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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakikat  Supervisi Akademik Kepala Sekolah

1. Pengertian Supervisi Akademik

Perkataan  supervisi  berasal   dari  bahasa  inggris  “supervision” yang

terdiri suku kata yaitu “super” dan “vision” . Super berarti atas atau lebih

sedangkan vision berarti melihat atau meninjau. Oleh karena itu secara etimologis,

supervisi (supervision) berarti melihat atau meninjau dari atas atau menilai dari

atas yang dilakukan oleh pihak atasan (orang yang memiliki kelebihan) terhadap

perwujudan kegiatan dan hasil kerja bawahan.6

Sebagaimana dikutip dalam buku kerja pengawas sekolah supervisi

akademik atau pengawas akademik adalah fungsi pengawas yang berkenaan

dengan aspek pelaksaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian dan pelatihan

profesional guru dalam merencanakan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran,

menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatif peserta didik dan

melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok

yang sesuai dengan beban kerja guru.7

Menurut  Arikunto supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang
direncanakan untuk membantu para guru dan pegawasi sekolah lainnya
dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Masih dalam
Arikunto, menyatakan bahwa supervisi akademik bukan hanya
membantu guru dalam memahami pendidikan dan apa peran sekolah
dalam mencapai tujuannya, tapi juga membantu guru dalam memahami
keadaan dan kebutuhan siswanya, sebagai dasar analisis dalam menyusun

6 Subari, Supervisi  Pendidikan Dalam  Rangka  Perbaikan  Situasi  Mengajar (Jakarta:
Bumi Aksara. 2009), h. 1.

7Kementrian Pendidikan Nasional, Buku Kerja Pengawas Sekolah, (Jakarta:Kemdiknas)
2011. h. 19
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rencana pembelajaran secara tepat. Disamping itu, supervisi membantu
guru agar memiliki kemampuan dalam membangkitkan kecakapan
pribadi.8

Berdasarkan beberapa pengertian supervisi akademik tersebut di atas,

dapat disimpulkan bahwa pengertian supervisi akademik adalah kegiatan berupa

bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh supervisor, yaitu pengawas sekolah

dan kepala sekolah kepada guru dalam meningkatkan kinerjanya dan kemampuan

pengelolaan pembelajaran sehingga akan mendorong peningkatan prestasi belajar

peserta didik yang sama sekali bukan menilai untuk kerja guru dalam mengelola

proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan

profesionalismenya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan demikian, melalui supervisi akademik, guru akan semakin

mampu memfasilitasi belajar bagi murid-muridnya. Ada tiga konsep pokok kunci

dalam pengertian supervisi akademik.

1. Supervisi akademik harus secara langsung mempengaruhi dan
mengembangkan perilaku guru dalam mengelola proses pembelajaran.
Inilah karakteristik esensial supervisi akademik. Sehubungan dengan ini,
janganlah diasumsikan secara sempit, bahwa hanya ada satu cara terbaik
yang bisa di aplikasikan dalam semua kegiatan pengembangan perilaku
guru. Tidak ada satupun perilaku supervisi akademik yang baik dan
cocok bagi semua guru. Tegasnya, tingkat kemampuan, kebutuhan,
minat, dan kematangan profesional serta karakteristik personal guru
lainnya harus dijadikan dasar pertimbangan dalam mengembangkan dan
mengimplementasikan program supervisi akademik.

2. Perilaku supervisor dalam membantu guru mengembangkan
kemampuannya harus didesain secara ofisial, sehingga jelas waktu mulai
dan berakhirnya program pengembangan tersebut. Desain tersebut
terwujud dalam bentuk program supervisi akademik yang mengarah pada
tujuan tertentu. Oleh karena itu supervisi akademik merupakan tanggung
jawab bersama antara supervisor dan guru, maka alangkah baik jika
programnya didesain bersama oleh supervisor dan guru.

8 Suharsimin Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan,  (Jakarta: Rineka Cipta),
2006, h. 12
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3. Tujuan akhir supervisi akademik adalah agar guru semakin mampu
memfasilitasi belajar bagi murid-muridnya. Secara rinci, tujuan supervisi
akademik akan di uraikan lebih lanjut berikut ini. 9

Dari tiga pokok kunci pengertian supervisi akademik di atas maka secara

langsung mempengaruhi dan mengembangkan perilaku guru dalam mengelola

proses pembelajaran, dan perilaku supervisor dalam membantu guru

mengembangkan kemampuannya harus didesain secara ofisial, sehingga jelas

waktu mulai dan berakhirnya program pengembangan tersebut agar guru semakin

mampu memfasilitasi belajar bagi murid-muridnya.

2. Pengertian Supervisi Akademik Kepala Sekolah

Sekolah merupakan organisasi yang kompleks dan unik, dikatakan

kompleks karena terdapat sumber daya didalamnya yang saling berkaitan

sedangkan sebagai organisasi yang unik karena sekolah menjadi tempat proses

belajar mengajar dan pembudaya kehidupan umat manusia. Untuk dapat mencapai

tujuan sekolah, diperlukan pemimpin yang mampu mendayagunakan sumber daya

tersebut agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan, tanpa seorang pemimpin sekolah tidak akan bisa berhasil.

Kepala sekolah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai

orang (guru) yang memimpin suatu sekolah atau bisa disebut dengan guru

kepala.10 Kepala sekolah merupakan seorang tenaga fungsional guru yang diberi

tugas untuk memimpin suatu sekolah, di mana diselenggarakan proses belajar

mengajar.

9 Ibid, h. 17
10 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), 2005, h. 549
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Kepala sekolah merupakan seorang tenaga fungsional yang diberi tugas

untuk memimpin sekolah yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan

melalui prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh badan yang

berwenang dengan melihat latar belakang pendidikan, pengalaman, usia, pangkat

dan integritas. Kepala sekolah merupakan guru yang memiliki tugas tambahan

yang paling bertanggung jawab terhadap guru-guru dalam menjalankan tugas

untuk mencapai tujuan pendidikan.

Supervisi merupakan segala bantuan dari para pemimpin sekolah, yang

tertuju kepada perkembangan guru-guru dan personil sekolah lainnya di dalam

mencapai tujuan pendidikan, serta merupakan bentuk pengawasan terhadap

kegiatan pelaksanaan pendidikan  yang  dilaksanakan  oleh  orang  yang

berkemampuan  lebih terhadap orang yang dipimpinnya atau diawasi dan

bertujuan memberikan bantuan berupa dorongan dan bimbingan ke arah

perbaikan.

Untuk memperjelas pengertian supervisi akademik kepala sekolah, akan

dikemukakan beberapa pandangan tentang supervisi akademik dalam pendidikan.

Bafadal mengemukakan “Secara sederhana, supervisi pendidikan dapat
didefinisikan sebagai suatu proses pemberian  layanan bantuan
professional kepada guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam
melaksanakan tugas-tugas pengelolaan pembelajaran secara efektif dan
efisien”. 11

Menurut Sergiovani dan Starrat yang dikutip Janar Teta  menyatakan
bahwa supervisi akademik kepala sekolah merupakan suatu proses yang
dirancang secara khusus untuk membantu para guru dan supervisor
dalam mempelajari tugas sehari-hari di sekolah; agar dapat memberikan
layanan yang lebih baik pada orang tua peserta didik dan sekolah, serta

11 Bafadal, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah  Dasar, (Jakarta: Bumi Aksara),
2003, h.46.
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berupaya menjadikan sekolah sebagai masyarakat belajar yang lebih
efektif.12

Menurut Mulyasa, dikemukakan definisi supervisi akademik Kepala

Sekolah sebagai berikut :

Segala usaha pejabat sekolah dalam memimpin guru-guru dan tenaga
pendidik lainnya, untuk mempebaiki pengajaran, menstimulasi,
menyeleksi pertumbuhan dan perkembangan jabatan guru-guru,
menyeleksi, dan mervisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan
metode-metode mengajar serta evaluasi pengajaran.13

Sedangkan Sahertian mengemukakan pengertian supervisi akademik

Kepala Sekolah sebagai berikut :

Supervisi usaha mengawali, mengarahkan, mengkoordinasi dan
membimbing secara kontinyu pertumbuhan guru-guru disekolah, baik
secara individual maupun kolektif dalam mewujudkan seluruh fungsi
pengajaran sehingga dapat menstimulasi dan membiming pertumbuhan
setiap murid secara kotinyu sehingga dapat lebih cepat berpartisipasi
dalam masyarakat demokrasi modern.14

Berdasarkan pendapat di atas pengertian supervisi Akademik Kepala

sekolah tersebut menunjukkan bahwa supervisi akademik kepala sekolah adalah

kegiatan yang dilakukan oleh pejabat sekolah dan bukanlah kegiatan yang

dilakukan hanya sekali saja, akan tetapi merupakan kegiatan yang kontinyu atau

berkesinambungan sehingga guru-guru selalu berkembang dalam pengajaran

sehari-hari dan mampu memecahkan berbagai masalah pendidikan dan

pengajaran. Sehingga dapat mempermudah guru dalam melaksanakan

pembelajaran sehingga kinerja guru pun akan meningkat.

12 Janar Teta, Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah dan Fasilitas Mengajar terhadap
Kinerja Guru, (Tesis: Universitas Sebelas Maret Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta),
2011,h.9

13 Mulyasa, Menjadi Kepala  Sekolah Profesional, (Bandung: PT. Rosda Karya), 2003,
h. 155.

14 Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka
Pengembangan Sumber Daya Manusi, (Jakarta: Rineka Cipta), 2000. h.11
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Sedangkan menurut Daryanto, supervisi kepala sekolah adalah suatu
aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dan
pegawai lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Dari
kutipan tersebut supervisi dianggap sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari proses administrasi yang bertujuan untuk
mengembangkan kualitas kerja yang secara langsung dapat
meningkatkan efektifitas proses mengajar.15

Daryanto  menyebutkan bahwa, unsur-unsur penting yang terdapat

dalam supervisi Kepala Sekolah dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Aktivitas pembinaan yang direncanakan.
b. Perbaikan situasi pengajaran.
c. Mengefektifkan peran guru, pegawai sekolah, dan sumber material

lainnya.
d. Pencapaian tujuan pendidikan lebih efektif dan efisien.16

Dari unsur-unsur penting di atas dapat dirangkum menjadi suatu

pengertian supervisi akademik kepala sekolah adalah pembinaan yang

direncanakan dalam perbaikan situasi pengajaran dengan lebih meningkatkan

pendayagunaan situasi sumber personil dan material dalam pencapaian tujuan

pendidikan secara lebih efektif dan efisien.

Beranjak dari definisi-definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa

supervisi akademik kepala sekolah adalah suatu upaya pemberian bantuan,

rangsangan, dorongan, koordinasi secara professional yang dilakukan oleh

supervisor kepada guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam rangka

meningkatkan kemampuan mereka sehingga mampu menjalankan tugasnya secara

efektif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini lebih ditekankan bantuan kepada

guru. Dalam hal ini kepala sekolah adalah pihak yang paling berperan dalam

15 Dayanto,Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Pembelajaran, (Yogyakarta:Gava
Media), 2003, h. 203.

16 Ibid. h. 204
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membantu memecahkan berbagai masalah untuk mengatasi kesulitan tugas

mengajar, karena kepala sekolah adalah atasan langsung yang setiap saat dapat

bertemu. Bantuan ini dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan supervisi oleh

kepala sekolah. Jadi yang dimaksud dengan supervisi akademik kepala sekolah

adalah upaya pemberian bantuan, disiplin dan pembinaan yang dilakukan oleh

kepala sekolah kepada guru dalam rangka meningkatkan kemampuannya dalam

kegiatan pengajaran secara efektif.

3. Tugas Kepala  Sekolah Sebagai  Supervisor

Dalam bidang supervisi, kepala sekolah mempunyai tugas dan tanggung

jawab memajukan pengajaran dengan melalui peningkatan profesi guru secara

terus menerus. Sumber yang di ambil dari skripsi Janar Teta mengemukakan

bahwa “Kepala sekolah melakukan supervisi obesrvasi terfokus terhadap

beberapa guru dalam pembelajaran di kelas, hasil temuan, baik positif maupun

negatif, dibahas didalam pertemuan pleno dewan guru”17. Dari pernyataan

tersebut jelas sekali bahwa kepala sekolah memang melaksanakan peran sebagai

supervisor terhadap para guru dan hasil dari supervisi tersebut akan dibahas dalam

rapat bersama dewan guru agar para guru mengetahui apa kelemahan dan

kelebihannya dalam mengajar kemudian akan dicarikan solusi bersama untuk

mengatasi kekurangan tersebut serta peningkatan kemajuan yang telah diperoleh.

17 Janar Teta, Op.Cit, h. 15
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Menurut Mulyasa “ Jika supervisi dilakukan oleh kepala sekolah, maka

ia harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan”. 18

Lebih lanjut lagi dikemukakan oleh Rachman disebutkan bahwa “Tugas-

tugas kepala sekolah sebagai supervisor bertanggung jawab untuk mengawasi,

menilai, meneliti, mengembangkan dan memperbaiki keseluruh program dan

kegiatan bimbingan disekolah”19.

Jadi sebagai supervisor, kepala sekolah harus mengawasi dan membantu

guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

dan pengajaran di sekolah.

Menurut Sahertian tugas yang harus dilaksanakan dalam rangka

pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah mencakup :

a. Koordinator. Sebagai koordinator ia dapat mengkoordinasikan program
pengajaran, tugas-tugas anggota staf, berbagai tugas yang berbeda-beda
diantara guru-guru.

b. Konsultasi. Sebagai konsultasi, ia dapat memberikan bantuan, bersama
mengkonsultasikan masalah yang di alami guru baik secara individu
maupun secara kelompok.

c. Pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok ia dapat memimpin
sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok, pada staf
pengembangan kurikulum, materi pelajaran dan kebutuhan professional
guru-guru secara bersama. Dan juga ia dapat mengembangkan
keterampilan dan kiat-kiat dalam bekerja untuk kelompok (working for
the group) bekerja dengan kelompok (working through the group).

d. Sebagai evaluator. Ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil
proses belajar, dapat menilai kurikulum yang sedang dikembangkan.20

Seperti yang telah dipaparkan di atas, sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 13 Tahun 2007 tentang Standar

18 Mulyasa, Op.Cit. h. 255
19 Rachaman, Manajemen Kelas, (Semarang:IKIP), 2004, h. 332.
20Sahertian, Op.Cit. h. 15.
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Kepala Sekolah/Madrasah, kepala sekolah hendaknya berkompeten dalam

melaksanakan supervisi yang pelaksanaannya meliputi beberapa tahapan sebagai

berikut:

(1) Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka
peningkatan profesionalisme guru; (2) melaksanakan supervisi akademik
terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik yang tepat;
(3) menindaklanjuti hasil supervisi terhadap guru dalam rangka
peningkatan profesionalisme guru.21

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Kepala sekolah

sebagai supervisor memberikan layanan bantuan terhadap guru dalam

melaksanakan dan mengelola pembelajaran, membantu guru mengatasi

permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran dan membimbing guru untuk

meningkatkan kualitas mengajar, sehingga guru dapat mencapai kinerja mengajar

yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, supervisor mempunyai sejumlah tugas yang

harus dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan supervisi.

Herabudiman menyebutkan bahwa usaha-usaha yang dapat dilakukan

oleh kepala sekolah sebagai supervisor adalah sebagai berikut :

a. Membangkitkan dan merangsang guru-guru dan pegawai sekolah
didalam menjelaskan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya.

b. Berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah
termasuk media intruksional yang diperlukan bagi kelancaran dan
keberhasilan proses mengajar.

c. Bersama guru-guru berusaha mengembangkan, mencari, dan
menggunakan metode-metode mengajar yang lebih sesuai dengan
tuntutan kurikulum yang sedang berlaku.

d. Membina kerjasama yang baik dan harmonis diantara guru-guru dan
pegawai sekolah lainnya.

e. Berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuai guru-guru dan pegawai
sekolah, antara lain dengan mengadakan diskusi-diskusi kelompok,
menyediakan perpustakaan sekolah, dan atau mengirim mereka

21 Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah,
(Bandung: Diperbanyak oleh Nuansa Aulia),2009, h. 5
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mengikuti penataran-penataran, seminar, sesuai dengan bidangnya
masing-masing.

f. Membina hubungan kerjasama antar sekolah dengan orang tua siswa dan
instansi-instansi lain dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.22

Dalam usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai supervisor

yaitu dengan membangkitkan semangan pegawai agar dapat memahami tugas

masing-masing dengan cara membina hubungan kerjasama antara sekolah dengan

masyarakat atau orang tua siswa. Sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan

yang lebih bermutu.

4. Konsep Supervisi Akademik Kepala Sekolah

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja guru dapat dilakukan melalui

pemberian bantuan dan bimbingan melalui kegiatan supervisi oleh kepala sekolah,

kegiatan membimbing dan memberikan bantuan kepada guru merupakan ajaran

Islam yang telah lama ada dan juga merupakan kegiatan yang sudah lama di

ajarkan oleh Rasulullah saw. Sejak dahulu kepada para sahabat.

Di dalam Islam, saling tolong menolong sangatlah dianjurkan, hal ini

telah banyak dijelaskan di dalam Al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT. Di dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2, yaitu:23

                           
                   
                  
            

22 Herabudin, Administrasi dan Supervise Pendidikan, (Bandung:Pustaka Setia), 2009,
h. 213.

23 Departeemen Agama RI. Al-Quran dan terjemahnya, (CV Penerbit J-ART), 2015, h.
106.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar
syi'arsyi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan
haram, Jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-
binatang qalaaid,dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang
mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan
dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji,
Maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu)
kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan
tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya.

Dari penjelasan Firman Allah SWT. Tersebut dapat dipahami bahwa

tolong menolong dalam hal kebaikan marupakan kewajiban bagi semua muslim,

agar tercipta kehidupan yang harmonis dan indah.

Sebagai supervisor, kepala sekolah mempunyai tanggung jawab untuk

memberikan bantuan dan bimbingan kapada guru dalam meningkatkan

kinerjanya. Bukan malah sebaliknya. Yang terkadang menyalahkan guru dan

mempersulit urusan guru dalam berbagai hal. Sebab, Rasulullah SAW. Sangat

melarang bagi seorang muslim mempersulit urusan orang lain. Hal tersebut

dijelaskan Rasulullah SAW. Dalam sabdanya:

التي أبو ثني د ح قال بة◌َ  شع ثنا د تاتتننمنتاح قال د سع بن ي یح ثنا د ح قال ار بش بن د م مح ثنا د ح الك
م بان أنس عن

و تنفر ال و او سر تع ال و ا و یسر قال لم س و لیھ ع اللھم لى ص النبي ن ع ( البخایر ا. (

Artinya: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar
berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id berkata, telah
mencetitakan kepada Syu’bah. Telah menceritakan kepadaku Abu At
Tayyah dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam,
beliau bersabda: “permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar
gembira dan jangan membuat orang lari”. (H.R. Bukhari).
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Membina guru untuk meningkatkan kinerjanya merupakan perbuatan

yang sangat dipuji di dalam ajaran Islam dan merupakan perbuatan yang sangat

mulia, karena dengan meningkatnya kinerja guru  akan melahirkan peserta didik

yang berprestasi. Bahkan Islam memberikan ganjaran yang sangat besar  bagi

seorang muslim yang mengajarkan kebaikan kepada saudara muslim lainnya.

Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadits bahwa barang siapa yang

mengajarkan kebaikan atau mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan maka

dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan atas apa

yang diajarkannya tersebut.

5. Tehnik-Tehnik Supervisi Akademik Kepala Sekolah

Agar kegiatan supervisi dapat mengena pada tujuan yang ingin dicapai,

maka dalam pelaksanaannya harus menggunakan teknik-tehknik supervisi

akademik yang tepat. Untuk mengetahui berbagai teknik supervisi akademik yang

tepat maka akan ditinjau berbagai teknik supervisi.

Umumnya alat dan teknik supervisi akademik dapat dibedakan dalam 2

macam alat atau tehnik. Pertama teknik yang bersifat individual yaitu teknik yang

dilaksanakan untuk seorang guru secara individual. Kedua, teknik yang bersifat

kelompok, yaitu teknik yang dilakukan untuk melayani lebih dari satu orang.

a. Teknik yang bersifat individual

1. Mengadakan kunjungan kelas (classroom visitation)

Perkunjungan kelas ialah kepala sekolah atau supervisor datang ke
kelas untuk melihat cara guru mengajar dikelas. Tujuan dari
berkunjung dikelas ini bertujuan memperoleh data mengenai keadaan
yang sebenarnya selama guru mengajar. Dengan data itu supervisor
dapat berbincang-bincang dengan guru tentang kesulitan yang
dihadapi guru-guru. Pada kesempatan itu guru-guru dapat
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mengemukakan pengalaman-pengalaman yang berhasil dan hambatan-
hambatan yang dihadapi serta meminta bantuan, dorongan dan
mengikut sertakan. Oleh karena mengadakan peninjauan dan
mempelajari sesuatu yang dilihat sementara guru mengajar, maka
sering disebut observasi kelas. Fungsi dari perkunjungan kelas ini
adalah sebagai alat untuk mendorong guru agar  meningkatkan cara
mengajar guru dan cara belajar siswa.24

Perkunjungan ini dapat memberi kesempatan bagi guru untuk

mengemukakan pengalamannya sekaligus sebagai usaha dalam memberikan rasa

mampu meningkatkan cara mengajar dan memperoleh pengertian secara moral

bagi pertumbuhan kareirnya.

Ada beberapa jenis perkunjungan kelas sebagai berikut :

a. Kunjungan kelas tanpa diberitahu (unannounced visitatiton)

Yaitu supervisor datang tiba-tiba ke kelas tanpa adanya

pemberitahuan terlebih dahulu, Segi positifnya : Ia dapat melihat

keadaan sebenarnya, tanpa dibuat. Hal ini dapat membiasakan guru

agar selalu mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Segi negative :

Biasanya guru menjadi gugup, karena tiba-tiba didatangi oleh

supervisor yang sudah tentu timbul prasangka bahwa ia dinilai dan

pastinya hasilnya kurang memuaskan dan memang ada beberapa guru

yang tidak senang dengan adanya suddenly visiting.

b. Kunjungan kelas dengan memberitahu dahulu (announced visitation)

Yaitu supervisor telah member jadwal supervise terlebih

dahulu sehingga guru-guru mengetahui kapan mereka akan disupevisi.

Segi positifnya : Bagi supervisor kunjungan yang direncanakan ini

24 Sahertian,Op.Cit. h. 19.
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sangat tepat dan ia punya konsep pengembangan yang kontinu dan

terencana. Karenaguru-gurupun dapat menyiapkan diri sebai-baiknya

karena dia sadar bahwa perkunjungan akan membantu dalam proses

penilaian yang tentu saja nilai yang perfect yang diharapkan. Segi

negatifnya : Guru dengan sengaja mempersiapkan diri sehingga ada

kemungkinan timbul hal-hal yang direkayasa serta ada kesan

berlebihan.

c. Perkunjungan atas undangan guru (visi upon invitation)

Kunjungan ini akan seperti lebih baik, oleh karena itu guru

punya usaha dan motivasi untuk prepare and open self agar dia dapat

memperoleh feedback serta pengalaman baru dari hal berjumpanya

dengan supervisor. Segi postifnya : bagi supervisor, ia sendiri dapat

belajar berbagai pengalaman dalam berdialog dengan guru sedangkan

guru akan lebih mudah memperbaiki dan meningkatkan  capabilitinya

karena motivasi untuk belajar dari pengalaman dan bimbingan dari

supervisor tumbuh dari dalam dirinya (internal motivation). Segi

negatifnya : Ada kemungkinan timbul sikap manipulasi yaitu dengan

dibuat-buat untuk menonjolkan diri, padahal waktu-waktu biasanya ia

tidak seperti itu.

Mengenai fungsi supervisi kunjungan kelas Sahertian menegaskan

bahwa:

Supervise kunjungan kelas berfungsi sebagai alat untuk memajukan
cara mengajar dan cara belajar yang baru dan juga berfungsi untuk
membantu pertumbuhan professional baik guru maupun supervisor
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karenamemberi kesempatan untuk meneliti prinsip-prinsip dan hal
belajar mengajar itu sendiri”.25

2. Teknik Observasi Kelas (classroom observation)

Teknik observasi kelas adalah kunjungan yang dilakukan oleh

supervisor, baik  pengawas atau kepala sekolah ke sebuah kelas dengan

maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang

berlangsung dikelas yang bersangkutan. Seorang supervisor

mengobservasi kelas contohnya seorang pengawas menyaksikan guru

yang sedang mengajar tidak menggunakan alat dan media pengajaran,

padahal materi ajar tersebut sangat memerlukan media dan alat karena

kalau tidak menggunakan alat dan media konsep materi akan sulit

diterima atau dipelajari oleh siswa.

Tujuan untuk memperoleh data tentang segala sesuatu yang terjadi proses

belajar menggajar. Data ini sebagai dasar bagi supervisor melakukan pembinaan

terhadap guru yang diobservasi sedangkan bagi murid akan dapat menimbulkan

pengaruh positif terhadap kemajuan belajar mereka.

Tentang waktu supervisor mengobservasi kelas ada yang diberitahu

(direct observation), dan ada juga tidak diberi tahu sebelumnya (indirect

observation), tetapi setelah melalui i\in supaya tidak mengganggu proses belajar

mengajar. Selama berada dikelas supervisor melakuakan pengamatan dengan

teliti, dan menggunakan insrumen yang ada terhadap lingkungan kelas yang

diciptakan oleh guru selama jam pelajaran.

25 Ibid. h. 20.
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3. Percakapan Pribadi (personal dialogue)

Percakapan pribadi merupakan dialog yang dilakukan oleh guru dan

supervisornya, yang membahas tentang keluhan-keluhan atau kekurangan yang

dikeluarkan oleh  guru dalam bidang mengajar, dimana supervisor dapat

memberikan jalan keluarnya. Dalam percakapan ini supervisor berusaha

menyadarkan guru akan kelebihan dan kekurangannya. Mendorong agar yang

sudah baik lebih ditingkatkan dan yang masih kurang atau keliru agar diupayakan

untuk memperbaikinya, secara kedalam hal ini adalah merupakan teknik yang

tepat agar orang yang diwawancarai lebih mempunyai self confident.

Wawancara ini tujuannya adalah:

1) Member kemungkinan kemungkinan jabatan guru

2) Melalui problem solving yang dihadapi.

3) Memupuk dan mengembangkan dalam hal mengajar yang lebih baik

4) Memperbaiki serta mengajar adanya kelemahan dan kekurangan.

5) Menghilangkan dan menghidari segala sesuatu yang bersifat negative.

4. Percakapan kelompok (group dialogue)

Segala sesuatu biasanya ada kelebihan dan kekurangan yang baru saja

kita bicarakan, tentang percakapan pribadi memiliki banyak keuntungan karena

apa yang diperoleh supervisor merupakan pendapat murni dari pribadi yang diajak

bercakap, namun dibalik itu ada beberapa guru yang kurang percaya diri dan akan

lebih baik jika diminta pendapat dia membutuhkan pendamping mungkin karena

kurang berani  dalam menyampaikan pendapatnya, akan tetapi ketika ada orang

lain dia menjadi percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya, sebagai alas an
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utama bahwa pewawancara tidak terlalu ingat siapa yang berpendapat seperti yang

dia katakana.

Teknik wawancara ini dalam bahasa inggrisnya dikenal dengan istilah

round table (meja bundar). Dikatakan demikian karena round table menghendaki

adanya persyaratan yang harus dipenuhi, situasi dan peraturan duduk dalam

diskusi hendaknya dalam posisi lingkaran, dimana masing-masing anggota

kelompok memiliki kedudukan yang sama. Demikian juga pewawancara

hendaknya duduk berada diantara anggota kelompok.

b. Teknik kelompok

Teknik kelompok adalah supervise yang dilakukan secara kelompok.

Teknik kelompok ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik antara lain

dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat, melalui diskusi secara berkelompok,

dan dilakukan dengan mengikut sertakan guru-guru dalam penataran-penataran

atau pelatihan.

1. Mengadakan pertemuan atau rapat (meetings)

Seorang kepala sekolah yang baik umumnya menjalankan

tugasnya berdasarkan rencana yang telah disusunya. Termasuk

didalam perencanaan itu antara lain mengadakan rapat-rapat secara

periodic dengan gur-guru.

2. Mengadakan diskusi kelompok (group discussions)

Diskusi kelompok dapat diadakan dengan membentuk

kelompok-kelompok guru bidang studi sejenis. Kelompok-

kelompok yang telah terbentuk itu diprogramkan untuk mendakan
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pertemua/diskusi guna membicarakan hal-hal yang berhubungan

dengan usahapengembangan dan peranan proses belajar mengajar.

3. Mengadakan penataran-penataran (intervice-training)

Teknik supervise kelompok yang dilakukan melalui

penataran-penataran yang sudah banyak dilakukan. Misalnya

penataran untuk guru-guru bidang studi tertentu, penataran tentang

metodologi pengajaran, dan penataran tentang administrasi

pendidikan. Mengingat bahwa penatara-penataran tersebut pada

umumnya diselenggrakan oleh pusat atau wilayah, maka tugas

kepala madrasah terutama adalah mengelola dan membimbing

pelaksanaan tindak lanjut (follow-up) dari hasil penataran, agar

dapat dipraktekkan oleh guru-guru.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan diatas, Mulyasa  mengutip

pendapat dari Gwynn yakni:

Teknik supervise itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu
teknik perorangan (individu devices) dan teknik kelompok (group
devices). Teknik supervise individual adalah semua teknik yang
digunakan dalam memberikan supervise terhadap guru secara
perorangan.  Teknik-teknik supervise yang tergolong sebagai teknik
supervise indidual meliputi; kunjungan kelas, percakapan pribadi,
kunjungan antar kelas, dan penilaian diri sendiri. Teknik supervise
kelompok adalah semua teknik supervise yang digunakan dalam
memberikan supervise secara berkelompok, yaitu kepanitiaan, mengikuti
kursus, laboratorium kurikulum, bacaan terpimpin, demontrasi
pembelanajaran, perjalanan staf, kuliah, diskusi panel, perpustakaan
professional, bulleting supervise, pertemuaan guru, loka karya”.26

Dari berbagai pendapat mengenai teknik dalam supervisi akademik

kepala sekolah pada dasarnya mempunyai kesamaan yaitu teknik supervisi

26 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah, (Bandung:PT. RosdaKarya), 2004, h. 113
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individu dan kelompok dan semuanya itu erat sekali hubungannya dalam rangka

upaya pemberian bantuan terhadap guru agar dapat melaksanakan tugas

mengajarnya secara efektif sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai

B. Hakikat Disiplin Kerja Guru

1. Pengertian Disiplin Kerja Guru

Disiplin berasal dari kata disciple yang berarti latihan. Hasibuan

menjelaskan, “kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati

semua peraturan oraganisasi dan norma-norma sosial yang berlaku”27.

Kedisiplinan yang merupakan fungsi operatif manajemen sumber daya manusia

yang terpenting karena semakin disiplin pekerja, maka akan semakin baik prestasi

kerjanya.

Dalam bahasa Indonesia istilah disiplin dapat menyatu dengan istilah tata

tertib dan ketertiban. Lanjut pendapat Hasibuan pengertian kedisiplinan sebagai

suatu sikap, tingkah laku dan peraturan yang sesuai dengan peraturan organisasi

baik yang tertulis maupun tidak. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya

tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Menurut Terry dalam skripsi Mochamad Selamet bahwa disiplin  kerja

merupakan alat penggerak pegawai. Agar tiap pekerjaan dapat berjalan dengan

lancar, maka harus di usahakan agar ada disiplin yang baik. Lanjut dari Skripsi

Mochamad Selamet bahwa Sutrisno mengatakan disiplin adalah sikap kesedaran

dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati norma-norma peraturan

yang berlaku di sekitarannya.28

27 Hasibuan, Manajemen Sumber daya Manusi (Jakarta:PT.Bumi Aksara) 2005, h. 193
28 Mochamad Selamet, Pengaruh Kompetensi Supervisi Manajerial dan supervisi

Akademik Pengawas Sekolah terhadap Kinerja guru Study Deskriptif Kuantitatif pada SMP
Negeri di kota banjar, (Tesis: Universitas galuh Ciamis Program Pascasarjana), 2013, h.25
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Menurut Henry Simamora dalam skripsi Nenny anggraeni mengatakan

bahwa:

Disiplin adalah sebagai sikap mental yang tercermin dalam perbuatan
atau tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa
ketaatan-ketaatan yang diteapkan pemerintah atau etika, norma, dan
kaidah-kaidah yang berlaku untuk tujuan tertentu.29

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin

kerja  adalah sikap kesetiaan dan ketaatan seseorang atau sekelompok orang

terhadap peratura-peraturan pada suatu orangiasai untuk tujuan tertentu dengan

kesadaran akan tugas dan kewajibannya. Jadi disiplin dapat sebagai sikap

mengendalikan diri, dan disiplin dapat menjadi ketertiban lingkungan. Disiplin

sebagai sikap mengendalikan diri sendiri didasarkan pada kesadaran dan rasa

tanggung jawab pada tugas yang diemban, sedangkan disiplin sebagai suatu

ketertiban lingkungan didasarkan pada kepatuhan melaksanakan nilai, aturan,

ketertiban, dan norma yang ada.

Sikap kesetiaan dan ketaatan mempunyai aspek-aspek yang dapat

digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kedisiplinan dalam kehidupan

berorganisasi menurut Simamora dalam Nenny anggraeni dijelaskan keadaan

disiplin kerja guru  yang dikategorikan ideal.

“Disiplin kerja guru dapat dikatakan ideal apabila memenuhi syarat sebagai
berikut:
1. Guru datang ke sekolah  teratur dan tepat waktu.
2. Berpakaian rapi dan sopan di sekolah.
3. Menguasai materi yang akan di ajarkan dan menggunakan perlengkapan

sekolah dengan hati-hati.
4. Menghasilkan pekerjaan yang memuaskan.
5. Mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh sekolah.

29 Nenny Anggraeni, Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada
Sekolah Tinggi Seni Indonesia, Bandung: Jurnal Pendidikan,  2011, h, 210
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6. Menyelesaiakan tugas dengan semangat dan dedikasi yang tinggi”30.

Apa bila guru dikatakan disiplin ideal maka harus memenuhi syarat di

antaranya datang disekolah tepat waktu, rapi dan sopan, mengikuti peraturan yang

diterapkan oleh pemimpin, dan menghasilkan kerja pekerjaan yang berkualitas

dan memuaskan.

Berdasarkan pengertian disiplin kerja guru yang dikemukakan di atas

maka dapat disimpulkan defisni konsep disiplin kerja guru dalam penelitian ini

adalah sikap kesetiaan dan ketaatan guru terhadap sekolah, tepat waktu,

memanfaatkan dan menggunakan perlengkapan dengan baik, menghasilkan

pekerjaan yang memuaskan, mengikuti cara kerja yang telah ditentukan dan

memiliki tanggung jawab yang tinggi sehingga tercapai suatu tujuan.

2. Jenis-jenis Disiplin Kerja Guru

Dalam setiap organisasi yang di inginkan adalah jenis disiplin yang

timbul dari diri sendiri atas dasar kerelaan dan kesadaran. Akan tetapi dalam

kenyataan selalu menyatakan bahwa disiplin itu lebih banyak disebabkan oleh

adanya paksaan dari luar. Untuk itu perlu adanya pelaksanaan kegiatan

pendisiplinan yang mencakup disiplin preventif dan disiplin korektif.

Hani Handoko mengemukakan mengenai disiplin kerja guru, ada dua tipe

kegiatan pendisiplinan yaitu:

a. Disiplin Preventif
Disiplin preventif merupakan kegiatan yang dilaksanakan

untuk mendorong para pekerjanya untuk mengikuti berbagai standar
dan aturan sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah.
Lebih utama dalam hal ini adalah dapat ditumbuhkan self discipline
(disiplin diri) pada setiap pekerja tanpa kecuali. Untuk memungkinkan

30 Ibid. h. 212
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iklim  yang penuh disiplin kerja tanpa paksaan tersebut, tentunya
diperlukan standar atau aturan itu sendiri bagi setiap pekerja, dengan
demikian dapat dicegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya
pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan dari standar yang telah
ditentukan.

b. Disiplin Korektif
Disiplin korektif merupakan kegiatan yang di ambil untuk

menangani pelanggaran yang telah terjadi terhadap atura-aturan dan
mencoba untuk menghindari pelanggaran lebih lanjut, kegiatan korektif
ini dapat berupa suatu hukuman atau tindakan pendisiplinan (discipline
action) yang wujudnya berupa scorsing. 31

Semua bentuk pendisiplinan tersebut harus bersifat positif dan tidak

membuat guru  merasa terbelakang dan kurang bergairah dalam mengajar dan

bersifat mendidik serta dapat mengoreksi kekeliruan agar di masa mendatang

tidak terulang kesalahan yang sama.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan kedisiplinan dari guru.

Selain itu juga terdapat beberapa indikator yang dapat mempengaruhi tinggi

rendahnya disiplin dari pekerjaan guru. Tohardi menyebutkan ada beberapa faktor

yang menentukan disiplin kerja guru yaitu: (punishment and reward, motivasi,

keteladanan pemimpin, lingkungan sosial yang kondusif dan lingkungan fisik

yang nyaman.32 Adapun tentang indikator yang mempengaruhi tingkat

kedisiplinan guru, antara lain: tujuan dan kemampuan, keteladanan pemimpin,

balas jasa, keadilan, sanksi hukuman, ketegasan dan hubungan kemanusiaan.

Dari kedisiplinan guru dalam mengajar maka faktor yang

menyebabkannya yaitu dengan pemberian funnishmen dan reward, hukuman dan

31 Hani Handoko, Manajemen Personalia & Sumber Daya Manusia edisi 2.BP FE,
(Yogyakarta:Yogyakarta) 2008. h. 35

32 Tohardi, Pemahaman Praktis Manajemen sumber Daya Manusia , (Jakarta: PT. Raja
gravindo Persada)2002, h. 52.
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hadiah atau motivasi, dan diliat dari keteladanan pemimpin dalam lingkungan

sosial yang kondusif dan nyaman.

3. Aspek-Aspek Disiplin Kerja Guru

Disiplin kerja guru mempunyai  beberapa aspek yang dapat terlihat dari

perilaku guru yang dapat di amati. Menurut Prijodarminto dalam Nenny anggraeni

menjelaskan disiplin kerja guru  mempunyai tiga aspek yaitu:

a. Sikap mental atau attitude, yang merupakan sikap taat dan tertib
sebagai hasil atau pengembangkan pengendalian pikiran dan
pengendalian watak.

b. Pemahaman yang baik mengenai sistem atau perilaku, norma kriteria
dan standar yang sedemikian rupa sehingga memiliki pemahaman
yang mendalam atau kesadaran akan aturan, norma, kriteria dan
standar tersebut merupakan syarat mutlak untuk mencapai
keberhasilan.

c. Sikap kelakuan yang secara wajar yang menunjukkan kesungguhan
hati untuk mentaati segala hal secara cermat dan tertib”.33

Seorang guru yang berhasil dalam menempuh karirnya adalah mereka

yang mempunyai disiplin kerja yang tinggi. Sehingga  dalam pola perilaku

tersusun dengan rapi  dan mendetail serta direalisasikan pada tiap-tiap pekerjaan.

Guru yang disiplin akan tepat waktu dalam istrahat, makan dan berolahraga

sehingga fisik dapat terjaga untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi

tanggung jawabnya. Dengan demikian ciri utama dari kedisiplinan adalah

keteraturan dan ketertiban.

33 Nenny anggraeni. Op.Cit. h. 230
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C. Hakikat Kinerja Guru

1. Pengertian  Kinerja Guru

Banyak yang menjadi pertimbangan bagaimana kinerja guru berdampak

pada keberhasilan dalam proses pembelajaran. Misalnya dengan sering

bergantinya kurikulum, lemahnya kontrol kepala sekolah dan sebagainya hal ini

akan menjadikan beban psikologis bagi guru dan juga membuat frustasi. Padahal

indikator suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat sumber daya manusianya,

dan indikator sumber daya manusia ditentukan oleh tingkat pendidikan

masyarakatnya. Semakin tinggi sumber daya manusianya, maka semakin baik

tingkat pendidikan demikian pula sebaliknya. Oleh sebab itu indikator tersebut

sangat ditentukan oleh kinerja guru.

Definisi guru adalah orang yang pekerjaan, mata pencaharian atau

lprofesinya mengajar. Guru merupakan sosok yang mengemban tugas mengajar,

mendidik, dan membimbing. Jika ketiga sifat tersebut tidak melekat pada seorang

guru, maka ia dapat dipandang sebagai guru.

Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada setiap diri guru, terletak

tanggungjawab untuk membawa peserta didiknya pada kedewasaan atau taraf

kematangan tertentu. Dalam rangka ini guru tidak semata-mata sebagai “pengajar”

yang melakukan transfer or knowledge, tetapi juga sebagai “pendidik” dan

sekaligur sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa

dalam belajar.34

34 Mujtahid, Pengembangan Profesi Guru,(Malang:UIN Maliki Press)2011, h. 33
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Berdasarkan dengan ini sebenarnya guru memiliki peranan yang unik dan

sangat kompleks dalam proses belajar mengajar, dalam usahanya untuk

mengantarkan siswa atau anak didik ke taraf yang dicita-citakan. Oleh karena itu,

setiap rencana kegiatan guru harus dapat dibenarkan semata-mata demi

kepentingan anak didik, sesuai profesi dan tanggungjawabnya, serta sosok guru

yang dibutuhkan adalah guru dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan

siswa sesuai dengan tujuang-tujuan pendidikan yang diharapkan pada setiap

jenjang sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa guru mempunyai

peran penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Peranan seorang setiap

guru memiliki tanggungjawab, tugas mendidik dan mentrasferkan ilmunya

terhadap peserta didiknya dengan usaha yang dilakukan sesuai dengan tujuan

pendidikan. Sehingga eksistensi seorang guru dalam kehidupan masyarakat sangat

dibutuhkan untuk memberikan pencerahan dan kemajuan pola hidup manusia.

Istilah kinerja guru merupakan salah satu bagian dari istilah kinerja

secara umum. Kinerja guru dimaksudkan sebagai kemampuan atau prestasi kerja

guru dalam fungsinya menyelenggarakan  proses pembelajaran. Ini berarti pula

bahwa kinerja guru adalah  berbagai bentuk aplikasi dari tugas dan peran guru

yang diaktualisasikan berdasarkan kemampuan dan profesionalitas yang

dimilikinya sebagai indicator dalam mengukur  sejauh mana kompetensi guru.

Kinerja guru sangat ereat kaitannya dengan tugas, fungsi dan

tanggungjawab guru terhadap proses pembelajaran yang diharpkan mampu

menjadi inspirator dan fasilitator bagi anak didik dalam melaksanakan tugas



37

belajaranya. Dalam melaksanakan tugasnya seorang guru harus memiliki disiplin

kerja yang baik. Dengan disiplin kerja tersebut maka dapat bekerja mengelola

kelas dengan baik sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan

lancer, dan terarah.

Tugas guru dalam proses  belajar mengajar meliputi tugas paedagogik

dan tugas administrasi. Tugas paedagogik adalah membantu, membimbing, dan

memimpin. Moh. Rifai dalm Suyosubroto mengatakan bahwa:

Dalam situasi pengajaran, gurulah yang memimpin dan bertanggung
jawab penuh atas kepemimpinan yang dilakukan itu. Ia tidak melakukan
intruksi-intruksi dan tidak berdiri dibawah intruksi manusia lain kecuali
dirinya sendiri, setelah masuk dalam situasi kelas.35

Pendapat lain tentang tugas guru dalam pengajaran dikemukakan oleh

suharsimi Arikunto dalam Suryasubroto Sebagai berikut:

1. Mempelajari materi pelajaran yang akan dijadikan tuntutan dalam
penyusunan rencana pembelajaran.

2. Memilih pendekatan atau strategi untuk menyampaian pembelajaran.
3. Memilih alat-alat pelajaran dan sarana lain.
4. Memilih strategi evaluasi yang akan diambil.36

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tugas dan peranan guru

yaitu merencanakan proses pembelajaran dikelas, mempersiapkan materi yang

diajarkan dalam sehari-hari, mengontrol dan mengembangkan materi pelajaran,

dan mengevaluasi hasil belajar siswa.

Menurut Basyarudin Usman “kinerja guru diantaranya mendesain

program pengajaran dan melaksanakan proses belajar mengajar”.37 Mengacu pada

35 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Jakarta:PT RinekaCipta), 2002,
h. 4.

36 Ibid.,h.8
37 Muh. Basyaruddin Usman, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum

(Jakarta:Ciputat Press), 2006, h. 26.
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pengertian tersebut, kinerja guru dapat diukur dai input yang diberikan pada

proses belajar mengajar dan seberapa besar output yang dihasilkan berupa kualitas

peserta didik. Dalam pengertian lain kinerja guru sangat ditentukan oleh

kemampuan pribadi dan hasil yang dicapainya dalam proses pembelajaran.

Disamping hal-hal yang telah disebutkan, maka ada beberapa komponen

yang dapat dijadikan sebagi indicator kinerja guru menurut Suryosubroto yaitu:

a. Kemampuan merencanakan pembelajaran, seorang guru sebelum
mengajar hendaknya merencanakan program pengajaran, membantu
persiapan pengajaran yang hendak diberikan. Karena pada hakikatnya
bila suatu kegiatan direncanakan lebih dahulu, maka tujuan dari
kegiatan tersebut akan lebih terarah dan lebih berhasil. Kemampuan
guru dapat dilihat dari data atau proses penyusunan program kegiatan
pembelajaran.

b. Kemampuan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, kegiatan
pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan pendidikan yang
ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan media,
sumber belajar dan penggunaan metode serta strategi pembelajaran.

c. Kemampuan mengevaluasi dan pelaksanaan hasil belajar. Kegiatan
yang ditujukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya hasil
pembelajaran yang telah dilakukan.38

Kinerja guru dalam hal ini yaitu hasil kerja yang dicapai guru dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawabnya dan kemampuan

merencanakan, pelaksanaan pembelajaran, serta mengevaluasi hasil pembelajaran.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru

Dampak  terhadap kinerja guru dengan adanya disiplin kerja yang tinggi

dan supervisi akdemik Kepala Sekolah yang baik akan meningkatkan kinerja

guru. Guru yang memiliki keinginan pada pengetahuan  serta kreatif dalam

pembelajaran, didukung pula dengan adanya supervisi kepala sekolah maka hasil

kerja guru menunjukkan yang postif. Karena kinerja guru mempunyai karakter

38 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah,(Jakarta: PT.RinekaCipta)2002.
H. 27-26.
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yang berbeda-beda. Maka kepala sekolah seharusnya memahami akan perbedaan

tersebut dan mengupayakan agar kinerja guru dapat maksimal.  Sebagian besar

organisasi khususnya dalam tingkat pendidikan/sekolah, kinerja karyawan dalam

hal ini guru merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan oranganisasi.

Menurut Pidarta dalam Lamatenggo bahwa:

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru dalam
melaksanakan tugasnya yaitu kepemimpinan kepala sekolah, fasilitas
kerja, harapan-harapan, dan kepercayaan personalia sekolah. kinerja guru
akan menjadi optimal bilamana diintegrasikan dengan komponen sekolah
baik kepala sekolah, fasilitas kerja, guru, karyawan, maupaun anak
didik.39

Hani Handoko dalam skripsi Dhanik Riastuti  mengemukakan faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja guru yaitu:

Faktor kemampuan disiplin dari dalam diri guru yang merupakan
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para pegawai untuk
mengikuti berbagai standard dan aturan sehingga penyelewengan-
penyelewengan dapat dicegah. Dan Disiplin yang wujudnya berupa
scorsing yang merupakan kegiatan yang diambil untuk menangani
pelanggaran yang telah terjadi terhadap atura-aturan dan mencoba untuk
menghindari pelanggaran lebih lanjut, kegiatan ini dapat berupa suatu
hukuman.40

Kesimpulan dari uraian di atas adalah kinerja guru pada intinya

dipengaruhi oleh dua hal yaitu  faktor dari kepemimpinan kepala sekolah yang

mengawasi guru, fasilitas dan keadaan siswa. Dan faktor disiplin kerja guru yang

dilihat dari situasi Seorang guru dapat mencapai kinerja yang maksimal apabila ia

memiliki kedisiplinan yang tinggi. Disiplin kerja yang dimiliki oleh pegawai

39 Lamatenggo, Kinerja Guru, Korelasi antara Persepsi Guru terhadap Perilaku
Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi kerja dan Kinerja Guru sekolah dasar di Gorontalo,
(Tesis: Universitas Negeri Jakarta),2001, h.15

40 Dhanik Riastuti, Pengaruh Professional Guru, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja
terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo, (Tesis: IAIN Salatiga
Program Pascasarjana), 2017, h. 20
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harus ditumbuhkan dalam diri sendiri selain dari peraturan yang dibuat oleh

kepala sekolah.

3. Penilaian Kinerja Guru

Guru sebagai tenaga professional dibidang kependidikan diharuskan

memehami hal-hal yang bersifat konseptual dan filosofi, harus juga mengetahui

hal-hal yang bersifat teknis dan mampu mengaplikasikannya. Hal-hal yang

bersifat teknis antara lain kegiatan mengelola dan melaksanakan proses belajar

mengajar. Proses belajar mengajar merupakan proses yang mencakup serangkaian

aktivitas guru dan murid atas dasar asumsi hubungan dialogis yang berlangsung

dalam situasi edukatif. Proses belajar mengajar ini tidak hanya hubungan timbal

balik penyampaian informasi atau mata pelajaran, tetapi juga menanamkan nilai

sikap moral dan perilaku dari guru kepada siswa secara professional. Professional

diartikan sebagai kegiatan yang kompleks memerlukan suatu kemampuan

menganlisis, mengintepretasikan dalam kaitan pengambilan keputusan yang

berkaitan dengan anak didik.

Dalam penilaian kinerja guru yang efektif setidaknya terdapat dua syarat

utama, yaitu :

1. Adanya kriteria yang dapat diukur secara obyektif.

2. Adanya obyektifitas dalam proses evaluasi

kriteria kinerja yang dapat diukur secara obyektif untuk

pengembangannya dipelukan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Ada tiga kualifikasi

dalam pengembangan kriteria kinerja dapat diukur secara obyektif, yaitu sebagai

berikut:

a. Relevansi menunjukkan tingkat kesesuaian antara criteria dengan tujuan-
tujuan kinerja. Misalnya kecepatan produksi dapat menjadi ukuran kinerja
yang lebih relevan dibandingkan penampilan seseorang.



41

b. Reliabilitas menunjukkan tingkat di mana kriteria menghasilkan hasil yang
konsisten. Ukuran-ukuran kuantitatif seperti satuan-satuan produksi dan
volume penjualan menghasilakn pengukuran yang konsisten secara reatif.
Sedangkan kriteria-kriteria yang bersifat subyektif seperti sikap, kreatifitas
dan kerja sama menghasilkan pengukuran yang tidak konsisten, tergantung
siap yang mengevaluasi dan bagaimana pengukuran itu dilakukan.

c. Diskriminasi mengukur tingkat dimana suatu criteria kinerja dapat
memperhatikan perbedaan-perbedaan dalam kinerja. Jika nilai semuanya
cendrung menunjukkan semua baik, atau jelek berarti ukuran kinerjanya
tidak bersifat diskriminatif, tidak membedakan kinerja di antara masing-
masing karyawan.41

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas ukuran kinerja guru dapat terlihat

dari rasa tanggung jawabnya menjalankan amanah, profesi yang diembannya, rasa

tanggung jawab moral dipundaknya. Semua itu akan terlihat kepada kepatutan

dari loyalitasnya di dalam menjalankan tugas keguruannya di dalam kelas maupun

tugas kependidikannya diluar kelas. Sikap ini dibarengi pula oleh rasa tanggung

jawab mempersiapkan segala perlengkapan pengajaran sebelum melaksanakan

proses pembelajaran. Selain itu guru juga sudah mempertimbangkan akan

metodelogi yang akan digunakan, termasuk alat media pendidikan yang dipakai

serta alat penilaian apa yang akan digunakan di dalam pelaksanaan evaluasi.

Seorang guru yang ideal menurut Hamalik, mempunyai tugas pokok
yaitu mendidik, mengajar dan melatih. Oleh karena itu seorang guru harus
memiliki kompensi, setidaknya ada tiga jenis kompetensi yang harus dimiliki
seorang guru. Tugas kompetensi itu adalah kompetensi personal, yaitu
kemampuan yang ada pada diri guru agar dapat mengembangkan kondisi belajar
sehingga hasil belajar dapat tercapai dengan lebih efektif. Kedua, kemampuan
sosial yaitu kemampuan guru yang realisasinya member manfaat bagi masyarakat.
Ketiga, kompetensi professional adalah kemampuan yang dimiliki guru sebagai
pengajar yang baik.42

Kemampuan pofesional yang diharapkan dan seorang tenaga

kependidikan menurut pusat pengembangan dan penataran Guru yang dikutip

41 Janar Teta, Op.Cit. h. 34
42 Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi guru, (Jakarta:Bumi

Aksara), 2002,h.15
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samana, dalam skripsi Janar Teta, terdapat 10 kompetensi guru di Indonesia, yakni:

1)Mengusai bahan pengajar; 2) Mengelola program pembelajaran; 3) Mengelola kelas;

4) Menggunakan media dan sumber belajar; 5) Mengusai landasan pendidikan; 6)

Mengelola interaksi belajar mengajar; 7) Menilai prestasi belajar; 8) Mengenal fungsi

dan layanan bimbingan dan penyuluhan; 9) Mengenal dan menyelenggarakan

administrasi sekolah, dan 10) Memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna

keperluan pengajaran.43

Menurut Furqon dalam Skripsi Janar Teta, menyebutkan bahwa kinerja

pendidik yang diharapkan dapat berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Senantiasa memegang komitmen dengan sungguh-sungguh alam mewujudkan
visi, misi dan tujuan pendidikan.

b. Senantiasa menjunjung tinggi martabat danprofesi guru.
c. Senantiasa melakukan yang terbaik dalam mengembangkan potensi peserta

didik.
d. Senantiasa bekerja keras dengan penuh pengabdian.44

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih

mendidik artinya meneruskan dan mengembangkan keterampilan-keterampilan

pada siswa. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan meliputi bahwa guru di

sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu

menarik simpati sehingga ia menjadi idola bagi siswanya. Pelajaran apa pun yang

diberikannya, hendaknya dapat menjadikan motivasi bagi siswanya dalam belajar.

Bila seorangguru dalam penampilannya sudah tidak menarik. Maka kegagalan

pertama adalah tidak akan dapat menanamkan benih pengajarannya itu kepada

siswanya. Para siswa akan enggan menghadapi guru yang tidak menarik.

43 Janar Teta, Op.Cit. h.40
44 Ibid. h.42
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Pelajaran tidak akan diserap sehingga mulai bosan menghadapi pelajaran yang

diberikan oleh guru itu.

Terkait dengan uraian tersebut tugas dan kegiatan pokok guru adalah

melaksanakan pengajaran, tugas ini dapat dicapai dengan baik apabila seseorang

guru mengetahui secara jelas maksud dari tujuan pengajaran yang akan

dilaksanakan, serta mengelola pengajaran itu sebaik mungkin. Pengelolaan

pengajaran yang menjadi tugas guru yaitu menyusun rencana program pengajaran,

menyajikan dan melaksanakan program pengajaran, melakukan evaluasi belajar,

melakukan analisis hasil evaluasi belajar, dan menyusun program perbaikan.

Tugas guru sebelum mengajar yaitu bagaimana merencanakan  suatu

sistem pengajaran yang sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan tugas guru

setelah mengajar adalah bagaimana menentukan keberhasilan pengajaran yang

telah dilakukan dan mengadakan perbaikan. Ketiga tugas besar ini saling

berhubungan dalam mencapai efektivitas dan efisiensi pengajaran.

D. Penelitian Relevan

Penelitian tentang Supervisi akademik kepala sekolah, disiplin kerja

guru dan kinerja guru sangat menarik untuk dibahas karena dilihat dari faktor

yang mempengaruhi kinerja guru yaitu dengan melihat peran kepala sekolah

dalam menjalankan tugasnya sebagai supervisor dan kedisiplinan yang diterapkan

kepada guru, sehingga dapat  menghasilkan kinerja guru yang baik. Dimana  di

antara peneliti terdahulu yang melakukan penelitian tentang Supervisi kepala

sekolah dan kinerja guru.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Far’ia dengan judul “Pengaruh Supervisi

Kepala Madrasah dan Motivasi Kerja Guru terhadap Kinerja Guru Di

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kendari”. Dari hasil penelitianyaa bahwa

Ada pengaruh yang signifikan antara supervisi kepala madrasah (X1) dan
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motivasi kerja guru (X2) terhadap kinerja guru di Madrasah Aliah (MAN) 1

Kendari.45

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kunthi Arifah dengan judul “Upaya

meningkatkan kedisiplinan mengajar guru melalui supervisi akademik

dengan teknik individual di SD Negeri Candirejo 01” . Dari hasil

penelitiannya supervisi akademik teknik individual dapat meningkatkan

kedisiplinan mengajar guru SD Negeri Candirejo 01 yang meliputi

kedisiplinan dalam menyusun perencanaan pembelajaran, kedisiplinan

dalam melaksanakan pembelajan, dan kedisiplinan dalam melaksanakan

evaluasi.46

3. Penelitian yang dilakukan oleh Firmawati, dengan judul penelitian

“Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan disiplin  kerja terhadap

kinerja guru di SMAN 7 Banda Aceh”. Dari hasil penelitiannya mengatakan

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antar kepemimpinan kepala

sekolah dan disiplin kerja secara bersama-sama terhadap kinerja guru di

SMAN  7 Banda Aceh.47

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti seperti yang tersebut di atas

berbeda dengan penelitian yang akan di teliti oleh penulis, penelitian yang

dilakukan oleh peneliti terdahulu meneliti tentang  pengaruh supervisi kepala

sekolah dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru, tentang upaya

meningkatkan kedisiplinan mengajar guru melalui supervisi akademik dengan

teknik individual. Adapun peneliti sekarang meneliti tentang masalah pengaruh

Supervisi Akademin Kepala Sekolah dan Disiplin Kerja Guru terhadap Kinerja

Guru dan tentunya akan memperoleh hasil yang berbeda.

45 Far’ia, Pengaruh Supervisi Kepala Madrasah dan Motivasi Kerja Guru terhadap
Kinerja Guru di Madrasah Aliah (MAN) 1 Kendari (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Kendari
Fakultas Tarbiyah),2017

46 Kunthi Arifah, Upaya meningkatkan kedisiplinan Mengajar Guru Melalauui
Supervisi Akademik dengan Teknik Individual di SD Negeri Candirejo 01 , (Semarang: Jurnal
Penelitian Pendidikan Volume 05 No. 2), 2015

47 Firmawati, Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Disiplin Kerja terhadap
Kinerja guru di SMA Negeri 7 Banda Aceh., (Skripsi: IAIN Sultan Maulana Hasnuddin Banten).
2013
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E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian menjelaskan secara teoritis model

konseptual variabel-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-teori

yang berhubungan dengan variabel yang ingin diteliti.

1. Pengaruh Supervisi Akademik  Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru.

Seorang kepala sekolah yang ingin mendapatkan kinerja guru yang baik

hendaknya dapat mengembangkan kegiatan supervisi yang baik, karena

dengan itu seorang guru akan lebih disiplin dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya baik sebagai seorang pendidik maupun sebagai

pegawai Administratif. Dengan supervisi yang tepat dari seorang kepala

sekolah maka kinerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya akan

meningkat. Jadi supervisi yang diterapkan kepala sekolah akan

berpengaruh pada kinerja guru yang akan dicapai.

2. Pengaruh disiplin  kerja guru terhadap Kinerja Guru.

untuk meningkatkan kinerja guru dapat ditentukan oleh disiplin kerja para

guru untuk mengembangkan dirinya sendiri terutama disiplin kerja  yang

berasal dari dalam dirinya yaitu dengan menyadari bahwa mengajar

merupakan tugas pelayanan mulia yang mesti diemban untuk

mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu guru

dapat mengikuti berbagai aturan sehingga dalam menangani pelanggaran

yang telah terjadi terhadap atura-aturan dan mencoba untuk menghindari

pelanggaran lebih lanjut, ini dapat berupa suatu hukuman atau tindakan

pendisiplinan yang wujudnya berupa scorsing.
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3. Pengaruh Supervisi akademik kepala sekolah dan Disiplin Kerja Guru

terhadap Kinerja Guru.

Keberhasilan untuk mencapai kinerja guru yang baik merupakan harapan

semua pihak, namun demikian dengan melihat kondisi individu guru yang

berbeda-beda maka kinerja yang ditunjukkan akan berbeda-beda. Banyak

faktor yang mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan

pembelajaran. Dengan supervisi kepala sekolah yang baik maka  guru

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif dan

efisien, yang pada akhirnya menuju tercapainya kinerja guru yang optimal.

Selain supervisi akademik kepala sekolah, kinerja guru juga dipengaruhi

oleh disiplin kerja dalam melaksanakan pembelajaran. Guru harus

mengikuti peraturan-peraturn yang ada. Dengan demikian supervisi

akademik kepala sekolah dan disiplin  kerja guru dapat berpengaruh

terhadap kinerja guru.

Berdasarkan judul penelitian  yang telah dikemukakan sebelumnya,

peneltian membuat skema yang akan dijadikan sebagai kerangka pikir dalam

penelitian ini, sebagaimana yang tertera pada gambar berikut:
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Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berpikir

Berdasarkan bagan di atas, maka penelitian ini  mendeskripsikan tentang

pelaksanaan supervisi Akademik Kepala Sekolah dan Disiplin Kerja Guru tehadap

Kinerja Guru sesuai dengan teori-teori yang berhubungan dengan hal tersebut,

yaitu teori-teori tentang supervisi akademik kepala sekolah, disiplin kerja guru

dan kinerja guru.

Kompetensi Kepala
Sekolah dalam
Pelaksanaan Supervisi
(Permendiknas No. 13
Tahun 2007)
1. Koorditaor
2. Konsultasi
3. Pemimpin kelompok
4. Evaluator

(Sahertian, 2000:15)

Supervisi Akademik
Kepala sekolah (X1)

1. Merencanakan
pembelajaran

2. Melaksanakan
pembelajaran

3. Evaluasi
pembelajaran

(Suryosubroto,2002:27)

Kinerja Guru (Y)

H
1

1. Disiplin Preventif

2. Disiplin Korektif

(Hani Handoko, 200:35)

Disiplin Kerja guru
(X2)

H
3

H
2
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F. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir, maka hipotesis

penelitian ini sebagai berikut:

1. Supervisi akademik kepala sekolah berpengaruh signifikan terhadap  kinerja

guru di SMAN 2 Konawe Selatan.

2. Disiplin kerja guru  berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru di  SMAN

2 Konawe Selatan

3. Supervisi akademik kepala sekolah dan disiplin kerja guru berpengaruh

signifikan terhadap kinerja guru di SMAN 2 Konawe Selatan.


