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ABSTRAK 

 

Emgiek, Rina Agustina. 2018. “Pengaruh supervisi manajerial Pengawas Sekolah, 

kompetensi dan motivasi berprestasi terhadap kinerja Kepala Sekolah Dasar 

di Dinas DIKBUD Kec. Adiwerna Kab. Tegal”. Tesis. Program Studi 

Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Prof. Dr. Joko Sutarto, M.Pd., Pembimbing II Dr. Titi 

Prihatin, M.Pd. 
 

Kata Kunci: Supervisi Manajerial Pengawas Sekolah, Kompetensi, Motivasi 

Berprestasi, dan Kinerja Kepala Sekolah Dasar. 

 

Latar belakang masalah pada penelitian, meskipun melalui supervisi 

manajerial Pengawas Sekolah tetapi kinerja Kepala Sekolah Dasar dalam 

menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya belum optimal, perlu adanya kombinasi 

supervisi manajerial Pengawas Sekolah, kompetensi dan motivasi berpretasi 

Kepala Sekolah Dasar untuk meningkatkan kinerja sehingga hasil penilaian tidak 

fluktuatif dan cenderung menurun. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis 

pengaruh supervisi manajerial Pengawas Sekolah terhadap kinerja, untuk 

menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja, untuk menganalisis pengaruh 

motivasi berprestasi terhadap kinerja, dan untuk menganalisis pengaruh supervisi 

manajerial Pengawas Sekolah, kompetensi dan motivasi berprestasi terhadap 

kinerja Kepala Sekolah Dasar. 

Penelitian ini adalah merupakan penelitian populasi. Populasi penelitian 

yaitu Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Swasta sejumlah 57 (lima puluh tujuh). 

Jumlah sampel penelitian yaitu sejumlah populasi. Model penelitian adalah 

expose facto dengan pendekatan kuantitatif dan metode survey (peneliti 

melakukan perlakuan dalam pengumpulan data dengan mengedar kuesioner, test, 

wawancara  terstruktur dan sebagainya). Teknik analisis data penelitian adalah 

analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 19, tetapi yang lebih dahulu 

dilakukan adalah uji prasyarat dan uji hipotesis. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel supervisi manajerial 

Pengawas Sekolah, kompetensi dan motivasi berprestasi secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja Kepala Sekolah Dasar, dan ada pengaruh 

yang signifikan secara simultan pada supervisi manajerial Pengawas Sekolah, 

kompetensi dan motivasi berprestasi Kepala Sekolah terhadap kinerja Kepala 

Sekolah Dasar. 

Saran/ rekomendasi penelitian adalah supervisi Pengawas Sekolah, 

kompetensi, dan motivasi berprestasi Kepala Sekolah Dasar perlu ditingkatkan 

karena merupakan salah satu faktor penentu peningkatan kinerja, dan hasil temuan 

penelitian semoga dapat memberikan manfaat bagi Dinas DIKBUD di Kab. Tegal 

serta peneliti lain. 
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ABSTRACT 

 

Emgiek, Rina Agustina. 2018. "The influence of managerial supervision of School 

Supervisors, competencies and achievement motivation on the performance 

of the Principal of Elementary Schools in the Office of DIKBUD Kec. 

Adiwerna Kab. Tegal ". Thesis. Postgraduate Education Management Study 

Program Semarang State University. Supervisor I Prof. Dr. Joko Sutarto, 

M.Pd., Advisor II Dr. Titi Prihatin, M.Pd. 

 

Keywords: Managerial Supervision of School Supervisors, Competence, 

Achievement Motivation, and Principal Performance. 

 

The background of the problem in the study, although through managerial 

supervision of school supervisors but the performance of elementary school 

principals in carrying out their main duties and functions is not optimal, there 

needs to be a combination of managerial supervision of school supervisors, 

competence and motivation of elementary school principals to improve 

performance so that assessment results are not fluctuating and tends to decrease. 

The purpose of the study was to analyze the effect of the managerial supervision of 

the School Supervisor on performance, to analyze the influence of competence on 

performance, to analyze the effect of achievement motivation on performance, and 

to analyze the influence of managerial supervision of school supervisors, 

competence and achievement motivation on the performance of elementary school 

principals. 

This research is a population research. The study population is the Head of 

State and Private Elementary Schools totaling 57 (fifty seven). The number of 

research samples is a number of populations. The research model is exposure facto 

with a quantitative approach and survey method (the researcher treated the data 

collection by distributing questionnaires, tests, structured interviews, etc.). The 

research data analysis technique is multiple linear regression analysis with SPSS 

19 program, but the first one is the prerequisite test and hypothesis test. 

The results of this study concluded that managerial supervision supervisory 

variables, competence and achievement motivation partially had a significant effect 

on the performance of the principal, and there was a simultaneous significant 

influence on managerial supervision of the school supervisor, principals' 

competencies and achievement motivation on the performance of the principal. 

Research recommendations/ recommendations are supervision of School 

Supervisors, competencies, and achievement motivation of Primary School 

Principals need to be improved because it is one of the determinants of 

performance improvement, and the findings of the research hopefully can provide 

benefits to the Office of Education and Culture in Kab. Tegal and other 

researchers. 
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PRAKATA 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya. 

Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT karena peneliti dapat 

menyelesaikan tesis yang berjudul: “Pengaruh Supervisi Manajerial Pengawas 

Sekolah, Kompetensi dan Motivasi Berprestasi Terhadap Kinerja Kepala Sekolah 

Dasar di Dinas DIKBUD Kec. Adiwerna Kab. Tegal”.   

Penyusunan Tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

meraih gelar Magister Manajemen Pendidikan pada Program Studi Manajemen 

Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak lepas dari 

bantuan berbagai pihak, untuk itu ucapan terima kasih penulis sampaikan pertama 

kali kepada para pembimbing: Prof. Dr. Joko Sutarto,M.Pd  (selaku Pembimbing 

I)  dan Dr.Titi Prihatin, M.Pd (selaku Pembimbing II). 
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balasan dan pahala dari Allah SWT. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah.  

Kepala Sekolah berkewajiban untuk menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya sebagai perencana, pelaksana, dan supervisor di sekolah. Kepala 

Sekolah yang menjalankan sistem manajemen yang baik menunjukan Kepala 

Sekolah memiliki alur sistem kegiatan sekolah yang dapat dijadikan pedoman 

kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan secara proposional.  

Kepala Sekolah selaku pemegang kendali manajemen perlu memahami 

tentang strategi mengatur alur sistem manajemen agar elemen yang terdapat 

dalam lembaga dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga sekolah mencapai 

tujuan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, peran dan tanggung jawab 

Kepala Sekolah sangat besar untuk itu Kepala Sekolah perlu memahami atas apa 

yang harus direncanakan, dilakukan, dan dikembangkan dalam mengelola 

sekolah. Kepala Sekolah yang efektif dalam mengelola program dan kegiatan 

sekolah akan mampu memberdayakan semua potensi kelembagaan yang 

dimilikinya dalam menentukan kebijakan, pengadministrasian, dan inovasi 

kurikulum yang menjadi acuannya.  

Dalam memberdayakan potensi, Kepala Sekolah harus memiliki suatu 

komitmen untuk memberdayagunakan potensi secara proposional, konsisten dan 

berkeadilan yang mengandung arti bahwa dalam kelembagaan memberikan tugas 

kepada personalia kelembagaan dengan prioritas utama sesuai bidang atau 
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kompetensinya dan jika tidak ada yang memenuhi baru memilih Kepala Sekolah 

yang dapat dipertimbangkan sesuai bidangnya sehingga dapat menunjukkan cara 

kerja profesional dan beretika dengan mengedepankan cara kerja yang obyektif 

menghindari cara kerja yang subyektif. Kinerja Kepala Sekolah Dasar yang lain 

adalah sebagai pemikir dan mengungkapkan pemikirannya dalam bentuk 

kerangka kerja yang dapat membangun kerja sama dan tim kerja yang solid untuk 

menjalankan tugas dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam 

memecahkan persoalan kelembagaan. Kerangka kerja dan konsep-konsep yang 

dibangun Kepala Sekolah untuk memudahkan semua personil sekolah dalam 

melaksankan tugas dan tanggung jawab, disamping itu Kepala Sekolah hendaknya 

mampu memberikan contoh bagaimana bekerja yang baik dan bagaimana cara 

melakukan pekerjaan yang sesuai kewenangan serta tanggung jawab yang 

diberikan. Betapa besar peran dan tanggung jawab Kepala Sekolah apabila tugas 

dan tanggung jawab tersebut dapat dikelola dengan baik, maka Kepala Sekolah 

dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya. 

Kinerja Kepala Sekolah adalah hasil kerja yang dicapai Kepala Sekolah 

dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya dalam 

mengelola sekolah yang dipimpinnya dan merupakan refleksi dari kompetensi 

yang dimilikinya mengandung arti bahwa kinerja Kepala Sekolah ditunjukkan 

dengan hasil kerja dalam bentuk konkrit, dapat diamati, dan dapat diukur baik 

kualitas maupun kuantitasnya.  

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Kepala Sekolah harus 

berpedoman pada program kerja yang telah disusun saat tahap perencanaan. 
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Pelaksanaan program tersebut membutuhkan kemauan dan kemampuan Kepala 

Sekolah dalam menjalankan tugasnya. Rincian kegiatan dalam perencanaan 

dirumuskan Kepala Sekolah beserta Guru, Tenaga Kependidikan, dan pihak-pihak 

dari unsur Orang Tua Siswa maupun Komite Sekolah. Keterlibatan berbagai pihak 

tersebut dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan sekolah. Karena 

ukuran keberhasilan sekolah yang dapat dihasilkan Kepala Sekolah meliputi 

keberhasilan dalam mengelola sekolah, keberhasilan dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, mengelola ketenagaan, mengelola sarana dan prasarana, mengelola 

keuangan, mengelola lingkungan sekolah, serta mengelola hubungan sekolah 

dengan masyarakat. Jadi suatu program peningkatan kerja Kepala Sekolah 

tersebut mencakup: peningkatan kinerja yang berkaitan dengan usaha, kegiatan 

atau program, yang diprakarsai Kepala Sekolah untuk merencanakan, 

mengarahkan, mengendalikan Staf/ Guru, dan mengevaluasi program sekolah, 

peningkatan kinerja terjadi dengan dimulainya penetapan tujuan dan sasaran yang 

ingin dicapai kemudian tahap pembuatan rencana, pengorganisasian, pengarahan, 

dan evaluasi atas hasil yang telah dicapai oleh sekolah, dan peningkatan kinerja 

yang paling umum dalam bentuk peningkatan produktivitas kerja. 

Persoalan pendidikan yang menyangkut kinerja Kepala Sekolah sebenarnya 

bukan hal yang baru dalam pendidikan, berbagai penelitian tentang kinerja juga 

telah banyak dilakukan, meskipun demikian tetap menarik untuk diteliti. 

Demikian halnya dengan kinerja Kepala Sekolah khususnya pada Kepala Sekolah 

Dasar dalam penelitian, peneliti angkat sebagai variabel yang perlu untuk diteliti. 

Ada beberapa alasan mengapa kinerja Kepala Sekolah Dasar perlu diteliti yakni 



 
 

4 
 

karena salah satu bidang kegiatan kinerja Kepala Sekolah adalah pendidikan. 

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan merupakan sarana dalam mencerdaskan 

bangsa. Bangsa yang cerdas merupakan aset sumber daya manusia Indonesia yang 

memiliki tanggung jawab untuk meneruskan cita-cita luhur para pendahulu kita. 

Kepala Sekolah dituntut perlu memahami atas apa yang menjadi tugas dan 

tanggung jawabnya, namun demikian bahwa Kepala Sekolah adalah manusia yang 

memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang sifatnya manusiawi antara lain 

kemampuan yang terbatas daya pikir manusia. Kompetensi Kepala Sekolah juga 

terbatas, sehingga para Kepala Sekolah perlu terus meningkatkan kompetensinya. 

Selain itu, tuntutan stake holder pendidikan yang selalu menuntut perbaikan mutu 

pendidikan dimana Kepala Sekolah adalah sebagai kunci dari kemajuan sekolah 

tersebut. 

Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal adalah salah satu wilayah 

Kecamatan dari 18 (delapan belas) Kecamatan di Kabupaten Tegal yang terdiri 

dari 21 (duapuluh satu) desa, dan mempunyai jumlah desa terbanyak setelah 

wilayah Kecamatan Pangkah. Alasan mendasar yang menentukan bahwa wilayah 

Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal adalah tempat lokasi penelitian yang 

dipilih adalah karena secara geografis Kecamatan Adiwerna  berada di wilayah 

bagian tengah Kabupaten Tegal, keberagaman status sosial dan ekonomi serta 

pendidikan warganya menjadi perhatian tersendiri bagi penulis, apalagi lokasi 

Kecamatan Adiwerna  yang diapit oleh Kecamatan Slawi sebagai Pusat 

Pemerintahan dengan Kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Tegal.  

Alasan lain memilih Kecamatan Adiwerna  sebagai lokasi penelitian adalah  
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dari hasil studi pendahuluan oleh penulis, terdapat berbagai fenomena yang terjadi 

di Kecamatan Adiwerna  berkaitan dengan kinerja Kepala Sekolah Dasar. Selama 

ini kinerja Kepala Sekolah Dasar dianggap masih kurang memuaskan, cenderung 

fluktuatif bahkan menurun, hasilnya dapat dilihat pada Tabel Lampiran 3 tentang 

rekapitulasi nilai kinerja Kepala Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan (DIKBUD) Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sebagai 

berikut: 

Dari Tabel Lampiran 3, antara tahun 2014 hingga tahun 2017 ternyata nilai 

kinerja Kepala Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) 

Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal terlihat fluktuatif bahkan terdapat 

beberapa orang yang cenderung menurun nilai kinerjanya. Menurut Penulis, nilai 

kinerja Kepala Sekolah yang fluktuatif dan ada kecenderungan menurun tersebut 

merupakan suatu bahan kajian yang menarik untuk diteliti. 

Di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) Kecamatan 

Adiwerna Kabupaten Tegal terdapat 57 (limapuluh tujuh) orang Kepala Sekolah 

Dasar Negeri dan Swasta. Masing-masing Kepala Sekolah tersebut memiliki 

karakteristik dan kompetensi yang beragam. Keragaman tersebut menjadikan 

khasanah yang dapat membedakan sekolah satu dengan sekolah lain. Sebagai 

gambaran antara lain Kepala Sekolah yang menyukai prestasi maka sekolah yang 

dikelolanya akan lebih menonjol dalam prestasi. Bagi Kepala Sekolah yang 

memiliki kebiasaan disiplin maka sekolah yang dikelolanya akan menanamkan 

disiplin kerja yang tinggi, dan sekolah yang dipimpin oleh Kepala Sekolah yang 

inovatif maka sekolah tersebut cepat mengalami pembaharuan-pembaharuan. 
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Perbedaan latar belakang, komitmen, kemampuan dan perilaku dari Kepala 

Sekolah dapat menyebabkan adanya perbedaan kinerja Kepala Sekolah .  

Kinerja Kepala Sekolah dicapai melalui kompetensi Kepala Sekolah dalam 

menjalankan fungsi manajerial, guna mencapai penyelenggaraan pendidikan yang 

efektif dan efisien perlu adanya pengawasan yang optimal dan profesional serta 

berkesinambungan. Fungsi Pengawas Sekolah adalah melaksanakan supervisi 

manajerial, dimana Kepala Sekolah sebagai objeknya ditujukan untuk 

mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang efektif. Di lingkungan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, 

karakteristik dan kompetensi Kepala Sekolah yang beragam perlu mendapat 

masukan dari Pengawas Sekolah agar kinerja Kepala Sekolah lebih terarah. 

Realita di lapangan tidak sedikit Kepala Sekolah di lingkungan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal 

menerapkan manajemen pendidikan yang berorientasi hasil dan bukan pada 

proses. Bila hal ini terus- menerus dibiarkan maka hal yang akan terjadi hasil baik 

tetapi tidak melalui proses yang baik. Artinya secara riil administrasi sekolah ada 

dan dalam kondisi baik, akan tetapi mereka tidak mengerti isi dan kegunaannya, 

karena tidak ikut dalam merumuskannya. Indikasi dari permasalahan tersebut 

adalah bahwa kepemilikan program bisa jadi hanya disusun oleh Kepala Sekolah 

sendiri atau mungkin hanya mencontoh milik sekolah lain. Kalau demikian apa 

artinya sebuah program jika mereka tidak mengerti maksud dan isinya.  

 Untuk mencapai kinerja yang terbaik, Kepala Sekolah di lingkungan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal 
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harus mempunyai motivasi yang tinggi dalam bekerja. Motivasi merupakan 

penggerak atau dorongan dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan, serta untuk 

mengontrol perilaku dan sikap di dalam perusahaan. Untuk mencapai prestasi 

kerja secara maksimal didalam suatu lingkungan sekolah, maka Kepala Sekolah 

harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh unsur-unsur 

dalam lingkungan sekolah tersebut sehingga produktivitas yang berkualitas tinggi 

dan tujuan utama perusahaan akan terwujud. Dengan adanya motivasi berprestasi 

maka kinerja seorang Kepala Sekolah akan meningkat karena mereka dalam 

menyelesaikan dan mengerjakan setiap kegiatan dan tugasnya akan selalu optimal 

dan sebaik-baiknya.  

Selain motivasi, Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan (DIKBUD) Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal harus 

mempunyai kompetensi yang tinggi dalam bekerja. Kompetensi merupakan 

karakteristik dasar seseorang yang menggunakan bagian kepribadiannya yang 

paling dalam, dan dapat mempengaruhi perilakunya ketika ia menghadapi 

pekerjaan yang akhirnya mempengaruhi  kemampuan untuk meningkatkan 

prestasi kerjanya. 

Namun dalam kenyataannya di lapangan, sepanjang studi pendahuluan yang  

dilakukan penulis, masih terdapat Kepala Sekolah di lingkungan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal 

yang kurang peduli akan pentingnya motivasi berprestasi ini. Mereka cenderung 

melaksanakan tugas sehari-hari sebagai rutinitas dan hanya sebatas gugur 

kewajiban saja. Disamping itu, dengan telah adanya supervisi manajerial dari 
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Pengawas Sekolah semestinya kinerja Kepala Sekolah dapat meningkat dengan 

signifikan, namun yang terjadi adalah adanya kinerja yang tidak signifikan dari 

Kepala Sekolah, sehingga belum ada prestasi menonjol yang dihasilkan oleh 

sekolah yang mereka pimpin. 

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik 

mangambil judul penelitian: ”Pengaruh Supervisi Manajerial Pengawas Sekolah, 

Kompetensi dan Motivasi Berprestasi terhadap Kinerja Kepala Sekolah Dasar di 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) Kecamatan Adiwerna Kabupaten 

Tegal”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah. 

Bertitik tolak dari uraian latar belakang terdapat beberapa masalah yang 

dapat peneliti identifikasi, antara lain sebagai berikut: 

1. Kinerja Kepala Sekolah Dasar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 

sebagai pengelola sekolah belum optimal, meskipun telah melalui supervisi 

manajerial dari Pengawas Sekolah . 

2. Kinerja Kepala Sekolah masih sebatas hanya rutinitas kerja saja, sehingga 

belum semua Kepala Sekolah menyadari pentingnya motivasi berpretasi dalam 

diri Kepala Sekolah Dasar. 

3. Dengan hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah Dasar yang fluktuatif dan 

cenderung menurun, sehingga perlu adanya kombinasi dari supervisi 

manajerial dari Pengawas Sekolah, kompetensi dan motivasi berpretasi dalam 

diri Kepala Sekolah Dasar untuk meningkatkan kinerjanya. 



 
 

9 
 

1.3. Cakupan Masalah. 

Cakupan masalah berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi 

masalah dari penelitian yaitu fokus untuk mengetahui pengaruh supervisi 

manajerial Pengawas Sekolah, kompetensi dan motivasi berprestasi terhadap 

kinerja Kepala Sekolah Dasar, sehingga cakupan masalah dalam penelitian 

meliputi: Apakah supervisi manajerial Pengawas Sekolah mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja Kepala Sekolah Dasar?, Apakah kompetensi mempunyai 

pengaruh  terhadap kinerja Kepala Sekolah Dasar?, Apakah motivasi berprestasi 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja Kepala Sekolah Dasar?, dan Apakah 

supervisi manajerial Pengawas Sekolah, kompetensi dan motivasi berprestasi 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja Kepala Sekolah Dasar? 

 

1.4. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian pada identifikasi masalah, selanjutnya peneliti membuat 

rumusan masalah dalam penelitian adalah: 

1. Bagaimana pengaruh supervisi manajerial Pengawas Sekolah terhadap kinerja 

Kepala Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) 

Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal? 

2. Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja Kepala Sekolah Dasar di 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) Kecamatan Adiwerna 

Kabupaten Tegal? 

3. Bagaimana pengaruh motivasi berprestasi terhadap kinerja Kepala Sekolah Da- 

sar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) Kecamatan Adiwerna  
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Kabupaten Tegal? 

4. Bagaimana pengaruh supervisi manajerial Pengawas Sekolah, kompetensi, dan 

motivasi berprestasi terhadap kinerja Kepala Sekolah Dasar di Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) Kecamatan Adiwerna Kabupaten 

Tegal?  

 

1.5. Tujuan Penelitian. 

Mengacu pada rumusan masalah maka, tujuan diadakannya penelitian  

adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh supervisi manajerial Pengawas Sekolah terhadap 

kinerja Kepala Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

(DIKBUD) Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja Kepala Sekolah 

Dasar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) Kecamatan Adiwerna 

Kabupaten Tegal. 

3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi berprestasi terhadap kinerja Kepala  

Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) Kecamatan 

Adiwerna Kabupaten Tegal. 

4. Untuk menganalisis pengaruh supervisi manajerial Pengawas Sekolah, 

kompetensi dan motivasi berprestasi terhadap kinerja Kepala Sekolah Dasar di 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) Kecamatan Adiwerna 

Kabupaten Tegal. 
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1.6. Manfaat Penelitian. 

Manfaat hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis (Akademis). 

a. Menambah khasanah pengetahuan yang berkaitan dengan supervisi 

manajerial Pengawas Sekolah, kompetensi, motivasi berprestasi dan kinerja 

Kepala Sekolah Dasar. 

b. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian 

sejenis. 

c. Sebagai bahan pustaka  berkaitan dengan masalah supervisi manajerial 

Pengawas Sekolah, kompetensi, motivasi berprestasi dan kinerja Kepala 

Sekolah Dasar. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Manfaat bagi Pemerintah Daerah. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 

menentukan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pendidikan, khususnya 

berkaitan dengan aspek supervisi manajerial Pengawas Sekolah, 

kompetensi, aspek motivasi berprestasi dan aspek kinerja Kepala Sekolah 

Dasar. 

b. Manfaat bagi Stake Holder. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para stake 

holder agar dapat memberi saran dan masukan kepada pihak sekolah untuk 

peningkatan mutu sekolah selanjutnya. 

c. Manfaat bagi Kepala Sekolah. 
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 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah motivasi berprestasi dalam 

diri Kepala Sekolah untuk semakin meningkatkan kinerjanya dalam 

mengelola sekolah. 

d. Manfaat bagi Pengawas Sekolah. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah motivasi dan pengetahuan 

Pengawas Sekolah untuk semakin meningkatkan kinerjanya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, 

KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1. Kajian Pustaka. 

2.1.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan. 

Dari penelitian diharapkan dapat melengkapi hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh para peneliti terdahulu antara lain penelitian yang dilakukan oleh: 

Retno Winarti (1103505021) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh 

Supervisi Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru SD Yang 

Sederajat Di Kecamatan Banyumanik Semarang” menunjukkan peningkatan yang 

signifikan. 

Adi Prasetyo (1103502043) dengan penelitian berjudul “Kontribusi 

Motivasi Berprestasi, Dan Supervisi Kepala Sekolah, Terhadap Kompetensi Guru 

Sekolah Dasar Di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang” dengan hasil 

penelitian ini adalah: (1) terdapat pengaruh yang signifikan motivasi berprestasi 

terhadap kompetensi guru SD Negeri di Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang dengan koefisien determinasi sebesar 64,16%, (2) terdapat pengaruh 

yang signifikan supervisi Kepala Sekolah terhadap kompetensi Guru SD Negeri di 

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang dengan koefisien determinasi 

sebesar 55,80%, dan (3) terdapat pengaruh secara simultan (bersama) motivasi 

berprestasi dan supervisi Kepala Sekolah terhadap  kompetensi  Guru  SD   Negeri   

di kecamatan Sumuwono Kabupaten Semarang dengan koefisien determinasi se- 
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besar 97,3%, sisanya kompetensi Guru dipengaruhi oleh faktor lain variabel 

penelitian. 

Sedangkan Teguh Winarno (1103501028) tahun 2006 mengadakan 

penelitian dengan judul: “Pengaruh Supervisi Pengawas Sekolah Dasar Dan 

Supervisi Kepala Sekolah Serta Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Guru 

Sekolah Dasar Di Kabupaten Jepara” juga menunjukkan hasil yang meningkat. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi Pengawas Sekolah Dasar 

cukup baik dengan prosentase jumlah skor mencapai 71,8%. Supervisi Pengawas 

Sekolah Dasar telah direncanakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan dengan cukup 

baik. Sehingga terdapat pengaruh yang signifikan supervisi Pengawas Sekolah 

terhadap kinerja Guru SD dengan koefisien korelasi determinasi sebesar 7,84%. 

Dari jurnal internasional oleh Dr. Babatope Kolade Oyewole dan Dr. 

Hezekiah Ogbomida Alonge dari Department of Educational Studies & 

Management Faculty of Education, University of Benin, Benin City, Nigeria 

tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa Artikel Penelitian ini meneliti kinerja peran 

instruksional pengawasan dan motivasi Kepala Sekolah dan Guru di Ekiti Central 

senator District of Ekiti, Nigeria. Analisis data menunjukkan hubungan yang 

signifikan antara kinerja peran pengawasan instruksional dari Kepala Sekolah dan 

motivasi dari Guru-guru mereka. Sebuah hubungan positif yang signifikan yang 

ditemukan antara pengalaman pelaku dalam melakukan peran pengawasan 

pembelajaran dan motivasi dari Guru-guru mereka. Ada juga hubungan yang 

signifikan antara kinerja dengan peran pengawasan instruksional Kepala Sekolah 

besar dan motivasi dari Guru-guru mereka.  
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Adapun jurnal internasional yang berjudul Supervision, Leadership, and 

Working Motivation to Teachers Performance oleh Jaja Sudarjat, Thamrin 

Abdullah, dan Widodo Sunaryo dari Post Graduate Program, Universitas Pakuan 

Bogor, Indonesia tahun  2015 disimpulkan bahwa pengawasan dapat 

meningkatkan kinerja hingga 72,4%, kepemimpinan mencapai 72% dan motivasi 

kerja memberikan kontribusi 77,2%. 

Jurnal internasional yang berjudul The Influence of the Principal's 

Supervisory Demonstration Strategy on Teachers' Job Performance in Nigeria 

Secondary Schools oleh Mary Sule Ph.D  tahun 2013 menunjukkan bahwa strategi 

pengawasan Kepala Sekolah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi 

kerja Guru.  

Hal senada diungkapkan oleh jurnal internasional yang berjudul The Effect 

Of Supervision On Staff Performance In GA South Municipal Education 

Directorate oleh Joyce Osae Apenteng (Mrs), Bed Accounting dari  

Commonwealth Executive Master Of Business Administration Institute Of 

Distance Learning, Knust tahun 2012 yang menunjukan hasil bahwa pengawasan 

(Supervisi) tidak berpengaruh pada kinerja jika tingkat kepuasan kerja menurun.  

Jurnal internasional yang berjudul Influence Of Headteachers' Management 

Practices On Students Academic Performance In Public Secondary Schools 

Within Kitui Central District, Kitui County, Kenya dari South Eastern Kenya 

University oleh Ndinza Kasyoka Lena tahun 2015 dengan hasil temuan penelitian 

adalah bahwa manajemen pengawasan Kepala Sekolah, komunikasi dan motivasi 

mempengaruhi prestasi akademik Siswa dalam ujian nasional.  
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Sedangkan jurnal internasional yang berjudul Supervisory Functions of 

Secondary School Principals and Factors Competing With These Functions oleh 

Osakwe, Regina N. (Ph.D.) tahun 2013 menyatakan bahwa fungsi pengawasan 

Kepala Sekolah menengah dan faktor motivasi berprestasi akan meningkatkan 

kualitas pendidikan di sekolah yang dipimpinnya.  

 

2.1.2. Kinerja Kepala Sekolah. 

2.1.2.1. Definisi Kinerja. 

Pengertian kinerja menurut (LAN, 1992) dalam Surya Dharma (2008: 20) 

adalah performance atau unjuk kerja. Kinerja dapat pula diartikan prestasi kerja 

atau pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja. Menurut August W. Smith, kinerja 

adalah performance is output derives from processes, human otherwise, artinya 

kinerja adalah hasil dari suatu proses yang dilakukan manusia. Lebih lanjut juga 

dijelaskan bahwa kinerja seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: 

ability, capacity, held, incentive, environment dan validity (Surya Dharma 2008: 

20). Bila diterjemahkan menjadi: kemampuan, kapasitas, melakukan, menjabat, 

perangsang, lingkungan dan kebenaran. Dari pendapat lain didefinisikan bahwa 

kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan visi 

organisasi (Suprapto, 2004: 34). 

Kinerja Kepala Sekolah adalah sesuatu yang dicapai Kepala Sekolah dalam 

melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya dalam mengelola 

sekolah yang dipimpinnya. Hasil kerja tersebut merupakan refleksi dari 
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kompetensi yang dimilikinya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa kinerja 

Kepala Sekolah ditunjukkan dengan hasil kerja dalam bentuk konkrit, dapat 

diamati, dan dapat diukur baik kualitas maupun kuantitasnya. Kinerja Kepala 

Sekolah dalam penelitian diukur dari tiga aspek yaitu: (1) Perilaku dalam  

melaksanakan tugas yakni perilaku Kepala Sekolah pada saat melaksanakan 

fungsi-fungsi manajerial, (2) Cara melaksanakan tugas dalam mencapai hasil kerja 

yang tercermin dalam komitmen dirinya sebagai refleksi dari kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial yang dimilikinya, (3) Hasil dari pekerjaannya 

yang tercermin dalam perubahan kinerja sekolah yang dipimpinnya. Dari ketiga 

aspek menjadi ranah dari penelitian kinerja Kepala Sekolah yang dikembangkan 

dalam penelitian. 

 

2.1.2.2. Penilaian Kinerja. 

Penilaian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan 

interpretasi data sebagai bahan dalam rangka pengambilan keputusan. Dengan 

demikian dalam setiap kegiatan penilaian ujungnya adalah pengambilan 

keputusan. Berbeda dengan penelitian yang berujung pada pemecahan masalah. 

Penilaian kinerja merupakan sistem formal yang digunakan untuk menilai kinerja 

Pengawas secara periodik yang ditentukan oleh organisasi. Hasilnya dapat 

digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengembangan Pegawai, 

pemberian reward, perencanaan Pegawai, pemberian kompensasi dan motivasi. 

Setiap Pegawai di lingkungan manapun sudah tentu memiliki tugas pokok, fungsi 

dan tanggung jawabnya sesuai dengan deskripsi tugas yang diberikan Pimpinan 
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Organisasi. Penilaian kinerja Kepala Sekolah tidak hanya berkisar pada aspek 

karakter individu melainkan juga pada hal-hal yang menunjukkan proses dan hasil 

kerja yang dicapainya seperti kualitas, kuantitas hasil kerja, ketepatan waktu kerja, 

dan sebagainya. Apa yang terjadi dan dikerjakan Kepala Sekolah merupakan 

sebuah proses pengolahan input menjadi output tertentu. Atas dasar itu terdapat 

tiga komponen penilaian kinerja Kepala Sekolah yakni: (1) Penilaian input, yaitu 

kemampuan atau kompetensi yang dimiliki dalam melakukan pekerjaannya. 

Orientasi penilaian difokuskan pada karakteristik individu sebagai objek penilaian 

dalam hal ini adalah komitmen Kepala Sekolah terhadap pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsinya. Komitmen tersebut merupakan refleksi dari kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial  Kepala Sekolah, (2) Penilaian proses, yaitu 

penilaian terhadap prosedur pelaksanaan pekerjaan. Orientasi pada proses 

difokuskan kepada perilaku Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas pokok 

fungsi dan tanggung jawabnya yakni melaksanakan fungsi manajerial dan fungsi 

supervisi pada sekolah yang dipimpinnya, (3) Penilaian output, yaitu penilaian 

terhadap hasil kerja yang dicapai dari pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan 

tanggung jawabnya. Orientasi pada output dilihat dari perubahan kinerja sekolah 

terutama kinerja Guru dan Staf sekolah lain yang dipimpinnya. Penekanan 

penilaian terhadap ketiga komponen memungkinkan terjadinya penilaian kinerja 

yang obyektif dan komprehensif. Terkait ketiga komponen penilaian maka 

terdapat lima prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penilaian 

kinerja yaitu: Relevance artinya aspek-aspek yang diukur dalam penelitian kinerja 

terkait dengan pekerjaannya baik input, proses, maupun outputnya (hasil kerja 
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yang dicapai),  Sensitivity artinya sistem penilaian yang digunakan peka dalam 

membedakan anatara Kepala Sekolah yang berprestasi tinggi dengan berprestasi 

rendah, Reliability artinya alat dan sistem penilaiaan yang digunakan dapat 

diandalkan, dipercaya sebagai tolok ukur yang obyektif, akurat, dan konsisten, 

Acceptability artinya sistem penilaian yang digunakan harus dapat dimengerti dan 

diterima oleh pihak penilai ataupun pihak yang dinilai dan memfasilitasi 

komunikasi aktif dan konstruktif antara keduanya, Practicality artinya semua 

instrumen penilaian termasuk pengolahan dan analisis data dari hasil penilaian 

mudah digunakan. 

 

2.1.2.3. Maksud Penilaian Kinerja. 

Peningkatan kinerja Kepala Sekolah erat kaitannya dengan bagaimana 

Kepala Sekolah dapat menjabarkan kegiatan sekolah berdasarkan tugas pokok dan 

fungsi yang harus mereka emban, berdasarkan prioritas penanganan terhadap 

kegiatan bermasalah yang harus ditingkatkan kinerjanya. Hal tersebut 

dimaksudkan agar pendidikan sekolah kedepan akan lebih efektif dengan 

perubahan-perubahan ke arah peningkatan dan terencana sesuai dengan pola 

sentralistik menuju desentralistik. Guna tercapainya program kerja dalam 

pengelolaan sekolah, Kepala Sekolah dituntut untuk dapat melakukan pembinaan 

terprogram dan terencana secara sistematis kepada Guru maupun Tenaga 

Kependidikan. 

 

2.1.2.4. Peningkatan Kinerja Kepala Sekolah. 
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Ukuran keberhasilan sekolah yang dapat ditunjukkan oleh Kepala Sekolah 

meliputi keberhasilan dalam: mengelola sekolah, mengelola kegiatan 

pembelajaran, mengelola ketenagaan, mengelola sarana prasarana, mengelola 

keuangan, mengelola lingkungan sekolah, dan mengelola hubungan antara 

sekolah dan masyarakat. Dengan demikian bahwa suatu program peningkatan 

kinerja Kepala Sekolah adalah: peningkatan kinerja yang berkaitan dengan usaha, 

kegiatan, atau program yang diprakarsai oleh Kepala Sekolah untuk 

merencanakan, mengarahkan, mengalihkan Staf/ Guru dalam pencapaian tujuan 

sekolah dan mengevaluasi program sekolah, peningkatan kinerja terjadi, dengan 

dimulainya penerapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, kemudian tahap 

pembuatan rencana, pengorganisasian, pengarahan, dan evaluasi atas hasil yang 

telah dicapai oleh sekolah, dan peningkatan kinerja yang paling umum dalam 

bentuk peningkatan produktifitas kerja sumber daya manusia yaitu peningkatan 

kemampuan kerja Wakil Kepala Sekolah, Staf, dan Guru pada sekolah yang 

bersangkutan. 

 

2.1.2.5. Tugas Dan Fungsi Kepala Sekolah Dasar. 

Tugas dan fungsi Kepala Sekolah Dasar meliputi: (1) Memimpin dan 

membina Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (2) Membina 

kerja sama dengan orang tua, masyarakat dan pihak terkait, (3) Memimpin dan 

mengkoordinasikan Tenaga Kependidikan dalam meningkatkan kualitas kinerja 

Sekolah Dasar, (4) Membagi habis tugas-tugas Kepala Sekolah kepada Guru dan 

Staf Tata Usaha (TU) sesuai dengan tuntutan kurikulum, (5) Melaksanakan 
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bimbingan, pembinaan, motivasi, pengayoman kepada Guru dan Staf TU dalam 

pelaksanaan pembelajaran, (6) Menciptakan dan mengendalikan suasana kerja 

yang kondusif untuk mencapai tujuan (menyenangkan, harmonis, dan dinamis), 

(7) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi Guru maupun Staf Tata 

Usaha, (8) Mendorong untuk meningkatkan kemampuan Guru dan Staf  Tata 

Usaha melalui penataran, pelatihan, dan pendidikan lanjutan, (9) Sebagai mediator 

antara Kepala Sekolah Dasar, Guru, dan Staf Tata Usaha dalam rangka 

peningkatan kinerja yang setinggi-tingginya, (10) Secara terus-menerus membina 

dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Guru dan Staf Tata Usaha secara obyektif, 

(11) Mendorong pendayagunaan sarana prasarana Sekolah Dasar, (12) 

Merencanakan dan melaksanakan penerimaan Siswa baru, dan menyusun kegiatan 

ekstra kurikuler Siswa. 

 

2.1.2.6. Kinerja Kepala Sekolah Sebagai Pimpinan Lembaga. 

Mengingat bahwa Kepala Sekolah sebagai pimpinan lembaga atau 

organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, maka Kepala Sekolah sebagai 

satuan pendidikan Sekolah Dasar perlu dilihat peran Kepala Sekolah (1) Sebagai 

pendidik mempunyai kemampuan mendidik Siswa, membimbing Guru, 

membimbing Karyawan, mengikuti perkembangan IPTEK, dan kemampuan 

memberikan contoh mengajar yang baik, (2) Sebagai pengelola (manager) Kepala 

Sekolah memiliki kemampuan menyusun program, menyusun kepegawaian di 

sekolah, menggerakkan Staf, dan mengoptimalkan sumber daya sekolah, (3) 

Sebagai administrator Kepala Sekolah memiliki kemampuan mengelola 
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administrasi pembelajaran, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, sarana prasarana, 

dan persuratan, (4) Sebagai penyedia Kepala Sekolah harus mempunyai 

kemampuan menyusun program supervisi pendidikan, melaksanakan supervisi 

pendidikan, dan memanfaatkan hasil supervisi, (5) Sebagi pemimpin Kepala 

Sekolah harus memiliki kepribadian yang kuat, kemampuan mengenal anak buah, 

pemahaman terhadap visi dan misi sekolah, kemampuan mengambil keputusan, 

dan kemampuan komunikasi, (6) Sebagai inovator Kepala Sekolah harus memiliki 

kemampuan gagasan baru, melakukan pembaharuan disekolah, (7) Sebagai 

motivator yang harus dikuasai Kepala Sekolah adalah kemampuan mengatur 

lingkungan kerja, mengatur suasana kerja, dan kemampuan menerapkan prinsip 

penghargaan dan hukuman. 

 

2.1.2.7. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja. 

Faktor- faktor yang mempengaruhi Kinerja menurut Simanjutak (2005) 

kinerja dipengaruhi oleh:  

1. Kualitas dan Kemampuan Individu.  

Kualitas dan kemampuan individu yaitu hal-hal yang berhubungan 

dengan pendidikan/ pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, sikap mental, dan 

kondisi fisik pegawai.  

2. Sarana Pendukung. 

Sarana Pendukung yaitu hal yang berhubungan dengan lingkungan kerja 

 (keselamatan kerja, kesehatan kerja, sarana produksi, teknologi) dan hal- hal 

yang berhubungan dengan kesejahteraan Pegawai (upah/ gaji, jaminan sosial, 
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keamanan kerja). 

3. Supra Sarana. 

Supra sarana yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan 

pemerintah dan hubungan industrial manajemen.  

Menurut Sedarmayanti (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

antara lain: 

1. Sikap dan Mental (Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, dan Etika Kerja),  

Sikap mental yang dimiliki seorang Karyawan akan memberikan 

pengaruh terhadap kinerjanya. Sikap mental yang dapat mempengaruhi 

kinerja Karyawan adalah motivasi kerja, disiplin kerja dan etika kerja yang 

dimiliki seorang Karyawan. 

2. Pendidikan,  

Pendidikan yang dimiliki seorang Karyawan mempengaruhi kinerja 

Karyawan tersebut. Semakin tinggi pendidikan seorang Karyawan maka 

kemungkinan kinerjanya juga semakin tinggi. 

3. Keterampilan,  

Karyawan yang memiliki ketrampilan akan mempunyai kinerja yang 

lebih baik dari pada Karyawan yang tidak mempunyai ketrampilan. 

4. Manajemen Kepemimpinan,  

Manajemen kepemimpinan memberikan pengaruh terhadap kinerja 

Karyawannya. Manajer yang mempunyai  kepemimpinan yang baik akan 

dapat meningkatkan kinerja bawahannya. 
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5. Tingkat Penghasilan,  

Tingkat penghasilan Karyawan berpengaruh terhadap kinerja 

Karyawan. Karyawan akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya 

apabila mempunyai penghasilan yang sesuai. 

6. Gaji dan Kesehatan,  

Semakin tinggi gaji yang diterima Karyawan akan meningkatkan taraf 

kesejahteraannya, yang berkaitan juga dengan pembiayaan dan fasilitasi 

untuk kesehatannya. Hal tersebut secara tidak langsung akan sangat 

mempengaruhi kinerjanya. 

7. Jaminan sosial,  

Jaminan sosial yang diterima oleh Karyawan akan meningkatkan 

kinerjanya. Hal tersebut karena Karyawan jika tertimpa musibah tidak perlu 

terlalu memikirkan bagaimana dia dapat mencari tambahan penghasilan untuk 

mengatasi permasalahannya karena sudah mempunyai jaminan sosial. 

8. Iklim Kerja,  

Iklim kerja adalah nilai semangat yang mendasar dalam cara mengelola 

hubungan dan mengorganisasikannya. Nilai-nilai itu berbentuk prinsip dan 

keyakinan yang bisa tersurat, namun juga ada yang hanya tersirat. Nilai-nilai 

ini akan mempengaruhi individu dalam melakukan tugas-tugas dalam 

organisasi. 

9. Sarana dan Prasarana,  

Sarana dan prasarana yang memadai akan memperlncar dan 

meningkatkan kinerja karyawan. 
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10. Teknologi,  

Pemanfaatan dan ketersediaan teknologi mutakhir akan mempermudah 

kinerja Karyawan, sehingga akan meningkatkan kinerjanya. 

11. Kesempatan Berprestasi,  

Adanya kesempatan berprestasi dalam perusahaan dapat memberikan 

motivasi kepada Karyawan untuk selalu meningkatkan kinerja. 

Menurut Gibson (1987) ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap kinerja :  

1. Faktor Individu. 

Faktor individu meliputi: 

a. Kemampuan,  

Kemampuan merupakan potensi yang ada berupa kesanggupan, 

kecakapan, kakuatan kita berusaha dengan diri sendiri. 

b. Ketrampilan,  

Pada hakikatnya keterampilan adalah suatu ilmu yang diberikan 

kepada manusia, kemampuan manusia dalam mengembangkan keterampilan 

yang dipunyai memang tidak mudah, perlu mempelajari, perlu menggali 

agar lebih terampil. Keterampilan merupakan ilmu yang secara lahiriah ada 

didalam diri manusia dan perlunya dipelajari secara mendalam dengan 

mengembangkan keterampilan yang dimiliki. 

c. Latar Belakang Keluarga,  

 Keluarga pada hakekatnya merupakan satuan terkecil sebagai inti dari 

suatu sistem sosial yang ada di masyarakat. Dari keluarga inilah pendidikan 

kepada individu dimulai dan dari keluarga akan tercipta tatanan masyarakat  
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yang baik. Dengan latar belakang keluarga yang baik maka akan 

menghasilkan individu yang baik pula. 

d. Pengalaman Kerja,  

Karyawan yang semakin mempunyai pengalaman kerja lebih lama 

maka akan menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien pula dikarenakan 

pengalamannya. 

e. Tingkat Sosial, 

Tingkat sosial seseorang yang baik dan tinggi di masyarakat akan 

membuat citra positif Karayawan bersangkutan, hal ini secara tidak langsug 

berdampak pada kinerjanya pula. 

f. Demografi Seseorang,  

Demografi seseorang merupakan kelas sosial seseorang yang 

didefinisikan sebagai pembagian anggota masyarakat kedalam suatu hierarki 

status kelas yang berbeda sehingga para anggota setiap kelas secara relatif 

mempunyai status yang sama`dan para anggota kelas lainnya mempunyai 

status yang lebih tinggi atau lebih rendah.  

2. Faktor Psikologis. 

Faktor psikologis meliputi: 

a. persepsi,  

Persepsi adalah suatu proses aktivitas seseorang dalam memberikan 

kesan, penilaian, pendapat, merasakan dan menginterpretasikan sesuatu 

berdasarkan informasi yang ditampilkan dari sumber lain (yang dipersepsi). 

Melalui persepsi kita dapat mengenali dunia sekitar kita, yaitu seluruh dunia 
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          yang terdiri dari benda serta manusia dengan segala kejadian-kejadiannya. 

b. Peran,  

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang 

sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun 

secara informal.  Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan 

peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam 

suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri 

atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. 

c. Sikap,  

Sikap (attitude) adalah perasaan, pikiran, dan kecenderungan 

seseorang yang kurang lebih bersifat permanen mengenal aspek-aspek 

tertentu dalam lingkungannya. 

d. Kepribadian,  

Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan 

berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan 

dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. 

e. Motivasi, 

Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan 

ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya 

f. Kepuasan Kerja,  

Keadaan emosional yang menyenangkan dengan mana para Karyawan 

memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan 

seseorang terhadap pekerjaannya. Ini dampak dalam sikap positif Karyawan 
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terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan 

kerjanya. 

3. Faktor Organisasi. 

Faktor organisasi meliputi :  

a. Struktur Organisasi,  

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap 

bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapakan 

dan diinginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan 

kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana 

hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik 

harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi 

ada satu pertanggung jawaban apa yang akan di kerjakan. 

b. Desain Pekerjaan,  

Desain pekerjaan atau  job design merupakan faktor penting dalam 

manajemen terutama manajemen operasi karena selain berhubungan dengan 

produktifitas juga menyangkut tenaga kerja yang akan melaksanakan 

kegiatan operasi perusahaan. Desain  pekerjaan adalah suatu alat untuk 

memotivasi dan memberi  tantangan pada Karyawan. Oleh karena itu 

perusahaan perlu memiliki suatu sistem kerja yang dapat menunjang 

tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien  yang dapat 

merangsang Karyawan untuk bekerja secara produktif, mengurangi 

timbulnya rasa bosan dan dapat meningkatkan kepuasan kerja,  desain  
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pekerjaan terkadang digunakan untuk menghadapi stress kerja yang 

dihadapi Karyawan. Desain pekerjaan adalah rincian tugas dan cara 

pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup siapa yang mengerjakan 

tugas, bagaimana tugas itu dilaksanakan, dimana tugas dikerjakan dan hasil 

apa yang diharapkan. 

c. Kepemimpinan,  

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh 

oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi. 

d. Sistem Penghargaan (Reward System).  

Sistem penghargaan (reward system) adalah sebuah bentuk apresiasi 

kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan 

ataupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau 

ucapan. 

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) meliputi efektifitas 

kepemimpinan Kepala Sekolah. Komponen yang terkait dengan penilaian kinerja 

Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya  mengacu pada 

peraturan menteri pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007 tentang Standar 

Kompetensi Kepala Sekolah yang terdiri dari: demensi kompetensi kepribadian, 

demensi kompetensi manajerial, demensi kompetensi wirausaha, demensi 

kompetensi supervisi dan dimensi kompetensi sosial.     

Dalam penilaian kinerja Kepala Sekolah mencakup  tiga dimensi yaitu: (1) 

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ,(2) Komitmen terhadap tugas dan (3) Hasil 
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kerja. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai aktualisasi dari  kompetensi 

manajerial, kompetensi supervisi dan kompetensi wirausaha yang dimiliki Kepala 

Sekolah. Komitmen terhadap tugas sebagai aktualisasi dari kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial Kepala Sekolah, sedangkan hasil kerja 

merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok Kepala Sekolah sebagai refleksi 

dari semua demensi kompetensi Kepala Sekolah.  

 

2.1.3. Supervisi Manajerial Pengawas Sekolah. 

2.1.3.1. Definisi Supervisi. 

Secara bahasa, kata supervisi berasal dari bahasa Inggris supervision yang 

berarti pengawasan (Tim, 2001: 84). Kata ini berasal dari dua kata super dan 

vision yang berarti melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan (Thaib, 

2005: 2). Sedang menurut istilah, pengertian supervisi mula-mula dimaknai secara 

tradisional yaitu sebagai suatu pekerjaan menginspeksi, memeriksa, dan 

mengawasi dengan mencari-cari kesalahan melalui cara memata-matai dalam 

rangka perbaikan pekerjaan yang telah diberikan. Kemudian berkembang 

pemahaman supervisi yang bersifat ilmiah dengan ciri-ciri sebagai berikut 

(Sahertian, 2000: 16-17):  

a. Sistematis, artinya supervisi dilakukan secara teratur, berencana, dan kontinyu.  

b. Obyektif, artinya supervisi dilakukan berdasarkan data hasil observasi yang di- 

    lakukan sebelumnya. 

c. Menggunakan instrumen yang dapat memberikan informasi sebagi umpan balik 

    untuk dapat melakukan langkah tindak lanjut menuju perbaikan di masa yang 
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akan datang. 

Supervisi juga didefinisikan sebagai serangkaian usaha pemberian bantuan 

kepada Guru dalam bentuk layanan professional yang diberikan oleh supervisor 

(Pengawas Sekolah) guna meningkatkan mutu proses dan hasil belajar mengajar 

(Sri Banun, 2009: 41). Sedangkan ada yang mengartikan supervisi merupakan 

usaha memberi layanan kepada Guru-guru baik secara individual maupun secara 

kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran (Piet A. Sahertian, 2009: 19). 

Sejalan dengan makna tentang apa itu supervisi, ada yang berpendapat bahwa 

supervisi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang supervisor untuk 

membantu orang lain yang disupervisi agar dapat menemukan solusi atas 

permasalahan atau kendala yang dijumpai untuk meningkatkan  profesionalisme 

dan kinerja mereka (Hartoyo, 2006: 47). 

Sehingga dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud supervisi dalam 

penelitian adalah usaha yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah dalam 

memberikan layanan dan bantuan kepada Kepala Sekolah baik secara individual 

maupun secara kelompok dalam menemukan alternatif pemecahan masalah 

terhadap suatu persoalan tugas pokok dan fungsinya sebagai usaha memperbaiki 

kinerjanya. 

 

2.1.3.2. Supervisi Manajerial. 

Supervisi dalam manajemen sekolah yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah 

perlu untuk dilaksanakan secara terprogram dan berkesinambungan. Adanya 

supervisi menunjukkan salah satu kegiatan kontroling dan pembinan terhadap 
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proses pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam 

kepengawasan kinerja Kepala Sekolah supervisi dilakukan oleh Pengawas 

Sekolah dalam rangka membantu Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga 

Kependidikan lainnya guna meningkatkan mutu dan efektifitas penyelenggaraan 

pendidikan dan pembelajaran. Supervisi manajerial menitikberatkan pada 

pengamatan aspek-aspek pengelolaan dan aspek administrasi sekolah yang 

berfungsi sebagai pendukung (supporting) terlaksanaannya pembelajaran. 

Supervisi akademik menitikberatkan pada pengamatan supervisor terhadap 

kegiatan akademik, berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas 

(Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2009: 15). 

Menurut pendapat lain dalam Dimensi Kompetensi Supervisi Manajerial 

(Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2009: 15) 

dinyatakan bahwa: 

“Supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek 

pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan 

efektifitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, 

penilaian, pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kependidikan 

dan suber daya lainnya”. 

 

Sementara itu pengertian yang menjelaskan efisiensi supervisi manajerial 

adalah pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan administrasi 

sekolah. Dengan demikian fokus supervisi ini ditunjukkan pada pelaksanaan 

bidang garapan manajemen sekolah, yang meliputi: (1) Manajemen kurikulum 

dan pembelajaran, (2) Kesiswaan, (3) Sarana dan prasarana, (4) Ketenagaan, (5) 

Keuangan, (6) Hubungan sekolah dengan masyarakat, dan (7) Layanan khusus. 
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Lebih lanjut diuraikan pula bahwa: 

“Dalam melakakan supervisi terhadap, Pengawas sekaligus juga dituntut 

melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar nasioanal pendidikan yang 

meliputi delapan komponen, yaitu: a) Standar isi, b) Standar kompetensi lulusan, 

c) Standar proses, d) Standar pendidik dan tenaga kependidikan, e) Standar sarana 

dan prasarana, f) Standar pengelolaan, g) Standar pembiayaan, dan h) Standar 

penilaian. Tujuan supervisi terhadap kedelapan aspek tersebut adalah agar sekolah 

terakreditasi dengan baik dan dapat memenuhi standar nasional pendidikan”, 

(Surya Dahrma, 2009: 8). 

  

Dengan memperhatikan pengertian supervisi, maka yang dimaksud 

pengertian supervisi manajerial dalam penelitian adalah suatu supervisi yang 

dilakukan Pengawas Sekolah berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang 

terkait dengan peningkatan efisiensi dan efektifitas sekolah yang mencakup sarana 

dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan, dan pembiayaan. 

 

2.1.3.3. Prinsip- Prinsip Supervisi Manajerial. 

Prinsip-prinsip supervisi manajerial pada hakekatnya tidak berbeda dengan 

supervisi akademik, yaitu: (1) Prinsip yang pertama dan utama dalam supervisi 

adalah Pengawas harus menjauhkan diri dari sifat otoriter, dimana Pengawas 

bertindak sebagai atasan dari Kepala Sekolah, (2) Supervisi harus mampu 

menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Hubungan kemanusiaan 

yang harus diciptakan harus bersifat terbuka, kesetiakawanan, dan informal 

(Dodd, 1972), (3) Supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan. Supervisi 

bukan bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada 

kesempatan (Alfonso dkk., 1981 dan Weingartner, 1973), supervisi harus 

demokratis. Supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi. Titik 
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tekan supervisi yang demokratis adalah aktif dan kooperatif. Program supervisi 

harus integral. Di dalam setiap organisasi pendidikan terdapat bermacam-macam 

sistem perilaku dengan tujuan sama, yaitu tujuan pendidikan (Alfonso dkk., 

1981), (4) Supervisi harus komprehensif. Program supervisi harus mencakup 

keseluruhan aspek, karena hakekatnya suatu aspek pasti terkait dengan aspek 

lainnya, (5) Supervisi harus konstruktif. Supervisi bukanlah sekali-kali untuk 

mencari kesalahan-kesalahan Guru, (6) Supervisi harus obyektif. Dalam 

menyusun, melaksanakan, dan mengefaluasi, keberhasilan program superfisi 

harus obyektif. Obektifitas dalam penyusunan program berarti bahwa program 

supervisi itu harus disusun berdasarkan persoalan dan kebutuhan nyata yang 

dihadapi sekolah. 

 

2.1.3.4. Metode Supervisi Manajerial.  

Beberapa metode supervisi manajerial, yaitu: monitoring dan evaluasi, 

refleksi dan FGD, metode Delphi, dan Workshop. Melalui monitoring, dapat 

diperoleh umpan balik bagi sekolah atau pihak lain yang terkait untuk 

menyukseskan ketercapaian tujuan. Aspek-aspek yang dicermati dalam 

monitoring adalah hal-hal yang dikembangkan dan dijalankan dalam Rencana 

Pengembangan Sekolah (RPS). Dalam melakukan monitoring ini tentunya 

Pengawas harus melengkapi diri dengan perangkat atau daftar isian yang memuat 

seluruh indikator sekolah yang harus diamati dan dinilai. Kegiatan evaluasi 

ditujukan untuk mengetahui sejauhmana kesuksesan pelaksanaan 

penyelenggaraan sekolah atau sejauhmana keberhasilan yang telah dicapai dalam 
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kurun waktu tertentu. FGD adalah untuk menyatukan pandangan stakeholder 

mengenai realitas kondisi (kekuatan dan kelemahan) sekolah, serta menentukan 

langkah-langkah strategis maupun operasional yang akan diambil untuk 

memajukan sekolah. Peran Pengawas dalam hal ini adalah sebagai fasilitator 

sekaligus menjadi narasumber apabila diperlukan, untuk memberikan masukan 

berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Dalam merumuskan Rencana 

Pengembangan Sekolah (RPS) sebuah sekolah harus memiliki rumusan visi, misi, 

dan tujuan yang jelas dan realitas yang digali dari kondisi sekolah, peserta didik, 

potensi daerah, serta pandangan seluruh stakeholder. Metode Delphi dapat 

disampaikan oleh Pengawas kepada Kepala Sekolah ketika hendak mengambil 

keputusan yang melibatkan banyak pihak maka, hasil keputusan akan terlebih 

dahulu mendapat masukan dari berbagai pihak. 

 

2.1.4. Kompetensi. 

2.1.4.1. Pengertian Kompetensi. 

Kompetensi menurut gambaran Spencer dan Spencer (1993) merupakan 

karakteristik dasar seorang pekerja yang menggunakan bagian kepribadiannya 

yang paling dalam, dan dapat mempengaruhi perilakunya ketika ia menghadapi 

pekerjaan yang akhirnya mempengaruhi kemampuan untuk meningkatkan prestasi 

kerjanya.  

Gambarannya sejalan dengan pandangan Johnson sebagaimana dikutip 

oleh Makmun (1996) bahwa kompetensi sebagai suatu penampilan yang rasional 

yang dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dengan penuh kesenangan. 
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Omstein (1980) memberikan penjelaskan yang sama, bahwa kompetensi 

merupakan bagian spesifik dan perilaku yang dapat dijelaskan dengan pengelolaan 

 yang diperlukan dalam suatu keseluruhan pengajaran atau dalam sistem penilaian.  

Selanjutnya Wenting (1996) mendefinisikan konsep kompetensi identik 

dengan kinerja yaitu sebagai “demonstrated ability (including knowledge, skill, or 

attitudes) to perform successfully a specific task to meet standard”. Kompetensi 

adalah kemampuan yang ditunjukkan seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas 

tertentu berdasarkan standar yang telah ditetapkan. 

Kubr A dan Proponenko, (1989) Kompetensi terdiri atas technical 

competence dan behavioral competence. Technical competence berhubungan 

dengan pengetahuan, attitude, dan skill tentang struktur dan prosedur pekerjaan. 

Behavioral competence, berhubungan dengan keseluruhan aspek yang 

mempengaruhi seseorang berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. 

Berdasarkan definisi mengenai kompetensi itu, dapat dipahami bahwa 

kompetensi bukanlah gejala abstrak diluar konteks pekerjaan atau organisasi. 

Dengan demikian indikator kompetensi yang identik dengan kinerja meliputi 

knowledge, trait and attitude, skill and experience (Kubr, 1989). Knowledge, atau 

pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang berkenaan dengan fakta, 

konsep, dan hubungan antar fakta (retained information concerning facts, 

concepts, and relationship). 

Trait and attitude, merupakan pembawaan seseorang dan refleksi dari 

nilai-nilai yang dimilikinya. Pembawaan itu terbentuk dari faktor genetik dan 

proses interaksi dengan keluarga, sekolah, kondisi sosial budaya masyarakat 
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dimana seseorang berada. Traits disebut juga kepribadian yang merujuk kepada 

kemampuan mereaksi terhadap stimulus atau kejadian tertentu dalam berbagai 

situasi. 

Attitude merupakan sesuatu yang unik pada setiap orang, dan diyakini sulit 

diubah terutama setelah menjadi dewasa. Tetapi, pengalaman menunjukkan 

bahwa attitude seseorang masih mungkin berubah dibawah situasi tertentu, atau 

dengan menciptakan suatu keadaan yang sesuai dengan tingkat pengalaman dan 

memodifikasi kepribadiannya. 

Sedangkan Skill adalah kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan 

dan attitude ke dalam situasi pekerjaan. Seperti conceptual skill, managerial skill, 

technical skill, leadership skill, analytical skill, communication and interpersonal 

skill, social and cultural skill. 

 

2.1.4.2. Unsur-unsur Kompetensi. 

 Seperti halnya pendapat Kanter, kajian yang dilakukan Harianto (1998) 

mengenai pemahaman terhadap kompetensi manusia mengungkapkan unsur-unsur 

berikut ini: 

1. Kemampuan intelektual. Unsur ini berhubungan dengan kemampuan 

profesional seseorang yang diwujudkan dalam bentuk :  

a. Pengetahuan yang dianggap cerminan intelegensia yang dibangun melalui 

proses pendidikan, 

b.  Keterampilan yang biasanya dikaitkan dengan talenta dan dikembangkan 

melalui pelatihan, 
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c.  Ability (kemampuan) yang biasanya dikaitkan dengan kemampuan fisik 

dan daya tahan seseorang di dalam kegiatan kerja, 

d.  Pengalaman yang diperoleh melalui pengalaman kerja yang relevan dan 

pemahaman yang mendalam atas kondisi lingkungan bisnis dan 

lingkungan kerja. 

2. Kompetensi jejaring kerja sama. Unsurnya terbentuk dari hubungan 

kerjasama di antara anggota organisasi, mitra kerja, dan pihak lain yang 

berkepentingan, mau memberikan komitmennya untuk maju bersama dengan 

orang-orang yang memiliki jejaring tersebut. 

3. Kompetensi kredibilitas. Unsurnya perlu dikembangkan secara berkelanjutan 

mengingat organisasi bereksistensi di dalam lingkungan yang terus berubah. 

 

2.1.4.3. Karakteristik Kompetensi. 

 Lebih lanjut dijelaskan oleh Spencer dan Spencer (1993) bahwa ada lima 

karakteristik pembentuk kompetensi, yaitu watak, motif, konsep diri, pengetahuan 

dan keterampilan. Dua karakteristik yang disebut terakhir cenderung kelihatan 

karena ada di permukaan, sedangkan tiga kompetensi lainnya lebih tersembunyi 

dan relatif sulit dikembangkan, meskipun berperan sebagai sumber kepribadian. 

Motif merupakan gambar diri seseorang mengenai sesuatu yang dipikirkan 

atau yang diinginkannya, dan memberikan dorongan untuk mewujudkan cita-

citanya atau memenuhi ambisinya ketika menduduki jabatan atau posisi baru. 

watak merupakan karakteristik mental seseorang dan konsistensi respon terhadap 

rangsangan situasi atau informasi. Konsep diri merupakan gambaran mengenai 
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nilai luhur yang dijunjung tinggi seseorang serta bayangan diri atau sikap terhadap 

masa depan ideal yang dicita-citakan, dan diharapkan terwujud melalui kerja serta 

usahanya. Pengetahuan merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu 

pekerjaan fisik atau mental. Ketrampilan merupakan kemampuan untuk 

melakukan pekerjaan fisik atau mental. 

Dengan memperhatikan pengertian kompetensi tersebut, menurut 

Makmun, dapat dimaklumi jika kompetensi dipandang sebagai pilar atau teras 

kinerja dari sesuatu profesi. Implikasinya, seseorang profesional yang kompeten 

harus dapat menunjukkan karakteristik utama berikut ini: 

1) Mampu melakukan sesuatu pekerjaan tertentu secara rasional yang berarti 

harus memiliki visi dan misi yang jelas mengapa melakukan apa yang 

dilakukan dan mengambil keputusan tentang apa yang dikerjakan. 

2) Menguasai perangkat pengetahuan (teori, konsep, prinsip, kaidah, hipotesis, 

dan generalisasi, data serta informasi) tentang seluk beluk apa yang menjadi 

tugasnya. 

3) Menguasai keterampilan (strategi dan taktik, metode dan teknik, prosedur dan 

mekanisme, sarana dan instrumen, dan sebagainya) tentang cara bagaimana 

dan dengan apa harus melaksanakan tugas pekerjaannya. 

4) Memiliki daya (motivasi) dan citra (aspirasi) unggulan dalam melakukan tugas 

pekerjaannya dan berusaha mencapai yang sebaik mungkin. 

5) Memiliki kewenangan (otoritas) yang memancar atas penguasaan perangkat 

kompetensinya yang dalam batas tertentu dapat didemontrasikan dan teruji 

sehingga memungkinkan memperoleh pengakuan pihak berwenang. 
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6) Memahami perangkat persyaratan ambang tentang ketentuan kelayakan 

normatif, minimal kondisi dan proses yang dapat ditoleransi dari kriteria keber- 

hasilan yang dapat diterima dari apa yang dilakukannya. 

 

2.1.4.4. Indikator Kompetensi. 

Selanjutnya Spencer dan Spencer mengelompokkan kompetensi dalam 

enam kelompok, dan masing-masing kelompok tersebut memuat sejumlah 

kompetensi sehingga seluruh kelompok mencapai 36 kompentensi. Beberapa 

kompetensi yang dikutip oleh Kusumastuti (2001) yaitu: 

1. Semangat untuk berprestasi dan bertindak (achievement and action) yang 

meliputi kompetensi: (1) Orientasi untuk berprestasi, (2) Perhatian terhadap 

kerapihan, mutu, dan ketelitia, (3) inisiatif, (4) pencarian dan pemgumpulan 

informasi. 

Orientasi untuk berprestasi merupakan derajat kepedulian atau upaya 

seseorang untuk berprestasi dalam pekerjaannya sehingga berusaha bekerja 

dengan baik atau di atas standar. Kompetensinya direfleksikan  dalam orientasi 

kepada hasil, efisiensi, standar, perbaikan, kewirausahaan, dan optimasi 

penggunaan sumber daya. Perhatian terhadap kerapian, mutu dan ketelitian 

yaitu dorongan dalam diri seseorang untuk mengurangi ketidakpastian di 

lingkungan kerjanya, khususnya berkenaan dengan ketersediaan dan akurasi 

data serta informasi. Kompetensi ini meliputi pemantauan, kejelasan, dan 

mengurangi ketidak pastian. 

Insiatif  yaitu keinginan atau derajat usaha untuk bertindak melebihi yang 
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di harapkan oleh pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih 

dulu. Tindakan itu dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil 

pekerjaan dan menciptakan peluang-peluang baru secara proaktif. Pencarian 

dan pengumpulan informasi diartikan pula sebagai kemampuan memahami 

sesuatu secara lebih mendalam merujuk kepada besarnya usaha seseorang 

untuk mencari dan mengumpulkan informasi bagi peningkatan kualitas 

keputusan, dan tindakan berdasarkan informasi yang akurat serta pengalaman 

atas kondisi lingkungan.  

2. Kemampuan pelayanan yang meliputi kompetensi-kompetensi empati dan 

orientasi pada kepuasan pelanggan. Empati bermakna kemauan untuk 

mendengarkan, memahami, dan mendengarkan hal-hal yang tidak terkatakan, 

atau pemahaman atas pemikiran dan perasaan orang lain. Orientasi pada 

kepuasan pelanggan merupakan kemauan untuk membantu dan melayanai 

kebutuhan atau harapan pelanggan/ orang lain. 

3. Kemampuan mempengaruhi orang lain yang meliputi kompetensi-kompetensi: 

(1) Mendukung dan mempengaruhi (2) Kesadaran berorganisasi; (3) 

Membangun hubungan kerja. Kompetensi (1) merupakan kemampuan untuk 

membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau menimbulkan kesan baik pada 

orang lain sehingga orang lain mau mendukung gagasannya. Kompetensi (2) 

yaitu kemampuan untuk memahami hubungan kekuasaan atau posisi dalam 

organisasi, mengidentifikasi orang-rang yang berperan atau berpengaruh dalam 

pengambilan keputusan, dan kemampuan memprediksi pengaruh suatu situasi 

kondisi terhadap nasib individu atau kelompok dalam organisasi. 
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4. Kemampuan manajerial dengan cakupan kompetensi sebagai berikut: (1) 

Kemampuan memberi dukungan, (2) Keberanian memberi perintah dan 

memanfaatkan kekuasaan jabatan, (3) Kerja kelompok dan kerja sama, dan (4) 

Kepemimpinan kelompok. Kompetensi (1) merupakan kemampuan mendorong 

pengembangan atau proses belajar orang lain. Kompetensi (2) yaitu 

kemampuan memerintah dan mengarahkan orang lain baik karena kemampuan 

diri maupun karena kekuasaan jabatannya untuk melakukan sesuatu sesuai 

dengan sasaran organisasi. Kompetensi (3) adalah kemampuan dan kemauan 

bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok kerja atau menjadi 

bagian suatu kelompok kerja. Kompetensi (4) merupakan kemampuan dan 

kemauan untuk berperan sebagai pemimpin kelompok, biasanya ditunjukkan 

dalam posisi otoritas formal. 

5. Daya fikir yang mencakup kompetensi-kompetensi: (1) Berfikir analitik, (2) 

Bersikap konseptual, (3) Keahlian teknis. Kompetensi (1) yaitu kemampuan 

untuk memahami situasi atau permasalahan dengan cara menguraikannya 

menjadi bagian-bagian yang lebih rinci, atau kemampuan untuk mengamati 

implikasi suatu keadaan tahap demi tahap berdasarkan pemahaman dan 

pengetahuan masa lalu. Kompetensi (2) ialah kemampuan memahami situasi 

atau permasalahan dengan cara memandangnya sebagai satu kesatuan, 

mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi pola keterkaitan antara masalah 

yang bersifat tidak tampak, atau kemampuan mengidentifikasi masalah 

mendasar dalam situasi kompleks. Kompetensi (3) yaitu penguasaan 

pengetahuan eksplisit berupa keahlian atau ketrampilan untuk menyelesaikan 
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suatu pekerjaan serta motivasi untuk mengembangkan, mengunakan dan 

mendistribusikan pengetahuan dan ketrampilan kepada orang lain. 

6. Efektivitas individu yang mencakup kompetensi-kompetensi: (1) Pengendalian 

diri, (2) Kepercayaan diri, (3) Fleksibilitas, dan (4) Komitmen pada organisasi. 

Kompetensi (1) merupakan kemampuan mengendalikan emosi diri sehingga 

mampu mencegah perilaku negatif, khususnya ketika menghadapi tantangan 

atau penolakan dari orang lain atau pada saat bekerja dibawah tekanan. 

Kompetensi (2) yaitu keyakinan seseorang pada kemampuannya untuk 

menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan. Kompetensi (3) merupakan 

kemampuan menyesuaikan diri secara efektif pada berbagai situasi, 

kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan perspektif dengan 

sesuatu hal, kemampuan untuk berubah atau kemudahan untuk menerima suatu 

perubahan dalam organisasi maupun pekerjaan. Kompetensi (4) berupa 

kemampuan seseorang untuk menyesuaikan sikap atau perilakunya, atau 

melakukan tindakan yang menunjang kebutuhan, prioritas, dan tujuan 

organisasi. 

Pengalaman pun merupakan indikator kompetensi. Hal ini didasarkan atas 

asumsi bahwa kompetensi seseorang dapat dipengaruhi oleh latar belakang 

pengalaman misalnya: lamanya bekerja, jenis pekerjaan yang pernah dijalani, 

pengalaman pendidikan dan pelatihan, dan sebagainya (Kubr dan Proponenko, 

1989; Wentling, 1996; Deakin, 1994). 

 

2.1.5. Motivasi Berprestasi. 
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2.1.5.1. Pengertian Motivasi Berprestasi. 

Istilah motivasi berasal dari kata bahasa latin "movere" yang berarti 

menggerakkan. Berdasarkan pengertian ini makna motivasi menjadi berkembang. 

Hasibuan (1996: 183) menjelaskan "Motivasi didefinisikan sebagai suatu 

keahlian dalam mengarahkan Pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara 

berhasil, sehingga tercapai keinginan para Pegawai sekaligus tercapainya tujuan 

organisasi". 

Motivasi juga dapat dijelaskan sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui 

perilaku tertentu (Cooper, 2004: 39) Dalam pengertian Guru akan berusaha 

mencapai suatu tujuan karena dirangsang oleh manfaat atau keuntungan yang 

akan dtperoleh. Dalam proses bekerja motivasi Guru tercermin melalui intensitas 

unjuk kerja dalam melakukan suatu pekerjaan, sedangkan menurut Sardiman 

(2001: 66) "Motivasi (motivation) berasal dari bahasa latin "movere " yang 

berarti to move atau menggerakkan, diartikannya sebagai daya dorong seorang/ 

Siswa untuk melakukan pembelajaran sehingga menjadi aktif pada saat-saat 

tertentu, terutama apabila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan 

atau dikehendaki". 

Menurut Hasibuan (1996: 196), merinci tujuan pelaksanaan motivasi, 

yaitu: 

1)   Mengubah perilaku Pegawai sesuai dengan keinginan pemimpin. 

2)   Meningkatkan kegairahan. 

3)   Meningkatkan disiplin. 

4)   Meningkatkan kesejahteraan. 

5)   Meningkatkan prestasi kerja. 

6)   Meningkatkan moral kerja. 

7)   Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas. 

8)   Meningkatkan produktifitas dan efesiensi. 

9)   Memperbesar rasa tanggung jawab. 

10)   Memperbesar partisipasi. 
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Berdasarkan sumbernya, motivasi dapat dibagi dua, yaitu: 

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

bersangkutan. 

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

yang bersangkutan. 

Motivasi diri adalah kecenderungan emosi yang mengantar atau 

memudahkan peraihan sasaran (Goleman, 1999: 42). Motif dan emosi 

mempunyai akar yang sama dalam bahasan latin, movere yang artinya 

menggerakkan. Emosi secara harfiah berarti yang menggerakkan kita untuk 

meraih sasaran, emosi menjadi bahan bakar untuk motivasi kita, dan motivasi 

kita pada gilirannya menggerakkan persepsi dan membentuk motivasi tindakan-

tindakan kita (Goleman, 1999: 170). Tiga kecerdasan motivasi diri yang 

umumnya dimiliki oleh para star performer antara lain: 

(1) Dorongan Berprestasi.  

Dorongan berprestasi adalah dorongan untuk meningkatkan atau 

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

keberhasilan diperlukan dorongan untuk berprestasi, artinya dorongan untuk 

bekerja makin baik terus muncul sebagai topik utama dalam benak para 

Kepala Sekolah, dan ini harus dibuktikan dengan terus meningkatnya 

kompetensi Kepala Sekolah. Mereka yang terdorong oleh kebutuhan untuk 

meraih prestasi. 

(2) Komitmen untuk Menemukan Sukses. 

Komitmen artinya menyesuaikan diri atau setia kepada misi dan 
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sasaran (Goleman, 1999: 42). Orang yang mempunyai komitmen adalah 

mereka yang menghargai dan berpegang teguh kepada misi dan akan bersedia 

untuk berusaha sepenuh hati, juga rela untuk melaksanakan misi dan sasaran 

tersebut. 

(3) Inisiatif dan Optimisme. 

Inisiatif adalah kesiapan untuk memanfaatkan kesempatan, sedangkan 

optimisme ialah kegigihan dalam memperjuangkan sasaran kendati ada 

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

menggerakkan orang untuk menangkap peluang dan membuat mereka 

menerima kegagalan dan rintangan sebagai awal keberhasilan. Mereka 

akan memiliki inisiatif bertindak sebelum dipaksa oleh kekuatan atau situasi 

luar. Ini sering diartikan sebagai bertindak antisipatif guna menghindari 

masalah sebelum terjadi, atau memanfaatkan peluang sebelum terjadi, atau 

memanfaatkan peluang sebelum kesempatan tampak oleh orang lain. Jadi 

inisiatif juga berarti bekerja keras, sedangkan bagi mereka yang kurang 

inisiatif cenderung mengambil keputusan menyerah. 

Walaupun inisiatif umumnya dianggap kualitas yang terpuji, namun 

 perlu diseimbangkan dengan kesadaran sosial guna menghindari sejumlah 

faktor yang masih mampu mereka ubah, bukan kekurangan atau kelemahan 

pada diri sendiri (Goleman, 1999: 204), selanjutnya Goleman menekankan 

juga bahwa orang yang optimis dapat lebih siap membuat pengukuran 

yang realitas atas suatu kemunduran dan mengakui peran mereka dalam 

kegagalan tersebut. 
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2.1.5.2. Teori- Teori Motivasi. 

2.1.5.2.1. Teori Dorongan (Drivers Theories). 

Teori ini mengatakan bahwa tingkah laku seseorang didorong ke arah suatu 

tujuan tertentu karena adanya suatu kebutuhan. Kebutuhan ini menyebabkan 

adanya doromgam internal yang mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu kearah tercapainya suatu tujuan. Tercapainya tujuan tersebut 

selanjutnya akan menyebabkan menurunnya intensitas dorongan. 

 

2.1.5.2.2 . Teori Insentif. 

Teori dorongan mungkin lebih tepat untuk diperlakukan beberapa motif 

seperti haus, lapar, dan seks. Berbeda dengan teori dorongan, teori inisiatif 

mengatakan bahwa adanya suatu karakteristik tertentu pada tujuan dapat 

menyebabkan terjadinya tingkah laku ke arah tujuan itu. Tujuan yang 

menyebabkan adanya tingkah laku dinamakan intensif. Setiap orang 

mengharapkan kesenangan dengan mencapai intensif yang bersifat positif, dan 

sebaliknya akan menghindari insentif yang bersifat negatif seperti orang bekerja 

keras karena mengharapkan kesenangan yang diperoleh melalui insentif positif 

seperti upah, bonus, liburan, dan sebagainya, dari pada karena adanya dorongan 

berprestasi. 

Kebutuhan untuk berprestasi bersifat instrinsik dan relatif stabil. Seringkali 

motivasi berprestasi ini dinyatakan sebagai "n'-ach". Orang yang mempunyai n-

ach tinggi ingin menyelesaikan tugas dan meningkatkan penampilan mereka 

yang berorientasi kepada tugas dan masalah-masalah yang memberikan 
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tantangan, dimana penampilan dapat dinilai dan dibandingkan dengan sesuatu 

patokan atau dengan penampilan orang lain. (Morgan et.al., 1986: 122) Orang-

orang ini menginginkan adanya umpan balik mengenai penampilannya. 

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

mempunyai derajat tantangan sedang-sedang karena menginginkan adanya 

keberhasilan kemudian tidak menyenangi tugas yang mudah dan tidak 

memberikan tantangan. Sebaliknya untuk melakukan tugas-tugas yang sangat sulit 

tidak mau, apabila yakin bahwa tugas sulit untuk dilaksanakan. Dengan demikian 

terlihat bahwa dalam bekerja tidak untung-untungan, dan semua tujuan adalah 

realistis. Apabila berhasil maka akan cenderung untuk meningkatkan aspirasinya 

sehingga dapat meningkat ke arah tugas-tugas yang lebih sulit, orang dengan n-

nach rendah sebaliknya mau memilih tugas-tugas yang sangat mudah atau sangat 

sulit. Apabila tugas sangat mudah dengan sendirinya akan melakukannya dengan 

baik, sebaliknya kegagalan di dalam melaksanakan tugas yang sangat sulit 

sekalipun tidak mempunyai arti apa-apa karena sejak semula telah tahu bahwa 

akan gagal. Dengan demikian terlihat bahwa di dalam menentukan tujuan itu tidak 

realistik (Carlson, 1987: 96). Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa Guru 

yang mempunyai n-ach tinggi justru akan menurun motivasinya apabila 

memperoleh keberhasilan di dalam melaksanakan tugas. Sebaliknya apabila 

kadang-kadang mengalami kegagalan maka hal ini justru akan dapat 

meningkatkan motivasinya kembali (Gage dan Berliner, 1979: 124). 

 

2.1.5.3. Teori Motivasi Kompetensi (Competence Motivation).  
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Teori ini berasal dari Rober White (Morgan et al., 1986; That Worell 

dan Stilwell, 1981: 129) yang menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai 

keinginan untuk menunjukkan bahwa Guru yang mempunyai n-ach tinggi justru 

akan menurun motivasinya apabila memperoleh keberhasilan di dalam 

melaksanakan tugas. Sebaliknya apabila kadang-kadang mengalami kegagalan 

maka hal ini justru akan dapat meningkatkan motivasinya kembali (Gage dan 

Berliner, 1981: 89) yang menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai 

keinginan untuk menunjukkan kompetensi dengan menaklukkan lingkungannya. 

Motivasi bekerja pada Guru misalnya merupakan dorongan internal ke tingkah 

laku yang membawanya ke arah kemampuan dan penguasaan. 

Kepala Sekolah dapat meningkatkan motivasi kompetensi Guru dengan 

melakukan pendekatan internal sehingga unjuk kerja Guru dapat berubah, dan 

Guru dapat mengontrol prestasinya. Ini dapat dilakukan dengan jalan: a) 

Evaluasi diri sehubungan dengan tugas-tugas tertentu, b) Penyusunan kontrol 

Kepala Sekolah, Guru terhadap tugas dan tanggung jawab, c) Harapan-harapan 

positif untuk berhasil, dan d) Umpan balik realistik atas penyelesaian tugas 

tugas kesempatan kepada Guru untuk melihat diri sendiri secara:  

a) Menyesuaikan tingkat kesukaran tugas dengan kemampuan Guru sehingga 

Guru mempunyai harapan untuk berhasil. 

b) Memberikan kesempatan kepada Guru untuk melakukan tugas yang 

mempunyai nilai tinggi dan membangkitkan minat dengan jalan: a) 

Menyesuaikan tugas/ pekerjaan dengan minat dan pengalaman  Guru 

sebelumnya, karena setiap pembagian tugas yang diberikan kepada guru 
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bersifat luwes dan memperlihatkan masukan dari Guru, b) Setiap bentuk 

pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Sekolah harus disusun dan 

disajikan    sedemikian    rupa    sehingga    menarik    perhatian    dan 

mengikutsertakan seluruh potensi yang dimiliki oleh Guru, c) Memberi 

kesempatan kepada guru untuk melakukan penguatan pada diri sendiri atas 

usaha dan ketahanannya. 

 

2.1.5.4. Teori Motivasi Kebutuhan Maslow. 

Kebutuhan manusia yang bersifat hierarkis, dan dikelompokkan menjadi 

dua yaitu kebutuhan defisiensi serta kebutuhan pengembangan. Termasuk di 

dalam kebutuhan defisiensi adalah kebutuhan fisiologis, keamanan, dicintai 

serta diakui dalam kelompoknya, dan harga diri/ prestasi. Kelompok berikutnya 

yaitu kebutuhan pengembangan mencakup kebutuhan aktualisasi diri, keinginan 

untuk mengetahui serta memahami, dan yang terakhir memenuhi kebutuhan 

fisiologis merupakan kebutuhan yang terkuat, dan yang harus terpenuhi dapat 

diharapkan bahwa ia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan berikutnya, 

demikian seterusnya defisiensi tergantung pada orang lain sedangkan untuk 

memenuhi kebutuhan pertumbuhan orang tidak memerlukan orang lain karena 

lebih tergantung pada diri sendiri. 

 Pada Gambar 2.1. Jenjang kebutuhan menurut Maslow menunjukan bahwa 

jika untuk bergerak naik ke jenjang kebutuhan yang lebih tinggi orang harus 

melakukannya selangkah demi selangkah maka yang terjadi sebaliknya tidak 

demikian halnya apabila menurun. Seseorang yang telah mencapai jenjang 
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kebutuhan tinggi misalnya jenjang kebutuhan untuk berprestasi tiba-tiba dapat 

kehilangan sama sekali motifnya untuk melakukan sesuatu apabila kebutuhan 

untuk diakui kelompoknya tidak terpenuhi. Penurunan ini tidak terjadi dalam 

satu jenjang saja tetapi dapat beberapa jenjang sekaligus. 

Berikut ini adalah Gambar 2.1. jenjang kebutuhan menurut Maslow: 

 

             

      

 

Gambar 2.1. Jenjang Kebutuhan Menurut Maslow 

 

2.2. Kerangka Teoretis. 

   Kerangka teoritis memuat garis besar pemikiran teoritis yang akan 

menuntun peneliti dalam melakukan penelitian dan menganalisa data, disajikan 

dalam bentuk bagan (Notoatmodjo, 2010).  

Pada Gambar 2.2. Kerangka teoretis, terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhi kinerja Kepala Sekolah Dasar. Faktor-faktor tersebut antara lain 

terdiri dari faktor kompetensi, komitmen, insentif, supervisi manajerial Pengawas 

Sekolah, motivasi berprestasi dan faktor lainnya. Namun dalam penelitian, faktor-

faktor yang akan diteliti adalah faktor supervisi manajerial Pengawas Sekolah, 



 
 

52 
 

 Kompetensi dan motivasi berprestasi. 

Kerangka teoretis dalam penelitian seperti pada Gambar 2.2 sebagai 

berikut.: 

                                                                                     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Teoretis 

Keterangan : 

   : Yang diteliti. 

   : Tidak diteliti. 

 

2.3. Kerangka Berpikir. 

Kerangka berpikir merupakan teori utama yang secara spesifik 

menggambarkan variabel-variabel yang dijadikan fokus dalam penelitian. Fokus 

penelitian membahas dua variabel independen (variabel bebas) yaitu supervisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Lain 

Komitmen 

Organisasi 

Sumber: 

Konopaske, 

Ivancevichn 

dan Matteson 

(2007: 234) 

oleh Sopiah 

(2008: 156). 

  

Motivasi Berprestasi 
(Goleman, 1999: 
170). 
1. Dorongan     
    Berprestasi. 
2. Komitmen untuk   
    Menemukan  
    Sukses. 
3. Inisiatif dan  
    Optimisme. 

 

Kinerja Kepala   

Sekolah Dasar 

(Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional 

nomor 13 tahun 2007 

tentang Standar 

Kompetensi Kepala 

Sekolah). 
 

Kompetensi 

(Spencer dan Spencer 

dalam Prihadi (2004: 

38-39). 

1. Motif  (Motive).   

2. Sifat (Traits).   

3. Konsep Diri  

    (Self – Concept).   

4. Pengetahuan 

    (Knowledge).   

5. Ketrampilan(Skill).   
 

Insentif 

Sumber: Malayu  

S.P Hasibuan    

(2005:118). 
 

Supervisi 
Manajerial 
Pengawas Sekolah 
(Dirjen Peningkatan 
Mutu Pendidik dan 
Tenaga Kependidi 
kan, 2009: 15). 
1. Aspek 
Pengelolaan. 
2. Aspek 
Administrasi. 

 – 
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manajerial Pengawas Sekolah, kompetensi dan motivasi berprestasi serta variabel 

dependen (variabel terikat) yaitu kinerja Kepala Sekolah Dasar yang masing-

masing variabel dapat dijelaskan sebagaimana pendapat para ahli. 

Supervisi dalam manajemen sekolah yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah 

perlu untuk dilaksanakan secara terprogram dan berkesinambungan. Adanya 

supervisi menunjukkan salah satu kegiatan kontroling dan pembinan terhadap 

proses pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam 

kepengawasan kinerja Kepala Sekolah Dasar, supervisi dilakukan oleh Pengawas 

Sekolah dalam rangka membantu Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga 

Kependidikan lainnya guna meningkatkan mutu dan efektifitas penyelenggaraan 

pendidikan dan pembelajaran. Supervisi manajerial menitik beratkan pada 

pengamatan aspek-aspek pengelolaan dan aspek pengelolaan administrasi sekolah 

yang berfungsi sebagai pendukung (supporting) terlaksanaannya pembelajaran. 

Supervisi akademik menitikberatkan pada pengamatan supervisor terhadap 

kegiatan akademik, berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas 

(Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2009: 15). 

Motivasi diri adalah kecenderungan emosi yang mengantar atau 

memudahkan peraihan sasaran (Goleman, 1999: 42). Motif dan emosi 

mempunyai akar yang sama dalam bahasan latin, movere yang artinya 

menggerakkan. Emosi secara harfiah berarti yang menggerakkan kita untuk 

meraih sasaran, emosi menjadi bahan bakar ontuk motivasi kita, dan motivasi 

kita pada gilirannya menggerakkan persepsi dan membentuk motivasi tindakan-

tindakan kita (Goleman, 1999: 170). Tiga kecerdasan motivasi diri yang umum- 
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nya dimiliki oleh para star performer antara lain: 

(1). Dorongan Berprestasi. 

Dorongan berprestasi adalah dorongan untuk meningkatkan atau 

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

keberhasilan diperlukan dorongan untuk berprestasi, artinya dorongan untuk 

bekerja makin baik terus muncul sebagai topik utama dalam benak para 

Kepala Sekolah, dan ini harus dibuktikan dengan terus meningkatnya 

kompetensi Kepala Sekolah. Mereka yang terdorong oleh kebutuhan untuk 

meraih prestasi. 

(2). Komitmen untuk Menemukan Sukses. 

Komitmen artinya menyesuaikan diri atau setia kepada misi dan 

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

mereka yang menghargai dan berpegang teguh kepada misi dan akan bersedia 

untuk berusaha sepenuh hati, juga rela untuk melaksanakan misi dan sasaran 

tersebut. 

(3). Inisiatif dan Optimisme. 

Inisiatif adalah kesiapan untuk memanfaatkan kesempatan, sedangkan 

optimisme ialah kegigihan dalam memperjuangkan sasaran kendati ada 

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

menggerakkan orang untuk menangkap peluang dan membuat mereka 

menerima kegagalan dan rintangan sebagai awal keberhasilan. Mereka 

akan memiliki inisiatif bertindak sebelum dipaksa oleh kekuatan atau situasi 

luar sehingga sering diartikan sebagai bertindak antisipatif guna 
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menghindari masalah sebelum terjadi, sering disebut memanfaatkan peluang 

sebelum terjadi, atau memanfaatkan peluang sebelum kesempatan tampak 

oleh orang lain. Jadi inisiatif juga berarti bekerja keras, sedangkan bagi 

mereka yang kurang inisiatif cenderung mengambil keputusan menyerah. 

Walaupun inisiatif umumnya dianggap kualitas yang terpuji, namun 

perlu diseimbangkan dengan kesadaran sosial guna menghindari sejumlah 

faktor yang masih mampu dirubah, bukan kekurangan atau kelemahan pada 

diri sendiri (Goleman, 1999: 204), selanjutnya Goleman menekankan juga 

bahwa orang yang optimis dapat lebih siap membuat pengukuran yang 

realitas atas suatu kemunduran dan mengakui peran mereka dalam 

kegagalan tersebut. 

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan atau 

melakukan suatu pekerjaan serta tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan 

pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan. Kompetensi menunjukkan 

keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam 

suatu bidang tertentu sebagai hal yang terpenting. Kompetensi sebagai 

karakteristik seseorang berhubungan dengan kinerja yang efektif dalam 

pekerjaan atau situasi. Dari pengertian terlihat bahwa fokus kompetensi 

adalah untuk memanfaatkan pengetahuan dan ketrampilan kerja guna 

mencapai kinerja optimal. Dengan demikian kompetensi adalah kemampuan 

yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan ketrampilan dan faktor-

faktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. 

Dengan kata lain, kompetensi adalah kemampuan melaksanakan tugas berda- 
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sarkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki setiap individu. 

Kinerja Kepala Sekolah adalah hasil kerja yang dicapai Kepala Sekolah 

dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya dalam 

mengelola sekolah yang dipimpinnya. Hasil kerja tersebut merupakan refleksi 

dari kompetensi yang dimilikinya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa 

kinerja Kepala Sekolah ditunjukkan dengan hasil kerja dalam bentuk konkrit, 

dapat diamati, dan dapat diukur baik kualitas maupun kuantitasnya. 

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) meliputi efektifitas 

kepemimpinan Kepala Sekolah. Komponen yang terkait dengan penilaian 

kinerja Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya  mengacu 

pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007 tentang 

Standar Kompetensi Kepala Sekolah yang terdiri dari: dimensi kompetensi 

kepribadian, dimensi kompetensi manajerial, dimensi kompetensi wirausaha, 

dimensi kompetensi supervisi dan dimensi kompetensi sosial. 

Dalam penilaian kinerja kepala sekolah mencakup  tiga dimensi yaitu: 

(1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, (2) Komitmen terhadap tugas dan, 

(3) Hasil kerja. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai aktualisasi dari  

kompetensi manajerial, kompetensi supervisi dan kompetensi wirausaha yang 

dimiliki Kepala Sekolah. Komitmen terhadap tugas sebagai aktualisasi dari 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial Kepala Sekolah, sedangkan 

hasil kerja merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok Kepala Sekolah 

sebagai refleksi dari semua demensi kompetensi Kepala Sekolah. 

Kerangka berpikir merupakan kerangka untuk mengalirkan jalan piki- 
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ran yang logis. Untuk mencapai kinerja Kepala Sekolah Dasar yang optimal perlu 

adanya dukungan motivasi berprestasi dalam diri Kepala Sekolah dasar. Disisi 

lain, adanya supervisi manajerial Pengawas Sekolah akan memperkecil terjadinya 

salah prosedur dari kinerja Kepala Sekolah Dasar. Jika dukungan motivasi 

berprestasi meningkat dan adanya supervisi Pengawas Sekolah, maka akan 

meningkatkan  kinerja Kepala Sekolah Dasar. 

Dapat dilihat pada Gambar 2.3. kerangka berpikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Kerangka Berpikir 

 

Variabel X1 
Supervisi Manajerial 
Pengawas Sekolah 
(Dirjen Peningkatan Mutu 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan, 2009: 15). 
1. Aspek Pengelolaan. 
2. Aspek Administrasi. 

 
 

Variabel X3 
Motivasi Berprestasi 
(Goleman, 1999: 170). 
1. Dorongan Berprestasi. 
2. Komitmen untuk   
    Menemukan Sukses. 
3. Inisiatif dan Optimiesme. 

Variabel Y 

Kinerja  

Kepala Sekolah Dasar 

(Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional 

nomor 13 tahun 2007 

tentang Standar 

Kompetensi Kepala 

Sekolah). 

1. Pelaksanaan Tugas  

    Pokok dan Fungsi. 

2. Komitmen  

    terhadap Tugas  

    Kepala Sekolah. 

3. Hasil Kerja. 

 

Variabel X2 

Kompetensi 

(Spencer dan Spencer dalam 

Prihadi (2004: 38-39). 

1. Motif  (Motive).   

2. Sifat (Traits).   

3. Konsep Diri (Self – Concept).   

4. Pengetahuan (Knowledge).   

5. Ketrampilan (Skill).   
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Pada Gambar 2.3. Kerangka berpikir dapat terlihat bahwa ada faktor yang 

mempengaruhi kinerja Kepala Sekolah Dasar dalam penelitian. Faktor-faktor 

tersebut antara lain terdiri dari supervisi manajerial Pengawas Sekolah, 

kompetensi dan motivasi berprestasi. Faktor-faktor yang akan diteliti 

mempengaruhi kinerja Kepala Sekolah Dasar, dan akan diteliti besar pengaruhnya 

masing-masing terhadap kinerja Kepala Sekolah Dasar. 

 

2.4. Hipotesis Penelitian. 

Atas dasar kajian teori dan kerangka berfikir yang dikemukakan maka, 

peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

a. Ha1: Supervisi manajerial Pengawas Sekolah berpengaruh kuat dan signifikan 

terhadap kinerja Kepala Sekolah Dasar.  

b. Ha2: Kompetensi berpengaruh kuat dan signifikan terhadap kinerja  Kepala 

Sekolah Dasar.   

c. Ha3: Motivasi berprestasi berpengaruh kuat dan signifikan terhadap kinerja 

Kepala Sekolah Dasar.   

d. Ha4: Supervisi manajerial Pengawas Sekolah, kompetensi dan motivasi 

berprestasi berpengaruh kuat dan signifikan terhadap kinerja Kepala 

Sekolah Dasar.   
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan.  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Pengaruh supervisi manajerial Pengawas Sekolah terhadap kinerja Kepala 

Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) Kecamatan 

Adiwerna Kabupaten Tegal berdasarkan cara pengambilan keputusan uji 

parsial dalam analisis regresi dapat disimpulkan bahwa variabel supervisi 

manajerial Pengawas Sekolah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja Kepala Sekolah Dasar. 

b. Pengaruh kompetensi terhadap kinerja Kepala Sekolah Dasar di Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) Kecamatan Adiwerna Kabupaten 

Tegal berdasarkan cara pengambilan keputusan uji parsial dalam analisis 

regresi dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja Kepala Sekolah Dasar. 

c. Pengaruh motivasi berprestasi terhadap kinerja Kepala Sekolah Dasar di Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) Kecamatan Adiwerna Kabupaten 

Tegal berdasarkan cara pengambilan keputusan uji parsial dalam analisis 

regresi dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi berprestasi secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja Kepala Sekolah Dasar. 

d. Ada pengaruh yang signifikan secara simultan pada supervisi manajerial 

Pengawas Sekolah, kompetensi dan motivasi berprestasi Kepala Sekolah 
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terhadap kinerja Kepala Sekolah Dasar di Unit Pengelola Teknis Dinas 

(UPTD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Kecamatan 

Adiwerna Kabupaten Tegal.  

 

5.2. Saran-saran.  

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian, dikemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 

a. Supervisi manajerial Pengawas Sekolah, meliputi indikator Pengelolaan dan 

Aspek Administrasi perlu ditingkatkan terutama pada kedisiplinan, komitmen 

dan tanggung jawab pada tugas, semangat persaingan untuk berprestasi dan 

kerjasama antar personel sekolah sehingga kinerja Kepala Sekolah Dasar akan 

semakin baik.  

b. Kompetensi Kepala Sekolah dengan indikator Motif  (Motive), Sifat (Traits).  

Konsep Diri (Self – Concept), Pengetahuan (Knowledge), dan Ketrampilan 

(Skill) perlu ditingkatkan karena merupakan salah satu faktor penentu 

peningkatan kinerja Kepala Sekolah Dasar.  

c. Motivasi berprestasi Kepala Sekolah dengan indikator Dorongan Berprestasi, 

Komitmen untuk  Menemukan Sukses, Inisiatif dan Optimiesme perlu 

ditingkatkan karena merupakan salah satu faktor penentu peningkatan kinerja 

Kepala Sekolah Dasar.  

d. Temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal dalam pengambilan kebijakan dan 

pembinaan di Sekolah Dasar yang berkaitan dengan supervisi manajerial 
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Pengawas Sekolah, kompetensi ataupun motivasi berprestasi.  

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

penelitian sejenis dengan pendekatan kuantitatif atau riset pengembangan, 

sehingga dapat diungkap lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan 

supervisi manajerial Pengawas Sekolah, kompetensi dan motivasi berprestasi 

yang berpengaruh pada kinerja Kepala Sekolah Dasar.  
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