampung 

(UNILA) dengan judul “Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah, 

Komunikasi Interpersonal Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Di 

Sekolah Bodhisattva Bandar Lampung”. Hasil 

penelitian  menunjukkan  bahwa:  (1) 

terdapat  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  supervisi akademik  kepala 

sekolah  terhadap  kinerja guru; (2) 

terdapat  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan 

komunikasi  interpersonal  terhadap  kinerja  guru; (3) terdapat pengaruh 

positif dan signifikan motivasi kerja terhadap kinerja guru; (4) terdapat 

pengeruh  positif  dan  signifikan  supervisi akademik kepala sekolah, komunikasi 

interpersonal, dan motivasi kerja terhadap kinerja guru. 

Berdasarkan penelitian tersebut menguatkan penulis untuk melakukan 

penelitian tentang pengaruh supervisi akademik dari kepala sekolah dan motivasi 

kerja guru terhadap kinerja guru. Beberapa uraian penelitian tersebut juga 

membuktikan bahwa supervisi akademik dan motivasi kerja mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja guru, sehingga penulis semakin termotivasi untuk melakukan 

penelitian tentang pengaruh supervisi akademik dan motivasi kerja guru terhadap 

kinerja guru.  
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Berdasarkan uraian tersebut, penulis berniat untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Supervisi Akademik dan Motivasi Kerja Guru terhadap 

Kinerja Guru Sekolah Dasar se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi beberapa masalah 

sebagai berikut: 

1) Kualitas pendidikan di tingkat sekolah dasar (SD) yang masih rendah. 

2) Kinerja guru sebagian masih kurang, terutama di tingkat SD. 

3) Kinerja guru SD di Dabin I Kecamatan Tegal Barat sebagian masih kurang. 

4) Motivasi kerja guru berbeda-beda dan belum digali secara mendalam. 

5) Supervisi akademik dari kepala sekolah bervariasi pelaksanaannya dan belum 

optimal. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian perlu adanya pembatasan masalah untuk menghindari 

kesalah pahaman maksud dan tujuan penelitian serta lebih efektif dan efisien. 

Oleh karena itu, penulis perlu membatasi masalah sebagai berikut: 

1) Supervisi akademik dalam penelitian ini dilakukan oleh kepala sekolah yang 

meliputi: (1) perencanaan supervisi akademik; (2) pelaksanaan supervisi 

akademik; (3) tindak lanjut supervisi akademik. 

2) Motivasi kerja guru meliputi: (1) tekun menghadapi tugas; (2) ulet 

menghadapi kesulitan; (3) menunjukkan minat terhadap bermacam-macam 
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masalah; (4) lebih senang bekerja mandiri; (5) cepat bosan pada tugas yang 

rutin; (6) dapat mempertahankan pendapatnya; (7) tidak mudah melepaskan 

hal yang diyakini; (8) senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

3) Kinerja guru meliputi: (1) merencanakan pembelajaran; (2) melaksanakan 

pembelajaran; (3) mengevaluasi pembelajaran. 

4) Populasi dalam penelitian adalah Sekolah Dasar se-Dabin I Kecamatan Tegal 

Barat Kota Tegal, yang berjumlah sepuluh Sekolah Dasar dan seratus delapan 

(108) guru. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1) Apakah terdapat pengaruh supervisi akademik terhadap kinerja guru SD se-

Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal? 

2) Apakah terdapat pengaruh motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SD se-

Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal? 

3) Apakah terdapat pengaruh supervisi akademik dan motivasi kerja guru 

terhadap kinerja guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal? 

4) Seberapa besar pengaruh supervisi akademik terhadap kinerja guru SD se-

Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal? 

5) Seberapa besar pengaruh motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SD se-

Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal? 

6) Seberapa besar pengaruh supervisi akademik dan motivasi kerja guru 

terhadap kinerja guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan harapan-harapan yang akan dicapai dalam 

penelitian dan menjadi patokan keberhasilannya. Tujuan penelitian ini terdiri atas 

tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum dan tujuan khusus dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

supervisi akademik dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SD se-Dabin I 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh supervisi akademik terhadap 

kinerja guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

2) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh motivasi kerja guru terhadap 

kinerja guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

3) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh supervivi akademik dan motivasi 

kerja secara bersama-sama terhadap kinerja guru SD se-Dabin I Kecamatan 

Tegal Barat Kota Tegal. 

4) Untuk mengetahui besaran pengaruh supervisi akademik terhadap kinerja 

guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 
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5) Untuk mengetahui besaran pengaruh motivasi kerja guru terhadap kinerja 

guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

6) Untuk mengetahui besaran pengaruh supervivi akademik dan motivasi kerja 

secara bersama-sama terhadap kinerja guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal 

Barat Kota Tegal. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik teoritis maupun praktis. 

Manfaat tersebut antara lain: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan informasi 

ilmu pengetahuan tentang manajemen pendidikan melalui kajian supervisi 

akademik dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru serta usaha-usaha yang 

dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru dalam dunia pendidikan. Selain 

itu, dapat menambah bahan kajian penelitian lainnya dalam bidang manajemen 

sekolah. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagi peneliti, untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan tentang 

manajemen pendidikan supaya dapat memberikan kinerja yang baik ketika 

telah menjadi tenaga pendidik/guru. 
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2) Bagi pendidik, diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja dan kinerjanya 

dengan baik. 

3) Bagi kepala sekolah, diharapkan dapat menjadi masukan dalam memberikan 

supervisi akademik untuk meningkatkan kinerja guru. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

Dalam kajian pustaka akan diuraikan tentang landasan teori, penelitian yang 

relevan, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian. Pada bagian landasan teori 

akan dikemukakan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. 

Pada bagian ini juga akan diuraikan mengenai kajian empiris yaitu kajian 

mengenai penelitian-penelitian sejenis dengan penelitian yang dilakukan. 

Selanjutnya dalam bab ini juga akan memaparkan kerangka berfikir dilakukannya 

penelitian ini. Selain itu juga akan diuraikan mengenai hipotesis dalam penelitian. 

Penjelasan lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut: 

 

2.1 Kajian Teori 

Dalam landasan teori akan diuraikan tentang supervisi akademik, motivasi 

kerja, dan kinerja guru. Uraian selengkapnya dijelaskan sebagai berikut: 

2.1.1 Supervisi Akademik 

Uraian tentang supervisi akademik meliputi: pengertian supervisi, tujuan 

supervisi, fungsi supervisi, prinsip supervisi, pengertian supervisi akademik, 

tujuan dan fungsi supervisi akademik, prinsip-prinsip supervisi akademik dan 

tahapan supervisi akademik. 
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2.1.1.1 Pengertian Supervisi 

Supervisi secara etimologi berasal dari kata “super” dan “visi” yang 

mengandung arti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas 

yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja 

bawahan (Mulyasa 2011:239). Sementara Imron (2012:8) menjelaskan “supervisi 

merupakan serangkaian bantuan yang berwujud layanan profesional yang 

diberikan orang yang lebih ahli (kepala sekolah, penilik sekolah, pengawas, dan 

ahli lainnya kepada guru”. Dalam Carter Good’s Dictionary of Education, 

dikemukakan bahwa supervisi sebagai segala usaha pejabat sekolah dalam 

memimpin guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya, untuk memperbaiki 

pengajaran, termasuk perkembangan jabatan-jabatan guru, menyeleksi, dan 

merevisi tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode mengajar serta evaluasi 

pengajaran (Sutomo 2011:108).  

Sutisna (1985) dalam Mulyasa (2011:240) mengemukakan bahwa 

supervisi sebagai bantuan dalam rangka pengembangan situasi belajar-mengajar 

yang lebih baik. Sedangkan Adam dan Dickey dalam Sutomo (2011:108) 

menjelaskan bahwa supervisi adalah program terencana untuk memperbaiki 

pengajaran. Tujuan utama dari program supervisi adalah untuk memperbaiki 

proses belajar dan mengajar. Program ini hanya akan berhasil jika supervisor 

memiliki keterampilan dan cara kerja yang tepat untuk bekerjasama dengan orang 

lain (guru dan tenaga kependidikan lainnya). 

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli, bisa ditarik kesimpulan 

bahwa di dalam supervisi mengandung proses pelayanan yang diberikan oleh 
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orang yang lebih ahli dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas 

guru melalui bantuan dan bimbingan yang diberikan secara kontinu, perbaikan 

situasi belajar-mengajar, pengembangan kemampuan profesional personel, dengan 

sasaran pembinaan ini berdampak pada peningkatan dan perbaikan, yang 

kemudian diterapkan dalam perilaku mengajar sehingga tercipta situasi belajar-

mengajar yang lebih baik. 

2.1.1.2 Tujuan Supervisi 

Secara operasional supervisi pendidikan bertujuan untuk memberikan 

bantuan kepada guru guna peningkatan kemampuan guru dalam rangka 

mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik yaitu mampu 

menumbuhkembangkan potensi para siswa, potensi intelektual, emosional, sosial, 

keagamaan maupun jasmaniah (Sutomo 2011:110). Sedangkan Mulyasa 

(2011:241) menjelaskan ”supervisi bertujuan mengembangkan iklim yang 

kondusif dan lebih baik dalam kegiatan belajar-mengajar, melalui pembinaan dan 

peningkatan profesi mengajar.  

Suhertian (1981) dalam Sutomo (2011:110) memaparkan tujuan supervisi 

adalah: (1) membantu guru melihat dengan jelas tujuan pendidikan; (2) membantu 

guru dalam membimbing pengalaman belajar murid; (3) membantu guru dalam 

menggunakan sumber pengalaman belajar; (4) membantu guru dalam 

menggunakan metode dan alat pelajaran modern; (5) membantu guru dalam 

memenuhi kebutuhan belajar murid; (6) membantu guru dalam menilai kemajuan 

murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri; (7) membantu guru dalam membina 

reaksi mental atau moral kerja guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan 
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jabatan mereka; (8) membantu guru di sekolah sehingga mereka merasa gembira 

dengan tugas yang diperoleh; (9) membantu guru agar lebih mudah mengadakan 

penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber daya 

masyarakat dan seterusnya; (10) membantu guru agar waktu dan tenaga guru 

tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolah. 

Kepala sekolah dituntut memiliki kompetensi yang baik sebagai pemimpin 

sekolah. Kemampuan kepala sekolah dalam melakukan supervisi merupakan salah 

satunya. Supervisi kepala sekolah yang dilaksanakan dengan efektif dan efisien 

dapat mengembangkan situasi belajar-mengajar yang kondusif dan lebih baik, 

selain itu pembinaan dan peningkatan profesi mengajar membantu guru dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan kinerja guru. 

2.1.1.3 Fungsi Supervisi 

Dengan banyaknya pengertian/definisi dari para ahli, dapat ditarik satu 

persamaan bahwa fungsi utama supervisi adalah “perbaikan dalam pengajaran”. 

Supervisi dilakukan atas dasar kerjasama, partisipasi, dan kolaborasi. Supervisi 

lebih mengutamakan peningkatan proses pembelajaran. 

Swearingen dalam Sutomo (2011:112) menyebutkan delapan fungsi 

supervisi yaitu: (1) mengkoordinir semua usaha sekolah; (2) melengkapi 

kepemimpinan kepala sekolah; (3) memperluas pengalaman guru-guru; (4) 

menstimulir usaha-usaha yang kreatif; (5) memberikan fasilitas dan penilaian 

yang terus-menerus; (6) menganalisa situasi belajar dan mengajar; (7) 

memberikan pengetahuan dan skill kepada setiap anggota staf; (8) 

mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan 

mengajar guru-guru. 
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Sementara Briggs (1938) dalam Imron (2012:12) menyatakan supervisi 

berfungsi untuk mengoordinasi, menstimulasi, dan mengarahkan pertumbuhan 

guru-guru; mengoordinasikan semua usaha sekola, melengkapi kepemimpinan 

sekolah, memperluas pengalaman guru-guru, menstimulasi usaha-usaha yang 

kreatif, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus, menganalisis situasi 

belajar mengajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan guru serta staf, 

mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan 

guru. 

Dari penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa fungsi supervisi 

adalah memperbaiki proses dan hasil belajar melalui serangkaian usaha supervisi 

terhadap guru-guru dalam wujud layanan profesional. Supervisi dilaksanakan atas 

dasar kerjasama, partisipasi, dan kolaborasi. 

2.1.1.4 Macam-macam Supervisi 

Supervisi kepala sekolah mencakup bidang yang luas, yaitu meliputi 

seluruh proses pendidikan. Menurut Prasojo dan Sudiyono (2011) ada 3 jenis 

supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah yaitu: 

1) Supervisi Pembelajaran. Program supervisi pembelajaran meliputi banyak 

hal, kepala sekolah sebagai supervaiser harus membantu guru untuk 

meningkatkan profesi mengajar. Supervisi pembelajaran adalah serangkaian 

bantuan kepada guru dalam bentuk layanan profesional yang dilakukan oleh 

kepala sekolah untuk meningkatkan proses dan hasil belajar (Imron 2011:8). 

2) Supervisi Akademik. Prasojo dan Sudiyono (2011:84) menjelaskan “supervisi 

akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru dalam 

mengembangkan kemampuanya mengelola proses pembelajaran untuk 



20 
 

 
 

mencapai tujuan pembelajaran”. Supervisi akademik tidak terlepas dari 

penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran. Dengan demikian, 

supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru dalam 

mengembangkan kemampuan profesioanalnya. 

3) Supervisi Klinis. Sullivan dan Glanz (2005) dalam Prasojo dan Sudiyono 

(2011:113) menjelaskan bahwa superviisi klinis adalah pembinaan 

performansi guru mengelola proses pembelajaran. Supervisi klinis berbeda 

dengan supervisi akademik, perbedaannya ialah supervisi akademik 

dilakukan dengan inisiatif awal dari supervaiser, sedangkan supervisi klinis 

dilakukan berdasarkan inisiatif awal dari guru. 

2.1.1.5 Prinsip Supervisi 

Sutomo (2011:113) menjelaskan bahwa agar supervisi dapat berjalan 

secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan prinsip-prinsip atau asas-asas 

sebagai berikut: (1) praktis, artinya supervisi dapat dikerjakan, sesuai dengan 

situasi dan kondisi yang ada; (2) fungsional, artinya supervisi dapat berfungsi 

sebagai sumber informasi bagi pengembangan manajemen pendidikan dan 

peningkatan proses belajar mengajar; (3) relevansi, artinya pelaksanaan supervisi 

seharusnya sesuai dan menunjang pelaksanaan yang berlaku; (4) ilmiah, artinya 

supervisi dapat dilaksanakan secara sistematis, objektif, menggunakan prosedur 

dan instrumen yang sahih dan terandalkan (valid dan reliabel), serta didasarkan 

pada pendekatan sistem; (5) demokrasi, bila supervisi sesuai dengan prinsip 

demokrasi maka proses yang ditempuh untuk pengambilan keputusan ialah 

musyawarah untuk mencapai mufakat; (6) kooperatif, prinsip kooperatif 

mengharuskan adanya semangat kerjasama antara supervisor dengan si-
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tersupervisi (guru); (7) konstruktif dan kreatif, supervisi yang didasarkan atas 

prinsip konstruktif dan kreatif  mendorong kepada bawahan yang dibimbing untuk 

memperbaiki kelemahan-kelemahan atau kekurangannya secara kreatif, berusaha 

meningkatkan prestasi kerjanya. 

Lebih lanjut Depdikbud (1986) menjelaskan prinsip-prinsip supervisi 

sebagai berikut: (1) dilakukan sesuai denga kebutuhan guru; (2) hubungan 

antarguru dengan supervaiser didasarkan atas kerabat kerja; (3) supervaiser 

ditunjang sifat keteladanan dan terbuka; (4) dilakukan secara terus menerus; (5) 

dilakukan melalui wadah yang ada; (6) diperlancar melalui peningkatan 

koordinasi dan singkronisasi horizontal dan vertikal baik di tingkat pusat maupun 

daerah (Imron 2012:12). 

Berdasarkan  pendapat-pendapat dari para ahli, dapat diketahui bahwa 

pada dasarnya prinsip supervisi ialah harus dilakukan secara ilmiah berdasarkan 

pada panduan-panduan yang telah dibuat, dilaksanakan dengan demokratis dan 

terus-menerus supaya masalah yang dialami guru dapat diketahui dengan baik 

agar penanganannya dapat dilakukan dengan tepat, serta harus kreatif serta 

konstruktif sehingga yang dibimbing dapat merasa terbantu dan dimudahkan 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

2.1.1.6 Pengertian Supervisi Akademik 

Prasojo dan Sudiyono (2011:84) menjelaskan “supervisi akademik 

merupakan serangkaian kegiatan membantu guru dalam mengembangkan 

kemampuanya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran”. Supervisi akademik tidak terlepas dari penilaian kinerja guru 

dalam mengelola pembelajaran. Sedangkan menurut Mulyasa (2011:249) 
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supervisi akademik adalah bantuan profesional kepada guru, melalui siklus 

perencanaan yang sistematis, pengamatan yang cermat, dan umpan balik yang 

objektif dan segera. Dengan cara itu guru dapat menggunakan balikan tersebut 

untuk memperhatikan kinerjanya.  

Jasmani dan Mustofa (2013:35) menjelaskan bahwa supervisi akademik 

dilakukan atas dasar kerja sama, partisipasi, dan kolaborasi, tidak berdasarkan atas 

paksaan dan kepatuhan. Dengan demikian, diharapkan muncul kesadaran serta 

inisiatif dan imajinasi dari pihak guru. Dalam hal ini, supervisi berarti bagaimana 

memberikan kemudahan dan membantu guru mengembankan potensinya secara 

optimal. Lebih lanjut Prasojo dan Sudiyono (2011:83) menjelasksn bahwa: 

kompetensi supervisi akademik intinya adalah membina guru dalam 

meningkatkan mutu proses pembelajaran. Oleh sebab itu, sasaran 

supervisi akademik adalah guru dalam proses pembelajaran, yang 

terdiri dari materi pokok dalam proses pembelajaran, penyusunan 

silabus dan RPP, pemilihan strategi/metode/teknik pembelajaran, 

penggunaan media dan teknologi informassi dalam pembelajaran, 

menilai proses dan hasil pembelajaran serta penelitian tindakan kelas. 

 

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik 

merupakan serangkaian bantuan profesional kepada guru dalam mengembangkan 

kemampuan mengelola proses pembelajaran, melalui siklus perencanaan yang 

sistematis, pengamatan yang cermat, dan umpan balik yang obyektif. Sehingga 

berdampak pada kemampuan profesionali guru dan kualitas pembelajaran. 

2.1.1.7 Tujuan dan Fungsi Supervisi Akademik 

Mulyasa (2011:249) menjelaskan tujuan supervisi akademik adalah untuk 

meningkatkan kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran melalui pembelajaran yang baik. Selanjutnya dalam Permendiknas 

Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah 
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dinyatakn bahwa salah satu kompetesi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah 

adalah melaksanakn supervisi. Adapun subkompetensi yang harus dikuasai oleh 

kepala sekolah terkait supervisi sebagai berikut: (1) merencanakan program 

supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru; (2) 

melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan 

pendekatan teknik yang tepat; (3) menindaklanjuti hasil supervisi terhadap guru 

dalam rangka peningkatan profesionalisme guru (Imron 2012:16). 

Prasojo dan Sudiyono (2011:86) mengemukakan tiga tujuan supervisi 

akademik, yaitu: (1) membantu guru mengembangkan kompetensinya; (2) 

mengembangkan kurikulum; (3) mengembangkan kelompok kerja guru, dan 

membimbing penelitian tindakan kelas (PTK). Lebih lanjut Prasojo dan Sudiyono 

menjelaskan bahwa supervisi akademik merupakan salah satu fungsi mendasar 

(essential function) dalam keseluruhan program sekolah. Hasil sapervisi akademik 

berfungsi sebagai sumber informasi bagi pengembangan profesionalisme guru. 

Dukungan kepala sekolah dalam kegiatan supervisi akademik adalah 

menyediakan bimbingan profesional dan teknis pada guru untuk meningkatkan 

proses pembelajaran yang nantinya membantu siswa dalam mencapai kompetensi 

yang harus dikuasai dalam pembelajaran. 

2.1.1.8 Prinsip-prinsip Supervisi Akademik 

Agar supervisi akademik dapat dilaksanakan dengan baik, perlu 

dipedomani prinsip-prinsi supervisi akademik. Prasojo dan Sudiyono (2011:87) 

menguraikan prisip-prinsip supervisi akademik sebagai berikut: (1) praktis, 

artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi sekolah; (2) sistematis, artinya 
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dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi yang matang dan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran; (3) objektif, artinya masukan sesuai aspek-aspek 

instrumen; (4) realistis, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya; (5) antisipatif, 

artinya mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjad; (6) 

konstruktif, artinya mengembangkan kreatifitas dan inovasi guru dalam 

mengembangkan proses pembelajaran; (7) kooperatif, artinya ada kerja sama yang 

baik antara supervisior dan guru dalam mengembangkan pembelajaran; (8) 

kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asah, asih, dan asuh, dalam 

mengembangkan pembelajaran; (9) demokratis, artinya supervisor tidak boleh 

mendominasi pelaksanaan supervisi akademik; (10) aktif, artinya guru dan 

supervisor harus aktif  berpartisipasi; (11) humanis, artinya mampu menciptakan 

hubungan kemanusiaan yang hamonis, terbuka, jujur, ajeg, sabar, antusias, dan 

penuh humor; (12) berkesinambungan, artinya supervisi akademik dilakukan 

secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah/madrasah; (13) terpadu, 

artinya menyatu dengan program pendidikan; dan (14) komprehensif, artinya 

memenuhi ketiga tujuan supervisi akademik sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya. 

Berdasarkan uraian tersebut, supervisi akademik tidak bisa dilaksanakan 

begitu saja tanpa mengikuti pedoman yang telah dibuat. Dalam melaksanakan 

supervisi akademik, perlu memperhatikan pedoman sesuai yamg diuraikan supaya 

supervisi akademik dapat berjalan dengan baik dan maksimal. 

2.1.1.9 Tahapan Supervisi Akademik 

Mulyasa (2011:250) menjelaskan terdapat tiga tahap dalam melakukan 

supervisi akademik, yaitu: 
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1) Tahap pertemuan awal. Langkah yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah: 

(a) Kepala sekolah menciptakan suasana yang akrab dengan guru, sehingga 

terjadi sana kolegial. Dengan kondisi itu diharapkan guru dapat mengutarakan 

pendapatnya secara terbuka; (b) Kepala sekolah dengan guru membahas 

rencana pembelajaran yang dibuat guru untuk menyepakati aspek mana yang 

menjadi fokus perhatian supervisi, serta menyempurnakan rencana 

pembelajaran tersebut; (c) Kepala sekolah bersama guru menyusun instrumen 

observasi yang akan digunakan, atau memakai instrumen yang telah ada, 

termasuk bagaimana cara menggunakan dan menyimpulkannya. 

2) Tahap observasi kelas. Pada tahap ini guru mengajar di kelas, di laboratorium 

atau lapangan, dengan menerapkan keterampilan yang disepakati bersama. 

Kepala sekolah melakukan observasi menggunakan instrumen yang telah 

disepakati. 

3) Tahap pertemuan umpan balik. Pada tahap ini observasi didiskusikan secara 

terbuka antara kpala sekolah dengan guru.  

Pada prinsipnya setiap guru harus disupervisi secara periodik dalam 

melaksanakan pembelajaran. Jika jumlah guru cukup banyak, kepala sekolah 

dapat meminta bantuan wakil kepala sekolah atau guru senior untuk membantu 

melaksanakan supervisi. Dengan demikian, jika bidang studi guru terlalu jauh, 

dan kepala sekolah merasa sulit memahami, kepala sekolah dapat meminta 

bantuan guru senior yang memiliki latar belakang bidang studi yang sama dengan 

guru yang ingin disupervisi (Mulyasa 2011:252). 

2.1.2 Motivasi Kerja Guru 

Uraian tentang motivasi kerja guru meliputi: pengertian motivasi, motivasi 

kerja, ciri-ciri motivasi, faktor pembentuk motivasi kerja dan model pendekatan 

motivasi dalam organisasi. 
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2.1.2.1 Pengertian Motivasi 

Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai daya 

penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktifitas-aktifitas 

tertentu demi mencapai suatu tujuan (Sardiman 2011:73). Motivasi merupakan 

bagian penting dalam setiap kegiatan, tanpa motivasi tidak ada kegiatan yang 

nyata karena motivasi ibarat motor pendorong bagi seseorang untuk mencapai 

tujuan. Motivasi tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat 

diinterpretasikan dari tingkah laku seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. 

Selain itu motivasi merupakan suatu kekuatan dari dalam diri yang dipengaruhi 

oleh banyak faktor, seperti pengalaman, tingkat inteligensi, kemampuan fisik, 

keadaan lingkngan, cita-cita, dll. 

Callanhan dan Clark (1998) dalam Mulyasa (2006:120) mengemukakan 

“motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya 

tingkah laku ke arah tujuan tertentu”. Sementara Maslow (1970) dalam Mulyasa 

(2006:120) “motivasi adalah tenaga pendorong dari dalam yang menyebabkan 

manusia berbuat sesuatu atau berusaha untuk memenuhi kebutuhannya”. 

Nawawi (2000) dalam Kurniadin dan Machali (2014:333) “motivasi 

(motivation) berakar dari motif (motive) yang berarti dorongan sebab atau alasan 

seseorang melakukan sesuatu, biasanya motif itu diwujudkan dalam berbagai 

tingkah laku seseorang”. Motivasi merupakan daya dorong bagi seseorang untuk 

memberikan kontribusi yang sebesar mungkin demi keberhasilan organisasi 

mencapai tujuan, dengan pengertian tercapainya tujuan organisasi berarti tercapai 

pula tujuan pribadi para anggota organisasi yang bersangkutan. 
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Ilyas (2003) dalam Kurniadin dan Machali (2014:333), “motivasi 

merupakan suatu kondisi kejiwaan dan mental seseorang berupa aneka keinginan, 

harapan, dorongan, dan kebutuhan yang membuat seseoarng melakukan sesuatu 

untuk mengurangi kesenjangan yang dirasakannya”. Sedangkan Usman 

(2008:245) menerangkan bahwa motivasi merupakan keinginan yang terdapat 

pada seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan 

atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang berperilaku. 

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, dapat disimpulkan pengertian 

motivasi adalah suatu keinginan yang mendorongan seseorang untuk berbuat 

sesuatu, dorongan ini  bisa berasal dari dalam diri seseorang maupun dari luar 

yang merangsang untuk melakukan serangkaian usaha demi mencapai tujuan dan 

memenuhi kebutuhan. 

2.1.2.2 Motivasi Kerja 

Keberhasilan seseorang atau kelompok organisasi dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, bisa dari dalam maupun lingkungan. Dari berbagai faktor yang 

mempengaruhi, motivasi merupakan faktor yang cukup dominan dan dapat 

menggerakkan faktor-faktpr lain ke arah efektivitas kerja. Maka dari itu, untuk 

meningkatkan kinerja guru, seorang pemimpin dalam hal ini kepala sekolah harus 

mengupayakan untuk membangkitkan motivasi kerja guru yang berada dibawah 

naungannya. 

Usman (2008:245) menyatakan bahwa motivasi kerja dapat diartikan 

sebagai keinginan atau kebutuhan yang melatarbelakangi seseorang sehingga ia 

terdorong untuk bekerja. Sementara Kurniadin dan Machali (2014:336) 

menyatakan “motivasi dapat memacu seseorang bekerja keras sehingga dapat 
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mencapai tujuan mereka. Motivasi dapat meningkatkan produktivitas kerja 

sehingga berpengaruh pada pencapaian tujuan individu, kelompok, maupun 

organisasi”. Motivasi juga dapat didefinisikan sebagai semangat atau dorongan 

terhadap seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan dalam bekerja keras 

dan cerdas demi mencapai tujuan tertentu. 

Mulyasa (2006:121) menerangkan teori kebutuhan manusia berdasar teori 

Moslow (1970) bahwa secara hierarki yang mampu memotivasi seseorang dalam 

mencapai suatu tujuan tertentu yaitu: physiological needs, safety needs, 

belongingness and love needs, esteem needs, and need for self-actualization, 

dimana penjabarannya adalah: 

1) Kebutuhan fisiologis (physiological needs) 

Kebutuhan ini paling rendah tingkatannya, dan memerlukan 

pemenuhan yang paling mendesak. Misalnya kebutuhan akan makanan, 

minuman, air, dan udara. 

2) Kebutuhan rasa aman (safety needs) 

Kebutuhan tingkat kedua ini adalah suatu kebutuhan yang mendorong 

individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari 

keadaan lingkungannya. Misalnya kebutuhan akan pakaian, tempat tinggal, 

dan perlindungan atas tindakan yang sewenang-wenang. 

3) Kebutuhan kasih sayang (belongingness and love needs) 

Kebutuhan ini mendorong individu untuk mengadakan hubungan 

afektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis 

maupun dengan yang berlainan jenis, di lingkungan keluarga ataupun di 

masyarakat. Misalnya rasa disayangi, diterima, dan dibutuhkan oleh orang 

lain. 
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4) Kebutuhan akan rasa harga diri (esteem needs) 

Kebutuhan ini terdiri dari dua bagian. Pertama adalah penghormatan 

atau pengahargaan dari diri sendiri, dan kedua adalah penghargaan dari 

orang lain. Misalnya hasrat untuk memperoleh kekuatan pribadi dan 

mendapat penghargaan atas apa-apa yang dilakukannya. 

5) Kebutuhan akan aktualisasi diri (need for self actualization) 

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling tinggi dan akan 

muncul apabila kebutuhan yang ada di bawahnya sudah terpenuhi dengan 

baik. Misalnya seorang pemusik menciptakan komposisi musik atau seorang 

ilmuwan menemukan suatu teori yang berguna bagi kehidupan 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah 

suatu dorongan dalam diri seseorang yang menimbulkan keinginan atau semangat 

individu untuk bekerja dan mencapai tujuan tertentu. Kebutuhan yang semakin 

kompleks akan membuat seseorang untuk bekerja lebih giat demi tujuan tertentu, 

baik disadari maupun tidak, dan akan mengintegrasikan segala daya upaya untuk 

meraihnya. 

2.1.2.3 Ciri-ciri Motivasi 

Sardiman (2011:83) mengatakan bahwa motivasi yang ada pada diri setiap 

orang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Tekun menghadapi tugas. 

Seseorang dapat bekerja keras terus menerus dalam waktu yang lama 

dan tidak akan pernah berhenti sebelum selesai. Orang tersebut memiliki 

ketekunan dalam mengerjakan suatu tugas yang diberikan padanya. 
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2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). 

Sifat yang tidak mudah lekas putus asa merupakan hal yang harus 

dimiliki dalam menghadapi sebuah masalah dan kesulitan. Bila menemui 

kegagalan dia akan terus mencoba untuk dapat menyelesaikannya. 

3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 

Minat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang 

melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan 

keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri. 

4) Lebih senang bekerja mandiri. 

Dapat mengerjakan tugas tanpa perlu menggantungkan pada orang 

lain. Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik 

mungkin serta tidak cepat puas untuk prestasi yang telah dicapainya. 

5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. 

Menghadapi tugas yang rutin dan sama, terutama berkaitan dengan 

hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang 

kreatif mampu membuat seseorang bosan. Dalam hal ini seseorang mampu 

termotivasi untuk berinovasi dan kreatif yang meningkatkan motivasi dalam 

bekerja. 

6) Dapat mempertahankan pendapatnya. 

Seseorang memiliki motivasi tinggi dalam mempertahankan pendapat 

yang dirasa rasional. Keyakinan akan sesuatu dapat memotivasi kerja 

seseorang karena dia memiliki keyakinan bahwa hal tersebut benar dan 

dapat menghasilkan hal yang positif, baik bagi dirinya maupun orang lain. 
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7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. 

Jika sudah merasa yakin akan suatu hal, maka dia tidak akan mudah 

melepaskan hal telah diyakini. Dalam hal ini seseorang memiliki motivasi 

kuat bahwa pada suatu saat pendirian yang teguh dan kepercayaan diri yang 

tinggi dapat mendukung dalam bekerja. 

8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

Kepekaan dan sikap responsif terhadap suatu masalah akan 

mendorong seseorang termotivasi untuk memikirkan bagaimana cara 

memecahkan dan menyelesaikan masalah. Hal ini akan menjadi salah satu 

titik tolak seseorang mampu meningkatkan dirinya melalui masalah yang 

dihadapinya. 

Guru yang memiliki ciri-ciri tersebut berarti memiliki motivasi dalam 

bekerja yang kuat. Dengan adanya motivasi dalam bekerja, guru akan melakukan 

tugas mengajar dengan baik dan tekun serta ulet dalam bekerja. Guru mampu 

untuk mempertahankan pendapat yang dirasa rasional, responsive dan peka pada 

berbagai masalah umum serta mampu mandiri dan kreatif. 

2.1.2.4 Faktor Pembentuk Motivasi Kerja 

Motivasi mampu membangkitkan gairah seseorang untuk bekerja keras 

sehingga dapat mencapai tujuan. Motivasi menjadi salah satu faktor dominan 

dalam meningkatkan produktivitas kerja, sehingga berpengaruh pada pencapaian 

tujuan individu, kelompok, maupun organisasi. Veithzal Rivai dalam Kurniadin 

dan Machali (2014:336) menerangkan setidaknya terdapat tiga sumber pembentuk 

motivasi, yaitu sebagai berikut: (1) kemungkinan untuk berkembang; (2) jenis 
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pekerjaan; (2) apakah mereka dapat merasa bangga menjadi bagian dari 

perusahaan tempat mereka bekerja. 

Kurniadin dan Machali (2014:336), mengemukakan fungsi motivasi 

diantaranya adalah sebagai berikut: (1) sebagai energi atau motor penggerak bagi 

manusia, seperti halnya bahan bakar pada kendaraan; (2) untuk mengatur dalam 

memilih alternatif di antara dua atau lebih kegiatan yang bertentangan; (3) 

merupakan pengatur atau arah tujuan dalam melakukan aktivitas. 

Guru yang memiliki motivasi kerja tinggi akan mendorong dan terus 

mengembangkan dirinya untuk memperoleh kebutuhan dan mencapai tujuan yang 

diinginkan dalam bekerja. Oleh karena itu, dapat dikataka bahwa motivasi kerja 

pada guru menjadikan guru lebih semangat dalam meningkatkan kemampuan dan 

ketrampilan sebagai bagian dari kompetensi profesionalisme guru yang mutlak 

dimiliki agar tugasnya sebagai pendidik dapat terlaksana dengan baik. 

2.1.2.5 Model Pendekatan Motivasi dalam Organisasi 

Motivasi kerja dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja, menurut 

Kurniadin dan Machali (2014:351) ada beberapa model motivasi yang dapat 

digunakan sebagai pendekatan yang dihubungkan dengan tahapan pemikiran 

manajemen, yaitu: 

(1) Model Tradisional 

Model tradisional merupakan bentuk usaha yang ditempuh pemimpin 

untuk membuat anggota kelompok dapat menjalankan pekerjaan yang 

membosankan dengan cara yang efisien. 
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(2) Model Hubungan Manusiawi 

Model hubungan manusiawi lebih menekankan kepada pemimpin 

untuk bisa memotivasi anggota kelompok dengan mencoba mengakui 

kebutuhan sosial orang yang dipimpin dan mencoba memotivasi anggota 

kelompok dengan meningkatkan kepuasan kerjanya. 

(3) Model Sumber Daya Manusia 

Pada model sumber daya manusia, pemimpin bukan hanya bertugas 

memberikan anggota kelompk dengan upah saja, namun yang lebih penting 

adalah pemimpin mengembangkan rasa bersama dalam mencapai tujuan 

oganisasi. Dalam model sumber daya manusia, anggota kelompok bukan 

sekedar termotivasi karena uang dan prestise saja tetapi juga memiliki 

motivasi untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. 

Dari uraian mengenai model pendekatan motivasi dalam organisasi, dapat 

ditarik kesimpulkan bahwa model tradisional digunakan oleh pemimpin untuk 

memotivasi anggota kelompok supaya tidak merasa bosan dengan pekerjaan yang 

terus dilakukan berulang-ulang. Kemudian yang selanjutnya adalah model 

hubungan manusiawi, dalam model ini pemimpin senantiasa mengakui kebutuhan 

sosial dan menganggap anggota kelompok adalah bagian terpenting dalam suatu 

organisasi, sehingga diharapkan anggota kelompok dapat menerima wewenang 

pemimpin. Kemudian yang terakhir adalah model sumber daya manusia, dimana 

setiap anggota kelompok dimotivasi oleh pemimpin bukan hanya karena uang 

atau upah, tetapi lebih kepada usaha untuk pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik 

lagi. 
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2.1.3 Kinerja Guru 

Uraian tentang kinerja guru meliputi: pengertian kinerja guru, kompetensi 

guru, fungsi kinerja guru, kriteria kinerja guru, penilaian kinerja guru dan kinerja 

mengajar guru di sekolah dasar. 

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Guru 

LAN (1992) dalam Rusman (2014:50) “kinerja adalah performance atau 

unjuk kerja. Kinerja dapat pula diartikan prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau 

hasil unjuk kerja”. Sementara Munir (2008:30) mengemukakan bahwa kinerja 

adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan untuk 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi lembaga. Lebih lanjut menurut 

Wahjosumidjo dalam Munir (2008:30) “kinerja adalah sumbangan secara 

kualitatif dan kuantitatif yang terukur dalam rangka membantu tercapainya tujuan 

kelompok dalam suatu unit kerja”. 

Susanto (2013:27) “kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang 

diperlihatkan atau kemampuan kerja yang diemban, melaksanakan tugas dengan 

bidang, dan hasil yang diperoleh dengan baik”. Rusman (2013:50) menyimpulkan 

bahwa kinerja merupakan suatu wujud perilaku seseorang atau organisasi dengan 

orientasi prestasi. 

Djamarah (2002) dalam Fathurrohman dan Sutikno (2010:43) “guru adalah 

tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik 

di sekolah”. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

Pasal 1 Ayat 1 djelaskan “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi siswa pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 
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pendidikan menengah”. Sedangkan Muhaimin & Abdul Mujib (1993) dalam 

Fathurrohman dan Sutikno (2010:44) menjelaskan bahwa guru adalah orang 

dewasa yang bertanggungjawab memberi pertolongan pada anak didik dalam 

perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, 

mempu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah 

SWT dan mampu sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk hidup yang 

mandiri. 

Berdasarkan penjelasan dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

guru adalah keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar 

untuk mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi suatu sekolah. Tugas mengajar 

merupakan tugas utama guru sehari-hari di sekolah. Kita tidak bisa menyamakan 

kinerja guru dengan kinerja pegawai/karyawan lain, walaupun sama-sama 

berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. 

2.1.3.2 Kompetensi Guru 

Untuk dijadikan acuan standar kinerja perlu dirumuskan dalam 

mengadakan perbandingan terhadap apa yang dicapai dengan apa yang 

diharapkan. Berkaitan dengan standar kinerja guru, Sahertian dalam Rusman 

(2013:51) menjelaskan bahwa standar kinerja guru itu berhubungan dengan 

kualitas guru dalam menjalankan tugasnya seperti: (1) Bekerja dengan siswa 

secara individual; (2) Persiapan dan perancanaan pembelajaran; (3) 

Pendayagunaan media pembelajaran; (4) Melibatkan siswa dalam berbagai 

pengalaman belajar; dan (5) Kepemimpinan yang aktif dari guru. 

Dalam dunia pendidikan, tugas dan peran guru dari hari ke hari semakin 

berat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
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semakin pesat. Sebagai komponen utama dalam dunia pendidikan, guru dituntut 

untuk mampu mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

terus berkembang. Oleh karena itu, dibutuhkan sosok guru yang memiliki kualitas 

kinerja yang bagus dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kualitas kinerja 

guru dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional 

Pendidikan Pasal 28 Ayat 3. Dijelaskan bahwa kompetensi sebagai agen 

pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak 

usia dini meliputi; (1) Kompetensi Pedagogik; (2) Kompetensi Kepribadian; (3) 

Kompetensi Sosial; dan (4) Kompetensi Profesional. Keempat Kompetensi 

tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.  

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

Pasal 1 Ayat 1 djelaskan “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi siswa pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah”. 

Glasser (1998) dalam Rusman (2014:53) brkenaan dengan kompetensi 

guru, ada empat hal yang harus dikuasi guru, yaitu menguasai bahan pelajaran, 

mampu mendiagnosis tingkah laku siswa, mampu melaksanakan proses 

pembelajaran, dan mampu mengevaluasi hasil belajar. 

2.1.3.3 Fungsi Kinerja Guru 

Sebagai seorang pendidik, guru harus memenuhi beberapa syarat khusus. 

Banyak persoalan atau unsur-unsur yang harus dipelajari dan dikuasai. Dalam 

hubungannya dengan fungsi sebagai pendidik, maka menjadi guru berarti menjadi 

pribadi yang terintegrasi. 
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Mulyasa (2007) dalam Susanto (2013:32) mengemukakan bahwa peran 

dan fungsi guru sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah, 

peran dan fungsi tersebut yaitu: 

1) Sebagai pendidik dan pengajar, yakni guru secara otomatis adalah sebagai 

pendidik dan pengajar yang harus memiliki kestabilan emosi, cita-cita, dan 

keinginan untuk memajukan muridnya. 

2) Sebagai anggota masyarakat, yaitu setiap guru harus pandai bergaul dengan 

masyarakat. 

3) Sebagai pemimpin, yaitu setiap guru adalah pemimpin yang harus memiliki 

kepribadian.  

4) Sebagai administrator, yaitu guru akan dihadapkan pada tugas adminstrasi 

yang harus dikerjakan, sehingga diperlukan pribadi yang jujur, teliti, dan 

rajin. 

5) Sebagai pengelola pembelajaran, yaitu guru harus mampu menguasai 

berbagai metode dan memahami situasi belajar mengajar. 

Guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pembimbing, 

minimal ada dua fungsi, yakni fungsi moral dan fungsi kedinasan (Sardiman 

2011:140). Lebih lanjut dijelaskan bahwa guru dengan segala peranannya akan 

kelihatan lebih menonjol fungsi moralnya, sebab walaupun dalam situasi 

kedinasan pun guru tidak dapat melepaskan fungsi moralnya. Oleh karena itu, 

guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pembimbing juga 

diwarnai oleh fungsi moral, yaitu dengan wujud bekerja secara sukarela, tanpa 

pamrih dan semata-mata demi panggilan hati nurani.    
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2.1.3.4 Kriteria Kinerja Guru 

Untuk dapat melaksanakan peran dan tugas serta tanggung jawabnya, 

seseorang yang berorientasi pada kinerja harus memiliki kriteria-kriteria tertentu. 

Hradesky dalam Gibson (1985:242) yang dikutip oleh Susanto (2013:30) 

menjelaskan kriteria-kriteria individu yang berorientasi pada kinerja meliputi: 

1) Kemampuan intelektual, berupa kapasitas untuk berpikir logis, praktis, dan 

menganalisis sesuai dengan konsep, serta kemampuan dalam 

mengungkapkan dirinya secara jelas. 

2) Ketegasan, merupakan kemampuan untuk menganalisis kemungkinan dan 

memiliki komitmen terhadap pilihan yang pasti secara tepat dan singkat. 

3) Semangat, berupa kapasitas untuk bekerja secara aktif dan tidak kenal lelah. 

4) Berorientasi pada hasil, merupakan keinginan intrinsik dan memiliki 

komitmen untuk mencapai suatu hasil dan menyelesaikan pekerjaannya. 

5) Kedewasaan sikap dan perilaku yang pantas, merupakan kemampuan dalam 

melakukan pengendalian emosi dan disiplin diri yang tinggi, yaitu suatu 

kemampuan untuk mengambil alih tanggung jawab. 

6) Keterampilan interpersonal, berupa kecenderungan untuk menunjukkan 

perhatian pemahaman, dan kepedulian terhadap orang lain. 

7) Keingintahuan, merupakan kemampuan untuk melakukan usah-usaha yang 

rumit secara objektif dan cepat serta menilai sesuatu secara kritis. 

8) Produktif, berupa kemampuan untuk melakukan inisiatif secara mandiri 

dengan mengantisipasi permasalahan dan menerima tanggung jawab 

pekerjaan. 
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9) Keterbukaan, merupakan kemampuan untuk mengungkapkan pendapat dan 

perasaan secara langsung dan apa adanya. 

10) Pemberdayaan kemampuan, merupakan sikap percaya diri untuk selalu 

mampu melaksanakan tugas dan memberi kepercayaan atas kemampuan 

orang lain untuk melakukan tugas masing-masing. 

11) Teknis, dan pengetahuan, keterampila, keputusan, perilaku, tanggung jawab. 

Dari kriteria-kriteria di atas, guru yang memiliki kinerja yang baik adalah 

guru yang memiliki kriteria tersebut sehingga tugas mengajar adalah sebagai tugas 

mulia yang diemban dengan sepenuh hati. Lebih lanjut, Hradesky dalam Susanto 

(2013:31) mengemukakan bahwa kinerja guru dapat dikategorikan sebagai unjuk 

kerja yang dicapai yaitu berupa kualitas individu yang diperlihatkan sebagai 

bagian dari tanggung jawab dalam pekerjaan. Kriteria-kriteria tersebut akan 

menjadikan kualitas kinerja guru menjadi lebih baik. 

Kualitas kinerja guru dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru. Dalam Undang-Undang tersebut, standar 

kompetensi guru dikembangkan menjadi empat kompetensi yaitu kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan Kompetensi 

profesional. 

Kompetensi Pedagogik adalah kompetensi yang berkaitan dengan 

pemahaman yang dimiliki oleh guru. Pemahaman tersebut meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, perecanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik. 
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Kompetensi Kepribadian adalah kompetensi yang berkenaan dengan tugas 

sebagai seorang guru yang harus didukung oleh suatu perasaan bangga dengan 

tugas yang dimiliki guru yang berguna untuk mempersiapkan generasi bangsa 

yang berkualitas dimasa depan. Dalam kompetensi kepribadian seorang guru perlu 

memiliki tingkat kedisiplinan diri yang baik. Karena, selain mengajarkan tentang 

materi pelajaran, guru juga harus mampu membelajarkan sikap kedisiplinan 

kepada siswa, mengajarkan siswa agar lebih rajin membaca, dan melatih siswa 

untuk menghargai waktu dengan melakukan hal-hal yang positif. 

Kompetensi Sosial adalah kompetensi yang berkaitan dengan hubungan 

guru dengan masyarakat dan siswa. Di mata masyarakat dan siswa, guru 

merupakan seorang panutan yang perlu dicontoh dan menjadi teladan dalam 

kehidupan sehari-hari. Seorang guru yang memiliki kemampuan sosial dengan 

baik akan lebih menjalin hubungan baik antara sekolah dengan masyarakat.  

Kompetensi Profesional adalah kompetensi yang dimiliki oleh guru 

berkaitan dengan proses pembelajaran. Tugas seorang guru adalah mengarahkan 

kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan belajar. Oleh karena itu sebagai 

guru harus selalu memperbaharui dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. 

Dalam penyampaian pelajaran, guru juga harus dapat memberikan suasana yang 

mendukung agar siswa aktif dan memperhatikan dengan baik, sehingga dapat 

mendorong siswa untuk senang bertanya,  mengamati, mengadakan eksperimen, 

serta menemukan fakta dan konsep yang benar.  

2.1.3.5 Penilaian Kinerja Guru  

Rusman (2013:93) menyatakan bahwa penilaian merupakan serangkaian 

kegiatan untuk memperoleh, manganalisis, serta menafsirkan data tentang proses 
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dan hasil yang dilakukan secara berkesinambungan. Penilaian digunakan sebagai 

informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian yang 

dimaksud tidak hanya bergantung dari hasil akhir, tetapi pada proses juga menjadi 

bagian penting dalam suatu peniaian. Penilaian yang dilaksanakan secara 

berkelanjutan akan lebih baik daripada yang dilaksanakan hanya satu kali. Karena 

dengan berkelanjutan, kinerja guru dapat diketahui perkembangannya.  

Indikator jabatan fungsional kinerja guru sesuai dengan rincian kegiatan 

yang terdapat dalam SK Menpan No. 84/1993, dilakukan dengan memfokuskan 

pada unsur kegiatan sebagai berikut: 

1) Pendidikan  

Pendidikan adalah keahlian dasar yang akan mendukung kemampuan 

seorang guru dalam tugasnya, tinggi rendahnya motivasi guru akan terlihat 

dari upaya yang dilakukan dalam mengembangkan pendidikannya. 

Pengembangan pendidikan kemudian dapat digambarkan sebagai berikut: 

(1) Pendidikan terakhir adalah pendidikan atau ijazah terakhir yang dimiliki 

guru saat pertama diangkat; (2) Pendidikan terkahir saat ini; (3) Upaya yang 

pernah dilakukan guru untuk meneruskan atau mengembangkan pendidikan; 

dan (4) Pendidikan dan pelatihan kedinasan yang penah diikuti. 

2) Pengembangan Profesi 

Guru yang memiliki loyalitas terhadap pekerjaan yang dijalaninya 

akan berusaha meningkatkan atau mengembangkan kebutuhan yang 

berkaitan dengan kemampuan profesional guna mengimbangi tuntutan 

pendidikan yang terus berkembang. Ada beberapa kegiatan yang dapat 

diikuti oleh guru untuk mengembangkan profesinya, antara lain dengan 
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mengikuti kegiatan karya tulis ilmiah dalam bidang pendidikan, penemuan 

teknologi tepat guna dalam bidang pendidikan, membuat alat-alat peraga 

sederhana, dan mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum. 

3) Kegiatan Penunjang Proses Pembelajaran  

Kegiatan penunjang proses pembelajaran adalah kegiatan yang 

menggambarkan upaya guru dalam menambah wawasan dan pengalaman 

sebagai kebutuhan yang menunjang kemampuan guru dalam proses 

pembelajaran. Dalam hal ini, keaktifan guru dapat dilihat dari keikutsertaan 

dan keaktifan guru dalam mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan 

dengan hal-hal yang dapat menunjang proses pembelajaran (Rusman 

2013:93).  

2.1.3.6 Kinerja Mengajar Guru di Sekolah Dasar 

Guru merupakan salah satu komponen utama dalam pendidikan harus 

mampu berperan serta secara aktif sebagai tenaga profesional, dan menempatkan 

kedudukannya sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. 

Dengan demikian, guru merupakan komponen penting yang menentukan tingkat 

keberhasilan pembelajaran. Tugas seorang guru tidak hanya sekedar memberikan 

materi pelajaran kepada siswa, namun guru memiliki empat tugas yang 

dilaksanakan yaitu: mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih. 

Natawidjaya (1992) dalam Susanto (2013:34) menyatakan “kinerja 

mengajar adalah seperangkat perilaku nyata guru pada saat memberikan pelajaran 

kepada siswa”. Dalam memberikan pelajaran, guru tidak boleh hanya sekedar 

mentransfer ilmu kepada siswa. Lebih dari itu, Susanto (2013:37) merangkum tiga 

kegiatan pokok yang harus dilakukan guru yaitu: merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran.  
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1) Merencanakan Pembelajaran 

Perencanaan perlu dilakukan oleh guru sebelum memulai pelaksanaan 

pembelajaran. Hal ini dilakukan supaya pada saat pelaksanaan dapat 

berlangsung dengan baik dan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan.  

Untuk membuat perencanaan pembelajaran yang baik guru harus 

mempertimbangkan berbagai aspek yang ada pada siswa.  

Indikator untuk merencanakan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

(a) merumuskan tujuan pembelajaran; (b) memilih dan mengembangkan 

bahan pelajaran; (c) merencanakan kegiatan belajar, termasuk 

merencanakan pendekatan dan metode mengajar, langkah-langkah kegiatan 

belajar mengajar, serta alat dan sumber belajar; dan (d) merencanakan 

penilaian.  

2) Melaksanakan Pembelajaran 

Kegiatan pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan inti dari 

keseluruhannya. Guru berperan aktif untuk menyampaiakan materi, pesan, 

dan informasi yang harus diterima oleh siswa. Jika proses pelaksanaan 

pembelajaran tidak berhasil, maka secara langsung tujuan pembelajaran 

akan gagal. Pada pelaksanaan pembelajaran ada beberapa tahapan kegiatan 

yang perlu dilakukan guru, yaitu: (a) membuka pelajaran; (b) 

menyampaikan materi pelajaran; dan (c) menutup pelajaran. 

3) Mengevaluasi Pembelajaran 

Tugas pokok guru yang ketiga adalah mengevaluasi pembelajaran. 

Evaluasi pembelajaran berguna untuk mengetahui besarnya keefektifan 

pembelajaran dan evaluasi yang dilakukan setiap akhir kegiatan 
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pembelajaran, hal tersebut akan bermanfaat untuk mendeteksi siswa yang 

belum memahami dan mengalami kesulitan dalam belajar. 

Kegiatan evaluasi dapat dilakukan setiap akhir pembelajaran, dapat 

dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, dan ulangan akhir. Selain 

kegiatan tersebut guru juga data melakukan evaluasi dalam bentuk lain yaitu 

dengan melakukan penilaian proses. Usman (1994) dalam Susanto 

(2013:52) menyatakan bahwa penilaian proses adalah penilaian yang 

dilakukan saat proses belajar mengajar berlangsung oleh guru dengan cara 

memberikan umpan balik kepada seorang siswa atau kelompok siswa. Hal 

ini akan mengembangkan sikap-sikap yang dikehendaki seperti: kreativitas, 

kerja sama, tangggung jawab, dan sikap disiplin sesuai dengan penekanan 

bidang studi yang bersangkutan. 

Kegiatan mengevaluasi ini bertujuan untuk mengetahui perolehan 

belajar siswa secara menyeluruh yang meliputi pengetahuan, konsep, nilai, 

maupun proses. 

 

2.2 Hubungan Antar Variabel  

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu kinerja guru, supervisi 

akademik, dan motivasi kerja guru. Susanto (2013:37) menjelaskan bahwa 

terdapat tiga indikator kinerja guru mengajar di sekolah dasar, yaitu: (1) 

merencanakan kegiatan pembelajaran; (2) melaksanakan kegiatan pembelajaran; 

dan (3) mengevaluasi kegiatan pembelajaran. 

Kinerja guru tidak akan mencapai hasil maksimal tanpa adanya faktor 

yang mempengaruhi. Sedikitnya terdapat sepuluh faktor yang dapat meningkatkan 
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kinerja guru, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Kesepuluh faktor 

tersebut adalah: (1) dorongan untuk bekerja; (2) tanggung jawab terhadap tugas; 

(3) minat terhadap tugas; (4) penghargaan atas tugas; (5) peluang untuk 

berkembang; (6) perhatian dari kepala sekolah; (7) hubungan interpersonal dengan 

sesama guru; (8) MGMP dan KKG; (9) kelompok diskusi terbimbing; dan (10) 

layanan perpustakaan (Mulyasa 2010:227). 

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut, faktor internal 

yang mempengaruhi kinerja guru (dorongan untuk bekerja dan minat terhadap 

tugas) merupakan motivasi kerja, hal tersebut sesuai dengan teori dari Kurniadin 

dan Machali (2014:336) “motivasi dapat memacu seseorang bekerja keras 

sehingga dapat mencapai tujuan mereka. Motivasi dapat meningkatkan 

produktivitas kerja sehingga berpengaruh pada pencapaian tujuan individu, 

kelompok, maupun organisasi”. Kemudian faktor eksternal yang mempengaruhi 

kinerja guru (perhatian dari kepala sekolah dan kelompok diskusi terbimbing) 

merupakan bagian dari supervisi akademik. Prasojo dan Sudiyono (2011:84) 

supervisi akademik yaitu serangkaian kegiatan membantu guru dalam 

mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Supervisi akademik tidak terlepas dari penilaian kinerja guru 

dalam mengelola pembelajaran. 

Mulyasa (2006:120 ) “motivasi merupakan salah satu faktor yang turut 

menentukan keefektifan kerja”, sedangkan Prasojo dan Sudiyono (2011:83) 

menyatakan “kompetensi supervisi akademik intinya adalah membina guru dalam 

meningkatkan mutu proses pembelajaran”. Lebih lanjut Prasojo dan Sudiyono 

(2011:86) menjelaskan tujuan supervisi akademik yaitu: (1) pengembangan 
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profesionalisme; (2) pengawasan kwalitas; (3) penumbuhan motivasi. Hubungan 

antara supervisi akademik dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru adalah 

supervisi akademik dan motivasi kerja guru merupakan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja guru. 

 

2.3 Kajian Empiris 

Penelitian dalam bidang manajemen telah banyak dilakukan oleh beberapa 

peneliti. Hal tersebut menarik untuk diadakan penelitian lebih lanjut, baik yang 

bertujuan untuk melengkapi ataupun meneliti sesuatu yang baru. Hasil penelitian 

membantu penulis memperoleh gambaran tentang penelitian supervisi akademik 

dan motivasi kerja guru yang dilaksanakan oleh penulis. Selain itu, penelitian-

penelitian yang telah dilaksanakan juga menjadi pedoman dan membantu penulis 

supaya dapat melaksanakan penelitian yang lebih baik. Beberapa penelitian yang 

telah dilakukan dan dapat dijadikan kajian penelitian yaitu dilakukan oleh 

Sudarjat, dkk (2015), Sudin (2008), Purwaningsih (2012), Wibowo (2014), 

Karweti (2011), Triwarti (2014), Handayani dan Rasyid (2015). Uraian 

selengkapnya sebagai berikut: 

1) Sudarjat, dkk (2015) dari Universitas Pakuan Bogor melakukan penelitian 

dengan judul “Supervision, Leadership, and Working Motivation to 

Teachers’ Performance”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi 

dapat meningkatkan kinerja guru sebesar 72,4%, kepemimpinan 72%, dan 

motivasi kerja sebesar 77,2%. Kesimupan dari penelitian yaitu terdapat 

hubungan yang positif antara supervisi, kepemimpinan dan motivasi kerja 

terhadap kinerja guru.  
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2) Sudin (2008) dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), melakukan 

penelitian dengan judul “Implementasi Supervisi Akademik terhadap Proses 

Pembelajaran di Sekolah Dasar se Kabupaten Sumedang”. Kesimpulan 

secara umum dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan supervisi dalam 

seluruh mata pelajaran belum berjalan optimal, hal ini terbukti dari 

persentase yang diperoleh sebesar 45,27%. Secara pelaksanaan supervisi 

yang meyangkut aspek pengelolaan pembelajaran berada dalam kategori 

cukup yaitu 56,37%. Pelaksanaan supervisi yang menyangkut aspek 

peningkatan kemampuan akademik guru dalam pembelajaran berada dalam 

kategori cukup yaitu 41%. Pelaksanaan supervisi yang menyangkut aspek 

pengembangan profesi sebagai guru mata pelajaran oleh supervisor berada 

dalam kategori kurang yaitu 35,97%. 

3) Purwaningsih (2012) dari UNNES melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja 

Guru Ekonomi/Akuntansi SMA/MA/SMK di Kota Pekalongan”. Hasil 

penelitian menunjukkan terdapat kontribusi yang signifikan antara supervisi 

kepala sekolah terhadap kinerja guru, terdapat kontribusi yang signifikan 

antara motivasi kerja terhadap kinerja guru, dan terdapat kontribusi yang 

signifikan secara bersama-sama antara supervisi kepala sekolah dan 

motivasi kerja terhadap kinerja guru. 

4) Wibowo (2014) dari Uiversitas Negeri Yogyakarta (UNY), melakukan 

penelitian dengan judul “Pelaksanaan Supervisi Akademik oleh Kepala 

Sekolah di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan se-

Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman”. Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala SMA berada pada 

kategori kurang baik (58,74%), sedangkan pelaksanaan supervisi akademik 

oleh kepala SMK berada pada kategori baik (68,08%). Supervisi akademik 

oleh kepala sekolah pada: 1) perencanaan pembelajaran di SMA berada 

pada kategori kurang baik (58,71%), sedangkan di SMK berada pada 

kategori baik (69,08%), supervisi akademik pada perencanaan pembelajaran 

di SMA dilakukan dengan menyelenggarakan workshop, sedangkan di SMK 

dilakukan dengan memberikan arahan pada guru dalam pembuatan silabus 

dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); 2) supervisi akademik pada 

pelaksanaan pembelajaran di SMA berada pada kategori kurang baik 

(59,68%), sedangkan di SMK berada pada kategori baik (67,69%), supervisi 

akademik pada pelaksanaan pembelajaran di SMA dilakukan dengan cara 

kunjungan kelas, sedangkan di SMK dilakukan dengan mengajarkan pada 

guru dalam memanfaatkan media pembelajaran; 3) supervisi akademik pada 

evaluasi pembelajaran di SMA berada pada kategori kurang baik (57,37%), 

sedangkan di SMK berada pada kategori baik (67,43%), supervisi akademik 

pada evaluasi pembelajaran di SMA dilakukan dengan memeriksa perangkat 

penilaian yang dipersiapkan oleh guru, sedangkan di SMK dilakukan 

dengan pemberian arahan serta masukan mengenai instrumen penilaian 

yang dipersiapkan oleh guru. 

5) Kurweti (2011) dari UPI melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah dan Faktor yang Mempengaruhi 

Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru SLB di Kabupaten Subang”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kemampuan manajerial 
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kepala sekolah dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja guru SLB 

di Kabupaten Subang sebesar 54.5%. Sisanya yaitu sebesar 45.5% 

merupakan pengaruh yang datang dari faktor-faktor lain. Misalnya: iklim 

organisasi sekolah, etos kerja, budaya organisasi, kinerja kepala sekolah, 

kepuasan, loyalitas, pelayanan, negosiasi, mutu, dan lain-lain. 

6) Triwarti (2014) dari Univarsitas Negeri Yogyakarta (UNY), melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, 

Motivasi Kerja Guru, dan Budaya Sekolah terhadap Kinerja Guru Smp/Mts 

di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo”. Kesimpulan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 1) terdapat pengaruh positif dan signifikan 

kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja guru, dan budaya sekolah 

secara bersama-sama terhadap kinerja guru SMP/MTs di Kecamatan Galur, 

Kabupaten Kulon Progo, 2) terdapat pengaruh positif dan signifikan 

kepemimpinan kepala sekolah secara parsial terhadap kinerja guru 

SMP/MTs di Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, 3) terdapat 

pengaruh postif dan signifikan motivasi kerja guru secara parsial terhadap 

kinerja guru SMP/MTs di Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, 4) 

terdapat pengaruh yang postif dan signifikan budaya sekolah secara parsial 

terhadap kinerja guru SMP/MTs di Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon 

Progo. 

7) Handayani dan Rasyid (2015) dari UNY melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi Guru, dan Budaya 

Organisasi terhadap Kinerja Guru SMA Negeri Wonosobo”. Hasil 

penelitian membuktikan: 1) terdapat pengaruh yang signifikan gaya 
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kepemimpinan partisipatif kepala sekolah terhadap kinerja guru; 2) terdapat 

pengaruh yang signifikan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru; 3) 

terdapat pengaruh yang signifikan budaya organisasi terhadap kinerja guru; 

4) terdapat pengaruh yang signifikan gaya kepemimpinan kepala sekolah, 

motivasi kerja guru, dan budaya organisasi secara bersama-sama terhadap 

kinerja guru. 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

supervisi akademik dan motivasi kerja memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja guru. Oleh karena itu, supervisi akademik dan motivari kerja 

guru perlu dioptimalkan untuk memperoleh kinerja yang maksimal. 

Sebuah penelitian akan memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya, 

baik untuk mengembangkan yang sudah dilakukan maupun menciptakan 

penelitian baru. Berbagai jenis penelitian dalam bidang pendidikan telah 

dilakukan, bila seseorang melakukan penelitian di bidang tertentu maka penelitian 

tersebut tentu memiliki persamaan atau perbedaan dengan penelitian lain di 

bidang yang sama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

terdahulu adalah sama-sama ingin mengetahui pengaruh dari supervisi akademik 

dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian-penelitian terdahulu adalah: (1) salah satu penelitian yang telah 

dilakukan terdapat di jenjang pendidikan SMP dan SMA; (2) pada penelitian ini 

supervisi akademik dan motivasi kerja guru dilakukan di jenjang sekolah dasar; 

(3) penelitian ini dilakukan di daerah dan lokasi serta jenjang pendidikan yang 

berbeda dengan penelitian sebelumnya, disamping itu penelitian ini juga akan 
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membuktikan pengaruh supervisi akademik dan motivasi kerja guru terhadap 

kinerja guru. 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Kinerja sangat penting dalam menentukan kualitas kerja seseorang, 

termasuk seorang guru. Kinerja guru tidak akan mencapai hasil maksimal tanpa 

adanya faktor yang memengaruhi, faktor tersebut bisa berasal dari dalam diri 

seseorang (internal) maupun dari luar diri seseorang (eksternal). Faktor internal 

yang memengaruhi kinerja guru antara lain dorongan untuk bekerja, tanggung 

jawab terhadap tugas, minat terhadap tugas. Sedangkan faktor eksternal yang 

memengaruhi kinerja guru diantaranya adalah penghargaan atas tugas, peluang 

untuk berkembang, perhatian dari kepala sekolah, hubungan interpersonal dengan 

sesama guru, MGMP dan KKG, kelompok diskusi terbimbing, dan layanan 

perpustakaan. 

Menjadi guru dengan kualitas kerja bagus, tidak lepas dari adanya 

motivasi atau dorongan. Motivasi adalah tenaga pendorong dari dalam diri 

seseorang yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu atau berusaha untuk 

memenuhi kebutuhannya. Motivasi merupakan suatu dorongan yang berasal dari 

dalam maupun dari luar diri seseorang untuk melakukan serangkaian usaha guna 

memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang dikehendakinya. Motivasi kerja 

dapat diartikan sebagai keinginan atau kebutuhan yang melatarbelakangi 

seseorang sehingga ia terdorong untuk bekerja. Guru yang memiliki motivasi 

kerja tinggi akan mendorong dan terus mengembangkan dirinya untuk 

mendapatkan kebutuhan dan mencapai tujuan yang diinginkan dalam bekerja. 
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Banyak faktor yang menghambat guru untuk mengembangkan berbagai 

potensinya secara optimal. Sehingga guru perlu mendapatkan pembimbingan yang 

kontinu dan berkesinambungan dengan program yang terarah dan sistematis untuk 

mengembangkan potensinya. Program pembinaan guru dan personil pendidikan 

tersebut lazim disebut supervisi pendidikan, sebagai suatu rangkaian dari kegiatan 

manajemen pendidikan. Supervisi merupakan bantuan dalam rangka 

mengembangkan situasi belajar-mengajar menjadi lebih baik. Kegiatan supervisi 

dari kepala sekolah yang dapat meningkatkan mutu pendidikan adalah supervisi 

akademik, hal tersebut karena kompetensi supervisi akademik intinya adalah 

membina guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Dengn 

meningkatnya mutu proses pembelajaran, mutu pendidikanpun akan meningkat 

karena inti dari pendidikan adalah proses dalam mencapai hasil. Dengan 

demikian, supervisi akademik yang diberikan kepala sekolah dan tingginya 

motivasi kerja guru berdampak pada meningkatnya kinerja guru sehingga mutu 

pendidikan menjadi lebih baik. 

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam 

mengoptimalkan supervisi akademik dari kepala sekolah dan meningkatkan 

motivasi kerja guru menjadi lebih baik, sehingga dapat memberikan dampak 

positif terhadap peningkatan profesionalisme guru dan meningkatkan kinerjanya. 

Keterkaitan antara supervisi akademik dan motivasi kerja terhadap kinerja guru 

digambarkan dalam kerangka berfikir yang tergambar dalam skema berikut: 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

H01 : Tidak ada pengaruh yang signifikaan antara supervisi akademik terhadap 

kinerja guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

Supervisi Akademik 

1. Perencanaan supervisi 

akademik. 

2. Pelaksanaan supervisi 

akademik. 

3. Tindak lanjut supervisi 

akademik. 

Kinerja Guru 

1. Merencanakan 

pembelajaran. 

2. Melaksanakan 

pembelajaran. 

3. Mengevaluasi 

pembelajaran. 

Motivasi Kerja Guru 

1. Tekun menghadapi 

tugas. 

2. Ulet menghadapi 

kesulitan. 

3. Menunjukkan minat 

terhadap bermacam-

macam masalah. 

4. Lebih senang bekerja 

mandiri. 

5. Cepat bosan pada tugas 

yang rutin. 

6. Dapat mempertahankan 

pendapatnya. 

7. Tidak mudah 

melepaskan hal yang 

diyakini. 

8. Senang mencari dan 

memecahkan masalah 

soal-soal. 
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 H01 = ρ = 0 

Ha1 : Ada pengaruh yang signifikan antara supervisi akademik terhadap kinerja 

guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

 Ha1 = ρ ≠ 0 

H02 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap 

kinerja guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

 H02 = ρ = 0 

Ha2 : Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja guru 

SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

Ha2 = ρ ≠ 0 

H03 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara supervisi akademik dan 

motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja guru SD se-Dabin I 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

 H03 = ρ = 0 

Ha3 : Ada pengaruh yang signifikan antara supervisi akademik dan motivasi 

kerja secara bersama-sama terhadap kinerja guru SD se-Dabin I 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

 Ha3 = ρ ≠ 0 

H04 : Pengaruh supervisi akademik terhadap kinerja guru SD se-Dabin I 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal = 10% 

 H04 = μ = 10% 

Ha4 : Pengaruh supervisi akademik terhadap kinerja guru SD se-Dabin I 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal ≠ 10% 
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 Ha4 = μ ≠ 10% 

H05 : Pengaruh motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SD se-Dabin I 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal = 10% 

 H05 = μ = 10% 

Ha5 : Pengaruh motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SD se-Dabin I 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal ≠ 10% 

 Ha5 = μ ≠ 10% 

H06 : Pengaruh supervisi akademik dan motivasi kerja guru terhadap kinerja 

guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal = 20% 

 H06 = μ = 20% 

Ha6 : Pengaruh supervisi akademik dan motivasi kerja guru terhadap kinerja 

guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal ≠ 20% 

Ha6 = μ ≠ 20% 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 

Bagian ini akan membahas mengenai metode penelitian yang terdiri atas: desain 

penelitian, waktu dan tempat penelitian, variabel penelitian, definisi operasional 

variabel, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah 

bagaimana memperoleh data yang diperlukan (Sudjana 2013:52). Uraian 

mengenai metode penelitian sebagai berikut: 

  

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain atau rancangan analisis jalur (path 

analysis design) dengan jenis penelitian kuantitaif dan metode survey. Analisis 

jalur merupakan rancangan korelasional yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan kausal, Emzir (2015:50) menjelaskan bahwa analisis jalur digunakan 

untuk menentukan mana dari sejumlah jalur yang menghubungkan satu variabel 

dengan variabel lainya. Analisis jalur digunakan untuk melukiskan dan menguji 

model hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akibat (Sugiyono 

2013:297). Sukmadinata (2010:54) menyatakan “survai digunakan untuk 

mengumpulkan informasi berbentuk opini dari sejumlah besar orang terhadap 

topik atau isu-isu tertentu”. Survei merupakan penelitian yang mengambil sampel 
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dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data 

yang pokok (Effendi dan Tukiran 2012:3). Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif dimana penulis menggunakan angka dalam mengumpulkan 

data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya. 

Analisis akhir (uji hipotesis) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda dengan teknik 

analisis korelasi ganda, analisis determinasi, dan uji koefisien regresi secara 

bersama-sama. Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas (independen) dan 

satu variabel terikat (dependen). Penelitian ini meneliti tentang pengaruh supervisi 

akademik dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru sekolah dasar se-Dabin I 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan Januari 2016 sampai dengan 

bulan Mei 2016. Yang pertama yaitu bulan Januari penulis menentukan tempat 

penelitian dan melakukan observasi serta wawancara pendahuluan untuk 

mengumpulkan data. Bulan Januari dan Februari, penulis mulai menyusun 

proposal penelitian. Bulan Maret penulis mengajukan proposal penelitian untuk 

diseminarkan, setelah itu penulis mengurus perijinan penelitian dan mulai 

melaksanakan penelitian. Bulan April penulis mulai mengolah data yang didapat 

dari pelaksanaan penelitian dan menganalisis data hasil penelitian. Bulan April 

dan Mei penulis menyusun laporan hasil penelitian. 
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3.2.2 Tempat Penelitian 

Tempat yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini yaitu seluruh 

SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat yang berjumlah 10 SD. Masing-masing 

alamat yaitu SD Negeri Pekauman 1 terletak di Jl. Jalak Barat No. 20; SD Negeri 

Pekauman 2 terletak di Jl. Gajah Mada No. 72A; SD Negeri Pekauman 3 terletak 

di Jl. Merpati No. 3; SD Negeri Pekauman 5 terletak di Jl. Gajah Mada No. 72B; 

SD Negeri Pekauman 7 terletak di Jl. Merpati No. 1; SD Negeri Pekauman 8 

terletak di Jl. Merpati No. 3; SD Negeri Debong Lor terletak di Jl. Dewi Sartika 

No. 149; SD Swasta Ma’mur Ni’mah terletak di Jl. Jalak Barat No. 20; SD Swasta 

Ikhsaniyah Gajahmada terletak di Jl. Gajah Mada No. 78B; SD Swasta Putra 

Wacana terletak di Jl. Dr. Sutomo No. 35. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Sugiyono (2012:64) menyatakan “variabel penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”. 

Hatch dan Farhady (1981) dalam Widoyoko (2015:1) berpendapat bahwa secara 

teoritis variabel didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang 

mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan 

objek yang lain. Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu: variabel bebas 

(independent variabel) dan variabel terikat (dependent variabel). 

3.3.1 Variabel Bebas (independent variabel) 

Sugiyono (2012:64) “variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 
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(terikat)”. Variabel bebas dalam penelitian ini ada dua, yaitu: supervisi akademik 

(X1) dan motivasi kerja guru (X2). 

3.3.2 Variabel Terikat (dependent variabel) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2012:64). Variabel terikat dalam 

penelitian ini yaitu kinerja guru (Y). 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari supervisi akademik dan motivasi 

kerja guru sebagai variabel bebas, kemudian kinerja guru sebagai variabel terikat. 

Definisi operasional dari kedua variabel tersebut, yaitu: 

3.4.1 Supervisi Akademik 

Supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru 

dalam mengembangkan kemampuanya mengelola proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran (Prasojo dan Sudiyono 2011:84). Dimensi yang 

digunakan dalam pengukuran variabel kegiatan supervisi akademik yaitu 

perencanaan supervisi akademik, pelaksanaan supervisi akademik, dan tindak 

lanjut supervisi akademik. 

3.4.2 Motivasi Kerja Guru 

Motivasi kerja dapat diartikan sebagai keinginan atau kebutuhan yang 

melatarbelakangi seseorang sehingga ia terdorong untuk bekerja (Usman 

2008:245). Guru yang memiliki motivasi kerja tinggi akan terdorong dan terus 

mengembangkan dirinya untuk memperoleh kebutuhan dan mencapai tujuan yang 

diinginkan dalam bekerja. Indikator motivasi kerja guru dalam penelitian 
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meliputi: (1) tekun menghadapi tugas; (2) ulet menghadapi kesulitan; (3) 

menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah; (4) lebih senang bekerja 

mandiri; (5) cepat bosan pada tugas yang rutin; (6) dapat mempertahankan 

pendapatnya; (7) tidak mudah melepaskan hal yang diyakini; (8) senang mencari 

dan memecahkan masalah soal-soal. 

3.4.3 Kinerja Guru 

Kinerja guru adalah keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan 

belajar-mengajar untuk mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi suatu sekolah. 

Dimensi yang digunakan dalam pengukuran variabel kinerja guru dalam 

penelitian ini yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan 

mengevaluasi pembelajaran. 

Hubungan dari ketiga variabel dalam penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Hubungan antar Variabel 

 

Skema tersebut menunjukkan bahwa kinerja guru (Y) sebagai variabel 

terikat. Supervisi Akademik (X1) dan motivasi kerja guru (X2) sebagai varabel 

bebas. Supervisi Akademik dan motivasi kerja guru merupakan faktor yang 

memengaruhi kinerja guru. 

Supervisi Akademik (X1) 

Motivasi Kerja Guru (X2) 

Kinerja Guru (Y) 
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3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

Arikunto (2013:173) menyatakan “populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian”. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2012:119). 

Sementara Riduwan (2013:10) menyatakan “populasi adalah keseluruhan dari 

karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian”. Populasi 

dalam penelitian ini yaitu seluruh guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat 

Kota Tegal yang berjumlah 108 guru dari 10 SD baik guru tetap maupun guru 

tidak tetap. Tabel berikut ini merupakan nama SD beserta jumlah guru se-Dabin I 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, yaitu: 

 

Tabel 3.1 Populasi Penelitian 

No. Nama Sekolah Jumlah Guru 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

SDN Pekauman 1 

SDN Pekauman 2 

SDN Pekauman 3 

SDN Pekauman 5 

SDN Pekauman 7 

SDN Pekauman 8 

SDN Debong Lor 

SDS Ma’mur Ni’mah 

SDS Ikhsaniyah Gajahmada 

SDS Putra Wacana 

8 guru 

10 guru 

10 guru 

9 guru 

10 guru 

8 guru 

10 guru 

10 guru 

23 guru 

10 guru 

Jumlah 108 guru 

 

Sumber: UPPD Dinas Pendidikan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 
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3.5.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakeristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono 2012:120). Lebih lanjut Riduwan (2013:11) menyatakan 

“sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri/ keadaan tertentu 

yang diteliti. Karena tidak semua data dan informasi akan diproses dan tidak 

semua orang akan diteliti melainkan cukup dengan sampel yang mewakili”. Oleh 

karena itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (dapat 

mewakili populasi). Agar dapat menentukan sampel yang diambil bersifat 

representatif, maka perlu dilakukan pengambilan sampel. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

probability sampling dengan teknik simple random sampling. Peneliti mengambil 

sampel secara acak dan memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota 

populasi untuk menjadi sampel tanpa memperhatikan strata (tingkatan). Cara 

tersebut dilakukan bila populasi dianggap homogen. 

Pengambilan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Slovin dengan taraf kesalahan 5%. Sampel yang diambil dalam penelitia ini 

berupa sampel proporsi, karena populasi di setiap sekolah berbeda. Adakalanya 

jumlah subjek yang terdapat pada setiap strata atau setiap wilayah tidak sama. 

Oleh karena itu, untuk memperoleh sampel yang representatif, pengambilan 

subjek dari setiap strata atau setiap wilayah ditentukan seimbang atau sebanding 

dengan banyaknya subjek dari masing-masing strata atau wilayah (Arikunto 

2013:182). 

Rumus Slovin: 

n = 
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Keterangan: 

N = jumlah populasi 

n  = sampel 

e = perkiraan tingkat kesalahan sebesar 5%. 

(Siregar 2014:149) 

Jika diterapkan dalam penelitian ini yang jumlah populasinya adalah 108, 

maka dapat dihitung jumlah sampelnya sebagai berikut: 

n = 
   

               
  

  = 
   

    
 = 85,03 = 85 

Penerapan pengambilan sampel tiap sekolah dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 Sampel Penelitian 

No. Nama Sekolah Populasi Sampel Penelitian 
Sampel 

Uji Coba 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

SDN Pekauman 1 

SDN Pekauman 2 

SDN Pekauman 3 

SDN Pekauman 5 

SDN Pekauman 7 

SDN Pekauman 8 

SDN Debong Lor 

SD Ma’mur Ni’mah 

SD Ikhsaniyah Gajahmada 

SD Putra Wacana 

8 guru 

10 guru 

10 guru 

9 guru 

10 guru 

8 guru 

10 guru 

10 guru 

23 guru 

10 guru 

8/108 x 85   = 6 

10/108 x 85 = 8 

10/108 x 85 = 8 

9/108 x 85   = 7 

10/108 x 85 = 8 

8/108 x 85   = 6 

10/108 x 85 = 8 

10/108 x 85 = 8 

23/108 x 85 = 18 

10/108 x 85 = 8 

2 guru 

2 guru 

2 guru 

2 guru 

2 guru 

2 guru 

2 guru 

2 guru 

5 guru 

2 guru 

Jumlah Total 108 guru 85 guru 23 guru 
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3.6 Instrumen Penelitian 

Dalam suatu penelitian, seorang peneliti harus menggunakan alat ukur 

yang baik, yang biasanya disebut dengan instrumen penelitian. Instrumen 

penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan 

data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah (Arikunto 2013:203). Lebih lanjut 

Widoyoko (2015:51) menjelaskan “intrumen penelitian merupakan alat bantu 

yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara 

melakukan pengukuran”. Instrumen digunakan untuk mengukur nilai variabel 

yang akan diteliti, dengan demikian jumlah instrumen yang akan digunakan untuk 

penelitian berdasarkan pada jumlah variabel yang diteliti.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket atau 

kuesioner. Angket atau kuesioner digunakan untuk mengukur variabel-variabel 

yaitu supervisi akademik, motivasi kerja, dan kinerja guru. Angket dalam 

penelitian ini menggunakan skala Likert dengan 4 alternatif jawaban yaitu selalu, 

sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena 

sosial (Sugiyono 2012:136). Alasan penggunaan skala Likert dengan empat 

alternatif pilihan jawaban adalah tidak ada peluang bagi responden untuk bersikap 

netral dengan cenderung memilih alternatif pilihan jawaban yang ada di tengah 

yang dirasa aman (Widoyoko 2015:106). Instrumen skala Likert dalam penelitian 

ini dibuat dengan bentuk checklist (√). Dengan bentuk checklist, maka akan 

didapat keuntungan dalam hal ini singkat  pembuatannya, hemat kertas, mudah 

mentabulasikan data, dan secara visual lebih menarik (Sugiyono 2012:139). Lebih 
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lanjut dijelaskan bahwa dengan menggunakan skala Likert, variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang berupa 

pertanyaan atau pernyataan (Sugiyono 2012:136). 

Pembuatan angket terlebih dahulu dengan menentukan indikator yang 

kemudian dirumuskan ke dalam kisi-kisi angket supervisi akademik, kisi-kisi 

angket motivasi kerja guru, dan kisi-kisi angket kinerja guru (lampiran 4 halaman 

152). Setelah kisi-kisi dibuat, selanjutnya menyusun angket supervisi akademik, 

angket motivasi kerja guru, dan angket kinerja guru (lampiran 5 halaman 155) 

yang akan digunakan. Angket yang telah disusun harus dilakukan uji coba terlebih 

dahulu. Uji coba dilakukan untuk menentukan item soal yang valid dan reliabel, 

karena adakalanya item soal dari angket yang telah disusun tidak valid dan 

reliabel. Uji coba angket ini diberikan kepada 23 guru di luar sampel penelitian 

(lampiran 2 halaman 149) namun masih dalam satu populasi. Dalam instrumen 

penelitian persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu instrumen penelitian 

minimal ada dua macam, yaitu uji validitas dan reliabilitas. 

3.6.1 Validitas Angket 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah (Arikunto 2013:211). Untuk mengetahui apakah angket 

supervisi akademik, motivasi kerja guru, dan kinerja guru mampu menghasilkan 

data yang akurat dan sesuai dengan tujuan ukur, angket tersebut harus valid. 
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Validitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas 

konstruk. Pada instrumen non tes yang digunakan untuk mengukur sikap cukup 

memenuhi vailiditas konstruksi (construck) (Sugiyono 2012:170). Untuk menguji 

validitas konstruksi, dapat digunakan pendapat para ahli (judgment experts). 

Dalam hal ini setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan 

diukur berdasarkan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. 

Para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen yang telah disusun itu (Sugiyono 

2012:172). Ahli pada penelitian ini yaitu Drs. Sigit Yulianto, M.Pd. (lampiran 6 

halaman 165) dan Drs. Yuli Witanto, M.Pd. (lampiran 7 halaman 172) dengan 

melihat kesesuaian instrumen dengan kisi-kisi, tujuan dan teori yang digunakan. 

Instrumen yang telah disetujui para ahli tersebut dicobakan pada sampel 

dari mana populasi itu diambil. Setelah data didapat dan ditabulasikan (lampiran 

8, 9, dan 10 halaman 179, 180, dan 181), maka pengujian validitas konstruksi 

dilakukan dengan mengolah data menggunakan teknik korelasi Bivariate Pearson 

(Korelasi Pearson Product Moment). Analisis  Bivariate Pearson  dilakukan 

dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total 

(Priyatno 2010:90). Penelitian ini menggunakan Softwae Statistical Product and 

Service Solution (SPSS) versi 21. Langkah-langkah pengujian validitas angket 

menurut Priyatno (2010:93) yaitu klik Analyze – Correlate – Bivariate. Pada 

kotak Bivariate Correlations semua variabel dimasukkan ke kotak Variables. 

Pada Correlations Coefisien pilih Pearson dan pada Test of Significance pilih two 

- tailed dan centang Flat Significance Correlations kemudian Ok.  

Dalam pengujian validitas item angket uji coba, diketahui n = 23 maka r 

tabel pada taraf kesalahan 0,05 sebesar 0,413. Pengujian menggunakan uji dua sisi 
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dengan taraf signifikansi 0,05 dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu jika 

rhitung  rtabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05), maka instrumen dinyatakan valid. 

Namun, jika rhitung  rtabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05), maka instrumen dinyatakan 

tidak valid (Priyatno 2010:91).  

Berdasarkan pengujian data menggunakan SPSS versi 21 terdapat 

beberapa item yang valid dan yang tidak valid. Pada angket supervisi akademik, 

dari 50 soal pernyataan yang digunakan untuk uji coba, terdapat 42 item 

pernyataan yang valid yaitu item no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 

19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 

47, 48, 49, 50. Sedangkan item pernyataan yang tidak valid ada 8 yaitu no. 11, 14, 

18, 24, 30, 39, 43, 46. Rekapitulasi uji validitas uji coba angket supervisi 

akademik dapat dilihat pada lampiran 11 halaman 182. 

Pada angket morivasi kerja guru, dari 40 soal pernyataan yang digunakan 

untuk uji coba, terdapat 35 item pernyataan  yang valid yaitu no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 

34, 35, 36, 37, 39, 40. Sedangkan item pernyataan yang tidak valid ada 5 yaitu no. 

10, 14, 20, 32, 38. Rekapitulasi uji validitas uji coba angket motivasi kerja guru 

dapat dilihat pada lampiran 12 halaman 183. 

Sedangkan pada angket kinerja guru, dari 40 item yang telah diuji cobakan 

terdapat 34 item dinyatakan valid yaitu item no. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

40. Sedangkan item pernyataan yang tidak valid ada 6 yaitu no. 6, 12, 19, 23, 31, 

39. Rekapitulasi uji validitas uji coba angket kinerja guru dapat dilihat pada 

lampiran 13 halaman 184. 
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3.6.2 Reliabilitas Angket 

Sugiyono (2012:168) menyatakan “instrumen yang reliabel adalah 

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, 

akan menghasilkan data yang sama”. Sedangkan Arikunto (2013:221) 

menyatakan “reliabilitas menunjuk pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik”. 

Reliabilitas instrumen penelitian angket supervisi akademik, motivasi kerja 

guru, dan kinerja guru didapat menggunakan perhitungan Cronbach’s Alpha, 

karena instrumen dalam penelitian ini berbentuk angket yang skornya merupakan 

rentangan antara 1-4. Suatu isntrumen dinyatakan reliabel bila koefisien 

reliabilitas minimal 0,6 (Sugiyono 2012:184).  

Selanjutnya untuk memudahkan menghitung reliabilitas instrumen dibantu 

dengan software SPSS versi 21. Adapun langkah-langkah pengujiannya yaitu klik 

Analyze - Scale - Reliability Analysis - masukkan item ke kotak Items - pada 

Model klik Alpha - klik Ok (Priyatno 2010:65). 

Hasil perhitungan variabel supervisi akademik didapatkan Cronbach’s 

Alpha sebesar 0,753, kemudian untuk variabel motivasi kerja didapatkan 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,755, sedangkan untuk variabel kinerja guru diperoleh 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,754. Sehingga dapat diketahui bahwa data dalam 

penelitian ini dikatakan reliabel, karena hasil perhitungan 0,753, 0,755 dan 0,754 

lebih besar dari  0,6. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada lampiran 14 halaman 

185. Selanjutnya dibuat kisi-kisi angket pnelitian (lampiran 15 halaman 186) dan 

angket yang digunakan untuk penelitian (lampiran 16 halaman 189). 
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3.7 Teknik Pengumpulan Data 

3.7.1 Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk 

mendukung sumber data. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto 

2013:198). Selain itu Widoyoko (2015:40) mejelaskan “wawancara merupakan 

suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara dengan 

responden atau orang yang diinterviu dengan tujuan untuk memperoleh informasi 

yang dibutuhka oleh peneliti”. 

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur. Sugiyono 

(2012:191) menyatakan bahwa wawancara tidak terstruktur adalah wawancara 

yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Teknik 

wawancara ini digunakan untuk melakukan observasi pendahuluan guna 

mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Peneliti melakukan 

wawancara dengan Ibu Sulistyo Rini, SH selaku Kepala UPPD Kecamatan Tegal 

Barat, dan Bapak Himawanto, S.Pd selaku pengawas Dabin I Kecamatan Tegal 

Barat. 

3.7.2 Angket 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya (Sugiyono 2012:192). Lebih lanjut Sugiyono (2012:193) 

menjelaskan bahwa angket cocok digunakan apabila jumlah responden cukup 

besar dan tersebar di beberapa wilayah. Arikunto (2013:194) menjelaskan 
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“kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis dan digunakan untuk memperoleh 

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

ia ketahui”. 

Kuesioner atau angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

berbentuk skala Likert untuk mengukur sikap dengan pertanyaan bersifat tertutup 

yaitu jawaban atas pertanyaan yang diajukan sudah disediakan, sehingga 

responden hanya memilih jawaban yang telah tersedia. Angket ini digunakan 

untuk mengetahui pengaruh supervisi akademik dan motivasi kerja guru terhadap 

kinerja guru SD di Dabin I Kecamatan Tegal Barat. Angket dalam penelitian ini 

menggunakan skala Likert dengan 4 alternatif jawaban yaitu selalu, sering, 

kadang-kadang, dan tidak pernah. Skor untuk setiap butir soal terdapat pada tabel 

berikut.  

 

Tabel 3.3 Skor Butir Soal pada Skala Likert 

Jawaban 
Skor Pernyataan 

Positif 

Skor Pernyataan 

Negatif 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 

 

3.7.3 Dokumentasi 

Sugiyono (2012:326) “dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah 

berlalu berupa tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental seseorang”. 

Selain itu Arikunto (2013:201) menyatakan bahwa dokumentasi berasal dari kata 
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dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Sehingga hasil penelitian akan lebih 

terpercaya jika didukung dokumen yang memuat informasi langsung secara nyata. 

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah dokumen 

tentang guru SD di Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, yang berupa 

jumlah sekolah dan jumlah serta nama guru di Dabin I Kecamatan Tegal Barat 

Kota Tegal. 

 

3.8 Teknik Anlisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul (Sugiyono 2012:199). Analisis data dilakukan untuk 

menguji hipotesis penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Sugiyono 

(2012:199) menjelaskan bahwa teknik analisi data dalam penelitian kuantitatif 

menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk 

analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif, dan statistik inferensial. 

Statistik inferensial meliputi statitik parametris dan statistik nonparametris. Lebih 

lanjut dijelaskan Sugiyono (2012:202) penggunaan statistik parametris dan 

nonparametris tergantung pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. 

Diantara asumsi yang diperhitungkan adalah normalitas, homogenitas dan 

linearitas data. Jika data yang akan dianalisis berdistribusi normal, maka teknik 

yang digunakan adalah statistik parametris. Sedangkan jika data tidak 

berdistribusi normal, maka menggunakan statistik nonparametris. 

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik 

deskriptif, uji prasyarat analisis dan analisis akhir atau pengujian hipotesis. 

Berikut uraian selengkapnya. 



72 
 

 
 

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisi data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum (Sugiyono 2012:199). Analisis statistik deskriptif digunakan untuk 

mengetahui gambaran umum mengenai variabel supervisi akademik, motivasi 

kerja, dan kinerja guru. 

Perhitungan analisis deskriptif pemusatan data dibantu dengan program 

SPSS versi 21. Langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut: Klik Analyze – 

Deskriptif Statistics – Frequencies. Pilih variabel supervisi kepala sekolah/kinerja 

guru dan masukkan ke kotak Variable(s) untuk dianalisis. Klik ikon Statistics, 

maka akan muncul kotak dialog Frequencies Statistics, beri tanda cek pada menu 

Statistics sesuai data deskriptif yang diperlukan. Klik continue, lalu klik Ok untuk 

melihat hasil analisis pada jendela output. Dalam analisis statistik deskriptif, 

penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, mean, median, 

modus, persentase, dan lain-lain (Sugiyono 2012:200). 

3.8.2 Uji Prasyarat Analisis 

Perlu dilakukan pengujian prasyarat pada data yang telah diperoleh 

sebelum melakukan analisis akhir (pengujian hipotesis). Uji prasyarat analisis 

dalam penelitian ini adalah uji asumsi dasar dan uji asumsi klasik regresi. Pada uji 

asumsi dasar ada beberapa persyaratan, yaitu: uji normalitas dan uji linieritas. 

Kemudian pada uji asumsi klasik regresi, persyaratannya sebagai berikut: uji 

multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Perhitungan dalam pengujian 

prasyarat menggunakan program SPSS versi 21. 



73 
 

 
 

3.8.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi dalam 

analisis parametrik, uji normalitas digunakan untuk mengetahui populasi data 

berdistribusi normal atau tidak (Priyatno 2010:71). Dengan uji normalitas akan 

diketahui sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

atau tidak. Apabila pengujian normal, maka hasil perhitungan statistik dapat 

digeneralisasikan pada pupulasinya. 

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan metode One Sample 

Kolmogorov-Smirnov. Peneliti menggunakan bantuan program SPSS versi 21 

untuk menghitung uji normalitas data. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut: 

klik Analyze – Nonparametric Test – Legacy Dialogs - 1 Sample K-S. Hasil uji 

normalitas dengan metode One Sample Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada 

output Test of Normality pada nilai sig. (signifikansi). Data dinyatakan 

berdistribusi normal jika signifikasi lebih besar dari 0,05 (Priyatno 2012:38). 

3.8.2.2 Uji Linearitas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linier atau tidak secara signifikan (Priyatno 2010:73). Uji ini 

digunakan sebgai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Dalam 

penelitian ini uji linearitas diolah dengan software SPSS versi 21 dengan langkah-

langkah yang digunakan untuk uji linearitas adalah Analyze - Compare Means - 

Means. Untuk mengetahui linier atau tidaknya variabel tersebut, dapat dilihat 

menggunakan nilai signifikansi pada kolom Test For Linearity. Dua variabel 

dinyatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi kurang dari 0,05 

(Priyatno 2010:73). 
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3.8.2.3 Uji Multikolinearitas 

Priyatno (2010:81) menyatakan bahwa multikolinearitas adalah keadaan 

dimana terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna antar 

variabel independen dalam model regresi. Uji multikkolinearitas digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel independen dalam 

model regresi. Dalam penelitian ini uji multikolinearitas diolah dengan software 

SPSS versi 21 dengan langkah-langkah yang digunakan untuk uji 

multikolinearitas adalah Analyze – Regression - Linear. Prasyarat yang harus 

terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Pada 

pembahasan ini akan dilakukan uji multikolinearitas dengan melihat nilai Inflation 

Factor (VIF). Santoso (2001) dalam Priyatno (2010:81) “pada umumnya jika VIF 

lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas 

dengan variabel bebas lainnya”. 

3.8.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian 

dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Priyatno 2010:83). Uji 

heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan 

varian dari residual pada model regresi. Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas 

dilakukan menggunakan uji Spearman’s rho, yaitu mengorelasikan nilai residual 

(Unstandardized residual) dengan masing-masing variabel independen. Dalam 

penelitian ini uji heteroskedastisitas diolah dengan SPSS versi 21 dengan langkah-

langkah yang digunakan untuk uji heteroskedastisitas adalah Analyze – 

Regression - Linear, selanjutnya melakukan analisis korelasi Sperman’s rho 
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dengan langkah Analyze – Correlate - Bivariate. Jika signifikansi korelasi kurang 

dari 0,05 maka pada model regresi terjadi masalah heteroskedastisitas (Priyatno 

2010:84). 

3.8.3 Analisis Akhir (Uji Hipotesis) 

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi 

linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier 

sederhana adalah hubungan secara liniar antara satu variabel independen dengan 

variabel dependen (Priyatno 2010:55). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui 

nilai dan hubungan X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Sedangkan analisis regresi 

linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel 

independen dengan variaberl dependen (Priyatno 2010:61). Analisis ini bertujuan 

untuk mengetahui nilai dan hubungan X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. 

Dalam analisis regresi linier berganda menggunakan beberapa uji, diantaranya: 

analisis korelasi ganda (R), analisis determinasi (R
2
), dan uji koefisien regresi 

secara bersama-sama (uji F). Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

3.8.3.1 Analisis Korelasi Ganda ( R ) 

Priyatno (2010:65) “analisis korelasi ganda digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen 

secara serentak”. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang 

terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai R berkisar 0 

sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, 

sebaliknya semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah.  

Sugiyono (2007) dalam Priyatno (2010:65) pedoman untuk memberikan 

interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Rentang Kriteria 

0,00 – 0,199 sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,00 sangat kuat 

 

3.8.3.2 Analisis Determinasi (R
2
) 

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan 

pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. 

Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel dependen. 

R
2 

sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun presentase sumbangan pengaruh 

yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi 

variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun 

variasi variabel dependen. Sebaliknya apabila R
2 
sama dengan 1, maka presentase 

sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel 

dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan 

dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen (Priyatno 2010:66).  

3.8.3.3 Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F) 

Uji koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen (Priyatno 2010:67). Untuk melakukan uji F dalam 

penelitian ini dibantu dengan SPSS versi 21 yang dilihat pada tabel ANOVA. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan peneliti. Hasil penelitian meliputi: gambaran 

umum objek penelitian, analisis deskriptif, uji prasyarat analisis, dan analisis akhir 

atau uji hipotesis. Penulis melakukan penelitian tentang pengaruh supervisi 

akademik dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SD se-Dabin I 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Semua data yang telah diambil selama 

penelitian kemudian dihitung, diolah, dan dianalisis menggunakan bantuan 

program SPSS versi 21. Berikut uraian selengkapnya: 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal yang terdiri 

dari tujuh SD Negeri dan tiga SD Swasta dengan populasi sebanyak 108 guru 

meliputi 8 guru dari SD Negeri Pekauman 1, 10 guru dari SD Negeri Pekauman 2, 

10 guru dari SD Negeri Pekauman 3, 9 guru dari SD Negeri Pekauman 5, 10 guru 

dari SD Negeri Pekauman 7, 8 guru dari SD Negeri Pekauman 8, 10 guru dari SD 

Negeri Debong Lor, 10 guru dari SD Swasta Ma’mur Ni’mah, 23 guru dari SD 

Swasta Ikhsaniyah Gajahmada, 10 guru dari SD Swasta Putra Wacana. Sampel uji 
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coba dan sampel penelitian dalam penelitian ini berada dalam satu populasi, yaitu 

23 guru untuk sampel uji coba dan 85 guru untuk sampel penelitian. 

Letak sekolah yang berada di Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal 

masing-masing alamat yaitu SD Negeri Pekauman 1 terletak di Jl. Jalak Barat No. 

20, SD Negeri Pekauman 2 terletak di Jl. Gajah Mada No. 72A, SD Negeri 

Pekauman 3 terletak di Jl. Merpati No. 3, SD Negeri Pekauman 5 terletak di Jl. 

Gajah Mada No. 72B, SD Negeri Pekauman 7 terletak di Jl. Merpati No. 1, SD 

Negeri Pekauman 8 terletak di Jl. Merpati No. 3, SD Negeri Debong Lor terletak 

di Jl. Dewi Sartika No. 149, SD Swasta Ma’mur Ni’mah terletak di Jl. Jalak Barat 

No. 20, SD Swasta Ikhsaniyah Gajahmada terletak di Jl. Gajah Mada No. 78B, SD 

Swasta Putra Wacana terletak di Jl. Dr. Sutomo No. 35. Jarak antara satu sekolah 

dengan sekolah lain yang terdekat tidak terlalu jauh yaitu tidak lebih dari 5 km, 

selain itu terdapat sekolah yang berada dalam satu komplek yaitu SD Negeri 

Pekauman 2 dan SD Negeri Pekauman 5. 

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan sebagai penggambaran tentang hasil 

pengumpulan data dari tiap-tiap variabel yang diteliti sehingga lebih mudah untuk 

dipahami. Dalam penelitian ini variabel yang menjadi obyek penelitian yaitu 

supervisi akademik (X1), motivasi kerja guru (X2), dan kinerja guru (Y). Teknik 

pengambilan data untuk ketiga variabel tersebut menggunakan instrumen berupa 

angket. Dalam pengambilan data, peneliti menyebar angket yang digunakan 

sebagai angket untuk uji coba dan angket untuk penelitian secara bersama-sama di 

setiap sekolah. Sebelumnya penulis sudah menentukan terlebih dahulu jumlah 
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sampel uji coba dan sampel yang akan dijadikan untuk penelitian. Penyebaran 

angket uji coba dan penelitian dilakukan dalam satu waktu bertujuan untuk 

menghemat waktu, tenaga, dan biaya karena yang menjadi obyek penelitian cukup 

banyak yaitu 10 sekolah dasar, selain itu untuk menghindari kecemburuan sosial 

antara guru yang menjadi sampel uji coba dan sampel penelitian dalam satu 

sekolah.  

Uji coba angket dilakukan kepada 23 guru di luar sampel penelitian. 

Berdasarkan hasil analisis uji coba angket yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

42 item pernyataan pada angket variabel supervisi akademik dinyatakan valid dan 

8 item dinyatakan tidak valid. Pada angket variabel motivasi kerja guru, dari 40 

item pernyataan terdapat 35 item yang valid dan 5 item yang tidak valid. 

Sedangkan pada angket variabel kinerja guru, dari 40 item pernyataan terdapat 36 

item yang valid dan 6 item yang tidak valid. Item pernyataan yang tidak valid 

tidak digunakan sebagai instrumen penelitian, dan hanya item pernyataan yang 

valid yang dijadikan sebagai instrumen penelitian. Namun, untuk lebih efektif dan 

efisien dalam perhitungan hasil penelitian maka diambil 40 item pernyataan untuk 

angket variabel supervisi akademik dan 30 item pernyataan untuk angket variabel 

motivasi kerja dan kinerja guru. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Sugiyono 

(2012:195) bahwa jumlah pertanyaan/pernyataan pada angket yang memadai 

antara 20 sampai 30 item. 

Berdasarkan perhitungan, hasil analisis statistik deskriptif variabel 

supervisi akademik, motivas kerja guru, dan kinerja guru sebagai berikut. 
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Tabel 4.1 Deskripsi Data 

Ukuran 
Supervisi 

Akademik 

Motivasi 

Kerja 

Kinerja 

Guru 

N 85 85 85 

Mean 131,62 101,05 101,48 

Median 132,00 101,00 103,00 

Modus 132 97 93
a
 

Standar Deviasi 15,399 8,288 11,551 

Variansi 237,142 68,688 133,419 

Rentang 88 40 49 

Nilai Terendah 72 78 71 

Nilai Tertinggi 160 118 120 

Jumlah 11188 8589 8626 

 

Berdasarkan Tabel 4.1, deskripsi data yang dikemukakan dalam  penelitian 

ini sebagai berikut: 

1) Variabel supervisi akademik merupakan variabel bebas dalam penelitian ini. 

Pengumpulan data untuk variabel bebas ini menggunakan angket yang 

disebarkan kepada 85 guru. Dari hasil perhitungan data diperoleh hasil bahwa 

mean atau rata-rata = 131,62; median atau titik tengah = 132; modus atau nilai 

yang paling sering muncul = 132; standar deviasi = 15,399; variansi = 

237,142; rentang = 88; nilai terendah = 72; nilai tertinggi = 160; dan jumlah 

skor keseluruhan sebesar 11.188. 

2) Variabel motivasi kerja guru merupakan variabel bebas dalam penelitian ini. 

Pengumpulan data untuk variabel bebas ini menggunakan angket yang 

disebarkan kepada 85 guru. Dari hasil perhitungan data diperoleh hasil bahwa 

mean atau rata-rata = 101,05; median atau titik tengah = 101; modus atau nilai 

yang paling sering muncul = 97; standar deviasi = 8,288; variansi = 68,688; 

rentang = 40; nilai terendah = 78; nilai tertinggi = 118; dan jumlah skor 

keseluruhan sebesar 8.589. 
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3) Variabel kinerja guru merupakan variabel terikat dalam penelitian ini. 

Pengumpulan data untuk variabel bebas ini menggunakan angket yang 

disebarkan kepada 85 guru. Dari hasil perhitungan data diperoleh hasil bahwa 

mean atau rata-rata = 101,48; median atau titik tengah = 103; modus atau nilai 

yang paling sering muncul = 93; standar deviasi = 11,551; variansi = 

133,419; rentang = 49; nilai terendah = 71; nilai tertinggi = 120; dan skor 

keseluruhan sebesar 8.626.  

Supervisi akademik merupakan salah satu variabel bebas dalam penelitian 

ini. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui angket dengan membuat kisi-

kisi yang berisi dimensi dan indikator-indikator supervisi akademik dari kepala 

sekolah. Angket yang digunakan terdiri atas 40 pernyataan dengan 3 dimensi dan 

19 indikator. Setiap dimensi terdiri dari beberapa indikator. 

Dimensi perencanaan supervisi akademik indikatornya yaitu: (1) 

memahami prinsip-prinsip perencanaan supervisi akademik; (2) menyusun 

dokumen perencanaan supervisi akademik; (3) menyusun jadwal dan instrumen 

supervisi akademik; (4) merencanakan teknik dan pendekatan yang akan 

digunakan. 

Dimensi pelaksanaan supervisi akademik indikatornya terdiri dari: (1) 

melaksanakan kunjungan kelas; (2) pengamatan proses pembelajaran dalam 

kunjungan kelas; (3) membantu guru menjadi lebih baik dalam mengajar; (4) 

membimbing guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran; (5) 

memberi semangat dan motivasi kepada guru; (6) mengevaluasi pembelajaran 

yang dilaksanakan guru; (7) berdiskusi dengan guru; (8) pelaksanaan supervisi 

akademik berdasarkan kebutuhan dan kondisi sekolah; (9) membimbing guru 
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dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (di kelas,laboratorium dan/atau di 

lapangan) untuk mengembangkan potensi peserta didik); (10) menggunakan 

instrumen yang sesuai. 

Indikator dimensi tindak lanjut supervisi akademik yaitu: (1) melakukan 

analisis hasil supervisi akademik; (2) menindaklanjuti hasil analisis supervisi 

akademik; (3) melaksanakan pembinaan terhadap hal yang perlu perbaikan setelah 

memperoleh hasil analisis supervisi; (4) memberikan kesempatan kepada guru 

untuk mengikuti pelatihan/penataran lebih lanjut; (5) menyiapkan supervisi 

berikutnya. 

Variabel bebas yang kedua adalah motivasi kerja guru. Perolehan data 

penelitian variabel motivasi kerja guru dilakukan melalui angket dengan membuat 

kisi-kisi yang berisi indikator-indikator motivasi kerja guru. Angket yang 

digunakan terdiri dari 30 pernyataan dengan 8 indikator yaitu: (1) tekun 

menghadapi tugas; (2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa); (3) 

menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah; (4) lebih senang bekerja 

mandiri; (5) cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin; (6) dapat mempertahankan 

pendapatnya; (7) tidak mudah melepaskan hal yang diyakini; (8) senang mencari 

dan memecahkan masalah soal-soal. 

Kinerja guru merupakan variabel terikat dalam penelitian ini. 

Pengumpulan data penelitian juga dilakukan melalui angket dengan membuat 

kisi-kisi yang berisi dimensi dan indikator-indikator kinerja guru. Angket yang 

digunakan terdiri atas 30 pernyataan dengan 3 dimensi dan 14 indikator. Setiap 

dimensi terdiri dari beberapa indikator. 
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Dimensi merencanakan program pembelajaran terdiri dari 5 indikator 

yaitu: (1) menyusun rencana pembelajaran; (2) merumuskan tujuan pembelajaran; 

(3) memilih dan mengembangkan bahan pelajaran; (4) merumuskan kegiatan 

belajar mengajar; (5) merencanakan penilaian. 

Dimensi melaksanakan program pembelajaran terdiri dari 5 indikator 

yaitu: (1) membuka pelajaran; (2) menyampaikan materi pelajaran; (3) 

menggunakan metode dan media pembelajaran dengan tepat; (4) membimbing 

siswa dalam belajar; (5) menutup pelajaran. 

Indikator dimensi mengevaluasi hasil proses pembelajaran yaitu: (1) 

melakukan penilaian dari awal sampai akhir pembelajaran; (2) mengevaluasi dan 

menganalisis hasil evaluasi pembelajaran; (3) melakukan tindak lanjut dari hasil 

evaluasi; (4) memberikan bimbingan dan tindak lanjut terhadap hasil belajar 

siswa. 

 Angket uji coba yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya kemudian 

dianalisis. Pernyataan yang valid dan reliabel dari angket uji coba kemudian  

dipilih selanjutnya digunakan untuk mengoreksi angket penelitian dari 85 guru 

yang menjadi sampel penelitian. Selanjutnya data supervisi akademik, motivasi 

kerja guru, dan kinerja guru yang telah diperoleh dianalisis menggunakan analisis 

deskriptif persentase berdasarkan penjelasan Riduwan (2013:89) sebagai berikut: 

P = 
  

   
 × 100% 

Keterangan:  

P = persentase tiap guru 
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Sk = skor keseluruhan yang diperoleh  

∑Sk = jumlah skor maksimal 

Kriteria interpretasi skor tiap variabel menurut Riduwan (2013:89) yakni: 

Tabel 4.2 Klasifikasi tiap Kategori 

Persentase Kriteria 

81 % – 100 %  Sangat kuat 

61 % – 80 % Kuat 

41 % – 60 % Cukup 

21 % – 40 % Lemah 

0 % – 20 % Sangat Lemah 

 

Interpretasi skor angket supervisi akademik, motivasi kerja guru dan 

kinerja guru yang diperoleh, dapat dilihat pada Tabel 4.3, Tabel 4.4, dan Tabel 

4.5. 

 

Tabel 4.3 Kriteria Skor Supervisi Akademik per Guru 

No. Kategori Guru Jumlah 

1. Sangat kuat 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 13, 

14, 25, 27, 29, 30, 35, 36, 40, 43, 44, 45, 47, 

49, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 67, 71, 

72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83,84, 85 

49 

2. Kuat 

9, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 26, 28, 31, 32, 

33, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 48, 50, 51, 56, 

58, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 73, 74, 82 

35 

3. Cukup 15 1 

4. Lemah - - 

5. Sangat Lemah - - 

Total 85 
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Tabel 4.4 Kriteria Skor Motivasi Kerja Guru per Guru 

No. Kategori Guru Jumlah 

1. Sangat kuat 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 

22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 42, 

43, 44, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 70, 71, 72, 75, 76, 

77, 79, 80, 81, 83, 84, 85 

58 

2. Kuat 

11, 13, 15, 19, 20, 21, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 

39, 40, 41, 46, 48, 51, 64, 65, 66, 68, 69, 73, 

74, 78, 82 

27 

3. Cukup - - 

4. Lemah - - 

5. Sangat Lemah - - 

Total 85 

 

Tabel 4.5 Kriteria Skor Kinerja Guru per Guru 

No. Kategori Guru Jumlah 

1. Sangat kuat 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 22, 23, 

24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 

46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 67, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 

81, 84, 85 

54 

2. Kuat 

11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 27, 28, 32, 35, 

37, 39, 40, 41, 42, 48, 51, 57, 64, 65, 66, 68, 

71, 73, 74, 78, 82, 83 

30 

3. Cukup 38 1 

4. Lemah - - 

5. Sangat Lemah - - 

Total 85 

 

 Selanjutnya persentase tiap indikator angket dianalisis  menggunakan 

rumus deskriptif persentase sebagai berikut: 
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 P = 
 

 
 × 100%  

Keterangan:  

P = persentase tiap item 

n = Jumlah skor yang diperoleh 

N = Jumlah skor ideal untuk seluruh item  

Kriteria interpretasi skor dari Riduwan (2013:89) sebagai berikut: 

 

Tabel 4.6 Klasifikasi tiap Kategori 

Persentase Kriteria 

81 % – 100 %  Sangat kuat 

61 % – 80 % Kuat 

41 % – 60 % Cukup 

21 % – 40 % Lemah 

0 % – 20 % Sangat Lemah 

 

4.1.2.1 Interpretasi Angket Supervisi Akademik 

Angket supervisi akademik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari 19 indikator. Interpretasi angket supervisi akademik per indikator dijelaskan 

secara rinci  sebagai berikut. 

1) Memahami prinsip-prinsip perencanaan supervisi akademik. 

Terdapat tiga item pernyataan pada indikator ini, yaitu item nomor 1, 2, dan 

3. Jumlah  nilai  jawaban  responden untuk ketiga pernyataan tersebut adalah 

303 + 285 + 295 = 883. Skor idealnya = 3 x 4 x 85 = 1.020. Jadi perhitungan 

persentasenya sebagai berikut:  

Persentase (%) = 
   

     
 × 100% = 86,56% 
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Jadi pada indikator memahami prinsip-prinsip perencanaan supervisi 

akademik berdasarkan persentase jawaban responden tersebut sebesar 

86,56%. Hal ini membuktikan bahwa indikator ini termasuk dalam kategori 

sangat kuat.  

2) Menyusun dokumen perencanaan supervisi akademik. 

Terdapat tiga item pernyataan pada indikator ini, yaitu item nomor 4, 5, dan 

6. Jumlah  nilai  jawaban  responden untuk ketiga pernyataan tersebut adalah 

302 + 306 + 285 = 893. Skor idealnya = 3 x 4 x 85 = 1.020. Jadi perhitungan 

persentasenya sebagai berikut: 

Persentase (%) = 
   

     
 × 100% = 87,54% 

Jadi persentase indikator menyusun dokumen perencanaan supervisi 

akademik berdasarkan perhitungan tersebut sebesar 87,54%. Hal ini 

membuktikan bahwa indikator ini termasuk dalam kategori sangat kuat.  

3) Meyusun jadwal dan instrumen supervisi akademik.  

Ada dua pernyataan dalam aspek ini meliputi nomor 7 dan 8. Jumlah  nilai  

jawaban  responden untuk kedua pernyataan tersebut adalah 309 + 279 = 588. 

Skor idealnya = 2 x 4 x 85 = 680. Jadi perhitungan persentasenya sebagai 

berikut: 

Persentase (%) = 
   

   
 × 100% = 86,47% 

Jadi persentase indikator meyusun jadwal dan instrumen supervisi akademik 

berdasarkan perhitungan sebesar 86,47%. Hal ini membuktikan bahwa 

indikator ini termasuk dalam kategori sangat kuat.  
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4) Merencanakan teknik dan pendekatan yang akan digunakan.  

Ada dua pernyataan dalam aspek ini meliputi nomor 9 dan 10. Jumlah  nilai  

jawaban  responden untuk kedua pernyataan tersebut adalah 276 + 273 = 549. 

Skor idealnya = 2 x 4 x 85 = 680. Jadi perhitungan persentasenya sebagai 

berikut: 

Persentase (%) = 
   

   
 × 100% = 80,73% 

Jadi persentase indikator merencanakan teknik dan pendekatan yang akan 

digunakan berdasarkan perhitungan sebesar 80,73%. Hal ini membuktikan 

bahwa indikator ini termasuk dalam kategori kuat.  

5) Melaksanakan kunjungan kelas. 

Ada dua pernyataan dalam aspek ini meliputi nomor 11 dan 12. Jumlah  nilai  

jawaban  responden untuk kedua pernyataan tersebut adalah 249 + 270 = 519. 

Skor idealnya = 2 x 4 x 85 = 680. Jadi perhitungan persentasenya sebagai 

berikut: 

Persentase (%) = 
   

   
 × 100% = 76,32% 

Jadi persentase indikator melaksanakan kunjungan kelas berdasarkan 

perhitungan sebesar 76,32%. Hal ini membuktikan bahwa indikator ini 

termasuk dalam kategori kuat.  

6) Pengamatan proses pembelajaran dalam kunjungan kelas.  

Ada dua pernyataan dalam aspek ini meliputi nomor 13 dan 14. Jumlah  nilai  

jawaban  responden untuk kedua pernyataan tersebut adalah 335 + 277 = 612. 

Skor idealnya = 2 x 4 x 85 = 680. Jadi perhitungan persentasenya sebagai 

berikut: 
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Persentase (%) = 
   

   
 × 100% = 90% 

Jadi persentase indikator pengamatan proses pembelajaran dalam kunjungan 

kelas berdasarkan perhitungan sebesar 90%. Hal ini membuktikan bahwa 

indikator ini termasuk dalam kategori sangat kuat.  

7) Membantu guru menjadi lebih baik dalam mengajar. 

Ada dua pernyataan dalam aspek ini meliputi nomor 15 dan 16. Jumlah  nilai  

jawaban  responden untuk kedua pernyataan tersebut adalah 255 + 291 = 546. 

Skor idealnya = 2 x 4 x 85 = 680. Jadi perhitungan persentasenya sebagai 

berikut: 

Persentase (%) = 
   

   
 × 100% = 80,29% 

Jadi persentase indikator membantu guru menjadi lebih baik dalam mengajar 

berdasarkan perhitungan sebesar 80.29%. Hal ini membuktikan bahwa 

indikator ini termasuk dalam kategori kuat. 

8) Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. 

Terdapat tiga item pernyataan pada indikator ini, yaitu item nomor 17, 18, 

dan 19. Jumlah  nilai  jawaban  responden untuk ketiga pernyataan tersebut 

adalah 257 + 199 + 267 = 723. Skor idealnya = 3 x 4 x 85 = 1.020. Jadi 

perhitungan persentasenya sebagai berikut: 

Persentase (%) = 
   

     
 × 100% = 70,88% 

Jadi persentase indikator membimbing guru dalam memilih dan 

menggunakan media pembelajaran berdasarkan perhitungan tersebut sebesar 
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70,88%. Hal ini membuktikan bahwa indikator ini termasuk dalam kategori 

kuat. 

9) Memberi semangat dan motivasi kepada guru. 

Ada dua pernyataan dalam aspek ini meliputi nomor 20 dan 21. Jumlah  nilai  

jawaban  responden untuk kedua pernyataan tersebut adalah 297 + 296 = 593. 

Skor idealnya = 2 x 4 x 85 = 680. Jadi perhitungan persentasenya sebagai 

berikut: 

Persentase (%) = 
   

   
 × 100% = 87,20% 

Jadi persentase indikator memberi semangat dan motivasi kepada guru 

berdasarkan perhitungan sebesar 87,20%. Hal ini membuktikan bahwa 

indikator ini termasuk dalam kategori sangat kuat. 

10) Mengevaluasi pembelajaran yang dilaksanakan guru. 

Ada tiga pernyataan dalam indikator ini yaitu item nomor 22, 23 dan 34. 

Jumlah nilai jawaban responden untuk pernyataan tersebut adalah 254 + 262 

+ 267 = 783. Skor idealnya = 3 x 4 x 85 = 1.020. Jadi perhitungan 

persentasenya sebagai berikut:  

Persentase (%) = 
   

     
 × 100% = 76,76% 

Jadi pada indikator mengevaluasi pembelajaran yang dilaksanakan guru 

berdasarkan persentase jawaban responden tersebut sebesar 76,76%. Hal ini 

membuktikan bahwa indikator ini termasuk dalam kategori kuat. 

11) Berdiskusi dengan guru. 

Ada dua pernyataan dalam indikator ini yaitu nomor 25 dan 26. Jumlah  nilai  

jawaban  responden untuk kedua pernyataan tersebut adalah 260 + 331 = 591. 



91 
 

 
 

Skor idealnya = 2 x 4 x 85 = 680. Jadi perhitungan persentasenya sebagai 

berikut: 

Persentase (%) = 
   

   
 × 100% = 86,91% 

Jadi persentase indikator berdiskusi dengan guru berdasarkan perhitungan 

sebesar 86,91%. Hal ini membuktikan bahwa indikator ini termasuk dalam 

kategori sangat kuat. 

12) Pelaksanaan supervisi akademik berdasarkan kebutuhan dan kondisi sekolah. 

Ada dua pernyataan dalam indikator ini yaitu nomor 27 dan 28. Jumlah  nilai  

jawaban  responden untuk kedua pernyataan tersebut adalah 291 + 269 = 560. 

Skor idealnya = 2 x 4 x 85 = 680. Jadi perhitungan persentasenya sebagai 

berikut: 

Persentase (%) = 
   

   
 × 100% = 82,35% 

Jadi persentase indikator pelaksanaan supervisi akademik berdasarkan 

kebutuhan dan kondisi sekolah berdasarkan perhitungan sebesar 82,35%. Hal 

ini membuktikan bahwa indikator ini termasuk dalam kategori sangat kuat. 

13) Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (di 

kelas,laboratorium dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi 

peserta didik. 

Ada tiga pernyataan dalam indikator ini yaitu item nomor 29, 30 dan 31. 

Jumlah nilai jawaban responden untuk pernyataan tersebut adalah 234 + 243 

+ 246 = 723. Skor idealnya = 3 x 4 x 85 = 1.020. Jadi perhitungan 

persentasenya sebagai berikut:  
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Persentase (%) = 
   

     
 × 100% = 70,88% 

Jadi pada indikator membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran (di kelas,laboratorium dan/atau di lapangan) untuk 

mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan persentase jawaban 

responden tersebut sebesar 70,88%. Hal ini membuktikan bahwa indikator ini 

termasuk dalam kategori kuat. 

14) Menggunakan instrumen yang sesuai. 

Ada dua pernyataan dalam indikator ini yaitu nomor 32 dan 33. Jumlah  nilai  

jawaban  responden untuk kedua pernyataan tersebut adalah 288 + 319 = 607. 

Skor idealnya = 2 x 4 x 85 = 680. Jadi perhitungan persentasenya sebagai 

berikut: 

Persentase (%) = 
   

   
 × 100% = 89,26% 

Jadi persentase indikator menggunakan instrumen yang sesuai berdasarkan 

kebutuhan dan kondisi sekolah berdasarkan perhitungan sebesar 89,26%. Hal 

ini membuktikan bahwa indikator ini termasuk dalam kategori sangat kuat. 

15) Melakukan analisis hasil supervisi akademik. 

Ada dua pernyataan dalam aspek ini meliputi nomor 34 dan 35. Jumlah  nilai  

jawaban  responden untuk kedua pernyataan tersebut adalah 279 + 274 = 553. 

Skor idealnya = 2 x 4 x 85 = 680. Jadi perhitungan persentasenya sebagai 

berikut: 

Persentase (%) = 
   

   
 × 100% = 81,32% 
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Jadi persentase indikator melakukan analisis hasil supervisi akademik 

berdasarkan perhitungan sebesar 81,32%. Hal ini membuktikan bahwa 

indikator ini termasuk dalam kategori sangat kuat. 

16) Menindaklanjuti hasil analisis supervisi akademik. 

Ada satu pernyataan dalam indikator ini yaitu item nomor 36. Nilai jawaban 

responden untuk pernyataan tersebut adalah 267. Skor idealnya = 4 x 85 = 

340. Jadi perhitungan persentasenya sebagai berikut: 

Persentase (%) = 
   

   
 × 100% = 78,52% 

Jadi pada indikator menindaklanjuti hasil analisis supervisi akademik 

berdasarkan persentase jawaban responden tersebut sebesar 78,52%. Hal ini 

membuktikan bahwa indikator ini termasuk dalam kategori kuat. 

17) Melaksanakan pembinaan terhadap hal yang perlu perbaikan setelah 

memperoleh hasil analisis supervisi. 

Ada satu pernyataan dalam indikator ini yaitu item nomor 37. Nilai jawaban 

responden untuk pernyataan tersebut adalah 264. Skor idealnya = 4 x 85 = 

340. Jadi perhitungan persentasenya sebagai berikut: 

Persentase (%) = 
   

   
 × 100% = 77,64% 

Jadi pada indikator melaksanakan pembinaan terhadap hal yang perlu 

perbaikan setelah memperoleh hasil analisis supervisi berdasarkan persentase 

jawaban responden tersebut sebesar 77,64%. Hal ini membuktikan bahwa 

indikator ini termasuk dalam kategori kuat. 
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18) Memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti pelatihan/penataran 

lebih lanjut. 

Ada dua pernyataan dalam aspek ini meliputi nomor 38 dan 39. Jumlah  nilai  

jawaban  responden untuk kedua pernyataan tersebut adalah 330 + 319 = 649. 

Skor idealnya = 2 x 4 x 85 = 680. Jadi perhitungan persentasenya sebagai 

berikut: 

Persentase (%) = 
   

   
 × 100% = 95,44% 

Jadi persentase indikator memberikan kesempatan kepada guru untuk 

mengikuti pelatihan/penataran lebih lanjut berdasarkan perhitungan sebesar 

95,44%. Hal ini membuktikan bahwa indikator ini termasuk dalam kategori 

sangat kuat. 

19) Menyiapkan supervisi berikutnya. 

Ada satu pernyataan dalam indikator ini yaitu item nomor 40. Nilai jawaban 

responden untuk pernyataan tersebut adalah 285. Skor idealnya = 4 x 85 = 

340. Jadi perhitungan persentasenya sebagai berikut: 

Persentase (%) = 
   

   
 × 100% = 83,82% 

Jadi pada indikator menyiapkan supervisi berikutnya berdasarkan persentase 

jawaban responden tersebut sebesar 83,82%. Hal ini membuktikan bahwa 

indikator ini termasuk dalam kategori sangat kuat.  

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh persentase 

supervisi akademik sebagai berikut. 
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Tabel 4.7 Persentase Supervisi Akademik per Indikator 

No. Indikator Persentase  Kategori 

1. 
Memahami prinsip-prinsip perencanaan supervisi 

akademik. 
86,56% sangat 

kuat 

2. 
Menyusun dokumen perencanaan supervisi 

akademik. 
87,54% sangat 

kuat 

3. 
Meyusun jadwal dan instrumen supervisi 

akademik. 
86,47% sangat 

kuat 

4. 
Merencanakan teknik dan pendekatan yang akan 

digunakan. 
80,73% Kuat 

5. Melaksanakan kunjungan kelas. 76,32% Kuat 

6. 
Pengamatan proses pembelajaran dalam kunjungan 

kelas. 
90% sangat 

kuat 

7. 
Membantu guru menjadi lebih baik dalam 

mengajar. 
80,29% Kuat 

8. 
Membimbing guru dalam memilih dan 

menggunakan media pembelajaran. 
70,88% Kuat 

9. Memberi semangat dan motivasi kepada guru. 87,20% sangat 

kuat 

10. 
Mengevaluasi pembelajaran yang dilaksanakan 

guru. 
76,76% Kuat 

11. Berdiskusi dengan guru. 86,91% sangat 

kuat 

12. 
Pelaksanaan supervisi akademik berdasarkan 

kebutuhan dan kondisi sekolah. 
82,35% sangat 

kuat 

13. 

Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran (di kelas,laboratorium dan/atau di 

lapangan) untuk mengembangkan potensi peserta 

didik. 

70,88% Kuat 

14. Menggunakan instrumen yang sesuai. 89,26% sangat 

kuat 

15. Melakukan analisis hasil supervisi akademik. 81,32% sangat 

kuat 

16. Menindaklanjuti hasil analisis supervisi akademik. 78,52% Kuat 

17. 

Melaksanakan pembinaan terhadap hal yang perlu 

perbaikan setelah memperoleh hasil analisis 

supervisi. 

77,64% Kuat 

18. 
Memberikan kesempatan kepada guru untuk 

mengikuti pelatihan/penataran lebih lanjut. 
95,44% sangat 

kuat 

19. Menyiapkan supervisi berikutnya. 83,82% sangat 

kuat 
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Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa sebagian besar kepala 

sekolah dari responden memiliki supervisi akademik yang sangat kuat. Hal ini 

dapat ditunjukkan dengan persentase responden yang paling kuat sebesar 95,44%.  

Dari perhitungan persentase tersebut, selanjutnya menghitung persentase 

skor total variabel supervisi akademik  digunakan rumus sebagai berikut: 

P = 
  

   
 × 100% = 

      

      
 × 100% = 82,26% 

Pada perhitungan tersebut skor maksimal semua guru dalam mengisi 

angket supervisi akademik yaitu 13.600 karena nilai maksimal dari setiap angket 

yaitu 160 yang terdiri dari 40 item pernyataan dengan skala rentang 4. Sementara 

itu, jumlah responden yang mengisi angket sebanyak 85 guru. Sedangkan total 

skor yang telah diisi responden ialah 11.188, sehingga dapat dihitung 

11.188/13.600 x 100% = 82,26%. Berdasarkan kriteria skor nilai angket maka 

tingkat supervisi akademik kepala sekolah di SD Dabin 1 Kecamatan Tegal Barat 

Kota Tegal termasuk dalam kategori sangat kuat. Dapat dikatakan  pula bahwa 

persepsi responden terhadap item pernyataan juga tinggi.  

Indikator variabel supervisi akademik yang paling tinggi terletak pada 

indikator memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti 

pelatihan/penataran lebih lanjut dengan persentase sebesar 95,44%, sedangkan 

indikator supervisi akademik yang paling rendah terletak pada indikator 

membimbing guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran dan 

membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (di kelas, 

laboratorium dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi peserta didik 
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dengan persentase sebesar 70,88%. Untuk item pernyataan yang paling tinggi 

terletak pada item pernyataan ke-13 yang berbunyi “kepala sekolah mengganggu 

proses pembelajaran saat melaksanakan kunjungan kelas” dengan persentase 

sebesar 98,5%, sedangkan untuk item pernyataan terendah terletak pada item 

pernyataan ke-18 yang berbunyi “kepala sekolah membiarkan guru dalam 

memilih metode dan alat yang digunakan pada proses pembelajaran” dengan 

persentase sebesar 58,5%. 

4.1.2.2 Interpretasi Angket Motivasi Kerja Guru 

Angket motivasi kerja guru yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari 8 indikator. Interpretasi angket motivasi kerja guru per indikator dijelaskan 

secara rinci sebagai berikut. 

1) Tekun menghadapi tugas. 

Ada empat pernyataan dalam indikator ini yaitu item nomor 1, 2 , 3, dan 4. 

Jumlah  nilai  jawaban  responden untuk pernyataan tersebut adalah 310 + 

300 + 300 + 325 = 1.235. Skor idealnya = 4 x 4 x 85 = 1.360. Jadi 

perhitungan persentasenya sebagai berikut: 

Persentase (%) = 
     

     
 × 100% = 90,80% 

Jadi pada indikator tekun menghadapi tugas berdasarkan persentase jawaban 

responden tersebut sebesar 90,80%. Hal ini membuktikan bahwa indikator ini 

termasuk dalam kategori sangat kuat. 

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). 

Ada lima pernyataan dalam indikator ini yaitu item nomor 5, 6, 7, 8, dan 9. 

Jumlah  nilai  jawaban  responden untuk kelima pernyataan tersebut adalah 
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277 + 230 + 301 + 296 + 227 = 1.331. Skor idealnya = 5 x 4 x 85 = 1.700. 

Perhitungan persentasenya yaitu: 

Persentase (%) = 
     

     
 × 100% = 78,29% 

Jadi pada indikator ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) 

berdasarkan persentase jawaban responden tersebut sebesar 78,29%. Hal ini 

membuktikan bahwa indikator ini termasuk dalam kategori kuat. 

3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 

Ada empat pernyataan dalam indikator ini yaitu item nomor 10, 11 , 12, dan 

13. Jumlah  nilai  jawaban  responden untuk pernyataan tersebut adalah 290 + 

329 + 296 + 296 = 1.211. Skor idealnya = 4 x 4 x 85 = 1.360. Jadi 

perhitungan persentasenya sebagai berikut: 

Persentase (%) = 
     

     
 × 100% = 89,04% 

Jadi pada indikator menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 

berdasarkan persentase jawaban responden tersebut sebesar 89,04%. Hal ini 

membuktikan bahwa indikator ini termasuk dalam kategori sangat kuat. 

4) Lebih senang bekerja mandiri. 

Terdapat lima pernyataan dalam indikator ini yaitu item nomor 14, 15, 16, 17, 

dan 18. Jumlah  nilai  jawaban  responden untuk kelima pernyataan tersebut 

adalah 244 + 258 + 317 + 301 + 282 = 1.402. Skor idealnya = 5 x 4 x 85 = 

1.700. Perhitungan persentasenya yaitu: 

Persentase (%) = 
     

     
 × 100% = 82,47% 
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Jadi pada indikator lebih senang bekerja mandiri berdasarkan persentase 

jawaban responden tersebut sebesar 82,47%. Hal ini membuktikan bahwa 

indikator ini termasuk dalam kategori sangat kuat. 

5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. 

Ada tiga pernyataan dalam indikator ini yaitu item nomor 19, 20 dan 21. 

Jumlah nilai jawaban responden untuk pernyataan tersebut adalah 307 + 244 

+ 271 = 822. Skor idealnya = 3 x 4 x 85 = 1.020. Jadi perhitungan 

persentasenya sebagai berikut:  

Persentase (%) = 
   

     
 × 100% = 80,58% 

Jadi pada indikator cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin berdasarkan 

persentase jawaban responden tersebut sebesar 80,58%. Hal ini membuktikan 

bahwa indikator ini termasuk dalam kategori kuat. 

6) Dapat mempertahankan pendapatnya. 

Terdapat tiga pernyataan dalam indikator ini yaitu item nomor 22, 23 dan 24. 

Jumlah nilai jawaban responden untuk pernyataan tersebut adalah 245 + 292 

+ 302 = 839. Skor idealnya = 3 x 4 x 85 = 1.020. Jadi perhitungan 

persentasenya sebagai berikut:  

Persentase (%) = 
   

     
 × 100% = 82,25% 

Jadi pada indikator dapat mempertahankan pendapatnya berdasarkan 

persentase jawaban responden tersebut sebesar 82,25%. Hal ini membuktikan 

bahwa indikator ini termasuk dalam kategori sangat kuat. 
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7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. 

Ada empat pernyataan dalam indikator ini yaitu item nomor 25, 26, 27, dan 

28. Jumlah  nilai  jawaban  responden untuk pernyataan tersebut adalah 274 + 

301 + 300 + 270 = 1.145. Skor idealnya = 4 x 4 x 85 = 1.360. Jadi 

perhitungan persentasenya sebagai berikut: 

Persentase (%) = 
     

     
 × 100% = 84,19% 

Jadi pada indikator tidak mudah melepaskan hal yang diyakini berdasarkan 

persentase jawaban responden tersebut sebesar 84,19%. Hal ini membuktikan 

bahwa indikator ini termasuk dalam kategori sangat kuat. 

8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

Ada dua pernyataan dalam aspek ini meliputi nomor 29 dan 30. Jumlah  nilai  

jawaban  responden untuk kedua pernyataan tersebut adalah 306 + 298 = 604. 

Skor idealnya = 2 x 4 x 85 = 680. Jadi perhitungan persentasenya sebagai 

berikut: 

Persentase (%) = 
   

   
 × 100% = 88,82% 

Jadi persentase indikator senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal 

berdasarkan perhitungan sebesar 88,82%. Hal ini membuktikan bahwa 

indikator ini termasuk dalam kategori sangat kuat. 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh persentase 

motivasi kerja guru sebagai berikut. 
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Tabel 4.8 Persentase Motivasi Kerja Guru per Indikator 

No. Indikator Persentase Kategori 

1. Tekun menghadapi tugas. 90,80% sangat kuat 

2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). 78,29% kuat 

3. 
Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam 

masalah. 
89,04% sangat kuat 

4. Lebih senang bekerja mandiri. 82,47% sangat kuat 

5. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. 80,58% kuat 

6. Dapat mempertahankan pendapatnya. 82,25% sangat kuat 

7. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. 84,19% sangat kuat 

8. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 88,82% sangat kuat 

      

 Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

tergolong memiliki tingkat motivasi kerja yang tinggi. Hal ini dapat ditunjukkan 

dengan persentase responden yang paling tinggi sebesar 90,80%. Selanjutnya 

menghitung persentase skor total motivasi kerja guru digunakan rumus sebagai 

berikut: 

P = 
  

   
 × 100% = 

     

      
 × 100% = 84,20% 

Pada perhitungan tersebut skor maksimal semua guru dalam mengisi 

angket kinerja guru yaitu 10.200 karena nilai maksimal dari setiap angket yaitu 

120 yang terdiri dari 30 item pernyataan dengan skala rentang 4. Sementara itu, 

jumlah responden yang mengisi angket sebanyak 85 guru. Sedangkan total skor 

yang telah diisi responden ialah 8.589, sehingga dapat dihitung 8.589/7.440 x 

100% = 84,20%.  Berdasarkan kriteria skor nilai angket maka tingkat motivasi 

kerja guru SD di Dabin 1 Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal termasuk dalam 

kategori kuat. Dapat dikatakan pula bahwa persepsi responden terhadap item 

pernyataan juga tinggi.  
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Indikator motvasi kerja guru yang paling tinggi yaitu indikator tekun 

menghadapi tugas dengan persentase sebesar 90,80%, sedangkan indikator 

motivasi kerja guru yang paling rendah yaitu indikator ulet menghadapi kesulitan 

(tidak lekas putus asa) dengan persentase sebesar 78,29%. Untuk item pernyataan 

yang paling tinggi terletak pada item pernyataan ke-11 yang berbunyi “saya 

enggan mengikuti kegiatan KKG” dengan persentase sebesar 96,80%, sedangkan 

untuk item pernyataan yang paling rendah terletak pada item pernyataan ke-9 

yang berbunyi “saya mengerjakan tugas dengan mengambil resiko yang kecil” 

dengan persentase sebesar 66,80%. 

4.1.2.3 Interpretasi Angket Kinerja Guru 

Angket kinerja guru yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 14 

indikator. Interpretasi angket kinerja guru per indikator dijelaskan secara rinci  

sebagai berikut. 

1) Menyusun rencana pembelajaran. 

Terdapat dua item pernyataan pada indikator ini, yaitu item nomor 1 dan 2. 

Jumlah  nilai  jawaban  responden untuk kedua pernyataan tersebut adalah 

306 + 266 = 572. Skor idealnya = 2 x 4 x 85 = 680. Jadi perhitungan 

persentasenya sebagai berikut:  

Persentase (%) = 
   

   
 × 100% = 84,11% 

Jadi pada indikator menyusun rencana pembelajaran berdasarkan persentase 

jawaban responden tersebut sebesar 84,11%. Hal ini membuktikan bahwa 

indikator ini termasuk dalam kategori sangat kuat.  
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2) Merumuskan tujuan pembelajaran. 

Terdapat dua item pernyataan pada indikator ini, yaitu item nomor 3 dan 4. 

Jumlah  nilai  jawaban  responden untuk kedua pernyataan tersebut adalah 

292 + 271 = 563. Skor idealnya = 2 x 4 x 85 = 680. Jadi perhitungan 

persentasenya sebagai berikut:  

Persentase (%) = 
   

   
 × 100% = 82,79% 

Jadi pada indikator merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan persentase 

jawaban responden tersebut sebesar 82,79%. Hal ini membuktikan bahwa 

indikator ini termasuk dalam kategori sangat kuat.  

3) Memilih dan mengembangkan bahan pelajaran.  

Terdapat tiga item pernyataan pada indikator ini, yaitu item nomor 5, 6, dan 

7. Jumlah  nilai  jawaban  responden untuk ketiga pernyataan tersebut adalah 

276 + 303 + 280 = 859. Skor idealnya = 3 x 4 x 85 = 1.020. Jadi perhitungan 

persentasenya sebagai berikut: 

Persentase (%) = 
   

     
 × 100% = 84,21% 

Jadi persentase indikator memilih dan mengembangkan bahan pelajaran 

berdasarkan perhitungan tersebut sebesar 84,21%. Hal ini membuktikan 

bahwa indikator ini termasuk dalam kategori sangat kuat.  

4) Merumuskan kegiatan belajar mengajar.  

Ada dua pernyataan dalam aspek ini meliputi nomor 8 dan 9. Jumlah  nilai  

jawaban  responden untuk kedua pernyataan tersebut adalah 292 + 308 = 600. 

Skor idealnya = 2 x 4 x 85 = 680. Jadi perhitungan persentasenya sebagai 

berikut: 
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Persentase (%) = 
   

   
 × 100% = 88,23% 

Jadi persentase indikator merumuskan kegiatan belajar mengajar berdasarkan 

perhitungan sebesar 88,23%. Hal ini membuktikan bahwa indikator ini 

termasuk dalam kategori sangat kuat.  

5) Merencanakan penilaian. 

Terdapat tiga item pernyataan pada indikator ini, yaitu item nomor 10, 11, 

dan 12. Jumlah  nilai  jawaban  responden untuk ketiga pernyataan tersebut 

adalah 275 + 300 + 250 = 825. Skor idealnya = 3 x 4 x 85 = 1.020. Jadi 

perhitungan persentasenya sebagai berikut: 

Persentase (%) = 
   

     
 × 100% = 80,88% 

Jadi persentase indikator merencanakan penilaian berdasarkan perhitungan 

tersebut sebesar 80,88%. Hal ini membuktikan bahwa indikator ini termasuk 

dalam kategori kuat.  

6) Membuka pelajaran.  

Ada dua pernyataan dalam aspek ini meliputi nomor 13 dan 14. Jumlah  nilai  

jawaban  responden untuk kedua pernyataan tersebut adalah 301 + 318 = 619. 

Skor idealnya = 2 x 4 x 85 = 680. Jadi perhitungan persentasenya sebagai 

berikut: 

Persentase (%) = 
   

   
 × 100% = 91,02% 

Jadi persentase indikator membuka pelajaran berdasarkan perhitungan sebesar 

91,02%. Hal ini membuktikan bahwa indikator ini termasuk dalam kategori 

sangat kuat.  
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7) Menyampaikan materi pelajaran. 

Ada dua pernyataan dalam aspek ini meliputi nomor 15 dan 16. Jumlah  nilai  

jawaban  responden untuk kedua pernyataan tersebut adalah 259 + 308 = 567. 

Skor idealnya = 2 x 4 x 85 = 680. Jadi perhitungan persentasenya sebagai 

berikut: 

Persentase (%) = 
   

   
 × 100% = 83,38% 

Jadi persentase indikator menyampaikan materi pelajaran berdasarkan 

perhitungan sebesar 83.38%. Hal ini membuktikan bahwa indikator ini 

termasuk dalam kategori sangat kuat. 

8) Menggunakan metode dan media pembelajaran dengan tepat. 

Terdapat dua item pernyataan pada indikator ini, yaitu item nomor 17 dan 18. 

Jumlah  nilai  jawaban  responden untuk kedua pernyataan tersebut adalah 

234 + 302 = 536. Skor idealnya = 2 x 4 x 85 = 680. Jadi perhitungan 

persentasenya sebagai berikut: 

Persentase (%) = 
   

   
 × 100% = 78,82% 

Jadi persentase indikator menggunakan metode dan media pembelajaran 

dengan tepat berdasarkan perhitungan tersebut sebesar 78,82%. Hal ini 

membuktikan bahwa indikator ini termasuk dalam kategori kuat. 

9) Membimbing siswa dalam belajar. 

Ada tiga pernyataan dalam indikator ini yaitu item nomor 19, 20 dan 21. 

Jumlah nilai jawaban responden untuk pernyataan tersebut adalah 323 + 313 

+ 314 = 950. Skor idealnya = 3 x 4 x 85 = 1.020. Jadi perhitungan 

persentasenya sebagai berikut:  
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Persentase (%) = 
   

     
 × 100% = 93,13% 

Jadi pada indikator membimbing siswa dalam belajar berdasarkan persentase 

jawaban responden tersebut sebesar 93,13%. Hal ini membuktikan bahwa 

indikator ini termasuk dalam kategori sangat kuat. 

10) Menutup pelajaran. 

Ada dua pernyataan dalam indikator ini yaitu nomor 22 dan 23. Jumlah  nilai  

jawaban  responden untuk kedua pernyataan tersebut adalah 281 + 274 = 555. 

Skor idealnya = 2 x 4 x 85 = 680. Jadi perhitungan persentasenya sebagai 

berikut: 

Persentase (%) = 
   

   
 × 100% = 81,61% 

Jadi persentase indikator menutup pelajaran berdasarkan perhitungan sebesar 

81,61%. Hal ini membuktikan bahwa indikator ini termasuk dalam kategori 

sangat kuat. 

11) Melakukan penilaian dari awal sampai akhir pembelajaran. 

Ada satu pernyataan dalam indikator ini yaitu nomor 24. Jumlah  nilai  

jawaban  responden untuk pernyataan tersebut adalah 279. Skor idealnya = 1 

x 4 x 85 = 340. Jadi perhitungan persentasenya sebagai berikut: 

Persentase (%) = 
   

   
 × 100% = 82,05% 

Jadi persentase indikator melakukan penilaian dari awal sampai akhir 

pembelajaran berdasarkan perhitungan sebesar 82,05%. Hal ini membuktikan 

bahwa indikator ini termasuk dalam kategori sangat kuat. 
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12) Mengevaluasi dan menganalisis hasil evaluasi pembelajaran. 

Ada tiga pernyataan dalam indikator ini yaitu item nomor 25, 26 dan 27. 

Jumlah nilai jawaban responden untuk pernyataan tersebut adalah 265 + 303 

+ 308 = 876. Skor idealnya = 3 x 4 x 85 = 1.020. Jadi perhitungan 

persentasenya sebagai berikut:  

Persentase (%) = 
   

     
 × 100% = 85,88% 

Jadi pada indikator mengevaluasi dan menganalisis hasil evaluasi 

pembelajaran berdasarkan persentase jawaban responden tersebut sebesar 

85,88%. Hal ini membuktikan bahwa indikator ini termasuk dalam kategori 

sangat kuat. 

13) Melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi 

Ada dua pernyataan dalam indikator ini yaitu nomor 28 dan 29. Jumlah  nilai  

jawaban  responden untuk kedua pernyataan tersebut adalah 285 + 277 = 562. 

Skor idealnya = 2 x 4 x 85 = 680. Jadi perhitungan persentasenya sebagai 

berikut: 

Persentase (%) = 
   

   
 × 100% = 82,64% 

Jadi persentase indikator melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi 

berdasarkan perhitungan sebesar 89,26%. Hal ini membuktikan bahwa 

indikator ini termasuk dalam kategori sangat kuat. 

14) Memberikan bimbingan dan tindak lanjut terhadap hasil belajar siswa. 

Ada satu pernyataan dalam indikator ini yaitu nomor 30. Jumlah  nilai  

jawaban  responden untuk pernyataan tersebut adalah 263. Skor idealnya = 1 

x 4 x 85 = 340. Jadi perhitungan persentasenya sebagai berikut: 
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Persentase (%) = 
   

   
 × 100% = 77,35% 

Jadi persentase indikator memberikan bimbingan dan tindak lanjut terhadap 

hasil belajar siswa berdasarkan perhitungan sebesar 77,35%. Hal ini 

membuktikan bahwa indikator ini termasuk dalam kategori kuat. 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh persentase 

kinerja guru sebagai berikut. 

 

Tabel 4.9 Persentase Kinerja Guru per Indikator 

No. Indikator Persentase  Kategori 

1. Menyusun rencana pembelajaran. 84,11% 
sangat 

kuat 

2. Merumuskan tujuan pembelajaran. 82,79% 
sangat 

kuat 

3. Memilih dan mengembangkan bahan pelajaran. 84,21% 
sangat 

kuat 

4. Merumuskan kegiatan belajar mengajar. 88,23% 
sangat 

kuat 

5. Merencanakan penilaian. 80,88% Kuat 

6. Membuka pelajaran. 91,02% 
sangat 

kuat 

7. Menyampaikan materi pelajaran. 83,38% 
sangat 

kuat 

8. 
Menggunakan metode dan media pembelajaran dengan 

tepat. 
78,82% Kuat 

9. Membimbing siswa dalam belajar. 93,13% 
sangat 

kuat 

10. Menutup pelajaran. 81,61% 
sangat 

kuat 

11. 
Melakukan penilaian dari awal sampai akhir 

pembelajaran. 
82,05% 

sangat 

kuat 

12. 
Mengevaluasi dan menganalisis hasil evaluasi 

pembelajaran. 
85,88% 

sangat 

kuat 

13. Melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi. 82,64% 
sangat 

kuat 

14. 
Memberikan bimbingan dan tindak lanjut terhadap hasil 

belajar siswa. 
77,35% Kuat 
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Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

memiliki kinerja yang sangat kuat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan persentase 

responden yang paling kuat sebesar 93,13%.  

Dari perhitungan persentase tersebut, selanjutnya menghitung persentase 

skor total variabel kinerja guru digunakan rumus sebagai berikut: 

P = 
  

   
 × 100% = 

     

      
 × 100% = 84,56% 

Pada perhitungan tersebut skor maksimal semua guru dalam mengisi 

angket kinerja guru yaitu 10.200 karena nilai maksimal dari setiap angket yaitu 

120 yang terdiri dari 30 item pernyataan dengan skala rentang 4. Sementara itu, 

jumlah responden yang mengisi angket sebanyak 85 guru. Sedangkan total skor 

yang telah diisi responden ialah 8.626, sehingga dapat dihitung 8.626/10.2200 x 

100% = 84,56%. Berdasarkan kriteria skor nilai angket maka tingkat kinerja guru 

SD di Dabin 1 Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal termasuk dalam kategori 

sangat kuat. Dapat dikatakan  pula bahwa persepsi responden terhadap item 

pernyataan juga tinggi.  

Indikator variabel kinerja guru yang paling tinggi terletak pada indikator 

membimbing siswa dalam belajar dengan persentase sebesar 93,13%, sedangkan 

indikator kinerja guru yang paling rendah terletak pada indikator memberikan 

bimbingan dan tindak lanjut terhadap hasil belajar siswa dengan persentase 

sebesar 77,35%. Untuk item pernyataan yang paling tinggi terletak pada item 

pernyataan ke-19 yang berbunyi “saya memberi perhatian kepada beberapa siswa 

saja” dengan persentase sebesar 95%, sedangkan untuk item pernyataan terendah 
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terletak pada item pernyataan ke-17 yang berbunyi “saya menggunakan 

keterampilan mengajar dan model pembelaajaran yang biasa” dengan persentase 

sebesar 68,8%. 

4.1.3 Uji Prasyarat Analisis  

 Sebelum melakukan analisis akhir atau uji hipotesis, data hasil pengisian 

angket harus diuji prasyarat analisisnya terlebih dahulu. Apabila angket telah 

memenuhi pengujian prasyarat analisis, maka dapat dilanjutkan dengan analisis 

akhir yaitu analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda.  

Uji prasyarat terdiri dari uji asumsi dasar dan uji asumsi klasik regresi. 

Pada uji asumsi dasar ada beberapa persyaratan, yaitu: uji normalitas dan uji 

linieritas. Kemudian pada uji asumsi klasik regresi, persyaratannya yaitu uji 

multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Data yang diuji dalam uji prasyarat 

analisis adalah data hasil perhitungan nilai supervisi akademik, motivasi kerja, 

dan nilai kinerja guru dari 85 sampel penelitian. Uraian selengkapnya sebagai 

berikut: 

4.1.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan peneliti untuk mengetahui apakah data yang akan 

diuji berdistribusi normal atau tidak. Apabila data berdistribusi normal, maka 

pengujian statistiknya menggunakan statistik parametris, namun apabila data 

berdistribusi tidak normal maka pengujian statistiknya menggunakan statistik 

nonparametris. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan Kolmogorov-

Smirnov dengan bantuan program SPSS versi 21. Hasil pengujian normalitas bisa 

dilihat pada nilai signifikansi (Sig.) ketiga data pada kolom Kolmogorov-Smirnov. 
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Apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka dinyatakan bahwa data 

berdistribusi normal. Hasil analisis uji normalitas bisa dibaca pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 dilihat dari Asymp sig (2-tailed) diperoleh nilai 

supervisi akademik 0,734; motivasi kerja guru 0,352; dan kinerja guru sebesar 

0,221. Oleh karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 untuk supervisi 

akademik, motivasi kerja guru, dan kinerja guru yaitu 0,734 > 0,05; 0,352 > 0,05 

dan 0,221 > 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal. 

Sehingga pengujian statistik menggunakan statistik parametris dan dapat 

dilanjutkan uji linieritas. Hasil uji normalitas secara lengkap dapat dibaca pada 

lampiran 18 halaman 201. 

4.1.3.2 Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linier 

yang signifikan antara dua variabel. Pengujian linieritas dilakukan menggunakan 

program SPSS versi 21 dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil pengujian dilihat 

pada kolom Sig. baris Linearity. Dua variabel dikatakan linier apabila nilai 

signifikansi < 0,05. Hasil analisis uji linieritas bisa dibaca pada tabel 4.11 dan 

414. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Supervisi Motivasi Kinerja 

Kolmogorov-Smirnov Z ,686 ,930 1,049 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,734 ,352 ,221 
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Tabel 4.11 Hasil Uji Linieritas X1 dan Y 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Kinerja * 

Supervisi 

Between 

Groups 

(Combined) 8479,507 35 242,272 4,352 ,000 

Linearity 
4346,954 1 4346,954 78,08

8 

,000 

Deviation from 

Linearity 

4132,553 34 121,546 2,183 ,006 

Within Groups 2727,717 49 55,668   

Total 11207,224 84    

 

Berdasarkan Tabel 4.11 hasil uji linieritas X1 dan Y, diketahui bahwa nilai 

signifikansi variabel supervisi akademik dan kinerja guru sebesar 0,000. Oleh 

karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 < 0,05 maka dapat 

dinyatakan bahwa variabel supervisi akademik dan kinerja guru mempunyai 

hubungan yang linier.  

 

Tabel 4.12 Hasil Uji Linieritas X2 dan Y 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Kinerja * 

Motivasi 

Between 

Groups 

(Combined) 9094,759 27 336,843 9,089 ,000 

Linearity 
5748,349 1 5748,349 155,1

06 

,000 

Deviation from 

Linearity 

3346,410 26 128,708 3,473 ,000 

Within Groups 2112,464 57 37,061   

Total 11207,224 84    
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Berdasarkan hasil Tabel 4.12, dapat dibaca bahwa pada output ANOVA 

menunjukkan nilai signifikasni variabel motivasi kerja dan kinerja guru sebesar 

0,000. Data dapat dikatakan memiliki hubungan yang linier apabila nilai 

signifikansi kurang dari 0,05. Dalam penelitini ini, nilai signifikansi motivasi 

kerja guru dan kinerja guru adalah 0,000 dan dapat disimpulkan bahwa variabel 

motivasi kerja guru dan kinerja guru terdapat hubungan yang linier. 

4.1.3.3 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. 

Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak ada 

multikolinearitas. Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan 

melihat nilai Inflation Factor ( VIF ). Apabila VIF < 5, maka dapat disimpulkan 

tidak ada multikoloinearitas antara independen variabel dengan model regresi.  

 

Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleranc

e 

VIF 

1 

(Constan

t) 

-6,245 10,181  -,613 ,541   

Supervisi ,245 ,064 ,327 3,846 ,000 ,695 1,438 

Motivasi ,746 ,119 ,536 6,296 ,000 ,695 1,438 

 



114 
 

 
 

Dari Tabel 4.14, dapat dibaca bahwa nilai VIF untuk supervisi akademik 

dan motivasi kerja sebesar 1,438. Karena nilai VIF < 5, maka dapat disimpulkan 

bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah multikolinearitas.  

4.1.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Persyaratan yang 

terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya masalah heteroskedastisitas. 

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Spearman’s rho, 

yaitu mengkorelasikan nilai residual (Unstandardized residual) dengan masing-

masing variabel independen. Jika signifikansi korelasi lebih dari 0,05 maka model 

regresei tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Correlations 

 Unstandardized 

Residual 

Supervisi Motivasi 

Spearman's 

rho 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,108 ,044 

Sig. (2-tailed) . ,327 ,689 

N 85 85 85 

Supervisi 

Correlation 

Coefficient 

,108 1,000 ,528
**
 

Sig. (2-tailed) ,327 . ,000 

N 85 85 85 

Motivasi 

Correlation 

Coefficient 

,044 ,528
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,689 ,000 . 

N 85 85 85 
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Dari Tabel 4.14, dapat dibaca korelasi antara supervisi akademik dengan 

Unstandardized Residual menghasilkan nilai signifikansi 0,327 dan korelasi 

antara motivasi kerja guru dengan Unstandardized Residual menghasilkan nilai 

signifikansi 0,698. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, dapat disimpulkan 

bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas. 

4.1.4 Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi 

linier sederhana dan analisis regresi linier berganda yang didalamnya terdapat 

beberapa uji, diantaranya: analisis korelasi ganda (R), analisis determinasi (R
2
), 

dan uji koefisien regresi secara bersama-sama (uji F). Uraian selengkapnya 

sebagai berikut: 

4.1.4.1 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis uji regresi linier sederhana 

karena untuk menguji X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Analisis ini digunakan 

untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen 

mengalami peningkatan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif. 

Analsisis regresi linier sederhana menggunakan bantuan SPSS versi 21. Langkah-

langkah yang dilakukan untuk analisis regresi linier sederhana adalah Analyze-

Regression-Linier.  

4.1.4.1.1 Persamaan Regresi Linier Sederhana dari Supervisi Akademik terhadap 

Kinerja Guru 

Dalam penelitian ini supervisi akademik sebagai variabel bebas 1 (X1) dan 

kinerja guru sebagai variabel terikat (Y).  Perhitungan persamaan regresi linier X1 
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dan Y digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen. Perhitungan 

persamaan regresi linier X1 dan Y tertera pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.15 Hasil Analisis Rergresi Linier X1 terhadap Y 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4346,954 1 4346,954 52,592 ,000
b
 

Residual 6860,269 83 82,654   

Total 11207,224 84    

 

Tabel 4.16 Hasil Perhitungan Nilai B Persamaan Regresi 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 39,996 8,536  4,686 ,000 

Supervisi ,467 ,064 ,623 7,252 ,000 

 

Berdasarkan hasil dari pengolahan data menggunakan SPSS versi 21 maka 

analisisnya sebagai berikut: 

1. Hipotesis 

a. Hipotesis Nol (H01) 

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara supervisi akademik terhadap 

kinerja guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

b. Hipotesis Alternatif (Ha1) 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara supervisi akademik terhadap 

kinerja guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 
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2. Kriteria Pengambilan Keputusan  

Nilai signifikansi < 0,05 berarti H0 ditolak dan Ha diterima 

Nilai signifikansi > 0,05 berarti H0 diterima dan Ha ditolak 

3. Pengambilan Keputusan 

Berdasarkan Tabel ANOVA pada kolom sig. diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Karena 

nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara supervisi akademik terhadap kinerja guru SD se-

Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

Selanjutnya data dimasukkan dalam persamaan regresi linier sederhana 

yaitu Ŷ = a+ bX dilihat pada tabel coefficients pada Unstandardized Coefficients. 

Persamaan regresi sebagai berikut. 

Ŷ = a+bX 

Ŷ = 39,996 + 0,467 X 

Keterangan: 

Ŷ = Kinerja guru 

X = variabel supervisi akademik 

a = konstanta 

b = koefisien regresi. 

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Konstanta sebesar 39,996 berarti jika X nilainya 0, maka kinerja guru (Y) 

bernilai 39,996. 

2. Koefisien regresi variabel supervisi akademik (X) sebesar 0,467. Artinya jika 

supervisi akademik mengalami kenaikan 1%, maka kinerja guru (Y) akan 
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mengalami peningkatan sebesar 46,7%. Koefisien tersebut bernilai positif 

yang berarti terjadi hubungan positif antara supervisi akademik dengan 

kinerja guru. Semakin baik supervisi akademik, semakin baik pula kinerja 

guru.  

4.1.4.1.2 Persamaan Regresi Linier Sederhana dari Motivasi Kerja Guru terhadap 

Kinerja Guru 

Motivasi kerja guru dalam penelitian ini sebagai variabel bebas 2 (X2) dan 

kinerja guru sebagai variabel terikat (Y).  Perhitungan persamaan regresi linier X2 

dan Y digunakan untuk memprediksi nilia dari variabel dependen. Perhitungan 

persamaan regresi linier X2 dan Y tertera pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.17 Hasil Analisis Rergresi Linier X2 terhadap Y 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 5748,349 1 5748,349 87,401 ,000
b
 

Residual 5458,874 83 65,770   

Total 11207,224 84    

 

Tabel 4.18 Hasil Perhitungan Nilai B Persamaan Regresi 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,623 10,824  ,058 ,954 

Motivasi ,998 ,107 ,716 9,349 ,000 
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 Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS versi 21 data dapat 

dianalisis sebagai berikut: 

1. Hipotesis 

a. Hipotesis Nol (H02) 

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja guru terhadap 

kinerja guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

b. Hipotesis Alternatif (Ha2) 

Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja guru terhadap kinerja 

guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

2. Kriteria Pengambilan Keputusan  

Nilai signifikansi < 0,05 Maka H02 ditolak Ha2 diterima. . 

Nilai signifikansi > 0,05 Maka H02 diterima Ha2 ditolak.  

3. Pengambilan Keputusan 

Berdasarkan Tabel ANOVA pada kolom sig. diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Karena 

nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Dari hasil tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja guru 

terhadap kinerja guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

Selanjutnya data dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier sederhana 

yaitu Ŷ = a+bX dapat dilihat pada tabel coefficients pada Unstandardized 

Coefficients B. Persamaan regresi sebagai berikut. 

Ŷ = a+bX 

Ŷ = 0,623 + 0,998 X 
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Keterangan: 

Ŷ = kinerja guru 

X = variabel motivasi kerja guru 

a = konstanta 

b = koefisien regresi 

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Konstanta sebesar 0,623 yang artinya jika X2 nilainya 0, maka kinerja guru 

(Y) nilainya adalah 0,623.  

2. Koefisien regresi variabel motivasi kerja guru (X2) sebesar 0,998. Artinya 

jika motivasi kerja guru mengalami kenaikan 1%, maka kinerja guru (Y) akan 

mengalami peningkatan 99,8%. Dengan asumsi variabel independen lain 

nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terdapat hubungan positif 

antara motivasi kerja guru dengan kinerja guru. Semakin baik motivasi kerja 

guru semakin baik pula kinerja guru. 

4.1.4.2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda   

Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis uji regresi linier berganda 

karena terdiri dari tiga variabel, yaitu dua variabel bebas dan satu variabel terikat. 

Analisis ini digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila 

nilai variabel independen mengalami peningkatan atau penurunan dan untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. 

Analsisis regresi linier berganda  menggunakan bantuan SPSS versi 21. Langkah-

langkah yang dilakukan untuk analisis regresi linier berganda adalah Analyze –

Regression - Linier. Persamaan Regresi Linier dari Supervisi Akademik dan 

Motivasi Kerja Guru terhadap Kinerja Guru sebagai berikut: 
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Supervisi Akademik merupakan variabel bebas 1 (X1) dalam penelitian ini, 

motivasi kerja guru sebagai variabel bebas 2 (X2), dan kinerja guru sebagai 

variabel terikat (Y).  Perhitungan persamaan regresi linier X1 dan X2 terhadap Y 

tertera pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.19 Hasil Analisis Rergresi Linier X1 dan X2 terhadap Y 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 6582,430 2 3291,215 58,355 ,000
b
 

Residual 4624,793 82 56,400   

Total 11207,224 84    

 

Tabel 4.20 Hasil Perhitungan Nilai B Persamaan Regresi 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -6,245 10,181  -,613 ,541 

Supervisi ,245 ,064 ,327 3,846 ,000 

Motivasi ,746 ,119 ,536 6,296 ,000 

 

Berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS versi 21, maka dapat 

dianalisis sebagai berikut. 

1. Hipotesis  

a. Hipotesis Nol (H03) 

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara supervisi akademik dan motivasi 

kerja guru secara bersama-sama terhadap kinerja guru SD se-Dabin I Kecamatan 

Tegal Barat Kota Tegal. 
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b. Hipotesis Alternatif (Ha3) 

Ada pengaruh yang signifikan antara supervisi akademik dan motivasi kerja 

guru terhadap kinerja guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

2. Kriteria Pengambilan Keputusan 

Nilai signifikansi < 0,05 Maka H03 ditolak Ha3 diterima.  

Nilai signifikansi > 0,05 Maka H03 diterima Ha3 ditolak.  

3. Pengambilan Keputusan 

Berdasarkan Tabel ANOVA pada kolom sig. diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Karena 

nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Dari hasil tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara supervisi akademik dan 

motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat 

Kota Tegal. 

Langkah selanjutnya adalah memasukkan data ke dalam persamaan regresi 

linier berganda yaitu Ŷ = a+b1X1+b2X2 dapat dilihat pada tabel coefficients pada 

Unstandardized Coefficients B: constant. Persamaan regresi sebagai berikut. 

Ŷ = a+b1X1+b2X2 

Ŷ = -6,245 + 0,245X1 + 0,746X2 

Keterangan: 

Ŷ = kinerja guru 

X1 = supervisi akademik 

X2 = motivasi kerja guru 

a = konstanta 
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b = koefisien regresi 

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Konstanta sebesar -6,245 yang artinya jika nilai X1 dan X2 adalah 0, maka 

kinerja guru (Y) nilainya -6,245.  

2. Koefisien regresi variabel supervisi akademik (X1) sebesar 0,245 yang artinya 

jika supervisi akademik mengalami kenaikan 1%, maka kinerja guru (Y) akan 

mengalami kenaikan sebesar 24,5% dengan asumsi variabel lain bernilai 

tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara 

supervisi akademik dengan kinerja guru. Semakin baik supervisi akademik, 

semakin baik pula kinerja guru.  

3. Koefisien regresi variabel motivasi kerja guru (X2) sebesar 0,746 yang artinya 

jika motivasi kerja guru mengalami kenaikan 1%, maka kinerja guru (Y) akan 

mengalami kenaikan sebesar 74,6% dengan asumsi variabel lain bernilai 

tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara 

motivasi kerja guru dengan kinerja guru. Semakin baik motivasi kerja guru 

semakin baik pula kinerja guru.  

4.1.4.3 Analisis Korelasi Ganda (R) 

Analisis korelasi ganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua 

atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. 

Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara 0 sampai 

1. Semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat. Sebaliknya, 

semakin menjauhi 1 berarti hubungan yang terjadi semakin lemah.  
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Menurut Sugiyono (2007) dalam Priyatno (2010:65) pedoman untuk 

memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut. 

 

Tabel 4.21 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Rentang Kriteria 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,00 Sangat kuat 

  

Hasil analisis korelasi dapat dilihat pada tabel output regression models 

berikut. 

 

Tabel 4.22 Hasil Analisis Korelasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,766
a
 ,587 ,577 7,510 

 

Berdasarkan Tabel 4.22, diperoleh nilai R sebesar 0,766. Karena nilai 

korelasi ganda terletak diantara 0,60 – 0,799 dapat dikatakan bahwa terjadi 

hubungan yang kuat antara supervisi akademik dan motivasi kerja guru terhadap 

kinerja guru.  

4.1.4.4 Analisis Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan 

antara  X1 dan Y serta antara X2 dan Y. Hasil koefisien determinasi antara X1 dan 

Y dapat dilihat pada output Model Summary sebagai berikut. 
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Tabel 4.23 Hasil Koefisien Determinasi X1 terhadap Y 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,623
a
 ,388 ,380 9,091 

 

Berdasarkan hasil dari pengolahan data menggunakan SPSS versi 21 maka 

analisisnya sebagai berikut: 

1. Hipotesis 

a. Hipotesis Nol (H04) 

Pengaruh supervisi akademik terhadap kinerja guru SD se-Dabin I 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal = 10%. 

b. Hipotesis Alternatif (Ha4) 

Pengaruh supervisi akademik terhadap kinerja guru SD se-Dabin I 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal ≠ 10%. 

2. Kriteria Pengambilan Keputusan  

Nilai koefisien determinasi ≠ 10% berarti H0 ditolak dan Ha diterima 

Nilai koefisien determinasi = 10% berarti H0 diterima dan Ha ditolak 

3. Pengambilan Keputusan 

Berdasarkan Tabel 4.23, diketahui bahwa koefisien determinasi (R
2
) 

adalah 0,388 atau (38,8%). Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima. Karena koefisien determinasi ≠ 10%. Jadi pengaruh supervisi akademik 

terhadap kinerja guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal sebesar 

38,8%. 
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Selanjutnya adalah hasil koefisien determinasi antara X2 dan Y yang dapat 

dilihat pada hasil output Model Summary sebagai berikut. 

Tabel 4.24 Hasil Koefisien Determinasi X2 terhadap Y 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,716
a
 ,513 ,507 8,110 

 

Berdasarkan hasil dari pengolahan data menggunakan SPSS versi 21 maka 

analisisnya sebagai berikut: 

1. Hipotesis 

a. Hipotesis Nol (H05) 

Pengaruh motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SD se-Dabin I 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal = 10%. 

b. Hipotesis Alternatif (Ha5) 

Pengaruh motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SD se-Dabin I 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal ≠ 10%. 

2. Kriteria Pengambilan Keputusan  

Nilai koefisien determinasi ≠ 10% berarti H0 ditolak dan Ha diterima 

Nilai koefisien determinasi = 10% berarti H0 diterima dan Ha ditolak 

3. Pengambilan Keputusan 

Berdasarkan Tabel 4.24, diketahui bahwa koefisien determinasi (R
2
) 

adalah 0,513 atau (51,3%). Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima. Karena koefisien determinasi ≠ 10%. Jadi pengaruh motivasi kerja guru 

terhadap kinerja guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal sebesar 

51,3%. 
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 Selanjutnya adalah analisis determinasi digunakan untuk mengetahui 

persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X1 dan X2) secara serentak 

terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar 

persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu 

menjelaskan variasi variabel dependen. Jika R
2
 sama dengan 0, maka tidak ada 

persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap 

variabel dependen.  

Hasil analisis determinasi dapat dilihat pada output Model Summary dari 

hasil regresi linier berganda sebagai berikut. 

 

Tabel 4.25 Hasil Korelasi Determinasi X1 dan X2 terhadap Y 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,766
a
 ,587 ,577 7,510 

 

Berdasarkan hasil dari pengolahan data menggunakan SPSS versi 21 maka 

analisisnya sebagai berikut: 

1. Hipotesis 

a. Hipotesis Nol (H06) 

Pengaruh supervisi akademik dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru 

SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal = 20%. 

b. Hipotesis Alternatif (Ha6) 

Pengaruh supervisi akademik dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru 

SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal ≠ 20%. 

2. Kriteria Pengambilan Keputusan  
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Nilai koefisien determinasi ≠ 20% berarti H0 ditolak dan Ha diterima 

Nilai koefisien determinasi = 20% berarti H0 diterima dan Ha ditolak 

3. Pengambilan Keputusan 

Berdasarkan Tabel 4.25, diketahui bahwa koefisien determinasi (R
2
) 

adalah 0,587 atau (58,7%). Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima. Karena koefisien determinasi ≠ 20%. Jadi pengaruh supervisi akademik 

dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal 

Barat Kota Tegal sebesar 58,7%. Sedangkan sisanya yaitu 41,3% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.  

Faktor yang mempengaruhi kinerja ada dua macam, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal yang memengaruhi kinerja guru antara lain 

dorongan untuk bekerja, tanggung jawab terhadap tugas, minat terhadap tugas. 

Sedangkan faktor eksternal yang memengaruhi kinerja guru diantaranya adalah 

penghargaan atas tugas, peluang untuk berkembang, perhatian dari kepala 

sekolah, hubungan interpersonal dengan sesama guru, MGMP dan KKG, 

kelompok diskusi terbimbing, dan layanan perpustakaan 

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah faktor dorongan untuk 

bekerja, minat terhadap tugas, perhatian dari kepala sekolah, dan kelompok 

diskusi terbimbing yang berkaitan dengan motivasi kerja guru dan supervisi 

akademik. Dengan demikian sumbangan variabel supervisi akademik dan 

motivasi kerja guru (X1 dan X2) terhadap kinerja guru (Y) sebesar 58,7%. Sisanya 

sebesar 41,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam 

penelitian ini.  
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4.1.4.5 Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Hasil 

uji F dapat dilihat pada output ANOVA atau F test, didapat F hitung adalah 58,355 

dengan tingkat signifikansi 0,000. Setelah menemukan F hitung, langkah 

selanjutnya adalah menentukan F tabel yaitu df 1( jumlah variabel – 1) atau 3-1 = 

2, dan df 2 (n-k-1) atau 85-2-1 = 82. Hasil yang diperoleh untuk F tabel adalah 

3,107 dengan mencari di Ms.Excell menggunakan rumus =finv(0,05,2,82). 

Berdasarkan perhitungan yang telah disebutkan Nilai F hitung > F Tabel yaitu 

58,355 > 3,107 maka Ho ditolak.  

 

4.2 Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh 

supervisi akademik dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru sekolah dasar 

se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Dalam pengambilan data, peneliti 

menyebar angket yang digunakan sebagai angket untuk uji coba dan angket untuk 

penelitian secara bersama-sama di setiap sekolah. Sebelumnya penulis sudah 

menentukan terlebih dahulu jumlah sampel uji coba dan sampel yang akan 

dijadikan untuk penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk menghemat waktu, 

tenaga, dan biaya karena yang menjadi obyek penelitian cukup banyak yaitu 10 

sekolah dasar, selain itu untuk menghindari kecemburuan sosial antara guru yang 

menjadi sampel uji coba dan sampel penelitian dalam satu sekolah. 
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Uji coba angket dilakukan kepada 23 guru di luar sampel penelitian. 

Berdasarkan hasil analisis uji coba angket yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

42 item pernyataan pada angket variabel supervisi akademik dinyatakan valid dan 

8 item dinyatakan tidak valid. Pada angket variabel motivasi kerja guru, dari 40 

item pernyataan terdapat 35 item yang valid dan 5 item yang tidak valid. 

Sedangkan pada angket variabel kinerja guru, dari 40 item pernyataan terdapat 36 

item yang valid dan 6 item yang tidak valid. Item pernyataan yang tidak valid 

tidak digunakan sebagai instrumen penelitian, dan hanya item pernyataan yang 

valid yang dijadikan sebagai instrumen penelitian. Namun, untuk lebih efektif dan 

efisien dalam perhitungan hasil penelitian, maka diambil 40 item pernyataan 

untuk angket variabel supervisi akademik dan 30 item pernyataan untuk angket 

variabel motivasi kerja dan kinerja guru. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan 

Sugiyono (2012:195) bahwa jumlah pertanyaan/pernyataan pada angket yang 

memadai antara 20 sampai 30 item. 

Setelah menentukan item yang akan digunakan untuk mengoreksi angket 

dari sampel penelitian yang berjumlah 85 guru, kemudian dilakukan analisis data 

pada angket. Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan dalam hasil 

penelitian, diperoleh temuan-temuan yang merupakan jawaban atas masalah-

masalah penelitian. Pembahasan hasil analisis statistik deskriptif dan analisis akhir 

atau uji hipotesis variabel supervisi akademik, motivasi kerja, dan kinerja guru 

akan dibahas dalam uraian berikut. 

4.2.1 Supervisi Akademik 

 Supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru 

dalam mengembangkan kemampuanya mengelola proses pembelajaran untuk 
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mencapai tujuan pembelajaran (Prasojo dan Sudiyono 2011:84). Layanan 

profesional berupa pembinaan dan bimbingan yang diberikan oleh kepala sekolah 

untuk membantu guru dalam mengembangkan kemampuan mengelola 

pembelajaran. Supervisi akademik merupakan salah satu variabel bebas dalam  

penelitian ini. Variabel ini yang bersifat mempengaruhi baik buruknya variabel 

lain. Teknik pengambilan data variabel ini menggunakan angket. Angket sebagai 

alat pengumpul data utama yang diisi oleh guru. Variabel supervisi akademik 

yang diteliti meliputi perencanaan supervisi akademik, pelaksanaan supervisi 

akademik, dan tindak lanjut supervisi akademik. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa supervisi akademik kepala 

sekolah SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tergolong menjadi tiga 

kategori yaitu sangat kuat berjumlah 49 guru, kuat berjumlah 35 guru dan cukup 

hanya 1 guru. Kategori supervisi akademik yang paling banyak yakni pada 

kategori sangat kuat dimana jumlah guru yang berada dalam kategori sangat kuat 

ini sebanyak 49 guru. Untuk skor rata-rata angket supervisi akademik diperoleh 

persentase sebesar 82,26% dan jika dikategorikan menurut interpretasi skor 

supervisi akademik tergolong dalam kategori sangat kuat.  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase setiap indikator variabel 

supervisi akademik, ternyata diperoleh bahwa indikator yang paling tinggi terletak 

ada indikator “memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti 

pelatihan/penataran lebih lanjut” dengan persentase sebesar 95,44%, sedangkan 

indikator supervisi akademik yang paling rendah terletak pada indikator 

“membimbing guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran dan 
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membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (di 

kelas,laboratorium dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi peserta 

didik” dengan persentase sebesar 70,88%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar kepala sekolah sudah melaksanakan supervisi akademik dengan cara 

memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti pelatihan/penataran lebih 

lanjut. Untuk indikator kepala sekolah membimbing guru dalam memilih dan 

menggunakan media pembelajaran dan membimbing guru dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran (di kelas, laboratorium dan/atau di lapangan) untuk 

mengembangkan potensi peserta didik paling rendah dari semua indikator yang 

ada sehingga perlu ditingkatkan lagi bimbingan kepala sekolah kepada guru dalam 

memilih dan menggunakan media pembelajaran serta dalam melaksanakan 

pembelajaran. Hal ini penting karena keberhasilan pembelajaran juga dipengaruhi 

oleh media pembelajaran yang digunakan oleh guru.  

Untuk pernyataan yang paling dominan terletak pada pernyataan ke-13 

yang berbunyi “kepala sekolah mengganggu proses pembelajaran saat 

melaksanakan kunjungan kelas” dengan persentase sebesar 98,5%. Pernyataan ini 

bersifat negatif dan sebagian besar guru menjawab dengan tidak pernah. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar kepala sekolah telah memahami dan 

memperhatikan kriteria kunjungan kelas dengan tidak mengganggu proses 

pembelajaran dalam pelaksanaan kunjungan kelas. Untuk pernyataan yang paling 

rendah terletak pada pernyataan ke-18 yang berbunyi “kepala sekolah 

membiarkan guru dalam memilih metode dan alat yang digunakan pada proses 
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pembelajaran” dengan persentase sebesar 58,5%. Pernyataan ini bersifat negatif, 

hal ini menunjukkan kepala sekolah kurang membimbing guru dalam memilih dan 

menentukan metode dan alat yang digunakan dalam pembelajaran. 

4.2.2 Motivasi Kerja Guru 

 Motivasi kerja dapat diartikan sebagai keinginan atau kebutuhan yang 

melatarbelakangi seseorang sehingga ia terdorong untuk bekerja (Usman 

2008:245). Guru yang memiliki motivasi kerja tinggi akan terdorong dan terus 

mengembangkan dirinya untuk memperoleh kebutuhan dan mencapai tujuan yang 

diinginkan dalam bekerja. Motivasi kerja guru merupakan variabel bebas dalam 

penelitian ini, yang mana bersifat mempengaruhi baik buruknya variabel lain. 

Teknik pengambilan data variabel ini menggunakan angket. Angket sebagai alat 

pengumpul data utama yang diisi oleh guru. Variabel motivasi  kerja guru yang 

diteliti meliputi tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, 

menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, lebih senang bekerja 

mandiri, cepat bosan pada tugas yang rutin, dapat mempertahankan pendapatnya, 

tidak mudah melepaskan hal yang diyakini, dan senang mencari dan memecahkan 

masalah soal-soal. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa motivasi kerja guru SD se-

Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tergolong menjadi dua kategori yaitu 

sangat kuat berjumlah 58 guru dan kuat berjumlah 27 guru. Kategori motivasi 

kerja guru yang paling banyak yakni pada kategori sangat kuat dimana jumlah 

guru yang berada dalam kategori sangat kuat ini sebanyak 58 guru. Untuk skor 

rata-rata angket motivasi kerja guru diperoleh persentase sebesar 84,20% dan jika 

dikategorikan menurut interpretasi skor motivasi kerja guru tergolong dalam 

kategori sangat kuat.  
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Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase setiap indikator variabel 

motivasi kerja guru, ternyata diperoleh bahwa indikator yang paling tinggi terletak 

pada indikator “tekun menghadapi tugas” dengan persentase sebesar 90,80%, 

sedangkan indikator motivasi kerja guru yang paling rendah yaitu indikator “ulet 

menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa)” dengan persentase sebesar 78,29%. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru  memiliki motivasi kerja guru 

yang tinggi dengan ditunjukkan tekun dalam menghadapi tugas. Sedangkan 

indikator ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) paling rendah dari 

semua indikator yang ada sehingga perlu ditingkatkan lagi dalam hal tidak mudah 

putus asa dalam menghadapi kesulitan. Hal ini penting karena dalam proses 

belajar mengajar tidak lepas dari kesulitan dan masalah yang sewaktu-waktu 

menghambat kinerja guru, sehingga guru harus memiliki sikap ulet dan tidak 

mudah putus asa dalam menghadapi masalah.  

Untuk pernyataan yang paling dominan terletak pada pernyataan ke-11 

yang berbunyi "saya enggan mengikuti kegiatan KKG” dengan persentase sebesar 

96,80%. Pernyataan ini bersifat negatif dan sebagian besar guru menjawab dengan 

tidak pernah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru telah menunjukkan 

minat dan keaktifan dalam KKG. Untuk pernyataan yang paling rendah  terletak 

pada pernyataan ke-9 yang berbunyi “saya mengerjakan tugas dengan mengambil 

resiko yang kecil” dengan persentase sebesar 66,80%. Pernyataan ini bersifat 

negatif, hal ini menunjukkan guru masih kurang berani dalam menghadap 

masalah. 

4.2.3 Kinerja Guru 

Kinerja guru adalah kemampuan seorang guru dalam menjalankan 

tugasnya yang tidak hanya ditunjukan oleh hasil bekerja, tetapi juga ditunjukkan 
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oleh perilaku dalam bekerja. Kinerja guru merupakan keberhasilan guru dalam 

melaksanakan kegiatan belajar-mengajar untuk mewujudkan sasaran, tujuan, visi 

dan misi suatu sekolah. Kinerja guru merupakan variabel terikat dalam penelitian 

ini. Variabel ini bersifat dipengaruhi oleh variabe lain. Teknik pengambilan data 

variabel ini menggunakan angket. Angket sebagai alat pengumpul data utama 

yang diisi oleh guru. Variabel kinerja guru yang diteliti meliputi merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kinerja guru SD se-Dabin I 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tergolong menjadi tiga kategori yaitu sangat 

kuat berjumlah 54 guru, kuat berjumlah 30 guru, dan cukup hanya 1 guru. 

Kategori kinerja guru yang paling banyak yakni pada kategori sangat kuat dimana 

jumlah guru yang berada dalam kategori sangat kuat ini sebanyak 54 guru. Untuk 

skor rata-rata angket kinerja guru diperoleh persentase sebesar 84,56% dan jika 

dikategorikan menurut interpretasi skor motivasi kerja guru tergolong dalam 

kategori sangat kuat.  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase setiap indikator variabel 

kinerja guru, ternyata diperoleh bahwa indikator yang paling tinggi terletak pada 

indikator “membimbing siswa dalam belajar” dengan persentase sebesar 93,13%, 

sedangkan indikator kinerja guru yang paling rendah terletak pada indikator 

“memberikan bimbingan dan tindak lanjut terhadap hasil belajar siswa” dengan 

persentase sebesar 77,35%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru 

memiliki kinerja guru yang bagus dengan ditunjukkan tingginya persentase 

membimbing siswa dalam belajar. Sedangkan indikator memberikan bimbingan 

dan tindak lanjut terhadap hasil belajar siswa paling rendah dari semua indikator 
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yang ada sehingga perlu ditingkatkan dalam hal memberikan bimbingan dan 

tindak lanjut terhadap hasil belajar siswa. Hal ini penting karena hasil belajar 

merupakan alah satu tolak ukur keberhasilan dalam pembelajaran.  

Untuk pernyataan yang paling dominan terletak pada pernyataan ke-19 

yang berbunyi “saya memberi perhatian kepada beberapa siswa saja” dengan 

persentase sebesar 95%. Pernyataan ini bersifat negatif dan sebagian besar guru 

menjawab dengan tidak pernah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru 

telah memberikan pehatian yang meraata kepada seluruh siswa. Untuk pernyataan 

yang paling rendah  terletak pada pernyataan ke-17 yang berbunyi “saya 

menggunakan keterampilan mengajar dan model pembelaajaran yang biasa” 

dengan persentase sebesar 68,8%. Pernyataan ini bersifat negatif, hal ini 

menunjukkan bahwa guru belum menggunakan pembelajaran yang inovatif dan 

beravariasi. 

4.2.4 Pengaruh Supervisi Akademik dan Motivasi Kerja Guru terhadap 

Kinerja Guru 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh supervisi akademik 

dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru sekolah dasar di Dabin I Kecamatan 

Tegal Barat Kota Tegal. Desain penelitian menggunakan desain atau rancangan 

analisis jalur (path analysis design) dengan jenis penelitian kuantitaif dan metode 

survey. Jumlah sampel diambil menggunakan rumus Slovin dengan taraf 

kesalahan 5% diperoleh sebanyak 85 dari 108 siswa. Sampel penelitian dapat 

mewakili populasi penelitian ini sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan.  

 Pengaruh supervisi akademik dan motivasi kerja guru terhadap kinerja 

guru dapat diketahui dengan melakukan serangkaian uji analisis data yakni uji 
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normalitas, uji linieritas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, analisis 

regresi linier sederhana, dan analisis regresi linier berganda. Dalam analisis 

regresi linier berganda menggunakan beberapa uji, diantaranya: analisis korelasi 

ganda (R), analisis determinasi (R
2
), dan uji koefisien regresi secara bersama-

sama (uji F). Peneliti melakukan analisis regresi linier berganda (pengujian 

hipotesis) karena variabel yang diteliti ada tiga variabel. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi akademik dan motivasi 

kerja guru berpengaruh terhadap kinerja guru sesuai dengan nilai analisis regresi 

linier berganda pada hasil berikut Ŷ = -6,245 + 0,245X1 + 0,746X2. Persamaan 

tersebut dapat diartikan bahwa jika variabel supervisi akademik (X1) mengalami 

kenaikan 1%, maka kinerja guru (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 24,5% 

dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi 

hubungan  yang positif antara supervisi akademik dengan kinerja guru. Semakin 

baik supervisi akademik, semakin baik pula kinerja guru. Kemudian jika variabel 

motivasi kerja guru (X2) mengalami kenaikan 1% , maka kinerja guru (Y) akan 

mengalami kenaikan sebesar 74,6% dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. 

Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan  yang positif antara motivasi 

kerja guru dengan kinerja guru. Semakin baik motivasi kerja guru semakin baik 

pula kinerja guru. 

Pengaruh yang signifikan supervisi akademik dan motivasi kerja guru 

terhadap kinerja guru juga ditunjukkan oleh kuatnya hubungan antara kedua 

variabel ini. Hal ini ditunjukkan pada hasil analisis regresi linier berganda yang 

dapat dibaca pada tabel Model Summary pada kolom R (korelasi) yaitu sebesar 

0,766. Karena nilai korelasi ganda terletak diantara 0,60 – 0,799 dapat dikatakan 
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bahwa terjadi hubungan yang kuat antara supervisi akademik dan motivasi kerja 

guru terhadap kinerja guru. 

Untuk mengetahui besarnya sumbangan pengaruh supervisi akademik dan 

motivasi kerja guru terhadap kinerja guru dapat dilihat pada hasil analisis 

koefisien determinasi (R Square). Berdasarkan output Model Summary diketahui 

bahwa supervisi akademik sebagai variabel independen 1 memberikan sumbangan 

pengaruh terhadap kinerja guru sebesar 38,8%. Untuk motivasi kerja guru sebagai 

variabel independen 2 memberikan sumbangan pengaruh terhadap kinerja guru 

sebesar 51,3%. Selanjutnya hasil untuk pengaruh supervisi akademik dan motivasi 

kerja guru terhadap kinerja guru diketahui bahwa R
2
 (R Square) sebesar 0,587 

atau (58,7%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh 

variabel independen (supervisi akademik dan motivasi kerja guru) terhadap 

variabel dependen (kinerja guru) sebesar 58,7 %. Sedangkan sisanya yaitu 41,3% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.  

Faktor yang mempengaruhi kinerja ada dua macam, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal yang memengaruhi kinerja guru antara lain 

dorongan untuk bekerja, tanggung jawab terhadap tugas, minat terhadap tugas. 

Sedangkan faktor eksternal yang memengaruhi kinerja guru diantaranya adalah 

penghargaan atas tugas, peluang untuk berkembang, perhatian dari kepala 

sekolah, hubungan interpersonal dengan sesama guru, MGMP dan KKG, 

kelompok diskusi terbimbing, dan layanan perpustakaan 

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah faktor dorongan untuk 

bekerja, minat terhadap tugas, perhatian dari kepala sekolah, dan kelompok 

diskusi terbimbing yang berkaitan dengan motivasi kerja guru dan supervisi 
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akademik. Dengan demikian sumbangan variabel supervisi akademik dan 

motivasi kerja guru (X1 dan X2) terhadap kinerja guru (Y) sebesar 58,7%. Sisanya 

sebesar 41,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam 

penelitian ini. 

Selanjutnya untuk mengetahui variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dapat dilihat pada hasil 

analisis koefisien regresi secara bersama-sama. Hasil perhitungan didapat F hitung 

sebesar 58,355 dan F tabel adalah 3,107, karena Nilai F hitung > F tabel yaitu 

58,355 > 3,107 maka H0 ditolak, hal tersebut menunjukkan bahwa supervisi 

akademik dan motivasi kerja guru secara bersama-sama berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja guru. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Supervisi Akademik dan Motivasi Kerja Guru 

terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota 

Tegal” telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh 

dapat dibuat simpulan dan saran yang di uraikan sebagai berikut: 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis, hasil dan pembahasan yang 

telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara supervisi akademik terhadap 

kinerja guru SD di Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivai kerja guru terhadap kinerja 

guru SD di Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

3) Terdapat pengaruh yang signifikan antara supervisi akademik dan motivasi 

kerja guru terhadap kinerja guru SD di Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota 

Tegal. 

4) Besarnya sumbangan pengaruh supervisi akademik terhadap kinerja guru 

adalah 38,8%. 

5) Besarnya sumbangan pengaruh motivasi kerja guru terhadap kinerja guru 

adalah 51,3%. 
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6) Besarnya sumbangan pengaruh supervisi akademik dan motivasi kerja guru 

terhadap kinerja guru adalah 57,8%. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1) Diharapkan kepala sekolah tetap melaksakan supervisi akademik dengan baik 

dan secara optimal kepada guru. 

2) Diharapkan kepala sekolah senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi 

untuk meningkatkan kinerja para guru yang ada di sekolahnya. 

3) Para guru lebih meningkatkan motivasi kerja sehingga kinerja yang sudah 

bagus bisa dipertahankan dan ditingkatkan. 

4) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor lain yang juga 

mempengaruhi kinerja guru sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan 

baru yang penting bagi guru dalam meningkatkan kinerjanya. 
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Lampiran 1 

DAFTAR POPULASI PENELITIAN 

No. Nama Asal sekolah L/P 

1. Darsa’an, S.Pd SDN Pekauman 1 L 

2. Siskuntari, S.Pd.SD SDN Pekauman 1 P 

3. Umi Azizah, S.Pd.SD SDN Pekauman 1 P 

4. Nok Fitriyah, S.Pd.SD SDN Pekauman 1 P 

5. Moh. Rodan SDN Pekauman 1 L 

6. Koko Heryanto SDN Pekauman 1 L 

7. Nur Fatirotul K, S.Pd.I SDN Pekauman 1 P 

8. Dewi Suciati, S.Pd SDN Pekauman 1 P 

9. Tri Rejekiningsih, S.Pd SDN Pekauman 2 P 

10. Amilia Widyastuti, S.Pd SDN Pekauman 2 P 

11. Emy Risyanti, S.Pd SDN Pekauman 2 P 

12. Siwi Budiarti, S.Pd SDN Pekauman 2 P 

13. Siti Fatimah, S.Pd SDN Pekauman 2 P 

14. Indah Apriliani, S.Pd SDN Pekauman 2 P 

15. Dewi Setiati, S.Pd SDN Pekauman 2 P 

16. Salapudin, S.Pd SDN Pekauman 2 L 

17. Agus Salim, S.Pd SDN Pekauman 2 L 

18. Anneswary Kusumo W. SDN Pekauman 2 P 

19. Efi Alifah, A.Ma SDN Pekauman 3 P 

20. Joko Suseno, S.Pd SDN Pekauman 3 L 

21. Sumardiyati, S.Pd SDN Pekauman 3 P 

22. Sri Setiowati, S.Pd SDN Pekauman 3 P 

23. Harry Pramujiadi K, S.Pd SDN Pekauman 3 L 

24. Cipto Budi Utomo, S.Pd SDN Pekauman 3 L 

25. Eka Ernawati, S.Pd.I SDN Pekauman 3 P 

26. Ria Apriliani, S.Pd SDN Pekauman 3 P 

27. Siti Alfiyah, S.Pd SDN Pekauman 3 P 

28. Indah Widhi Astuti, S.Pd  SDN Pekauman 3 P 

29. Solichin SDN Pekauman 5 L 

30. Farida Nur A, S.Pd.SD SDN Pekauman 5 P 

31. Mardiningsih, S.Pd.SD SDN Pekauman 5 P 

32. Khamim, S.Pd.I SDN Pekauman 5 L 

33. Anifah, S.Pd SDN Pekauman 5 P 

34. Santoro, S.Pd SDN Pekauman 5 L 

35. Intan Camelia SDN Pekauman 5 P 

36. Rizki Indah P, S.Pd SDN Pekauman 5 P 

37. Tri Miftahudin, S.Pd SDN Pekauman 5 L 

38. Mahmudah SDN Pekauman 7 P 

39. Darman SDN Pekauman 7 L 
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No. Nama Asal sekolah L/P 

40. Sukartono SDN Pekauman 7 L 

41. Elly Arumsari SDN Pekauman 7 P 

42. Eka Kartika P SDN Pekauman 7 L 

43. Tarudin SDN Pekauman 7 L 

44. Umbul Kalistasari, A.Ma SDN Pekauman 7 P 

45. Hasanuddin, S.Pd.I SDN Pekauman 7 L 

46. Puspitasari SDN Pekauman 7 P 

47. Dwi Rahmawati SDN Pekauman 7 P 

48. Bambang Kresnoadji SDN Pekauman 8 L 

49. Rochayah Sulistyowati SDN Pekauman 8 P 

50. Siswadi SDN Pekauman 8 L 

51. Marnoto SDN Pekauman 8 L 

52. Fauzan Agung Wibowo SDN Pekauman 8 L 

53. Ida Laelatul Faridhih, S.Pd.I SDN Pekauman 8 P 

54. Inayah Turochim SDN Pekauman 8 P 

55. Izzudin S. Pd.I SDN Pekauman 8 L 

56. Sudarmo, S.Pd SDN Debong Lor L 

57. Sri Umi Liswanti, S.Pd.SD SDN Debong Lor P 

58. Faridah, S.Pd.SD SDN Debong Lor P 

59. Sri Asih, S.Pd.SD SDN Debong Lor P 

60. Susi Sufiani, S.Pd SDN Debong Lor P 

61. A. Yusuf Hakim, S.Pd.I SDN Debong Lor L 

62. Hendri Ariyanto, A.Ma SDN Debong Lor L 

63. Kholidah, S.Pd SDN Debong Lor P 

64. Tri Ratna Dewi, S.Pd.SD SDN Debong Lor P 

65. Marilien Sutanto, S.Pd SDN Debong Lor P 

66. Indah Astuti, S.Pd.I SD Ihsaniyah Gajahmada P 

67. Emi Khumaedah SD Ihsaniyah Gajahmada P 

68. Badiyah SD Ihsaniyah Gajahmada P 

69. Endang Saptorini SD Ihsaniyah Gajahmada P 

70. Moh. Faozie, S.Pd.I SD Ihsaniyah Gajahmada L 

71. Malicha, S.Pd.I SD Ihsaniyah Gajahmada P 

72. Farkhatun, S.Pd.I SD Ihsaniyah Gajahmada P 

73. Basri Budi Utomo A, S.Pd.I SD Ihsaniyah Gajahmada L 

74. Muh. Ma’mun Zaen, S.Ag SD Ihsaniyah Gajahmada L 

75. Moh. Azizin, S.Pd.I SD Ihsaniyah Gajahmada L 

76. Moh. Budi Santoso, S.Pd.I SD Ihsaniyah Gajahmada L 

77. Saeful Amar, S.Pd.I SD Ihsaniyah Gajahmada L 

78. Moh. Ardi Maulana, S.Si SD Ihsaniyah Gajahmada L 

79. Siti Maesaroh SD Ihsaniyah Gajahmada P 

80. Kuswati, S.Pd SD Ihsaniyah Gajahmada P 

81. Ummul Khasanah, S.Pd SD Ihsaniyah Gajahmada P 

82. Nurul Imaniwati L, A.Ma SD Ihsaniyah Gajahmada P 
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No. Nama Asal sekolah L/P 

83. Apriliyani Susanti, S.Pd SD Ihsaniyah Gajahmada P 

84. Alvi Mutia Nurulshifa, S.Pd SD Ihsaniyah Gajahmada P 

85. Mutia Nur Azizah, S.Pd SD Ihsaniyah Gajahmada P 

86. Fithro Chawa, S.Pd.Gr SD Ihsaniyah Gajahmada P 

87. Muh Nuris Ladunny, S.Pd SD Ihsaniyah Gajahmada L 

88. Nurul Faizah, S.Pd.Gr SD Ihsaniyah Gajahmada P 

89. Heri Susanti SD Putra Wacana P 

90. Lukas Budiono, S.Pd SD Putra Wacana L 

91. Melistiarni SD Putra Wacana P 

92. Sugiyono SD Putra Wacana L 

93. Sulistyowati SD Putra Wacana P 

94. Riko Hari Suswanto, SE SD Putra Wacana L 

95. Haryani, S.PAK SD Putra Wacana P 

96. Calis Meila Intantri, S.Pd SD Putra Wacana P 

97. Tri Wiyoto, S.Pd SD Putra Wacana L 

98. Indro Marina, S.Pd SD Putra Wacana L 

99. Sochibah, S.Ag SD Ma’mur Ni’mah P 

100. Nur Hamidah, S.Pd.I SD Ma’mur Ni’mah P 

101. Aenul Janah, S.Pd.I SD Ma’mur Ni’mah P 

102. Darmo Nurohim, S.Pd.I SD Ma’mur Ni’mah L 

103. Joko Priyanto SD Ma’mur Ni’mah L 

104. Ali Mubarok, S.Pd SD Ma’mur Ni’mah L 

105. Fitri Apriliana SD Ma’mur Ni’mah P 

106. Moh. Solichudin, S.Pd.I SD Ma’mur Ni’mah L 

107. Moh Subekhi, S.Ag SD Ma’mur Ni’mah L 

108. Susi Sufiyani, S.Pd SD Ma’mur Ni’mah P 
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Lampiran 2 

DAFTAR SAMPEL UJI COBA PENELITIAN 

No. Nama Asal sekolah L/P 

1. Dewi Suciati, S.Pd  SDN Pekauman 1 P 

2. Nur Fatirotul K, S.Pd.I SDN Pekauman 1 P 

3. Amilia Widyastuti, S.Pd  SDN Pekauman 2 P 

4. Siti Fatimah, S.Pd  SDN Pekauman 2 P 

5. Eka Ernawati, S.Pd.I SDN Pekauman 3 P 

6. Joko Suseno, S.Pd SDN Pekauman 3 L 

7. Solichin SDN Pekauman 5 L 

8. Santoro, S.Pd SDN Pekauman 5 L 

9. Darman SDN Pekauman 7 L 

10. Eka Kartika P SDN Pekauman 7 L 

11. Bambang Kresnoadji SDN Pekauman 8 L 

12. Ida Laelatul Faridhih, S.Pd.I SDN Pekauman 8 P 

13. Sri Umi Liswanti, S.Pd.SD SDN Debong Lor P 

14. Susi Sufiani, S.Pd SDN Debong Lor P 

15. Darmo Nurohim, S.Pd.I SD Ma’mur Ni’mah L 

16. Ali Mubarok, S.Pd SD Ma’mur Ni’mah L 

17. Malicha, S.Pd.I SD Ihsaniyah Gajahmada P 

18. Nurul Imaniwati L, A.Ma SD Ihsaniyah Gajahmada P 

19. Badiyah  SD Ihsaniyah Gajahmada P 

20. Saeful Amar, S.Pd.I  SD Ihsaniyah Gajahmada L 

21. Indah Astuti, S.Pd.I SD Ihsaniyah Gajahmada P 

22. Heri Susanti SD Putra Wacana P 

23. Sugiyono SD Putra Wacana L 
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Lampiran 3 

DAFTAR SAMPEL PENELITIAN 

No Nama Asal sekolah L/P 

1. Darsa’an, S.Pd SDN Pekauman 1 L 

2. Siskuntari, S.Pd.SD SDN Pekauman 1 P 

3. Umi Azizah, S.Pd.SD SDN Pekauman 1 P 

4. Nok Fitriyah, S.Pd.SD SDN Pekauman 1 P 

5. Moh. Rodan SDN Pekauman 1 L 

6. Koko Heryanto SDN Pekauman 1 L 

7. Tri Rejekiningsih, S.Pd SDN Pekauman 2 P 

8. Emy Risyanti, S.Pd SDN Pekauman 2 P 

9. Siwi Budiarti, S.Pd SDN Pekauman 2 P 

10. Indah Apriliani, S.Pd SDN Pekauman 2 P 

11. Dewi Setiati, S.Pd SDN Pekauman 2 P 

12. Salapudin, S.Pd SDN Pekauman 2 L 

13. Agus Salim, S.Pd SDN Pekauman 2 L 

14. Anneswary Kusumo W. SDN Pekauman 2 P 

15. Efi Alifah, A.Ma SDN Pekauman 3 P 

16. Sumardiyati, S.Pd SDN Pekauman 3 P 

17. Sri Setiowati, S.Pd SDN Pekauman 3 P 

18. Harry Pramujiadi K, S.Pd SDN Pekauman 3 L 

19. Cipto Budi Utomo, S.Pd SDN Pekauman 3 L 

20. Ria Apriliani, S.Pd SDN Pekauman 3 P 

21. Siti Alfiyah, S.Pd SDN Pekauman 3 P 

22. Indah Widhi Astuti, S.Pd  SDN Pekauman 3 P 

23. Farida Nur A, S.Pd.SD SDN Pekauman 5 P 

24. Mardiningsih, S.Pd.SD SDN Pekauman 5 P 

25. Khamim, S.Pd.I SDN Pekauman 5 L 

26. Anifah, S.Pd SDN Pekauman 5 P 

27. Intan Camelia SDN Pekauman 5 P 

28. Rizki Indah P, S.Pd SDN Pekauman 5 P 

29. Tri Miftahudin, S.Pd SDN Pekauman 5 L 

30. Mahmudah SDN Pekauman 7 P 

31. Sukartono SDN Pekauman 7 L 

32. Elly Arumsari SDN Pekauman 7 P 

33. Tarudin SDN Pekauman 7 L 

34. Umbul Kalistasari, A.Ma SDN Pekauman 7 P 

35. Hasanuddin, S.Pd.I SDN Pekauman 7 L 

36. Puspitasari SDN Pekauman 7 P 

37. Dwi Rahmawati SDN Pekauman 7 P 

38. Rochayah Sulistyowati SDN Pekauman 8 P 

39. Siswadi SDN Pekauman 8 L 

40. Marnoto SDN Pekauman 8 L 

41. Fauzan Agung Wibowo SDN Pekauman 8 L 
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42. Inayah Turochim SDN Pekauman 8 P 

43. Izzudin S. Pd.I SDN Pekauman 8 L 

44. Sudarmo, S.Pd SDN Debong Lor L 

45. Faridah, S.Pd.SD SDN Debong Lor P 

46. Sri Asih, S.Pd.SD SDN Debong Lor P 

47. A. Yusuf Hakim, S.Pd.I SDN Debong Lor L 

48. Hendri Ariyanto, A.Ma SDN Debong Lor L 

49. Kholidah, S.Pd SDN Debong Lor P 

50. Tri Ratna Dewi, S.Pd.SD SDN Debong Lor P 

51. Marilien Sutanto, S.Pd SDN Debong Lor P 

52. Emi Khumaedah SD Ihsaniyah Gajahmada P 

53. Endang Saptorini SD Ihsaniyah Gajahmada P 

54. Moh. Faozie, S.Pd.I SD Ihsaniyah Gajahmada L 

55. Farkhatun, S.Pd.I SD Ihsaniyah Gajahmada P 

56. Basri Budi Utomo A, S.Pd.I SD Ihsaniyah Gajahmada L 

57. Muh. Ma’mun Zaen, S.Ag SD Ihsaniyah Gajahmada L 

58. Moh. Azizin, S.Pd.I SD Ihsaniyah Gajahmada L 

59. Moh. Budi Santoso, S.Pd.I SD Ihsaniyah Gajahmada L 

60. Moh. Ardi Maulana, S.Si SD Ihsaniyah Gajahmada L 

61. Siti Maesaroh SD Ihsaniyah Gajahmada P 

62. Kuswati, S.Pd SD Ihsaniyah Gajahmada P 

63. Ummul Khasanah, S.Pd SD Ihsaniyah Gajahmada P 

64. Apriliyani Susanti, S.Pd SD Ihsaniyah Gajahmada P 

65. Alvi Mutia Nurulshifa, S.Pd SD Ihsaniyah Gajahmada P 

66. Mutia Nur Azizah, S.Pd SD Ihsaniyah Gajahmada P 

67. Fithro Chawa, S.Pd.Gr SD Ihsaniyah Gajahmada P 

68. Muh Nuris Ladunny, S.Pd SD Ihsaniyah Gajahmada L 

69. Nurul Faizah, S.Pd.Gr SD Ihsaniyah Gajahmada P 

70. Lukas Budiono, S.Pd SD Putra Wacana L 

71. Melistiarni SD Putra Wacana P 

72. Sulistyowati SD Putra Wacana P 

73. Riko Hari Suswanto, SE SD Putra Wacana L 

74. Haryani, S.PAK SD Putra Wacana P 

75. Calis Meila Intantri, S.Pd SD Putra Wacana P 

76. Tri Wiyoto, S.Pd SD Putra Wacana L 

77. Indro Marina, S.Pd SD Putra Wacana L 

78. Sochibah, S.Ag SD Ma’mur Ni’mah P 

79. Nur Hamidah, S.Pd.I SD Ma’mur Ni’mah P 

80. Aenul Janah, S.Pd.I SD Ma’mur Ni’mah P 

81. Joko Priyanto SD Ma’mur Ni’mah L 

82. Fitri Apriliana SD Ma’mur Ni’mah P 

83. Moh. Solichudin, S.Pd.I SD Ma’mur Ni’mah L 

84. Moh Subekhi, S.Ag SD Ma’mur Ni’mah L 

85. Susi Sufiyani, S.Pd SD Ma’mur Ni’mah P 
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Lampiran 4 

KISI-KISI INSTRUMEN UJI COBA 

A. Kisi-kisi Instrumen Supervisi Akademik 

Variabel Dimensi Indikator 
Nomor 

Butir 

Supervisi 

Akademik 

1. Perencanaan 

Supervisi 

Akademik 

a. Memahami prinsip-prinsip 

perencanaan supervisi akademik. 

b. Menyusun dokumen perencanaan 

supervisi akademik. 

c. Meyusun jadwal dan instrumen 

supervisi akademik. 

d. Merencanakan teknik dan pendekatan 

yang akan digunakan. 

1, 2, 3 

 

 4, 5, 6 

 

7, 8 

 

9, 10 

 

2. Pelaksanaan 

Supervisi 

Akademik 

a. Melaksanakan kunjungan kelas. 

b. Pengamatan proses pembelajaran 

dalam kunjungan kelas. 

c. Membantu guru menjadi lebih baik 

dalam mengajar. 

d. Membimbing guru dalam memilih dan 

menggunakan media pembelajaran. 

e. Memberi semangat dan motivasi 

kepada guru. 

f. Mengevaluasi pembelajaran yang 

dilaksanakan guru. 

g. Berdiskusi dengan guru. 

h. Pelaksanaan supervisi akademik 

berdasarkan kebutuhan dan kondisi 

sekolah. 

i. Membimbing guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran 

(di kelas,laboratorium dan/atau di 

lapangan) untuk mengembangkan 

potensi peserta didik. 

j. Menggunakan instrumen yang sesuai. 

11, 12, 13 

14, 15, 16 

 

17, 18, 19 

 

20, 21, 22 

 

23, 24, 25 

 

26, 27, 28 

 

29, 30, 31 

32, 33, 34 

 

 

35, 36, 37 

 

 

 

 

38, 39, 40 

3. Tindak Lanjut 

Supervisi 

Akademik 

a. Melakukan analisis hasil supervisi 

akademik. 

b. Menindaklanjuti hasil analisis 

supervisi akademik. 

41, 42 

 

43, 44 

 



153 
 

 
 

c. Melaksanakan pembinaan terhadap 

hal yang perlu perbaikan setelah 

memperoleh hasil analisis supervisi. 

d. Memberikan kesempatan kepada guru 

untuk mengikuti pelatihan/penataran 

lebih lanjut. 

e. Menyiapkan supervisi berikutnya. 

45, 46 

 

 

47, 48 

 

 

49, 50 

Catatan: Konsep operasional supervisi akademik dikembangkan dari Prasojo & 

Sudiyono (2011:82-148) tentang supervisi akademik. 

 

B. Kisi-kisi Instrumen Motivasi Kerja (Uji Coba) 

 

Variabel Indikator Nomor Butir 

Motivasi Kerja 

a. Tekun menghadapi tugas. 

b. Ulet menghadapi kesulitan (tidak 

lekas putus asa). 

c. Menunjukkan minat terhadap 

bermacam-macam masalah. 
d. Lebih senang bekerja mandiri. 
 

e. Cepat bosan pada tugas-tugas yang 

rutin. 
f. Dapat mempertahankan 

pendapatnya. 

g. Tidak mudah melepaskan hal yang 

diyakini. 
h. Senang mencari dan memecahkan 

masalah soal-soal. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

7, 8, 9, 10, 11, 12 

 

13, 14, 15, 16, 17, 

18 

19, 20, 21, 22, 23, 

24 

25, 26, 27, 28, 29 

 

30, 31, 32, 33 

 

34, 35, 36, 37 

 

38, 39, 40 

Catatan: Konsep operasional motivasi kerja dikembangkan dari Sardiman 

(2011:83) tentang ciri-ciri motivasi. 
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C. Kisi-kisi Instrumen Kinerja Guru (Uji Coba) 

Variabel Dimensi Indikator Nomor Butir 

Kinerja 

Guru 

1. Merencanakan 

Program 

Pembelajaran 

 

a. Menyusun rencana 

pembelajaran. 

b. Merumuskan tujuan 

pembelajaran. 

c. Memilih dan mengembangkan 

bahan pelajaran. 

d. Merumuskan kegiatan belajar 

mengajar. 

e. Merencanakan penilaian. 

1, 2, 3 

 

4, 5, 6 

 

7, 8, 9 

 

10, 11, 12 

 

13, 14, 15 

2. Melaksanakan 

Program 

Pembelajaran 

a. Membuka pelajaran. 

b. Menyampaikan materi 

pelajaran. 

c. Menggunakan metode dan 

media pembelajaran dengan 

tepat. 

d. Membimbing siswa dalam 

belajar. 

e. Menutup pelajaran. 

16, 17, 18 

19, 20, 21 

 

22, 23, 24 

 

 

25, 26, 27 

 

28, 29, 30 

3. Mengevaluasi 

Hasil Proses 

Pembelajaran 

a. Melakukan penilaian dari 

awal sampai akhir 

pembelajaran. 

b. Mengevaluasi dan 

menganalisis hasil evaluasi 

pembelajaran. 

c. Melakukan tindak lanjut dari 

hasil evaluasi. 

d. Memberikan bimbingan dan 

tindak lanjut terhadap hasil 

belajar siswa. 

31, 32, 33 

 

 

34, 35, 36 

 

 

37, 38 

 

39, 40 

Catatan: Konsep operasional kinerja guru dikembangkan dari Susanto (2013:32-

52) tentang kinerja guru dalam pembelajaran. 
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Lampiran 5 

INSTRUMEN UJI COBA 

 

PENGARUH SUPERVISI AKADEMIK DAN  

MOTIVASI KERJA GURU TERHADAP KINERJA GURU  

SD SE-DABIN I KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL 

 

 

Kepada Yth 

Bapak/ Ibu Guru SD di Dabin I Kecamatan Tegal Barat 

Di Tempat 

 

Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir dalam studi di Universitas 

Negeri Semarang (UNNES) Program Strata 1 Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, saya mohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi angket guna memperoleh 

data dan informasi tentang “Pengaruh Supervisi Akademik dan Motivasi Kerja 

Guru terhadap Kinerja Guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota 

Tegal”. 

Data dan informasi yang Bapak/ Ibu berikan hanya unuk kepentingan 

penelitian dan tidak berpengaruh dengan pekerjaan Bapak/ Ibu. Kerjasama Bapak/ 

Ibu sangat diperlukan untuk menjawab kuesioner penelitian dengan sebenar-

benarnya dan sejujur-jujurnya.  

Atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasih. 

 

 

Pemohon 

 

 

Muhammad Yunus Anis 

 

 



156 
 

 
 

BIODATA RESPONDEN 

 

 

Nama  :………………………………………………… 

Jenis Kelamin :………………………………………………… 

Umur  :………………………………………………… 

Asal Sekolah :………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah dengan cermat supaya jawaban yang diberikan dapat memberikan 

informasi yang berguna sesuai dengan tujuan instrumen. 

2. Silahkan memberi tanda checklist () pada kotak-kotak alternatif jawaban 

yang tersedia. 

3. Jika anda telah memberi tanda checklist pada salah satu jawaban dan 

ternyata anda menganggap jawaban tersebut salah, maka anda 

diperkenankan untuk mengganti jawaban dengan memberi tanda (=) pada 

jawaban yang anda anggap salah, lalu memberi tanda checklist pada 

jawaban yang menurut anda benar. 
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A. SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH 

Berikut disajikan pernyataan-pernyataan tentang supervisi akademik yang 

dilakukan kepala sekolah. Silahkan menyatakan jawaban anda mengenai supervisi 

akademik yang dilakukan kepala sekolah di sekolah anda. Sejauh mana 

persetujuan anda pada pernyataan di bawah ini.  

Selalu   : (SL) 

Sering    : (SR) 

Kadang-kadang  : (KK)  

Tidak pernah   : (TP) 

No Pernyataan/Pertanyaan 

Alternatif 

Jawaaban 

SL SR KK TP 

1. Kepala sekolah membuat perencanaan sebelum 

melakukan supervisi akademik. 
    

2. Kepala sekolah menyusun rencana supervisi 

akademik sesuka hati. 
    

3. Kepala sekolah dalam merencanakan program 

supervisi akademik sesuai dengan situasi dan 

kondisi sekolah. 

    

4. Kepala sekolah membuat dokumen perencanaan 

program supervisi akademik sebelum pelaksanaan 

program supervisi akademik. 

    

5. Kepala sekolah merencanakan tujuan supervisi 

akademik dengan jelas. 
    

6. Kepala sekolah merencanakan sasaran yang akan 

mendapatkan supervisi akademik. 
    

7. Kepala sekolah melupakan jadwal dalam 

perencanaan program supervisi akademik. 
    

8. Kepala sekolah menyusun instrumen supervisi 

dalam perencanaan program supervisi akademik. 
    

9. Kepala sekolah menerapkan teknik-teknik supervisi 

yang tepat dalam perencanaan program supervisi 

akademik. 

    

10. Kepala sekolah menggunakan pendekatan yang 

tepat dalam melaksanakan supervisi akademik. 
    

11. Kepala sekolah melaksanakan kunjungan kelas atas 

permintaan guru bersangkutan. 
    

12. Kepala sekolah membiarkan guru mengatasi 

masalah di dalam kelas. 
    

13. Kepala sekolah memiliki instrumen atau catatan 

saat melaksanakan kunjungan kelas. 
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No Pernyataan/Pertanyaan 

Alternatif 

Jawaaban 

SL SR KK TP 

14. Kepala sekolah acuh dalam mengamati proses 

pembelajaran yang berlangsung ketika 

melaksanakan kunjungan kelas. 

    

15. Kepala sekolah mengganggu proses pembelajaran 

saat melaksanakan kunjungan kelas. 
    

16. Kepala sekolah membantu guru supaya melakukan 

proses belajar mengajar yang efektif. 
    

17. Kepala sekolah membantu guru supaya mengerti 

dan memahami perkembangan tiap mata pelajaran. 
    

18. Kepala sekolah acuh dengan prinsip pengembangan  

mata pelajaran. 
    

19. Kepala sekolah memberi masukan dan arahan untuk 

peningkatan kinerja dalam kegiatan pembelajaran. 
    

20. Kepala sekolah memberi saran atas penggunaan 

teknologi yang harus dipakai dalam pembelajaran. 
    

21. Kepala sekolah membiarkan guru dalam memilih 

metode dan alat yang digunakan pada proses 

pembelajaran. 

    

22. Kepala sekolah membantu guru dalam 

meningkatkan cara mengajar yang efektif. 
    

23. Kepala sekolah  memberikan motivasi kepada guru 

supaya mengajar dengan baik. 
    

24. Kepala sekolah acuh dalam pelaksanaan supervisi 

akademik. 
    

25. Kepala sekolah memberi semangat kepada guru 

untuk meningkatkan motivasi kerja. 
    

26. Kepala sekolah bersama guru menyusun jadwal 

untuk membicarakan hasil kunjungan kelas. 
    

27. Kepala sekolah memberikan masukan terhadap 

proses pembelajaran yang telah dilakukan guru. 
    

28. Kepala sekolah membiarkan kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan oleh guru. 
    

29. Ketika jam istirahat kepala sekolah menyediakan 

waktunya untuk berinteraksi dengan guru. 
    

30. Kepala sekolah mengajak guru berdiskusi mengenai 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh 

guru. 

    

31. Kepala sekolah melarang guru untuk berkonsultasi 

mengenai kegiatan pembelajaran. 
    

32. Kepala sekolah melaksanakan supervisi 

berdasarkan kebutuhan sekolah. 
    

33. Kepala sekolah melaksanakan supervisi atas      
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No Pernyataan/Pertanyaan 

Alternatif 

Jawaaban 

SL SR KK TP 

 kehendak pribadi.     

34. Kepala sekolah melaksanakan supervisi 

berdasarkan kondisi sekolah. 
    

35. Kepala sekolah acuh dalam mengelola, merawat, 

mengembangkan dan menggunakan media 

pembelajaran. 

    

36. Kepala sekolah membimbing guru dalam membuat 

media pembelajaran yang sesuai dengan karakter 

peserta didik. 

    

37. Kepala sekolah membimbing guru untuk 

mengembangkan media pembelajaran yang ada di 

sekolah. 

    

38. Kepala sekolah menggunaka instrumen yang sesuai 

dalam pelaksanaan supervisi akademik. 
    

39. Kepala sekolah mengolah data hasil observasi 

dengan kehendak sendiri. 
    

40. Kepala sekolah enggan menggunakan instrumen 

dalam pelaksanaan supervisi akademik. 
    

41. Kepala sekolah melakukan analisis hasil 

pelaksanaan supervisi akademik. 
    

42. Kepala sekolah menindaklanjuti hasil analisis 

pelaksanaan supervisi akademik. 
    

43. Kepala sekolah acuh dengan guru yang memenuhi 

standar. 
    

44. Kepala sekolah memberikan teguran yang bersifat 

mendidik kepada guru yang belum memenuhi 

standar. 

    

45. Kepala sekolah memperkenalkan teknik 

pembelajaran modern untuk inovasi dan kreatifitas 

layanan pembelajaran. 

    

46. Kepala sekolah acuh dalam mengembangkan teknik 

pembelajaran yang telah guru miliki. 
    

47. Kepala sekolah melarang guru mengikuti 

pelatihan/penataran lebih lanjut. 
    

48. Kepala sekolah memberikan kesempatan kepada 

guru untuk berkembang secara profesional. 
    

49. Kepala sekolah melakukan pemantapan instrumen 

supervisi akademik untuk menyiapkan supervisi 

berikutnya. 

    

50. Kepala sekolah melaksanakan supervisi akademik 

berkelanjutan. 
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B. MOTIVASI KERJA GURU 

Berikut disajikan pernyataan-pernyataan tentang motivasi kerja guru. 

Silahkan menyatakan jawaban anda mengenai motivasi kerja anda di sekolah. 

Sejauh mana persetujuan anda pada pernyataan di bawah ini. 

Selalu   : (SL) 

Sering    : (SR) 

Kadang-kadang  : (KK) 

Tidak pernah   : (TP) 

No Pernyataan/Pertanyaan 
Alternatif Jawaaban 

SL SR KK TP 

1. Saya memprioritaskan pekerjaan saya sebagai 

guru. 
    

2. Saya mengerjakan tugas sesuai dengan 

kemampuan. 
    

3. Jika diberi tugas, saya menunda dalam 

menyelesaikannya. 
    

4. Saya menyelesaikan tugas-tugas dari kepala 

sekolah dengan baik.  
    

5. Jika pekerjaan saya sudah selesai, saya kumpulkan 

dengan segera. 
    

6. Saya meninggalkan tugas sebagai guru tanpa 

alasan yang jelas. 
    

7. Saat menghadapi tugas yang berat, saya terdorong 

untuk bekerja lebih giat. 
    

8. Dalam menyelesaikan tugas, saya 

mempertimbangkan kelemahan saya. 
    

9. Mudah menyerah dalam menghadapi masalah 

yang berat. 
    

10. Saya takut mengambil resiko yang tinggi dalam 

menyelesaikan tugas saya. 
    

11. Saya memahami kemampuan yang saya memiliki 

dalam menjalankan pekerjaan saya. 
    

12. Saya mengerjakan tugas dengan mengambil resiko 

yang kecil. 
    

13. Saya berusaha untuk menguasai bahan ajar dan 

model pembelajaran yang inovatif. 
    

14. Mengikuti seminar secara aktif.     

15. Saya memiliki rasa keingintahuan yang rendah.     

16. Saya enggan mengikuti kegiatan KKG.     

17. Dalam kegiatan KKG, saya mencari tambahan 

ilmu dari teman sejawat. 
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No Pernyataan/Pertanyaan 
Alternatif Jawaaban 

SL SR KK TP 

18. Saya senantiasa memperbaiki dan 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki. 
    

19. Saya menyelesaikan sendiri tugas-tugas yang ada 

tanpa menggantungkan kepada orang lain. 
    

20. Saya enggan berinteraksi dengan teman sejawat.     

21. Saya menyelesaikan sendiri tugas-tugas yang ada 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
    

22. Saya mengerjakan tugas sebagai guru dengan rasa 

senang karena merupakan bagian dari tanggung 

jawab. 

    

23. Saya marah apabila teman sejawat mengkritik 

kemampuan saya. 
    

24. Saya mengevaluasi diri sendiri terhadap 

kekurangan dalam mengajar. 
    

25. Saya membutuhkan tugas lain selain tugas rutin 

sebagai guru. 
    

26. Saya enggan meningkatkan kemampuan 

menyusun bahan ajar. 
    

27. Saya senang mengikuti kegiatan di luar sekolah 

seperti pelatihan. 
    

28. Saya senang dengan tugas rutin yang diberikan 

kepala sekolah. 
    

29. Saya merasa kecewa apabila tidak melaksanakan 

tugas dengan baik. 
    

30. Mengikuti dan memberikan usulan secara aktif 

pada saat rapat yang berkaitan dengan evaluasi 

KBM. 

    

31. Goyah dalam mempertahankan pendapat yang 

dirasa benar pada saat rapat. 
    

32. Saya acuh dengan pencapaian prestasi di dalam 

kinerja saya. 
    

33. Saya menghargai masukan yang diberikan oleh 

teman sejawat kepada saya. 
    

34. Mudah terpengaruh pendapat orang lain dalam 

rapat. 
    

35. Saya senang jika kepala sekolah memberikan 

masukan untuk memperbaiki kinerja. 
    

36. Membiarkan ketika guru tidak disiplin kerja dalam 

hal KBM. 
    

37. Mempertahankan hal yang sudah saya yakini.     

38. Saya membiarkan siswa yang kurang cepat dalam 

memahami materi yang diberikan. 
    



162 
 

 
 

No Pernyataan/Pertanyaan 
Alternatif Jawaaban 

SL SR KK TP 

39. Saya senang mencari hal-hal yang baru dan 

bermanfaat untuk ilmu pengetahuan. 
    

40. Berpikir inovatif dan kreatif.     

 

C. KINERJA GURU 

Berikut disajikan pernyataan-pernyataan tentang kinerja guru. Silahkan 

menyatakan jawaban mengenai kinerja anda di sekolah. Sejauh mana persetujuan 

anda pada pernyataan di bawah ini. 

Selalu   : (SL) 

Sering    : (SR) 

Kadang-kadang  : (KK)  

Tidak pernah   : (TP) 

No Pernyataan/Pertanyaan 
Alternatif Jawaaban 

SL SR KK TP 

1. Sebagai guru, saya mempelajari silabus yang 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 
    

2. Saya menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sebelum melakukan proses 

pembelajaran. 

    

3. Saya menyusun rencana pembelajaran berbeda 

dengan silabus. 
    

4. Saya merencanakan tujuan pembelajaran sesuai 

dengan silabus. 
    

5. Dalam merencanakan tujuan pembelajaran, saya 

memperhatikan kebutuhan siswa. 
    

6. Saya merencanakan tujuan pembelajaran sesuka 

hati. 
    

7. Dalam perencanaan pembelajaran, saya 

mengembangkan bahan pembelajaran berbeda 

dengan tujuan yang ingin dicapai. 

    

8. Saya memilih sumber belajar yang sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai. 
    

9. Saya mengembangkan alat bantu pembelajaran di 

dalam perencanaan pembelajaran. 
    

10. Dalam perencanaan pembelajaran, saya 

menentukan strategi dan metode belajar yang 

sesuai dengan materi yang akan diajarkan.  

    

11. Saya menyusun langkah-langkah pembelajaran 

dari pembuka, inti, dan penutup. 
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No Pernyataan/Pertanyaan 
Alternatif Jawaaban 

SL SR KK TP 

12. Saya acuh dalam merencanakan media dan sumber 

belajar. 
    

13. Dalam perencanaan pembelajaran, saya 

menentukan jenis penilaian yang akan saya 

lakukan pada kegiatan pembelajaran. 

    

14. Sebelum melaksanakan pembelajaran saya lupa 

dalam mempersiapkan pertanyaan untuk siswa. 
    

15. Dalam perencanaan pembelajaran, saya 

menentukan alat evaluasi (kisi kisi soal, soal, serta 

kunci jawaban) yang sesuai dengan materi yang 

akan diajarkan. 

    

16. Saya lupa melakukan apersepsi dalam memulai 

kegiatan pembelajaran kepada siswa. 
    

17. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai. 

    

18. Saya memberi motivasi dan menarik perhatian 

siswa dalam membuka pelajaran. 
    

19. Saya menyampaikan materi secara acak dalam 

melaksanakan pembelajaran. 
    

20. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya 

menggunakan ragam kegiatan yang sesuai dengan 

kemampuan siswa. 

    

21. Melibatkan siswa secara aktif dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 
    

22. Saya menggunakan ketrampilan mengajar dan 

model pembelajaran yang biasa. 
    

23. Saya memanfaatkan media pembelajaran modern 

seperti laptop dan LCD pada pokok bahasan 

tertentu supaya pembelajaran lebih menarik. 

    

24. Saya menggunakan sumber belajar dan metode 

yang sesuai dengan materi pembelajaran. 
    

25. Saya memberi perhatian kepada beberapa siswa 

saja. 
    

26. Saya memberi kesempatan yang sama kepada 

siswa untuk belajar aktif. 
    

27. Saya membantu menumbuhkan kepercayaan diri 

siswa. 
    

28. Dalam menutup pelajaran, saya lupa untuk 

merangkum dan menyimpulkan pelajaran yang 

telah dibahas. 

    

29. Saya melakukan penilaian akhir dalam menutup 

pelajaran. 
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No Pernyataan/Pertanyaan 
Alternatif Jawaaban 

SL SR KK TP 

30. Saya memberi tugas rumah kepada siswa diakhir 

pelajaran. 
    

31. Saya malas melakukan penilaian pada awal 

pembelajaran menggunakan Pre test. 
    

32. Saya melakukan pengamatan kepada siswa selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 
    

33. Saya melaksanakan penilaian proses kepada siswa 

selama kegiatan belajar mengajar. 
    

34. Saya melaksanakan penilaian dengan berbagai 

teknik dan jenis penilaian. 
    

35. Setiap bab yang diajarkan selesai, saya 

mengadakan ulangan harian kepada siswa. 
    

36. Saya malas melakukan analisis terhadap hasil 

evaluasi yang telah dilaksanakan. 
    

37. Saya memberikan remedial tes kepada siswa yang 

belum mencapai KKM. 
    

38. Saya memberikan pengayaan kepada siswa yang 

sudah mencapai KKM. 
    

39. Saya membiarkan masalah yang dihadapi siswa 

berkaitan dengan pembelajaran. 
    

40. Saya memiliki catatan kemajuan dan hasil belajar 

peserta didik lalu mendiskusikannya dengan orang 

tua wali. 
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Lampiran 6 

LEMBAR VALIDASI BUTIR PERNYATAAN ANGKET  

OLEH PENILAI AHLI 1 

 

Penilai : Drs. Sigit Yulianto, M.Pd 

Status : Dosen Pembimbing 

Petunjuk:  

1. Sebagai pedoman untuk mengisi tabel validitas isi, bahasa angket dan 

kesimpulan yang perlu diperhatikan antara lain: 

a. Validitas isi 

1) Angket sudah sesuai dengan kisi-kisi. 

2) Angket dirumuskan dengan singkat dan jelas. 

b. Bahasa angket 

1) Angket menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa 

Indonesia. 

2) Kalimat angket tidak menimbulkan penafsiran ganda. 

3) Rumusan kalimat angket komunikatif, menggunakan bahasa yang 

sederhana, mudah dimengerti dan menggunakan kata-kata yang 

dikenal guru. 

2. Berilah tanda centang (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan 

pendapat Bapak. 

Keterangan:  

 TR  : dapat digunakan tanpa revisi 

 R  : harus revisi kembali 
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A. LEMBAR VALIDASI ANGKET SUPERVISI AKADEMIK 

 

No

. 

Validitas Isi Bahasa Kesimpulan 

Sesuai Kisi-

kisi 

Singkat dan 

Jelas 

Sesuai 

Kaidah 

Menimbulkan 

Penafsiran 

Ganda 

Komunikatif 
TR R 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1. √  √  √  √  √  √  

2. √  √  √  √  √  √  

3. √  √  √  √  √  √  

4. √  √  √  √  √  √  

5. √  √  √  √  √  √  

6. √  √  √  √  √  √  

7. √  √  √  √  √  √  

8. √  √  √  √  √  √  

9. √  √  √  √  √  √  

10. √  √  √  √  √  √  

11. √  √  √  √  √  √  

12. √  √  √  √  √  √  

13. √  √  √  √  √  √  

14. √  √  √  √  √  √  

15. √  √  √  √  √  √  

16. √  √  √  √  √  √  

17. √  √  √  √  √  √  

18. √  √  √  √  √  √  

19. √  √  √  √  √  √  

20. √  √  √  √  √  √  

21. √  √  √  √  √  √  

22. √  √  √  √  √  √  

23. √  √  √  √  √  √  

24. √  √  √  √  √  √  

25. √  √  √  √  √  √  

26. √  √  √  √  √  √  

27. √  √  √  √  √  √  

28. √  √  √  √  √  √  

29. √  √  √  √  √  √  

30. √  √  √  √  √  √  

31. √  √  √  √  √  √  

32. √  √  √  √  √  √  

33. √  √  √  √  √  √  

34. √  √  √  √  √  √  

35. √  √  √  √  √  √  

36. √  √  √  √  √  √  

37. √  √  √  √  √  √  

38. √  √  √  √  √  √  
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No 

Validitas Isi Bahasa Kesimpulan 

Sesuai Kisi-

kisi 

Singkat dan 

Jelas 

Sesuai 

Kaidah 

Menimbulkan 

Penafsiran 

Ganda 

Komunikatif 
TR R 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

39. √  √  √  √  √  √  

40. √  √  √  √  √  √  

41. √  √  √  √  √  √  

42. √  √  √  √  √  √  

43. √  √  √  √  √  √  

44. √  √  √  √  √  √  

45. √  √  √  √  √  √  

46. √  √  √  √  √  √  

47. √  √  √  √  √  √  

48. √  √  √  √  √  √  

49. √  √  √  √  √  √  

50. √  √  √  √  √  √  
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B. LEMBAR VALIDASI ANGKET MOTIVASI KERJA GURU 

No

. 

Validitas Isi Bahasa Kesimpulan 

Sesuai Kisi-

kisi 

Singkat dan 

Jelas 

Sesuai 

Kaidah 

Menimbulkan 

Penafsiran 

Ganda 

Komunikatif 
TR R 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1. √  √  √  √  √  √  

2. √  √  √  √  √  √  

3. √  √  √  √  √  √  

4. √  √  √  √  √  √  

5. √  √  √  √  √  √  

6. √  √  √  √  √  √  

7. √  √  √  √  √  √  

8. √  √  √  √  √  √  

9. √  √  √  √  √  √  

10. √  √  √  √  √  √  

11. √  √  √  √  √  √  

12. √  √  √  √  √  √  

13. √  √  √  √  √  √  

14. √  √  √  √  √  √  

15. √  √  √  √  √  √  

16. √  √  √  √  √  √  

17. √  √  √  √  √  √  

18. √  √  √  √  √  √  

19. √  √  √  √  √  √  

20. √  √  √  √  √  √  

21. √  √  √  √  √  √  

22. √  √  √  √  √  √  

23. √  √  √  √  √  √  

24. √  √  √  √  √  √  

25. √  √  √  √  √  √  

26. √  √  √  √  √  √  

27. √  √  √  √  √  √  

28. √  √  √  √  √  √  

29. √  √  √  √  √  √  

30. √  √  √  √  √  √  

31. √  √  √  √  √  √  

32. √  √  √  √  √  √  

33. √  √  √  √  √  √  

34. √  √  √  √  √  √  

35. √  √  √  √  √  √  

36. √  √  √  √  √  √  

37. √  √  √  √  √  √  

38. √  √  √  √  √  √  
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No 

Validitas Isi Bahasa Kesimpulan 

Sesuai Kisi-

kisi 

Singkat dan 

Jelas 

Sesuai 

Kaidah 

Menimbulkan 

Penafsiran 

Ganda 

Komunikati

f TR R 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

39. √  √  √  √  √  √  

40. √  √  √  √  √  √  
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C. LEMBAR VALIDASI ANGKET KINERJA GURU 

 

No

. 

Validitas Isi Bahasa Kesimpulan 

Sesuai Kisi-

kisi 

Singkat dan 

Jelas 

Sesuai 

Kaidah 

Menimbulkan 

Penafsiran 

Ganda 

Komunikatif 
TR R 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1. √  √  √  √  √  √  

2. √  √  √  √  √  √  

3. √  √  √  √  √  √  

4. √  √  √  √  √  √  

5. √  √  √  √  √  √  

6. √  √  √  √  √  √  

7. √  √  √  √  √  √  

8. √  √  √  √  √  √  

9. √  √  √  √  √  √  

10. √  √  √  √  √  √  

11. √  √  √  √  √  √  

12. √  √  √  √  √  √  

13. √  √  √  √  √  √  

14. √  √  √  √  √  √  

15. √  √  √  √  √  √  

16. √  √  √  √  √  √  

17. √  √  √  √  √  √  

18. √  √  √  √  √  √  

19. √  √  √  √  √  √  

20. √  √  √  √  √  √  

21. √  √  √  √  √  √  

22. √  √  √  √  √  √  

23. √  √  √  √  √  √  

24. √  √  √  √  √  √  

25. √  √  √  √  √  √  

26. √  √  √  √  √  √  

27. √  √  √  √  √  √  

28. √  √  √  √  √  √  

29. √  √  √  √  √  √  

30. √  √  √  √  √  √  

31. √  √  √  √  √  √  

32. √  √  √  √  √  √  

33. √  √  √  √  √  √  

34. √  √  √  √  √  √  

35. √  √  √  √  √  √  

36. √  √  √  √  √  √  

37. √  √  √  √  √  √  

38. √  √  √  √  √  √  
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No 

Validitas Isi Bahasa Kesimpulan 

Sesuai Kisi-

kisi 

Singkat dan 

Jelas 

Sesuai 

Kaidah 

Menimbulka

n Penafsiran 

Ganda 

Komunikati

f TR R 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

39. √  √  √  √  √  √  

40. √  √  √  √  √  √  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

 
 

Lampiran 7 

LEMBAR VALIDASI BUTIR PERNYATAAN ANGKET  

OLEH PENILAI AHLI 2 

 

Penilai : Drs. Yuli Witanto, M.Pd 

Status : Dosen Pembimbing 

Petunjuk: 

1. Sebagai pedoman untuk mengisi tabel validitas isi, bahasa angket dan 

kesimpulan yang perlu diperhatikan antara lain: 

a. Validitas isi 

1) Angket sudah sesuai dengan kisi-kisi. 

2) Angket dirumuskan dengan singkat dan jelas. 

b. Bahasa angket 

1) Angket menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa 

Indonesia. 

2) Kalimat angket tidak menimbulkan penafsiran ganda. 

3) Rumusan kalimat angket komunikatif, menggunakan bahasa yang 

sederhana, mudah dimengerti dan menggunakan kata-kata yang 

dikenal guru. 

2. Berilah tanda centang (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan 

pendapat Bapak. 

Keterangan:  

 TR  : dapat digunakan tanpa revisi 

 R  : harus revisi kembali 
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A. LEMBAR VALIDASI ANGKET SUPERVISI AKADEMIK 

 

No

. 

Validitas Isi Bahasa Kesimpulan 

Sesuai Kisi-

kisi 

Singkat dan 

Jelas 

Sesuai 

Kaidah 

Menimbulkan 

Penafsiran 

Ganda 

Komunikatif 
TR R 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1. √  √  √  √  √  √  

2. √  √  √  √  √  √  

3. √  √  √  √  √  √  

4. √  √  √  √  √  √  

5. √  √  √  √  √  √  

6. √  √  √  √  √  √  

7. √  √  √  √  √  √  

8. √  √  √  √  √  √  

9. √  √  √  √  √  √  

10. √  √  √  √  √  √  

11. √  √  √  √  √  √  

12. √  √  √  √  √  √  

13. √  √  √  √  √  √  

14. √  √  √  √  √  √  

15. √  √  √  √  √  √  

16. √  √  √  √  √  √  

17. √  √  √  √  √  √  

18. √  √  √  √  √  √  

19. √  √  √  √  √  √  

20. √  √  √  √  √  √  

21. √  √  √  √  √  √  

22. √  √  √  √  √  √  

23. √  √  √  √  √  √  

24. √  √  √  √  √  √  

25. √  √  √  √  √  √  

26. √  √  √  √  √  √  

27. √  √  √  √  √  √  

28. √  √  √  √  √  √  

29. √  √  √  √  √  √  

30. √  √  √  √  √  √  

31. √  √  √  √  √  √  

32. √  √  √  √  √  √  

33. √  √  √  √  √  √  

34. √  √  √  √  √  √  

35. √  √  √  √  √  √  

36. √  √  √  √  √  √  

37. √  √  √  √  √  √  

38. √  √  √  √  √  √  
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No 

Validitas Isi Bahasa Kesimpulan 

Sesuai Kisi-

kisi 

Singkat dan 

Jelas 

Sesuai 

Kaidah 

Menimbulkan 

Penafsiran 

Ganda 

Komunikatif 
TR R 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

39. √  √  √  √  √  √  

40. √  √  √  √  √  √  

41. √  √  √  √  √  √  

42. √  √  √  √  √  √  

43. √  √  √  √  √  √  

44. √  √  √  √  √  √  

45. √  √  √  √  √  √  

46. √  √  √  √  √  √  

47. √  √  √  √  √  √  

48. √  √  √  √  √  √  

49. √  √  √  √  √  √  

50. √  √  √  √  √  √  
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B. LEMBAR VALIDASI ANGKET MOTIVASI KERJA GURU 

 

No

. 

Validitas Isi Bahasa Kesimpulan 

Sesuai Kisi-

kisi 

Singkat dan 

Jelas 

Sesuai 

Kaidah 

Menimbulkan 

Penafsiran 

Ganda 

Komunikatif 
TR R 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1. √  √  √  √  √  √  

2. √  √  √  √  √  √  

3. √  √  √  √  √  √  

4. √  √  √  √  √  √  

5. √  √  √  √  √  √  

6. √  √  √  √  √  √  

7. √  √  √  √  √  √  

8. √  √  √  √  √  √  

9. √  √  √  √  √  √  

10. √  √  √  √  √  √  

11. √  √  √  √  √  √  

12. √  √  √  √  √  √  

13. √  √  √  √  √  √  

14. √  √  √  √  √  √  

15. √  √  √  √  √  √  

16. √  √  √  √  √  √  

17. √  √  √  √  √  √  

18. √  √  √  √  √  √  

19. √  √  √  √  √  √  

20. √  √  √  √  √  √  

21. √  √  √  √  √  √  

22. √  √  √  √  √  √  

23. √  √  √  √  √  √  

24. √  √  √  √  √  √  

25. √  √  √  √  √  √  

26. √  √  √  √  √  √  

27. √  √  √  √  √  √  

28. √  √  √  √  √  √  

29. √  √  √  √  √  √  

30. √  √  √  √  √  √  

31. √  √  √  √  √  √  

32. √  √  √  √  √  √  

33. √  √  √  √  √  √  

34. √  √  √  √  √  √  

35. √  √  √  √  √  √  

36. √  √  √  √  √  √  

37. √  √  √  √  √  √  

38. √  √  √  √  √  √  
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No 

Validitas Isi Bahasa Kesimpulan 

Sesuai Kisi-

kisi 

Singkat dan 

Jelas 

Sesuai 

Kaidah 

Menimbulka

n Penafsiran 

Ganda 

Komunikati

f TR R 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

39. √  √  √  √  √  √  

40. √  √  √  √  √  √  
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C. LEMBAR VALIDASI ANGKET KINERJA GURU 

 

No

. 

Validitas Isi Bahasa Kesimpulan 

Sesuai Kisi-

kisi 

Singkat dan 

Jelas 

Sesuai 

Kaidah 

Menimbulkan 

Penafsiran 

Ganda 

Komunikatif 
TR R 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1. √  √  √  √  √  √  

2. √  √  √  √  √  √  

3. √  √  √  √  √  √  

4. √  √  √  √  √  √  

5. √  √  √  √  √  √  

6. √  √  √  √  √  √  

7. √  √  √  √  √  √  

8. √  √  √  √  √  √  

9. √  √  √  √  √  √  

10. √  √  √  √  √  √  

11. √  √  √  √  √  √  

12. √  √  √  √  √  √  

13. √  √  √  √  √  √  

14. √  √  √  √  √  √  

15. √  √  √  √  √  √  

16. √  √  √  √  √  √  

17. √  √  √  √  √  √  

18. √  √  √  √  √  √  

19. √  √  √  √  √  √  

20. √  √  √  √  √  √  

21. √  √  √  √  √  √  

22. √  √  √  √  √  √  

23. √  √  √  √  √  √  

24. √  √  √  √  √  √  

25. √  √  √  √  √  √  

26. √  √  √  √  √  √  

27. √  √  √  √  √  √  

28. √  √  √  √  √  √  

29. √  √  √  √  √  √  

30. √  √  √  √  √  √  

31. √  √  √  √  √  √  

32. √  √  √  √  √  √  

33. √  √  √  √  √  √  

34. √  √  √  √  √  √  

35. √  √  √  √  √  √  

36. √  √  √  √  √  √  

37. √  √  √  √  √  √  

38. √  √  √  √  √  √  
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No 

Validitas Isi Bahasa Kesimpulan 

Sesuai Kisi-

kisi 

Singkat dan 

Jelas 

Sesuai 

Kaidah 

Menimbulka

n Penafsiran 

Ganda 

Komunikati

f TR R 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

39. √  √  √  √  √  √  

40. √  √  √  √  √  √  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Jumlah

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 183

2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 3 154

3 4 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 2 3 4 2 2 3 1 3 2 1 3 3 2 2 129

4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 1 3 4 4 3 4 1 4 3 3 4 4 3 4 2 4 2 4 3 2 4 4 4 2 4 1 4 4 1 3 4 4 4 167

5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 1 4 4 3 1 1 3 4 4 1 3 3 4 4 2 4 1 3 4 3 4 1 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 1 3 4 4 3 3 3 154

6 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 2 4 166

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 184

8 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 1 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 172

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 197

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 197

11 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 1 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 174

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 184

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 183

14 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 4 4 3 2 2 3 4 3 4 4 2 3 2 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 157

15 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 179

16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 1 3 2 2 2 3 1 4 3 3 2 3 4 3 2 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 132

17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 3 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 178

18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 1 4 4 4 4 173

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 2 2 4 4 2 4 4 3 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 1 4 4 4 4 172

20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 1 4 2 2 1 4 2 2 2 4 3 3 2 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 2 4 1 4 4 4 4 158

21 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 3 3 1 3 2 3 3 133

22 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 3 4 2 2 171

23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 188

 

TABEL PEMBANTU ANALISIS HASIL UJI COBA ANGKET SUPERVISI AKADEMIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
7
9

 
L

am
p
iran

 8
 



 

 

 
 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Jumlah

1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 1 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 143

2 2 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 4 3 3 120

3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 2 3 3 2 4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 128

4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 1 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 140

5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 140

6 3 2 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 119

7 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 1 4 4 4 4 3 4 2 3 136

8 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 132

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 155

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 160

11 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 139

12 2 4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 3 3 1 3 3 4 4 3 4 3 4 2 4 4 3 2 3 4 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 3 128

13 2 4 3 4 4 3 4 4 2 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 4 2 2 4 4 3 3 4 3 4 2 3 128

14 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 149

15 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 140

16 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 125

17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 159

18 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 157

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 158

20 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 142

21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 120

22 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 4 2 2 96

23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 154

 

TABEL PEMBANTU ANALISIS HASIL UJI COBA ANGKET MOTIVASI KERJA GURU 
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No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Jumlah

1 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 139

2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 136

3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 142

4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 1 1 3 2 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 2 2 4 2 131

5 3 2 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 2 124

6 4 2 3 4 4 4 4 4 2 3 2 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 2 4 3 4 3 3 2 126

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 155

8 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 134

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 157

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 157

11 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 150

12 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 152

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 153

14 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 141

15 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 138

16 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 122

17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 157

18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 153

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 154

20 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 141

21 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 115

22 3 3 3 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 4 3 100

23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 157

 

TABEL PEMBANTU ANALISIS HASIL UJI COBA ANGKET KINERJA GURU 
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Lampiran 11 

REKAPITULASI UJI VALIDITAS 

Uji Coba Angket Supervisi Akademik dengan rtabel = 0,413; 

Taraf Signifikansi 0,05; dan N= 23 

 

 

 

 

 

No.Item Pearson 

Correlation 

Validitas  No.Item Pearson 

Correlation 

Validitas 

1 ,491* Valid 26 ,544** Valid 

2 ,744** Valid 27 ,676** Valid 

3 ,797** Valid 28 ,520* Valid 

4 ,700** Valid 29 ,673** Valid 

5 ,491** Valid 30 ,310 Tidak Valid 

6 ,641** Valid 31 ,700** Valid 

7 ,676** Valid 32 ,704** Valid 

8 ,744** Valid 33 ,520* Valid 

9 ,663** Valid 34 ,770** Valid 

10 ,580** Valid 35 ,700** Valid 

11 ,061 Tidak Valid 36 ,676** Valid 

12 ,520* Valid 37 ,704** Valid 

13 ,676** Valid 38 ,711** Valid 

14 ,075 Tidak Valid 39 -,349 Tidak Valid 

15 ,673** Valid 40 ,673** Valid 

16 ,573** Valid 41 ,599** Valid 

17 ,520** Valid 42 ,700** Valid 

18 ,372 Tidak Valid 43 ,224 Tidak Valid 

19 ,676** Valid 44 ,520* Valid 

20 ,614** Valid 45 ,673** Valid 

21 ,520* Valid 46 ,214 Tidak Valid 

22 ,530* Valid 47 ,676** Valid 

23 ,673* Valid 48 ,700** Valid 

24 ,252 Tidak Valid 49 ,580** Valid 

25 ,586* Valid 50 ,673** Valid 
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Lampiran 12 

REKAPITULASI UJI VALIDITAS 

Uji Coba Angket Motivasi Kerja Guru dengan rtabel = 0,413; 

Taraf Signifikansi 0,05; dan N= 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.Item Pearson 

Correlation 

Validitas  No.Item Pearson 

Correlation 

Validitas 

1 ,615** Valid 21 ,559** Valid 

2 ,722** Valid 22 ,786** Valid 

3 ,688** Valid 23 ,615** Valid 

4 ,543** Valid 24 ,792** Valid 

5 ,580** Valid 25 ,617** Valid 

6 ,650** Valid 26 ,668** Valid 

7 ,544** Valid 27 ,548** Valid 

8 ,722** Valid 28 ,810* Valid 

9 ,615** Valid 29 ,722** Valid 

10 ,092 Tidak Valid 30 ,718** Valid 

11 ,617** Valid 31 ,615** Valid 

12 ,650** Valid 32 ,259 Tidak Valid 

13 ,668** Valid 33 ,790** Valid 

14 ,188 Tidak Valid 34 ,650** Valid 

15 ,400** Valid 35 ,816** Valid 

16 ,810** Valid 36 ,617** Valid 

17 ,722** Valid 37 ,680** Valid 

18 ,636** Valid 38 ,350 Tidak Valid 

19 ,600** Valid 39 ,733* Valid 

20 ,358 Tidak Valid 40 ,824** Valid 
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Lampiran 13 

 REKAPITULASI UJI VALIDITAS  

Uji Coba Angket Kinerja Guru dengan rtabel = 0,413; 

Taraf Signifikansi 0,05; dan N= 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.Item Pearson 

Correlation 

Validitas  No.Item Pearson 

Correlation 

Validitas 

1 ,662** Valid 21 ,517* Valid 

2 ,706** Valid 22 ,662** Valid 

3 ,671** Valid 23 ,341 Tidak Valid 

4 ,761** Valid 24 ,832** Valid 

5 ,726** Valid 25 ,633** Valid 

6 ,093 Tidak Valid 26 ,722** Valid 

7 ,633** Valid 27 ,752** Valid 

8 ,782** Valid 28 ,671* Valid 

9 ,630** Valid 29 ,686** Valid 

10 ,814** Valid 30 ,584** Valid 

11 ,761** Valid 31 ,384 Tidak Valid 

12 ,212 Tidak Valid 32 ,547** Valid 

13 ,687** Valid 33 ,791** Valid 

14 ,671** Valid 34 ,619** Valid 

15 ,742** Valid 35 ,633** Valid 

16 ,581** Valid 36 ,695** Valid 

17 ,810** Valid 37 ,566** Valid 

18 ,838** Valid 38 ,473* Valid 

19 ,410 Tidak Valid 39 ,205 Tidak Valid 

20 ,582** Valid 40 ,641** Valid 
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Lampiran 14 

HASIL UJI RELIABILITAS 

A. Output Uji Relabilitas Instrumen Supervisi Akademik 

 

 

 

 

B. Output Uji Relabilitas Instrumen Motivasi Kerja Guru 

 

 

 

 

 

C. Output Uji Relabilitas Instrumen Kinerja Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,741 51 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,751 41 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,749 41 
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Lampiran 15 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

A. Kisi-kisi Instrumen Supervisi Akademik (setelah uji validitas dan uji 

reliabilitas) 

Variabel Dimensi Indikator 
Nomor 

Butir 

Supervisi 

Akademik 

1. Perencanaan 

Supervisi 

Akademik 

a. Memahami prinsip-prinsip 

perencanaan supervisi akademik. 

b. Menyusun dokumen perencanaan 

supervisi akademik. 

c. Meyusun jadwal dan instrumen 

supervisi akademik. 

d. Merencanakan teknik dan pendekatan 

yang akan digunakan. 

1, 2, 3 

 

 4, 5, 6 

 

7, 8 

 

9, 10 

 

2. Pelaksanaan 

Supervisi 

Akademik 

a. Melaksanakan kunjungan kelas. 

b. Pengamatan proses pembelajaran 

dalam kunjungan kelas. 

c. Membantu guru menjadi lebih baik 

dalam mengajar. 

d. Membimbing guru dalam memilih dan 

menggunakan media pembelajaran. 

e. Memberi semangat dan motivasi 

kepada guru. 

f. Mengevaluasi pembelajaran yang 

dilaksanakan guru. 

g. Berdiskusi dengan guru. 

h. Pelaksanaan supervisi akademik 

berdasarkan kebutuhan dan kondisi 

sekolah. 

i. Membimbing guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran 

(di kelas,laboratorium dan/atau di 

lapangan) untuk mengembangkan 

potensi peserta didik. 

j. Menggunakan instrumen yang sesuai. 

11, 12, 

13, 14 

 

15, 16 

 

17, 18, 19 

 

20, 21 

 

22, 23, 24 

 

25, 26 

27, 28 

 

 

29, 30, 31 

 

 

 

 

32, 33  

3. Tindak Lanjut 

Supervisi 

Akademik 

a. Melakukan analisis hasil supervisi 

akademik. 

b. Menindaklanjuti hasil analisis 

34, 35 

 

36 
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supervisi akademik. 

c. Melaksanakan pembinaan terhadap 

hal yang perlu perbaikan setelah 

memperoleh hasil analisis supervisi. 

d. Memberikan kesempatan kepada guru 

untuk mengikuti pelatihan/penataran 

lebih lanjut. 

e. Menyiapkan supervisi berikutnya. 

 

37 

 

 

38, 39 

 

 

40 

Catatan: Konsep operasional supervisi akademik dikembangkan dari Prasojo & 

Sudiyono (2011:82-148) tentang supervisi akademik. 

 

B. Kisi-kisi Instrumen Motivasi Kerja (setelah uji validitas dan uji 

reliabilitas) 

 

Variabel Indikator Nomor Butir 

Motivasi Kerja 

a. Tekun menghadapi tugas. 

b. Ulet menghadapi kesulitan (tidak 

lekas putus asa). 

c. Menunjukkan minat terhadap 

bermacam-macam masalah. 

d. Lebih senang bekerja mandiri. 
e. Cepat bosan pada tugas-tugas yang 

rutin. 

f. Dapat mempertahankan 

pendapatnya. 

g. Tidak mudah melepaskan hal yang 

diyakini. 
h. Senang mencari dan memecahkan 

masalah soal-soal. 

1, 2, 3, 4 

5, 6, 7, 8, 9 

 

10, 11, 12, 13 

 

14, 15, 16, 17, 18 

19, 20, 21 

 

22, 23, 24 

 

25, 26, 27, 28 

 

29, 30 

 

Catatan: Konsep operasional motivasi kerja dikembangkan dari Sardiman 

(2011:83) tentang ciri-ciri motivasi. 
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C. Kisi-kisi Instrumen Kinerja Guru (setelah uji validitas dan uji 

reliabilitas) 

Variabel Dimensi Indikator Nomor Butir 

Kinerja 

Guru 

1. Merencanakan 

Program 

Pembelajaran 

 

a. Menyusun rencana 

pembelajaran. 

b. Merumuskan tujuan 

pembelajaran. 

c. Memilih dan mengembangkan 

bahan pelajaran. 

d. Merumuskan kegiatan belajar 

mengajar. 

e. Merencanakan penilaian. 

1, 2 

 

3, 4 

 

5, 6, 7 

 

8, 9 

 

10, 11, 12 

2. Melaksanakan 

Program 

Pembelajaran 

a. Membuka pelajaran. 

b. Menyampaikan materi 

pelajaran. 

c. Menggunakan metode dan 

media pembelajaran dengan 

tepat. 

d. Membimbing siswa dalam 

belajar. 

e. Menutup pelajaran. 

13, 14 

15, 16 

 

17, 18 

19, 20, 21 

 

22, 23  

 

3. Mengevaluasi 

Hasil Proses 

Pembelajaran 

a. Melakukan penilaian dari 

awal sampai akhir 

pembelajaran. 

b. Mengevaluasi dan 

menganalisis hasil evaluasi 

pembelajaran. 

c. Melakukan tindak lanjut dari 

hasil evaluasi. 

d. Memberikan bimbingan dan 

tindak lanjut terhadap hasil 

belajar siswa. 

24 

 

 

25, 26, 27 

 

 

28, 29 

 

30 

Catatan: Konsep operasional kinerja guru dikembangkan dari Susanto (2013:32-

52) tentang kinerja guru dalam pembelajaran. 
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Lampiran 16 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

PENGARUH SUPERVISI AKADEMIK DAN  

MOTIVASI KERJA GURU TERHADAP KINERJA GURU  

SD SE-DABIN I KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL 

 

 

Kepada Yth 

Bapak/ Ibu Guru SD di Dabin I Kecamatan Tegal Barat 

Di Tempat 

 

Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir dalam studi di Universitas 

Negeri Semarang (UNNES) Program Strata 1 Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, saya mohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi angket guna memperoleh 

data dan informasi tentang “Pengaruh Supervisi Akademik dan Motivasi Kerja 

Guru terhadap Kinerja Guru SD se-Dabin I Kecamatan Tegal Barat Kota 

Tegal”. 

Data dan informasi yang Bapak/ Ibu berikan hanya unuk kepentingan 

penelitian dan tidak berpengaruh dengan pekerjaan Bapak/ Ibu. Kerjasama Bapak/ 

Ibu sangat diperlukan untuk menjawab kuesioner penelitian dengan sebenar-

benarnya dan sejujur-jujurnya.  

Atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasih. 

 

 

Pemohon 

 

 

Muhammad Yunus Anis 
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BIODATA RESPONDEN 

 

 

Nama  :………………………………………………… 

Jenis Kelamin :………………………………………………… 

Umur  :………………………………………………… 

Asal Sekolah :………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah dengan cermat supaya jawaban yang diberikan dapat memberikan 

informasi yang berguna sesuai dengan tujuan instrumen. 

2. Silahkan memberi tanda checklist () pada kotak-kotak alternatif jawaban 

yang tersedia. 

3. Jika anda telah memberi tanda checklist pada salah satu jawaban dan 

ternyata anda menganggap jawaban tersebut salah, maka anda 

diperkenankan untuk mengganti jawaban dengan memberi tanda (=) pada 

jawaban yang anda anggap salah, lalu memberi tanda checklist pada 

jawaban yang menurut anda benar. 
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A. SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH 

Berikut disajikan pernyataan-pernyataan tentang supervisi akademik yang 

dilakukan kepala sekolah. Silahkan menyatakan jawaban anda mengenai supervisi 

akademik yang dilakukan kepala sekolah di sekolah anda. Sejauh mana 

persetujuan anda pada pernyataan di bawah ini.  

Selalu   : (SL) 

Sering    : (SR) 

Kadang-kadang  : (KK)  

Tidak pernah   : (TP) 

No Pernyataan/Pertanyaan 

Alternatif 

Jawaaban 

SL SR KK TP 

1. Kepala sekolah membuat perencanaan sebelum 

melakukan supervisi akademik. 
    

2. Kepala sekolah menyusun rencana supervisi 

akademik sesuka hati. 
    

3. Kepala sekolah dalam merencanakan program 

supervisi akademik sesuai dengan situasi dan 

kondisi sekolah. 

    

4. Kepala sekolah membuat dokumen perencanaan 

program supervisi akademik sebelum pelaksanaan 

program supervisi akademik. 

    

5. Kepala sekolah merencanakan tujuan supervisi 

akademik dengan jelas. 
    

6. Kepala sekolah merencanakan sasaran yang akan 

mendapatkan supervisi akademik. 
    

7. Kepala sekolah melupakan jadwal dalam 

perencanaan program supervisi akademik. 
    

8. Kepala sekolah menyusun instrumen supervisi 

dalam perencanaan program supervisi akademik. 
    

9. Kepala sekolah menerapkan teknik-teknik supervisi 

yang tepat dalam perencanaan program supervisi 

akademik. 

    

10. Kepala sekolah menggunakan pendekatan yang 

tepat dalam melaksanakan supervisi akademik. 
    

11. Kepala sekolah membiarkan guru mengatasi 

masalah di dalam kelas. 
    

12. Kepala sekolah memiliki instrumen atau catatan 

saat melaksanakan kunjungan kelas. 
    

13. Kepala sekolah mengganggu proses pembelajaran 

saat melaksanakan kunjungan kelas. 
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No Pernyataan/Pertanyaan 

Alternatif 

Jawaaban 

SL SR KK TP 

14. Kepala sekolah membantu guru supaya melakukan 

proses belajar mengajar yang efektif. 
    

15. Kepala sekolah membantu guru supaya mengerti 

dan memahami perkembangan tiap mata pelajaran. 
    

16. Kepala sekolah memberi masukan dan arahan untuk 

peningkatan kinerja dalam kegiatan pembelajaran. 
    

17. Kepala sekolah memberi saran atas penggunaan 

teknologi yang harus dipakai dalam pembelajaran. 
    

18. Kepala sekolah membiarkan guru dalam memilih 

metode dan alat yang digunakan pada proses 

pembelajaran. 

    

19. Kepala sekolah membantu guru dalam 

meningkatkan cara mengajar yang efektif. 
    

20. Kepala sekolah  memberikan motivasi kepada guru 

supaya mengajar dengan baik. 
    

21. Kepala sekolah memberi semangat kepada guru 

untuk meningkatkan motivasi kerja. 
    

22. Kepala sekolah bersama guru menyusun jadwal 

untuk membicarakan hasil kunjungan kelas. 
    

23. Kepala sekolah memberikan masukan terhadap 

proses pembelajaran yang telah dilakukan guru. 
    

24. Kepala sekolah membiarkan kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan oleh guru. 
    

25. Ketika jam istirahat kepala sekolah menyediakan 

waktunya untuk berinteraksi dengan guru. 
    

26. Kepala sekolah melarang guru untuk berkonsultasi 

mengenai kegiatan pembelajaran. 
    

27. Kepala sekolah melaksanakan supervisi atas 

kehendak pribadi. 
    

28. Kepala sekolah melaksanakan supervisi 

berdasarkan kondisi sekolah. 
    

29. Kepala sekolah acuh dalam mengelola, merawat, 

mengembangkan dan menggunakan media 

pembelajaran. 

    

30. Kepala sekolah membimbing guru dalam membuat 

media pembelajaran yang sesuai dengan karakter 

peserta didik. 

    

31. Kepala sekolah membimbing guru untuk 

mengembangkan media pembelajaran yang ada di 

sekolah 

    

32. Kepala sekolah menggunaka instrumen yang sesuai 

dalam pelaksanaan supervisi akademik. 
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No Pernyataan/Pertanyaan 

Alternatif 

Jawaaban 

SL SR KK TP 

33. Kepala sekolah enggan menggunakan instrumen 

dalam pelaksanaan supervisi akademik. 
 

 
  

34. Kepala sekolah melakukan analisis hasil 

pelaksanaan supervisi akademik. 
    

35. Kepala sekolah menindaklanjuti hasil analisis 

pelaksanaan supervisi akademik. 
    

36. Kepala sekolah memberikan teguran yang bersifat 

mendidik kepada guru yang belum memenuhi 

standar. 

    

37. Kepala sekolah memperkenalkan teknik 

pembelajaran modern untuk inovasi dan kreatifitas 

layanan pembelajaran. 

    

38. Kepala sekolah melarang guru mengikuti 

pelatihan/penataran lebih lanjut. 
    

39. Kepala sekolah memberikan kesempatan kepada 

guru untuk berkembang secara profesional. 
    

40. Kepala sekolah melaksanakan supervisi akademik 

berkelanjutan. 
    

 

 

B. MOTIVASI KERJA GURU 

Berikut disajikan pernyataan-pernyataan tentang motivasi kerja guru. 

Silahkan menyatakan jawaban anda mengenai motivasi kerja anda di sekolah. 

Sejauh mana persetujuan anda pada pernyataan di bawah ini. 

Selalu   : (SL) 

Sering    : (SR) 

Kadang-kadang  : (KK) 

Tidak pernah   : (TP) 

No Pernyataan/Pertanyaan 
Alternatif Jawaaban 

SL SR KK TP 

1. Saya memprioritaskan pekerjaan saya sebagai 

guru. 
    

2. Jika diberi tugas, saya menunda dalam 

menyelesaikannya. 
    

3. Jika pekerjaan saya sudah selesai, saya kumpulkan 

dengan segera. 
    

4. Saya meninggalkan tugas sebagai guru tanpa 

alasan yang jelas. 
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No Pernyataan/Pertanyaan 
Alternatif Jawaaban 

SL SR KK TP 

5. Saat menghadapi tugas yang berat, saya terdorong 

untuk bekerja lebih giat. 
    

6. Dalam menyelesaikan tugas, saya 

mempertimbangkan kelemahan saya. 
    

7. Mudah menyerah dalam menghadapi masalah 

yang berat. 
    

8. Saya memahami kemampuan yang saya memiliki 

dalam menjalankan pekerjaan saya. 
    

9. Saya mengerjakan tugas dengan mengambil resiko 

yang kecil. 
    

10. Saya berusaha untuk menguasai bahan ajar dan 

model pembelajaran yang inovatif. 
    

11. Saya enggan mengikuti kegiatan KKG.     

12. Dalam kegiatan KKG, saya mencari tambahan 

ilmu dari teman sejawat. 
    

13. Saya senantiasa memperbaiki dan 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki. 
    

14. Saya menyelesaikan sendiri tugas-tugas yang ada 

tanpa menggantungkan kepada orang lain. 
    

15. Saya menyelesaikan sendiri tugas-tugas yang ada 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
    

16. Saya mengerjakan tugas sebagai guru dengan rasa 

senang karena merupakan bagian dari tanggung 

jawab. 

    

17. Saya marah apabila teman sejawat mengkritik 

kemampuan saya. 
    

18. Saya mengevaluasi diri sendiri terhadap 

kekurangan dalam mengajar. 
    

19. Saya enggan meningkatkan kemampuan 

menyusun bahan ajar. 
    

20. Saya senang mengikuti kegiatan di luar sekolah 

seperti pelatihan. 
    

21. Saya merasa kecewa apabila tidak melaksanakan 

tugas dengan baik. 
    

22. Mengikuti dan memberikan usulan secara aktif 

pada saat rapat yang berkaitan dengan evaluasi 

KBM. 

    

23. Goyah dalam mempertahankan pendapat yang 

dirasa benar pada saat rapat. 
    

24. Saya menghargai masukan yang diberikan oleh 

teman sejawat kepada saya. 
    

25. Mudah terpengaruh pendapat orang lain dalam 

rapat. 
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No Pernyataan/Pertanyaan 
Alternatif Jawaaban 

SL SR KK TP 

26. Saya senang jika kepala sekolah memberikan 

masukan untuk memperbaiki kinerja. 
    

27. Membiarkan ketika guru tidak disiplin kerja dalam 

hal KBM. 
    

28. Mempertahankan hal yang sudah saya yakini.     

29. Saya senang mencari hal-hal yang baru dan 

bermanfaat untuk ilmu pengetahuan. 
    

30. Berpikir inovatif dan kreatif.     

 

 

C. KINERJA GURU 

Berikut disajikan pernyataan-pernyataan tentang kinerja guru. Silahkan 

menyatakan jawaban mengenai kinerja anda di sekolah. Sejauh mana persetujuan 

anda pada pernyataan di bawah ini. 

Selalu   : (SL) 

Sering    : (SR) 

Kadang-kadang  : (KK)  

Tidak pernah   : (TP) 

No Pernyataan/Pertanyaan 
Alternatif Jawaaban 

SL SR KK TP 

1. Sebagai guru, saya mempelajari silabus yang 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 
    

2. Saya menyusun rencana pembelajaran berbeda 

dengan silabus. 
    

3. Saya merencanakan tujuan pembelajaran sesuai 

dengan silabus. 
    

4. Dalam merencanakan tujuan pembelajaran, saya 

memperhatikan kebutuhan siswa. 
    

5. Dalam perencanaan pembelajaran, saya 

mengembangkan bahan pembelajaran berbeda 

dengan tujuan yang ingin dicapai. 

    

6. Saya memilih sumber belajar yang sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai. 
    

7. Saya mengembangkan alat bantu pembelajaran di 

dalam perencanaan pembelajaran. 
    

8. Dalam perencanaan pembelajaran, saya 

menentukan strategi dan metode belajar yang 

sesuai dengan materi yang akan diajarkan.  
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No Pernyataan/Pertanyaan 
Alternatif Jawaaban 

SL SR KK TP 

9. Saya menyusun langkah-langkah pembelajaran 

dari pembuka, inti, dan penutup. 
    

10. Dalam perencanaan pembelajaran, saya 

menentukan jenis penilaian yang akan saya 

lakukan pada kegiatan pembelajaran. 

    

11. Sebelum melaksanakan pembelajaran saya lupa 

dalam mempersiapkan pertanyaan untuk siswa. 
    

12. Dalam perencanaan pembelajaran, saya 

menentukan alat evaluasi (kisi kisi soal, soal, serta 

kunci jawaban) yang sesuai dengan materi yang 

akan diajarkan. 

    

13. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai. 

    

14. Saya memberi motivasi dan menarik perhatian 

siswa dalam membuka pelajaran. 
    

15. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya 

menggunakan ragam kegiatan yang sesuai dengan 

kemampuan siswa. 

    

16. Melibatkan siswa secara aktif dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 
    

17. Saya menggunakan ketrampilan mengajar dan 

model pembelajaran yang biasa. 
    

18. Saya menggunakan sumber belajar dan metode 

yang sesuai dengan materi pembelajaran. 
    

19. Saya memberi perhatian kepada beberapa siswa 

saja. 
    

20. Saya memberi kesempatan yang sama kepada 

siswa untuk belajar aktif. 
    

21. Saya membantu menumbuhkan kepercayaan diri 

siswa. 
    

22. Saya melakukan penilaian akhir dalam menutup 

pelajaran. 
    

23. Saya memberi tugas rumah kepada siswa diakhir 

pelajaran. 
    

24. Saya melakukan pengamatan kepada siswa selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 
    

25. Saya melaksanakan penilaian dengan berbagai 

teknik dan jenis penilaian. 
    

26. Setiap bab yang diajarkan selesai, saya 

mengadakan ulangan harian kepada siswa. 
    

27. Saya malas melakukan analisis terhadap hasil 

evaluasi yang telah dilaksanakan. 
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No Pernyataan/Pertanyaan 
Alternatif Jawaaban 

SL SR KK TP 

28. Saya memberikan remedial tes kepada siswa yang 

belum mencapai KKM. 
    

29. Saya memberikan pengayaan kepada siswa yang 

sudah mencapai KKM. 
    

30. Saya memiliki catatan kemajuan dan hasil belajar 

peserta didik lalu mendiskusikannya dengan orang 

tua wali. 
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Lampiran 17 

DATA HASIL PENELITIAN 

REKAPITULASI SKOR ANGKET SUPERVISI AKADEMIK, 

MOTIVASI KERJA GURU, DAN KINERJA GURU 

No.Responden 
Supervisi 

Akademik 

Motivasi 

Kerja Guru 

Kinerja 

Guru 

1 146 108 114 

2 147 113 107 

3 156 117 118 

4 144 102 107 

5 137 116 114 

6 153 117 114 

7 141 110 117 

8 154 110 117 

9 108 109 117 

10 108 107 117 

11 125 97 87 

12 132 108 93 

13 122 97 90 

14 140 101 113 

15 72 88 90 

16 131 102 91 

17 119 101 100 

18 138 99 103 

19 117 94 89 

20 122 97 90 

21 125 97 87 

22 132 104 105 

23 151 102 116 

24 151 102 116 

25 151 111 114 

26 129 93 99 

27 132 108 93 

28 125 97 87 

29 140 101 113 

30 134 109 107 

31 126 88 101 
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No.Responden 
Supervisi 

Akademik 

Motivasi 

Kerja Guru 

Kinerja 

Guru 

32 129 98 92 

33 120 99 108 

34 129 95 100 

35 135 99 91 

36 132 104 105 

37 122 97 90 

38 100 78 71 

39 116 83 93 

40 135 93 94 

41 116 82 93 

42 116 100 96 

43 140 101 113 

44 154 101 113 

45 154 98 109 

46 129 93 99 

47 154 98 109 

48 108 89 78 

49 132 104 105 

50 116 100 96 

51 122 97 90 

52 133 109 114 

53 133 109 114 

54 139 107 110 

55 148 107 105 

56 124 103 99 

57 132 108 93 

58 116 100 96 

59 140 101 113 

60 138 111 108 

61 108 106 106 

62 147 118 120 

63 138 99 103 

64 117 94 89 

65 118 87 86 

66 114 82 84 

67 146 106 116 

68 108 89 78 
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No.Responden 
Supervisi 

Akademik 

Motivasi 

Kerja Guru 

Kinerja 

Guru 

69 120 109 106 

70 123 102 107 

71 135 102 94 

72 138 106 103 

73 124 94 86 

74 108 89 78 

75 149 111 111 

76 151 107 117 

77 141 99 115 

78 160 91 93 

79 142 108 105 

80 151 109 105 

81 151 102 103 

82 125 97 87 

83 132 108 93 

84 132 104 105 

85 140 101 113 
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Lampiran 18 

HASIL UJI NORMALITAS 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Supervisi Motivasi Kinerja 

N 85 85 85 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 131,62 101,05 101,48 

Std. Deviation 15,399 8,288 11,551 

Most Extreme Differences 

Absolute ,074 ,101 ,114 

Positive ,050 ,056 ,098 

Negative -,074 -,101 -,114 

Kolmogorov-Smirnov Z ,686 ,930 1,049 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,734 ,352 ,221 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Kinerja  * Supervisi 85 100,0% 0 0,0% 85 100,0% 

Kinerja  * Motivasi 85 100,0% 0 0,0% 85 100,0% 
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Lampiran 19 

HASIL UJI LINIERITAS 

 

A. Output Uji Linieritas X1 dan Y 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Kinerja * 

Supervisi 

Between 

Groups 

(Combined) 8479,507 35 242,272 4,352 ,000 

Linearity 4346,954 1 4346,954 78,088 ,000 

Deviation from 

Linearity 

4132,553 34 121,546 2,183 ,006 

Within Groups 2727,717 49 55,668   

Total 11207,224 84    

 

Measures of Association 

 R R Squared Eta Eta Squared 

Kinerja * Supervisi ,623 ,388 ,870 ,757 

 

B. Output Uji Linieritas X2 dan Y 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Kinerja * 

Motivasi 

Between 

Groups 

(Combined) 9094,759 27 336,843 9,089 ,000 

Linearity 
5748,349 1 5748,349 155,10

6 

,000 

Deviation from 

Linearity 

3346,410 26 128,708 3,473 ,000 

Within Groups 2112,464 57 37,061   

Total 11207,224 84    

 

Measures of Association 

 R R Squared Eta Eta Squared 

Kinerja * Motivasi ,716 ,513 ,901 ,812 
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Lampiran 20 

HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS 

DAN UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 

A. Output Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleranc

e 

VIF 

1 

(Constant) -6,245 10,181  -,613 ,541   

Supervisi ,245 ,064 ,327 3,846 ,000 ,695 1,438 

Motivasi ,746 ,119 ,536 6,296 ,000 ,695 1,438 

a. Dependent Variable: Kinerja 

 

 

B. Output Uji Heteroskedastisitas 

Correlations 

 Unstandardized 

Residual 

Supervisi Motivasi 

Spearman's 

rho 

Unstandardized 

Residual 

Correlation Coefficient 1,000 ,108 ,044 

Sig. (2-tailed) . ,327 ,689 

N 85 85 85 

Supervisi 

Correlation Coefficient ,108 1,000 ,528
**
 

Sig. (2-tailed) ,327 . ,000 

N 85 85 85 

Motivasi 

Correlation Coefficient ,044 ,528
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,689 ,000 . 

N 85 85 85 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 21 

HASIL ANALISIS REGRESI LINIER 

A. Output Analisis Regresi Linier Sederhana X1 terhadap Y 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4346,954 1 4346,954 52,592 ,000
b
 

Residual 6860,269 83 82,654   

Total 11207,224 84    

a. Dependent Variable: Kinerja 

b. Predictors: (Constant), Supervisi 

B. Output Perhitungan Nilai B Persamaan Regresi X1 terhadap Y 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 39,996 8,536  4,686 ,000 

Supervisi ,467 ,064 ,623 7,252 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja 

 

C. Output Analisis Regresi Linier Sederhana X2 terhadap Y 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 5748,349 1 5748,349 87,401 ,000
b
 

Residual 5458,874 83 65,770   

Total 11207,224 84    

a. Dependent Variable: Kinerja 

b. Predictors: (Constant), Motivasi 

D. Output Perhitungan Nilai B Persamaan Regresi X2 terhadap Y 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,623 10,824  ,058 ,954 

Motivasi ,998 ,107 ,716 9,349 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja 
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Lampiran 22 

HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA X1 DAN X2 

TERHADAP Y 

 

A. Output Analisis Rergresi Linier X1 dan X2 terhadap Y 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 6582,430 2 3291,215 58,355 ,000
b
 

Residual 4624,793 82 56,400   

Total 11207,224 84    

a. Dependent Variable: Kinerja 

b. Predictors: (Constant), Motivasi, Supervisi 

 

B. Output Perhitungan Nilai B Persamaan Regresi 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -6,245 10,181  -,613 ,541 

Supervisi ,245 ,064 ,327 3,846 ,000 

Motivasi ,746 ,119 ,536 6,296 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja 

 

C. Output Analisis Korelasi Berganda (Uji R) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,766
a
 ,587 ,577 7,510 

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Supervisi 
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HASIL ANALISIS KOEFISIEN DETERMINASI (R
2
) 

 

A. Output Analisis Determinasi X1 terhadap Y 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,623
a
 ,388 ,380 9,091 

a. Predictors: (Constant), Supervisi 

 

B. Output Analisis Determinasi X2 terhadap Y 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,716
a
 ,513 ,507 8,110 

a. Predictors: (Constant), Motivasi 

 

C. Output Analisis Determinasi X1 dan X2 terhadap Y 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,766
a
 ,587 ,577 7,510 

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Supervisi 
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DOKUMENTASI PENYEBARAN ANGKET 
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5. SDN Pekauman 7 

 

 

 

 

6. SDN Pekauman 8 

 

 

 

 

 

 

 

7. SDN Debong Lor 
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9. SD Ihsaniyah Gajahmada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. SD Putra Wacana 
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SURAT-SURAT PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 

 

 
 

 

 

 

 



212 

 

 
 

 

 

 



213 

 

 
 

 

 

 

 



214 

 

 
 

 

 

 

 



215 

 

 
 

 

 

 

 



216 

 

 
 

 

 

 

 



217 

 

 
 

 

 

 

 



218 

 

 
 

 

 

 

 



219 

 

 
 

 

 

 

 

 



220 

 

 
 

 


