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Berdasarkan hasil Observasi awal yang dilakukan dengan beberapa guru di 
SMA Negeri I Bangsri, masih ditemukannya kekurangan atau kendala dalam 
pelaksanaan yang berkaitan dengan supervisi kepala sekolah. Kurang berhasilnya 
guru di dalam mengajar dikarenakan mereka kurang termotivasi untuk mengajar, 
sehingga berdampak menurunnya produktifitas/kinerja guru. Selain itu, masih 
terdapatnya guru yang belum lulus ujan  sertifikasi. Sebanyak tiga belas guru yang 
memenuhi syarat untuk mengikuti ujian sertifikasi yang lulus delapan orang. Padahal 
peran kepala sekolah sangat dibutuhkan yaitu untuk membantu 
menilai/memprediksikan berhasil atau tidaknya guru tersebut dalam ujian sertifikasi. 
Ada indikasi bahwa kinerja yang kurang baik tersebut dikarenakan supervisi kepala 
sekolah yang kurang efektif. Sehingga perlu dikaji secara empiris untuk 
membuktikanya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh supervisi 
kepala sekolah terhadap kinerja guru? Tujuan penelitian ini dalah untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh persepsi guru mengenai keefektifan komunikasi dan 
kepemimpinan kepala sekolah? 

Populasi dalam penelitian ini adalah 46 guru di SMA Negeri 1 Bangsri, 
variabel yang diteliti meliputi Supervisi kepala sekolah sebagai variabel bebas dan 
kinerja guru sebagai variabel terikat. Data diambil dengan kuesioner dan dianalisis 
dengan menggunakan regresi sederhana. 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa didapatkan 
harga Fhitung sebesar 40,069 dengan signifikansi 0,000. Karena signifikansinya 0,000 
lebih kecil dari 0,05, maka persamaan regresi tersebut bermakna atau dapat digunakan 
untuk memprediksi kinerja guru bila hanya di pengaruhi oleh supervisi kepala 
sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa supervisi kepala sekolah 
berpengaruh terhadap kinerja guru di SMA Negeri 1 Bangsri. Penulis menyadari 
bahwa skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari sempurna, masih adanya 
kekurangan/keterbatasan dalam penelitian ini. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah 
untuk lebih menyempurnakannya.  
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