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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Hakekat Pengawasan Kepala Sekolah 

1. Defenisi Kepala Sekolah 

 

Dalam perjalanan sejarah manusia, pemimpin hampir selalu menjadi fokus 

dari semua gerakan, aktivitas, usaha dan perubahan menuju pada kemajuan (progres) 

di dalam kelompok atau organisasi. Dalam hal ini, dimana ada sekelompok manusia, 

jama’ah atau ummat yang hidup bermasyarakat tentulah diperlukan adanya suatu 

bentuk kepemimpinan dan kepengurusan yang berfungsi mengurus dan mengatur 

kehidupan dan hubungan antar manusia. 

Kepala sekolah terdiri dari dua kata kepala dan sekolah, kepala dapat berarti 

ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau se buah lembaga. Sedangkan 

sekolah adalah sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberikan 

pelajaran4. Sedangkan Dr. Sudarwan Danim mengatakan bahwa kepala sekolah 

adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah5. 

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling 

berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagaimana dikemukakan dalam 

pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 bahwa :  

“kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan 

pendidikan, administrasi pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga 

                                                           
4
 Wahjo Sumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 

2001, h. 83-84 
5
 Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan, (Bandung : Pustaka Setia), 2002, h. 145 
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kependidikan lainnya, dan mendayagunakan serta pemeliharaan sarana dan 

prasarana”6 

 

Sementara Wahjo Sumidjo mendefinisikan bahwa : 

“Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru diberi tugas untuk 

memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, 

atau tempat dimana interaksi antara guru yang memberi palajaran dengan 

murid yang menerima pelajaran”.7 

 

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi bawahan 

yang dilakukan oleh guru melalui pengangkatan untuk menduduki jabatan structural 

(kepala sekolah) agar tercapai tujuan bersama di sekolah. 

Kepala Sekolah sebagai pemimpin dalam lembaga sekolah tersebut harus 

mampu menstimulir dan membimbing pertumbuhan guru-guru secara kontinyu, 

mampu membantu guru-guru mengenal kebutuhan masyarakat, membantu guru 

membina kurikulum sesuai dengan minat, kebutuhan dan kemampuan anak, mampu 

menstimulir guru-guru untuk mengembangkan metode dan prosedur pengajaran, 

membantu guru-guru mengevaluasi program pendidikan dan hasil belajar murid, dan 

mampu juga menilai sifat-sifat dan kemampuan guru-guru sehingga mengenal dan 

mampu melaksanakan dengan lebih baik segenap tugas pengajaran sehingga mereka 

akhirnya mampu menstimulir dan membimbing siswa/siswi untuk dapat 

berpartisipasi di dalam masyarakat demokratis. 

                                                           
6
 Http : //Blog.360.Yahoo.com/Blog-Pdrkkka5erwerxvlv5dvaki5ma-? Cq=1& P=20, di unduh 

senin 8 juli 2013 
7
 Ibid.– h. 89 
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Seorang pemimpin pendidikan disamping berfungsi sebagai administrator 

juga sebagai supervisor. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kepala sekolah 

hendaknya menciptakan situasi belajar-mengajar sehingga guru-guru dapat mengajar 

dan siswa/siswi dapat belajar dengan baik pula. Dalam melaksanakan kegiatan 

tersebut, kepala sekolah memiliki tanggung jawab ganda yaitu melaksanakan 

administrasi sekolah sehingga tercipta situasi belajar-mengajar yang baik, dan 

melaksanakan supervisi sehingga guru bertambah semangat dalam menjalankan 

tugas-tugas pengajaran serta membimbing pertumbuhan siswa-siswanya. 

Sebagai penunjang keberhasilan dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawab, terdapat seperangkat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang kepala 

sekolah dukungan yang memadai dan berhasil mencapai tujuan. Syarat-syarat itu 

meliputi: 

a. “Kepribadian. Bahwa kepala sekolah harus memiliki sifat-sifat pribadi 

yang terpuji antara lain: ramah, periang, bersemangat, berani, murah hari, 

spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. 

b. Pemahaman dan penguasaan terhadap tujuan-tujuan pendidikan. Bahwa 

kepala sekolah harus memikirkan, merumuskan tujuan-tujuan yang ingin 

dicapai, dan menginformasikannya kepada staf sekolah agar mereka 

sepenuhnya memahami tujuan yang ingin dicapai bersama. 

c. Pengetahuan. Bahwa kepala sekolah harus memiliki wawasan pengetahuan 

yang lebih luas dibidangnya, maupun di bidang-bidang lain yang relevan. 

Seorang kepala sekolah harus berpegang kepada prinsip-prinsip umum 

kepemimpinannya, yakni: konstruktif, kreatif, partisipatif, kooperatif, dan 

delegasi yang baik”.
8
 

 

                                                           
8
Burhanuddin, Analisis Administrasi, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan. (Jakarta: 

Bumi Aksara),1994, h. 135 
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Selain itu, seorang kepala sekolah harus memiliki sifat-sifat pribadi 

kepemimpinan yang efektif meliputi: 

a. “Memiliki kematangan spiritual, mental, sosial dan fisik 

b. Menunjukkan pribadi keteladanan 

c. Memiliki kewibawaan dan keunggulan 

d. Memiliki keuletan dan kerajinan 

e. Memiliki kejujuran 

f. Memiliki motivasi yang kuat untuk memimpin 

g. Memiliki disiplin yang kuat 

h. Memiliki identitas dan integritas diri 

i. Memiliki rasa tanggung jawab yang penuh 

j. Berjiwa merakyat, dan 

k. Memiliki kemampuan teknis memimpin antara lain kemampuan dalam: a) 

berkomunikasi baik lisan maupun tulisan, b) menyusun rencana kegiatan, 

c) melaksanakan, mengawasi dan meneliti kegiatan, d) mendinamisasikan 

sumber-sumber penunjang, e) menguasai materi, f) membuat keputusan 

secara tepat, dan g) mengatur pembagian kekuasaan dan wewenang”.
9
 

 

Dengan demikian, untuk dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut, 

tentunya kepala sekolah harus memiliki kepribadian yang mantap, begitupun 

memiliki pendidikan dan pengalaman yang diperlukan bagi kepemimpinan 

pendidikan, serta memiliki motivasi untuk menambah pengetahuan, melanjutkan 

pendidikannya karena bidang yang ditanganinya adalah terus bertambah dan 

berkembang. 

 

2. Pengertian Pengawasan 

Setiap aktivitas, besar ataupun kecil, yang tercapai tergantung kepada 

beberapa orang, diperlukan adanya kordinasi dalam segala gerak langkah. Untuk 

                                                           
9
 Abu Ahmadi dan, Ahmad Royani H. M, Pedoman Penyelenggaraan Administrasi 

Pendidikan Sekolah, (Jakarta, Bumi Aksara, 1991),  h. 92-93 
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mengkordinasikan semua gerak langkah tersebut, pimpinan sekolah harus berusaha 

mengetahui keseluruhan situasi disekolahnya dalam segala bidang. Usaha pimpinan 

dan guru-guru untuk mengetahui situasi lingkungan sekolah dalam segala 

kegiatannya disebut supervisi atau pengawasan sekolah. 

Istilah supervisi atau pengawasan tersebut, terdapat beberapa pendapat para 

pakar pendidikan, sebagai berikut: 

Seiring dengan perkembangan zaman, maka fungsi dan tugas supervisor 

termasuk tuntutan pendidikan, makna supervisor juga mengalami perubahan. Made 

Pidarta, mengatakan dalam pengertian baru, bahwa "Supervisor adalah hanya atasan 

langsung guru-guru dan personalia lainnya yang behubungan dengan proses belajar 

siswa”
10

.  

Di sisi lain, Secara umum Robert J. Miockler,(dalam A.M Kadarman, SJ dan 

Jusuf Udaya) mengemukakan bahwa pengawasan atau supervisi adalah: 

“Suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada 

perencanaan, untuk merancang system umpan balik informasi, untuk 

membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk 

menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur 

signifikansi penyimpangan tersebut, dan untuk mengambil tindakan perbaikan 

yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah 

digunakan efektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan”.
11

 

 

Adapun dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan Sekolah, 

Good Carter, dikemukakan secara khusus bahwa: 

                                                           
10

 Pidarta Made, Pemikiran tentang Supervisi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara1992), h. 79 
11

 A. M. Kadaraman, SJ dan Jusuf Udaya, Pengantar Ilmu Manajemen, (Jakarta, PT. 

Prenhallindo, 2001), h. 159 
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“Supervisi adalah segala usaha dari tugas-tugas sekolah dalam memimpin guru-

gurunya dan petugas pendidikan lainnya dalam memperbaiki pengajaran, 

termasuk memperkembangkan pertumbuhan guru-guru, menyelesaikan dan 

merevisi tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran dan metode mengajar dan 

penilaian pengajaran”.
12

 

 

Begitupun halnya, Boardman sebagaimana di kutip oleh Abu Ahmadi 

mengemukakan bahwa supervisi adalah: 

“Suatu usaha menstimulasi, mengkoordinasi dan membimbing secara kontinu 

pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara individual maupun secara 

kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh 

fungsi pengajaran, sehingga dengan demikian mereka mampu dan lebih cakap 

berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi modern”.
13

 

 

Di sisi lain secara khusus, E Mulyasa mengutip pendapat Sergiovani dan 

Starrat, memberikan pengertian supervisi yang artinya: 

“Supervisor  merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus untuk 

membantu para guru dan supervisor dalam mempelajari tugas sehari-hari di 

sekolah, agar dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk 

memberikan layanan yang lebih baik pada orang tua peserta didik dan sekolah, 

serta berupaya menjadikan sekolah sebagai masyarakat belajar yang lebih 

efektif”.
14

 

  

Berdasarkan beberapa uraian tentang pengawasan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pengawasan merupakan usaha perencanaan kerja terhadap pelaksanaan tugas-

tugas guru baik secara individual maupun secara kelompok, dalam usaha 

memperbaiki hasil kerja pelaksanaan pengajaran guru di sekolah dengan indikator 

                                                           
12

 Abu Ahmadi dan, Ahmad Royani H. M, Op. Cit, h. 67-68 
13

 Ibid, h. 68 
14

 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan 

KBK), (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 111 
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yaitu perencanaan, mengarahkan/membimbing, memantau, mengevaluasi, dan 

melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan tugas-tugas guru. Dalam proses 

pembelajaran khususnya kepala sekolah hendaknya menciptakan situasi belajar-

mengajar yang kondusif sehingga guru-guru dapat mengajar dengan profesional dan 

murid-murid dapat belajar dengan baik. Tentunya, dalam melaksanakan hal tersebut, 

kepala sekolah memiliki tanggung jawab ganda yaitu melaksanakan administrasi 

sekolah sehingga tercipta situasi belajar-mengajar yang baik, dan melaksanakan 

supervisi atau pengawasan sehingga para guru bertambah semangat dalam 

menjalankan tugas-tugas pengajaran dan dalam membimbing pertumbuhan para 

siswa-siswanya. 

 

3. Fungsi Pengawasan 

Fungsi supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dan peningkatan 

kualitas pengajaran. Baik Franseth Jane, maupun Ayer (dalam  konsep dasar dan 

teknik supervisi pendidikan :Piet A Sahertian), mengemukakan bahwa fungsi utama 

supervisi adalah membina program pengajaran yang ada sebaik-baiknya sehingga 

selalu ada usaha perbaikan
15

. 

Fungsi utama supervisi modern adalah menilai dan memperbaiki faktor-faktor 

yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik ( dalam bukunya konsep dasar 

                                                           
15

 Piet A.Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2000), h. 21 
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dan teknik supervisi pendidikan : Piet A Sahertian)
16

. Sedangkan Briggs 

mengungkapkan (dalam bukunya konsep dasar dan teknik supervisi pendidikan : Piet 

A Sahertian) bahwa fungsi utama supervisi bukan perbaikan pembelajaran saja, tapi 

untuk mengkordinasi, menstimulasi,dan mendorong ke arah pertumbuhan profesi 

guru
17

. 

Dengan perkataan lain seperti yang diungkapkan Kimball Wiles bahwa fungsi 

dasar supervisi adalah memperbaiki situasi belajar mengajar dalam artian yang luas. 

Menurutnya situasi belajar-mengajar di sekolah dapat diperbaiki bila supervisor 

dan/atau pemimpin pendidikan memiliki lima keterampilan dasar, seperti yang telah 

diuraikan diatas
18

. Analisis yang lebih luas seperti yang dibahas oleh Swearingen 

(dalam bukunya konsep dasar dan teknik supervisi pendidikan). Ia mengemukakan 8 

fungsi supervisi yaitu: 

a. “Mengkordinasi semua usaha sekolah, 

b. Memperlengkapi semua kepemimpinan sekolah, 

c. Memperluas pengalaman guru-guru, 

d. Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, 

e. Memberi fasilitas dan penilaian yang terus menerus, 

f. Menganalisis situasi belajar mengajar, 

g. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf, 

h. Memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan 

tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajarguru-

guru”.
19

 

 

Kemudian Suharsimi Arikunto mengemukakan pula ada 3 fungsi supervisi 

yaitu: 

                                                           
16

 Ibid., h. 21  
17

 Ibid., h. 21 
18

 Ibid., h. 21 
19

 Piet A.Sahertian, Op. Cit, h. 21 



28 
 

 

a. “Meningkatkan mutu pembelajaran 

b. Memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran 

c. Membina dan memimpin”.
20

 

Berdasarkan uraian diatas maka kepala sekolah diharapkan nantinya dapat 

menjalankan fungsi-fungsi supervisi tersebut dengan baik sesuai dengan tujuan dan 

penuh tanggungjawab. 

  

4. Tugas dan Tanggung Jawab Supervisor 

 

Lancar tidaknya suatu sekolah dan tinggi rendahnya mutu sekolah tidak hanya 

ditentukan oleh jumlah guru dan kecakapan-kecakapannya, tetapi lebih banyak 

ditentukan oleh cara kepala sekolah melaksanakan kepemimpinan di sekolahnya. 

Begitupun halnya, dalam melaksanakan supervisi, untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, bukan hanya memanfaatkan kesanggupan guru-gurunya dan bagaimana 

kepala sekolah dapat mengikut sertakan semua potensi yang ada dalam kelompoknya 

semaksimal mungkin dengan berdasar kepada respect terhadap sesame manusia, 

saling menghargai dan saling mengakui kesanggupan masing-masing. 

Dapat di diketahui bahwa pada hakekatnya peranan supervisor adalah 

membimbing guru untuk memahami lebih baik semua persoalan yang berhubungan 

dengan kegiatan belajar-mengajar dan membantu guru menyelesaikan masalah atau 

persoalan yang dihadapi dalam menjalankan tugas mengajar. Artinya, peranan 

supervisor terdapat dalam tugas dan tanggungjawab kepala sekolah. 

                                                           
20

 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Supervisi (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 13-14 



29 
 

Tugas dan tanggung jawab supervisor tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Tugas Supervisor 

 

Salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor, yaitu mensupervisi 

pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Supervisor mempunyai tugas 

mengawasi dan mengontrol kegiatan guru dalam melaksanakan tugas mengajar. Di 

samping itu, bertugas menyiapkan sumber-sumber belajar untuk mendukung kegiatan 

pendidikan. 

Kepala Sekolah sebagai supervisor dapat dilakukan secara efektif antara lain 

melalui diskusi kelompok, kunjungan kelas, pembicaraan individual dan simulasi 

pembelajaran. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Diskusi Kelompok 

Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bersama guru-guru dan biasa juga 

melibatkan tenaga administrasi, untuk memecahkan berbagai masalah di sekolah 

dalam mencapai suatu keputusan. Banyak masalah yang dipecahkan dalam 

diskusi kelompok, seperti peningkatan kemampuan tenaga kependidikan, dan 

masalah-masalah hasil temuan kepala sekolah pada kegiatan observasi di dalam 

atau di luar kelas. 

2) Kunjungan Kelas 

Yaitu merupakan teknik yang sangat bermanfaat untuk mendapatkan informasi 

secara langsung tentang berbagai hal yang berkaitan dengan profesionalisme 

guru dalam melaksanakan tugas pokoknya mengajar, terutama dalam pemilihan 

dan penggunaan metode pembelajaran, media yang digunakan oleh guru dalam 
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pembelajaran, dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, serta 

mengetahui secara langsung kemampuan peserta didik dalam menangkap materi 

yang diajarkan. 

3) Pembicaraan Individual 

Yaitu merupakan teknik bimbingan dan konseling, yang dapat digunakan oleh 

Kepala Sekolah untuk memberikan konseling kepada guru, baik berkaitan 

dengan kegiatan pembelajaran maupun masalah yang menyangkut 

profesionalisme guru. 

4) Simulasi Pembelajaran 

Yaitu merupakan teknik supervisi berbentuk demonstrasi yang dilakukan oleh 

Kepala Sekolah, sehingga guru dapat menganalisa penampilan yang diamatinya 

sebagai instropeksi diri, walaupun sebenarnya tidak ada cara mengajar yang 

paling baik.21 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa setiap guru harus 

disupervisi secara periodik dalam melaksanakan tugasnya. Keberhasilan Kepala 

Sekolah sebagai supervisor, dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran tenaga guru 

dalam meningkatkan kinerjanya, dan meningkatnya keterampilan guru dalam 

melaksanakan tugasnya. 

Dengan demikian, seorang Kepala Sekolah harus mampu melakukan berbagai 

pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja guru. Pengawasan dan 

pengendalian ini merupakan kontrol agar kegiatan pendidikan di sekolah terarah pada 

                                                           
21

 E. Mulyasa, Op. cit, h. 113-114 
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tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan dan pengendalian juga 

merupakan tindakan preventif untuk mencegah agar para guru tidak melakukan 

penyimpangan dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. 

M. Ngalim Purwanto, merumuskan 26 macam tugas supervisor sebagai 

berikut: 

1) “Menghadiri rapat/pertemuan-pertemuan organiasi-organisasi   profesional. 

2) Mendiskusikan tujuan-tujuan dan filsafat pendidikan dengan guru-guru. 

3) Mengadakan rapat-rapat kelompok untuk membicarakan masalah-masalah 

umum (common problem). 

4) Melakukan clasaroom atau class visit. 

5) Mengadakan pertemuan-pertemuan individual dengan guru-guru tentang 

masalah-masalah yang diusulkan. 

6) Mendiskusikan metode-metode mengajar baru. 

7) Memilih dan menilai buku-buku yang diperlukan bagi murid-murid. 

8) Membimbing guru-guru dalam menyusun dan mengembangkan sumber-

sumber atau unit-unit pengajaran.  

9) Memberikan saran-saran atau instruksi tentang bagaimana melaksanakan 

suatu unit pengajaran. 

10) Mengorganisasi dan bekerja dengan kelompok guru-guru dalam program 

revisi kurikulum. 

 Dari 10 tugas supervisor di atas kemudian, dapat di kemukakan lanjutan tugas 

supervisor menurut M. Ngalim Purwanto sebagai berikut: 

 

1) Menginterpretasi data teks kepada guru-guru dan membantu mereka 

bagaimana menggunakannya. 

2) Menilai dan menyelesaikan buku-buku untuk perpustakaan guru-guru. 

3) Bertindak sebagai konsultan didalam rapat/pertemuan-pertemua kelompok 

lokal. 

4) Bekerjasama dengan konsultan-konsultan kurikulum dalam menganalisis 

dan mengembangkan program kurikulum. 

5) Berwawancara dengan orang-orang tua murid tentang hal-hal yang 

mengenai pendidikan. 

6) Menulis dan mengembangkan materi-materi kurikulum. 
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7) Menyelenggarakan manual atau buletin-buletin tentang pendidikan dan 

pengajaran dalam ruang lingkup bidang tugasnya. 

8) Mengembangkan system pelaporan murid, seperti kartu-kartu catatan 

kumulatif, dan sebagainya. 

9) Berwawancara dengan guru-guru dan pegawai untuk mengetahui 

bagaimana pandangan atau harapan-harapan mereka. 

10) Membimbing pelaksanaan program-program testing. 

 

Setelah 10 tugas supervisor di kemukakan di atas maka, N. Ngalim Purwanto 

mengemukakan kembali sebagai berikut: 

1) Menyiapkan sumber-sumber atau unit-unit pengajaran bagi keperluan guru-

guru. 

2) Mengajar guru-guru bagaimana menggunakan audio visual audio. 

3) Menyiapkan laporan-laporan tertulis tentang kunjungan kelas (class visit) 

bagi para kepala sekolah. 

4) Menulis artikel-artikel tentang pendidikan atau kegiatan-kegiatan 

sekolah/guru-guru dalam surat kabar. 

5) Menyusun tes-tes standar bersama kepala sekolah dan guru-guru. 

6) Merencanakan demonstrasi mengajar, dan sebagainya oleh guru-guru ahli, 

supervisi sendiri, ahli-ahli lain dalam rangka memperkenalkan metode 

baru”.
22

 

 

Tugas supervisor tersebut di atas, pada hakekatnya menyangkut masalah tugas 

yang berhubungan dengan guru, peserta didik, orang tua siswa, organisasi, sumber-

sumber belajar, alat-alat pengajaran, dan penyiapan segala sumber informasi yang 

berguna bagi perkembangan kurikulum dan pengajaran di sekolah. Tugas-tugas 

supervisor dalam cakupan wilayah dan ragam yang luas dapat dilaksanakan secara 

efektif dan efisien bilamana supervisor memiliki kesadaran di dalam menjalankan 

tugas profesinya. 

                                                           
22

 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Rosda Karya, 
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b. Tanggung Jawab Supervisor 

Tanggung jawab supervisor hubungannya dengan pendidikan adalah 

mengenai kurikulum dan faktor-faktor penunjangnya, terutama unsur pelaksana yaitu 

guru-guru. Sebab ditangan guru-gurulah salah satu kunci suksesnya tujuan 

pendidikan. Made Pidarta, merumuskan tiga hal pokok tanggung jawab supervisor, 

yakni: 

1) “Mengorganisasi dan membina guru. 

2) Mempertahankan kurikulum yang berlaku. 

3) Meningkatkan pelaksanaan aktivitas penunjang kurikulum”.23 

 

Ketiga tanggung jawab supervisor dijelaskan secara ringkas sebagai berikut: 

1. Mengorganisasi dan Membina Guru 

 

Cakupan tanggung jawab supervisor dalam bidang ini adalah meliputi: 

a) “Motivasi meningkatkan semangat kerja. 

b) Menegakkan disiplin dengan sangsi-sangsinya. 

c) Memberi konsultasi, memimpin diskusi dan membantu memecahkan 

masalah. 

d) Memberi contoh perilaku seperti yang dituntut oleh P4 yang diterapkan 

dalam supervision. 

e) Ikut mengusahakan intensif guru. 

f) Mengembangkan profesi guru lewat belajar kelompok. 

g) Mengusahakan perpustakaan untuk guru-guru. 

h) Memberi kesempatan kepada guru-guru merancang bahan pelajaran sendiri 

sebagai buku tambahan”.24 

Organisasi dan pembinaan guru tersebut merupakan bagian tanggung jawab 

supervisor, yang dituntut berjalan setiap saat agar situasi dan pelaksanaan pendidikan 

dan pengajaran di sekolah dapat berjalan dengan baik. 
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2. Mempertahankan dan Mengembangkan Kurikulum 

Di bidang kurikulum, tanggung jawab supervisor semakin berat. Cakupan dari 

tugas ini meliputi: 

a) “Menciptakan atau mempertahankan kondisi dan iklim belajar-mengajar 

yang sesuai. 

b) Memberikan pengarahan kepada guru-guru tentang cara mengelola kelas. 

c) Mengkoordinasi staf pengajar. 

d) Memberikan informasi kepada guru-guru. 

e) Mengembangkan program belajar yang sesuai. 

f) Mengembangkan materi pelajaran bersama guru-guru. 

g) Mengembangkan model belajar-mengajar bersama guru-guru 

mengembankan alat-alat bantu belajar bersama guru-guru. 

h) Memberi contoh-contoh model belajar-mengajar. 

i) Mengembangkan program pengayaan dan remedi bersama guru-guru. 

j) Membantu menciptakan sekolah sebagai pusat kebudayaan untuk 

mengembangkan para siswa sebagai manusia seutuhnya. 

k) Menilai dan membina ketatausahaan kelas dan sekolah pada umumnya”.25 

 

Tanggung jawab supervisor ini dibidang kurikulum telah dituntut pada 

kemampuan supervisor melaksanakan pembinaan kurikulum dan inovasi temuan-

temuan baru dalam mengembangkan materi pelajaran. Supervisor juga harus mampu 

menunjukkan teknik pola dan cara-cara mengajar yang inovatif yang mampu 

menciptakan suasana baru di sekolah. 

3. Meningkatkan Pelaksanaan Aktivitas Penunjang 

Dalam hal peningkatan pelaksanaan aktivitas penunjang kurikulum, 

supervisor harus mampu: 

a) Melakukan penelitian pendidikan bersama guru-guru dan kepala sekolah. 
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b) Mengadakan hubungan dengan masyarakat bersama guru-guru dan kepala 

sekolah 

Riset dapat membawa perubahan terhadap aktivitas guru, sebab dengan riset 

secara ilmiah diperoleh data dan informasi yang berguna bagi pelaksana pengajaran. 

Demikian pula, intensitas supervisor dan guru-guru mengadakan hubungan dengan 

masyarakat akan menciptakan hubungan kerjasama yang sinergis, berkelanjutan dan 

bersama-sama menyelesaikan masalah kegiatan belajar-mengajar di sekolah. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab 

supervisor paling tidak meliputi tiga aspek pokok yakni mengorganisasi dan membina 

guru-guru, mempertahankan dan mengembangkan kurikulum. 

 

B. Hakekat Kinerja Guru 

1. Definisi Kinerja Guru 

Setiap individu yang diberi tugas atau kepercayaan untuk bekerja pada suatu 

organisasi tertentu diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan dan 

memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian tujuan tersebut. 

Definisi kinerja dapat diartikan sebagai tentang apa yang dikerjakan dan 

bagaimana cara mengerjakan sesuatu yang di capai, prestasi yang diperlihatkan dari 

kemampuan kerja26. Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 

740/KMK.00/1989 menjelaskan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh 
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 Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 7 
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suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan 

organisasi tersebut27. 

Dilihat dari kedua pengertian tersebut pada disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan kinerja adalah suatu pencapaian yang baik dalam bekerja berupa 

prestasi yang diperlihatkan suatu organisasi atau individu yang kemudian memberi 

cerminan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang sehat. 

Veithzal Rivai Ahmad Fawzi, mengatakan bahwa pengertian kinerja adalah : 

“Hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode 

tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang 

telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama”28 

Mahsun memberikan pengertian kinerja (performance) adalah “mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program/kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang tertuang strategi perencanaan suatu 

organisasi”29 

Jika ditinjau dari asal katanya, kata kinerja merupakan terjemahan dari kata 

performance, yang menurut The scribner-Bantan English Distionary, terbitan 

Amerika Serikat dan Canada, berasal dari akar kata “to perform” dengan beberapa 

“entries” yaitu: 
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 Konawe Pers. 29 September 2007. Keputusan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara No. 

Kep/25/M.PAN/2/2204 Disosialisasikan Di Kab. Konawe 
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 Http: //Www.Kompasiana.Com/Posts/Type.Opinion/Peran-Kinerja-Guru-Dalam-

Meningkatkan-Kualitas-Pendidikan-Ditinjau-Dari-Input-Proses-Dan-Output-341610/Html di Unduh 

14/01/2013 
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Kinerja Guru. Pdf di Unduh 12/07/2012 
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a. “Melakukan, menjalankan, melaksanakan (to do or carry out, execute); 

b. Memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu niat atau nazar (to 

discharge of fulfill; as now); 

c. Melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab (to execute or 

complete an understaking); 

d. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin (to do what 

is expected of a person machine)”.
30

 

Kemudian kusriyanto berpendapat bahwa : 

“kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan 

tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan, atau suatu hasil karya 

yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi 

sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum, 

dan sesuai dengan moral dan etika”31. 

Kinerja “merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun tersebut. 

Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki 

kemampuan kompetensi, motivasi, dan kepentingan”32. 

Pengertian kinerja telah dirumuskan pula oleh beberapa ahli antara lain 

sebagai berikut : 

a. “Casio mengatakan kinerja merujuk kepada pencapaian tujuan karyawan 

atas tugas yang diberikan. 

b. Donnelly, Gibson and Ivancevich mengatakan kinerja merujuk kepada 

tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

c. Schermerhorn, Hunt and Osborn mendefinisikan kinerja sebagai kualitas 

dan kuantitas dari pencapaian tugas-tugas, baik dilakukan oleh individu, 

kelompok maupun perusahaan”.
33
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d. Handoko mendefinisikan kinerja sebagai proses dimana organisasi 

mengevaluasi atau menilai prestasi kinerja karyawan
34

. 

Dari beberapa definisi kinerja yang telah disebutkan di atas, maka unsur-unsur 

yang terdapat dalam kinerja, adalah sebagai berikut, 

a. Hasil-hasil fungsi pekerjaan, 

b. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja guru, seperti motivasi, 

kecakapan, persepsi peranan, dan sebagainya, 

c. Pencapaian tujuan organisasi, 

d. Periode waktu tertentu. 

Berdasarkan uraain diatas, maka dapat disimpulkan kinerja adalah hasil kerja 

yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai 

dengan hasil yang diharapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam 

periode waktu tertentu. 

Guru sebagai salah satu komponen ini dalam pendidikan, dalam situasi 

tertentu tugasnya tidak dapat diwakilkan atau dibantu oleh unsur lain seperti media 

tekhnologi, akan tetapi media tidak dapat menggantikan posisi guru pendidikan, 

karena mendidik adalah pekerjaan profesional, oleh karena itu guru sebagai pelaku 

utama pendidikan merupakan pendidik profesional. 

Dalam Pasal 1 ayat 1 No. 14. 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan 

bahwa: 
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“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama, mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah”.35 

 

Tentunya, sebagai pendidik profesional guru tidak saja dituntut melaksanakan 

tugasnya secara profesional tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan 

yang profesional pula. Secara umum, dapat dikemukakan beberapa kemampuan yang 

harus dimiliki guru, yaitu: 

Perbuatan mendidik harus dilandasi oleh sikap dan keyakinan sebagai 

pengabdian kepada Allah SWT, kepada nusa dan bangsa, kepada kemanusiaan, serta 

usaha-usaha untuk mencerdaskan bangsa, untuk melahirkan generasi pembangunan 

atau generasi penerus yang lebih bermutu, andal dan sebagainya. Oleh karena itu 

perbuatan mendidik mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik 

potensi psikomotor, kognitif maupun potensi afektif. Jadi tugas yang harus dimiliki 

oleh setiap guru bukan saja membuat persiapan mengajar dan mengevaluasi hasil 

belajar dan lain-lain yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pengajaran.  

“Tetapi berusaha menolong anak mengembangkan pembawaan yang baik dan 

menekan perkembangan yang buruk agar tidak berkembang. Seorang guru juga 

memperlihatkan kepada anak-anak didik berbagai bidang keahlian, 

keterampilan dalam bidang yang diajarkannya agar anak didik memilih dengan 

tepat, memberikan bimbingan takkala anak didik menemui kesulitan dalam 

mengembangkan potensinya”.36 

  

                                                           
35

 Anonim, Undang-undang No. 14 Th 2005 tentang Guru dan Dosen, (Jakarta: Panca Bakti, 
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Kemudian Nana Sudjana dkk mengemukakan pula tentang kemampuan yang 

harus dimiliki dan mengelompokkannya atas 3 dimensi kemampuan umum, yaitu: 

a. Kompetensi personal/pribadi 

b. Kompetensi profesional 

c. Kompetensi sosial kemasyarakatan.37 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa guru dapat mendidik muridnya 

dengan cara mengajar dan cara-cara lainnya menuju tercapainya perkembangan 

secara maksimal sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu idealisme yang harus 

dimiliki oleh setiap guru dalam perbuatan mendidik yakni menumbuhkan rasa cinta 

pada guru terhadap profesinya, terhadap pekerjaan pendidikan terhadap para peserta 

didiknya dan sebagainya. Dengan rasa cinta guru akan berbuat yang terbaik bagi 

peserta didik terhadap pendidikan. 

Selain itu, sebagai tenaga profesional yang bekerja melaksanakan fungsi dan 

tujuan pendidikan sekolah, guru harus memiliki kompetensi-kompetensi dasar yang 

memadai agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, tanpa mengabaikan 

kemungkinan adanya perbedaan tuntutan kompetensi profesional yang disebabkan 

adanya perbedaan lingkungan sosial kultural dari setiap institusi sebagai indikator.  

Mengenai kompetensi-kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang guru, 

yaitu:  
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a. “Menguasai bahan 

b. Mengelola program belajar-mengajar 

c. Mengelolakelas 

d. Menggunakan media sumber belajar 

e. Menguasai landasan kependidikan 

f. Mengelola interaksi belajar-mengajar 

g. Menilai prestasi siswa untuk pendidikan dan pengajaran 

h. Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan 

i. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah 

j. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan 

guna keperluan pengajaran”.
38

 

 

Berdasarkan kompetensi tersebut, maka guru adalah sosok manusia yang 

harus memiliki kualifikasi berbagai kemampuan yang pada akhirnya akan tercermin 

dalam karakter pribadi karena kepadanya masa depan anak bangsa dapat berkembang 

dan maju untuk mengejar ketinggalan. 

 

2. Tugas Guru 

Tugas guru adalah segala aktivitas dan kewajiban yang harus dilaksanakan 

oleh seseorang dalam melakukan peranan sebagai guru (mengajar). Tugas guru tidak 

hanya sekedar membaca buku-buku pelajaran dan kemudian menyampaikannya 

kepada murid-muridnya, melainkan lebih dari itu. 

Adapun diantara tugas guru adalah : menyeleksi kurikulum, mendiagnosis 

kesiapan, gaya dan minat murid, merancang program, merencanakan pengelolaan 

kelas, melaksanakan pengajaran di kelas. 
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Sedangkan menurut Ag. Soejono merinci tugas pendidik (guru) sebagai 

berikut : 

a. “Wajib menentukan pembawaan yang ada pada anak didik dengan berbagai 

cara seperti observasi, wawancara, melalui pergaulan, angket, dan 

sebagainya. 

b. Berusaha menolong anak didik mengembangkan pembawaan yang baik dan 

menekan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang. 

c. Memperlihatkan pada anak didik tugas orang dewasa dengan cara 

memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan, agar anak didik 

memilihnya dengan tepat. 

d. Melakukan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan 

anak didik berjalan dengan baik. 

e. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak didik kesulitan dalam 

mengembangkan potensinya”.
39

 

 

 Tugas utama guru menurut system pengembangan tenaga kependidikan abad 

ke 21 adalah : 

a. “Menjabarkan kebijakan dan landasan pendidikan dalam wujud 

perencanaan di kelas dan diluar kelas 

b. Mengaplikasikan komponen-komponen pembelajaran sebagai suatu system 

dalam proses belajar mengajar 

c. Melakukan komunikasi dalam komunitas profesi, sosial dan memfasilitasi 

pembelajaran masyarakat 

d. Mengelola kelas dengan pendekatan dan prosedur yang tepat dan relevan 

dengan karakteristik peserta didik yang unik 

e. Meneliti, pengembangan dan berinovasi dibidang pendidikan dan 

pembelajaran, dan mampu memenfaatkan hasilnya untuk pengembangan 

profesi 

f. Melaksanakan fungsinya sebagai pendidik untuk menghasilkan lulusan 

yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, kesatuan dan nilai luhur bangsa 

kesatuan dan agama 

g. Melaksanakan fungsi dan program bimbingan dan konseling dan 

administrasi pendidikan 

h. Mengembangkan diri dalam wawasan sikap, keterampilan dan profesi 

i. Memanfaatkan teknologi, lingkungan, budaya dan sosial serta lingkungan 

alam dan memanfaatkan proses belajar”.
40
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 Tugas seorang guru sangatlah kompleks tidak sebatas mengajar, mendidik, 

membimbing, namun tugas guru menurut B. Suryo Subroto bahwa guru juga bertugas 

sebagai administrator, evaluator dan konselor.41 

 Kinerja guru merupakan upaya dalam mendesain pembelajaran, melaksanakan 

proses belajar mengajar dan menilai hasil belajar siswa agar tujuan pendidikan dapat 

tercapai. Kinerja yang baik dapat ditentukan oleh tiga faktor yaitu : 

a. “Motivasi (motivation) yaitu keinginan untuk melakukan pekerjaan 

b. Kemampuan (actuating) yaitu kapabilitas dari tenaga kerja atau SDM 

untuk melakukan pekerjaan 

c. Lingkungan pekerjaan (the work and firoment) yaitu sumber daya dan 

situasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut”.
42

 

 Mengevaluasi dan melaksanakan fungsinya sebaik mungkin dan penuh rasa 

tanggung jawab. 

 

3. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

Dalam sebuah organisasi dalam hal ini di sekolah, setiap individu (guru) 

mempunyai karakter yang berbeda-beda, demikian pun dengan kinerjanya yang 

berbeda-beda. Kepala sekolah seharusnya memahami akan perbedaan-perbedaan 

tersebut dan mengupayakan agar kinerja guru dapat maksimal. Disebagian besar 

organisasi sekolah, kinerja karyawan dalam hal ini guru, merupakan faktor utama 

yang menentukan keberhasilan organisasi. 
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“Faktor-faktor yang mempengaruhi guru diantarany tingkat pendidikan guru, 

suprvisi pengajaran, program penataran, iklim yang kondusif, sarana dan 

prasarana, kondisi fisik dan mental guru, gaya kepemimpnan kepala sekolah, 

jaminan kesejahteraan, kemampuan manajerial kepala sekolah dll”.43 

 

Kinerja guru akan menjadi optimal bila mana diintegrasikan dengan 

komponen sekolah baik kepala sekolah, fasilitas kerja, guru, karyawan, maupun anak 

didik. 

Menurut pakar lain menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja 

guru adalah faktor internal dan eksternal : 

“Faktor internal adalah pengaruh pribadi yang berasal dari dalam diri sendiri 

dimana ada suatu dorongan untuk tumbuh dan berkembang kearah usaha yang 

lebih tinggi sesuai dengan kemampuannya, sedangkan faktor eksternal adalah 

pengaruh pribadi yang berasal dari luar pribadi atau lingkungan sekitarnya yaitu 

: berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bertambahnya jumlah 

penduduk, adanya perubahan falsafah dan dasar Negara yang melandasi tujuan 

pendidikan, timbulnya inovasi baru baik menyangkut strategi maupun 

pendekatan dalam pendidikan”.44 

 

Melihat dari uraian diatas yang menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi  kinerja guru maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut 

adalah kepemimpinan kepala sekolah, fasilitas, harapan, kepercayaan, penguasaan 

bahan, cara guru berbicara dan cara menciptakan suasana kelas. 

 

4. Indikator-Indikator Kinerja Guru 

Kinerja merefleksikan kesuksesan suatu organisasi, maka dipandang penting 

untuk mengukur karakteristik tenaga kerjanya. “kinerja guru merupakan kulminasi 
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dari tiga elemen yang saling berkaitan yakni keterampilan, upaya sifat keadaan dan 

kondisi eksternal”45. Tingkat keterampilan merupakan bahan mentah yang dibawa 

seseorang ke tempat kerja seperti pengalaman, kemampuan, kecakapan-kecakapan 

antar pribadi serta kecakapan tehknik. Upaya tersebut diungkap sebagai motivasi 

yang diperlihatkan karyawan untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya. 

Castetter (dalam Mulyasa) mengemukakan bahwa “ ada empat kriteria kinerja 

yaitu: 

a. “Karakteristik individu, 

b. Proses, 

c. Hasil dan 

d. Kombinasi antara karakter individu, proses dan hasil”
46

. 

Kinerja seseorang dapat ditingkatkan bila ada kesesuaian antara pekerjaan 

dengan keahliannya, begitu pula halnya dengan penempatan guru pada bidang 

tugasnya. Menempatkan guru sesuai keahliannya secara mutlak harus dilakukan. Bila 

guru diberikan tugas tidak sesuai dengan keahliannya akan berakibat menurunnya 

cara kerja dan hasil pekerjaan mereka, juga akan menimbulkan rasa tidak puas pada 

diri mereka, rasa kecewa akan menghambat perkembangan moral guru. 

“pidarta mengatakan bahwa moral kerja positif ialah suasana bekerja yang 

gembira, bekerja bukan dirasakan sebagai sesuatu yang dipaksakan melainkan 

sebagai ssesuatu yang menyenagkan. Moral kerja yang positif adalah mampu 

mencintai tugas sebagai suatu yang memiliki nilai keindahan di dalamnya. Jadi 

kinerja dapat ditingkatkan dengan cara memberikan pekerjaan seseorang sesuai 

dengan bidang kemampuannya”47. 
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Kemampuan terdiri dari berbagai macam, namun secara konkrit dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu : 

a. “Kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang dibutuhkan 

seseorang untuk menjalankan kegiatan mental, terutama dalam penguasaan 

sejumlah materi yang akan diajarkan kepada siswa yang sesuai dengan 

kurikulum, cara dan metode dalam menyanpaikannya dan cara 

berkomunikasi maupun tehknik mengevaluasinya. 

b. Kemampuan fisik adalahkapabilitas fisik yang dimiliki seseorang terutama 

dalam mengerjakan tugas dan kewajibannya”
48

. 

Menilai kualitas kinerja dapat ditinjau dari beberapa indikator yang meliputi : 

a. “Unjuk kerja, 

b. Penguasaan materi, 

c. penguasaan profesional keguruan dan pendidikan, 

d. penguasaan cara-cara penyesuaian diri, 

e. kepribadian untuk melaksanakan tugasnya dengan baik”
49

. 

Kinerja guru sangat penting untuk diperhatikan dan dievaluasi karena guru 

mengemban tugas profesional artinya tugas-tugas hanya dapat dikerjakan dengan 

kompetensi khusus yang diperoleh melalui program pendidikan. Guru memiliki 

tanggung jawab yang secara garis besar dapat dikelompokkan yaitu: 

a. “Guru sebagai pengajar, 

b. guru sebagai pembimbing dan 

c. guru sebagai administrator kelas”
50

 

Muhaimin mengatakan indikator kinerja guru antara lain sebagai berikut : 

a. “Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar, 

b. penguasaan materi yang akan diajarkan kepada siswa, 

c. penguasaan strategi dan metode mengajar, 

d. pemberian tugas-tugas kepada siswa, 

e. kemampuan mengelola kelas, 

f. kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi”.
51
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Berdasarkan pendapat para pakar di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

indikator kinerja guru yaitu merencanakan, penguasaan materi, penguasaan metode, 

pemberian tugas, mengelola kelas, menilai dan mengevaluasi. 

C. Kerangka Pikir (Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja) 

Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru di SDN 1 Tirta 

Martani Jaya Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe”. Berdasarkan beberapa 

konsep yang dikemukakan tentang pengawasan berpengaruh terhadap kinerja maka, 

dapat dinyatakan bahwa: 

“Suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada 

perencanaan, untuk merancang system umpan balik informasi, untuk 

membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk 

menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur 

signifikansi penyimpangan tersebut, dan untuk mengambil tindakan perbaikan 

yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya sekolah telah 

digunakan efektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan sekolah”.
52

 

Kemudian dapat ditegaskan kembali bahwa : 

“Supervisi adalah segala usaha dari tugas-tugas sekolah dalam memimpin guru-

gurunya dan petugas pendidikan lainnya dalam memperbaiki pengajaran, 

termasuk memperkembangkan pertumbuhan guru-guru, menyelesaikan dan 

merevisi tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran dan metode mengajar dan 

penilaian pengajaran”.
53

 

 

 Berdasarkan beberapa teori pengawasan maka dapat disimpulkan, bahwa 

pengawasan merupakan usaha perencanaan kerja terhadap pelaksanaan tugas-tugas 
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guru baik secara individual maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki 

hasil kerja pelaksanaan pengajaran, berpengaruh terhadap kinerja dimana ada 

umpan balik antara pengawasan yang dilakukan dengan hasil kinerja yang sesuai 

dengan standar yang ditetapkan. Maka dapat diasumsikan juga teori tentang 

kinerja yang mengatakan bahwa: 

“kinerja guru adalah  suatu unjuk kerja yang dilakukan oleh guru terutama 

dalam proses belajar mengajar mulai dari perencanaan, persiapan mengajar, 

penguasaan materi yang akan diajarkan kepada siswa, penguasaan strategi dan 

metode mengajar, pemberian tugas-tugas kepada siswa, kemampuan 

mengelola kelas, kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi.”
54

 

 

Dari beberapa teori tentang pengawasan dan kinerja diatas maka, dapat 

dipahami bahwa pengawasan kepala sekolah dapat berpengaruh terhadap kinerja 

guru. Dimana dalam suatu lembaga pendidikan, dalam hal ini sekolah yang menjadi 

kunci atau penggerak utama adalah pemimpin atau biasa disebut kepala sekolah, 

berhasil dan tidaknya sebuah sekolah maka tergantung dari campur tangan kepala 

sekolah, karena ditangan kepala sekolah terdapat wewenang dan tanggung jawab 

yang besar untuk kemajuan dan perkembangan sekolah menjadi lebih maju. 

Jadi pada dasarnya, suatu kegiatan yang dilaksanakan mempunyai dampak 

atau pengaruh, begitu pula halnya dengan pelaksanaan pengawasan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru di SDN 1 Tirta Martani Jaya, satu sisi pengawasan yang baik 

dan bisa diterima oleh guru memungkinkan terjadinya peningkatan kinerja terhadap 

guru, namun dalam hal ini bukan berarti dengan tidak adanya pengawasan kepala 
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sekolah, kinerja guru tidak meningkat. Pelaksanaan pengawasan kepala sekolah 

hendaknya dilaksanakan secara baik dan bisa diterima oleh guru untuk bisa 

memberikan motivasi, dalam meningkatkan kinerjanya bukan dianggap sebagai cara 

untuk mengetahui kinerja atau kekurangan guru, dan seharusnya antara kepala 

sekolah dan guru selalu membangaun kerjasama yang baik demi kelancaran 

tercapainya tujuan yang diharapkan. Kumudian guru juga perlu perhatian serius 

dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerjanya terutama dalam hal 

pembelajaran agar tidak terjadi ketidak berhasilan suatu pendidikan dengan cara 

memberikan kesempatan  kepada guru untuk mengikiti pelatihan atau penataran yang 

sesuai dengan bidang studi atau mata pelajaran yang di asuhnya. Karena hasil kinerja 

guru dipengaruhhi oleh pengawasan kepala sekolah maka, dapat disimpulkan bahwa, 

“Pengaruh pengawasan kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru di SDN 1 

Tirta Martani Jaya Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe”. 

 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian yang sejenis pada penelitian relevan ini, penulis akan 

mengemukakan hasil penelitian secara singkat yang terkait dan relevan dengan 

masalah yang diteliti oleh peneliti yaitu: 

1. Penelitian yang ditulis oleh Amirlan dengan judul “pengaruh supervisi kepala 

sekolah terhadap prestasi kerja guru di SMP Negeri 7 Kendari kota Kendari”. 

Hasil penelitiannya ditemukan bahwa: terdapat pengaruh yang positif dan 
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signifikan supervisi kepala sekolah terhadap prestasi kerja guru di SMP Negeri 7 

Kendari kota Kendari, dengan presentase pengaruh yaitu sebesar (77,77%). 

Adapun kekurangan pada penelitian ini yaitu peneliti hanya fokus meneliti 

pengaruh supervisi terhadap prestasi kerja guru saja, sedangkan kelebihan dalam 

penelitian ini peneliti memperoleh hasil penelitian yang cukup baik dengan 

presentase pengaruh supervisi kepala sekolah terhadap prestasi kerja yaitu 

sebesar (77,77%)
55

. 

2. Kemudian penelitian berikutnya ditulis oleh Siti Salman dengan judul “Pengaruh 

supervisi pengajaran terhadap kinerja guru di MIN Wawosunggu Kec. Moramo 

Kab. Konsel”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dengan t hit = 3.561 lebih 

besar t tab = 2.042, sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan supervisi 

pengajaran terhadap kinerja guru berpengaruh signifikan, sedangkan besarnya 

pengaruh supervisi pengajaran terhadap kinerja guru di MIN Wawosunggu 

adalah sebesar (31,187%). Adapun kekurangan dalam penelitian ini peneliti 

hanya fokus meneliti supervisi pengajaran terhadap kinerja guru, tidak kemudian 

yang lebih luas. Sedangkan kelebihan dalam penelitian ini peneliti berhasil 

memperoleh hasil penelitian yang cukup baik pula yang ditunjukkan dengan 

adanya pengaruh yang signifikan supervisi pengajaran terhadap kinerja guru 

dengan nilai presentase yang diperolah yaitu sebesar (31.187%)
56

. 
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Dari kedua karya ilmiah atau hasil penelitian yang relevan diatas tentunya 

terdapat kesamaan dan perbedaan, maka dapat disimpulkan perbedaannya dengan 

penelitian yang saya lakukan adalah peneliti sebelumnya mengkaji pengaruh 

supervisi kepala sekolah terhadap prestasi kerja dan pengaruh supervisi pengajaran 

terhadap kinerja guru. Sedangkan, penelitian yang saya teliti ini fokus pada pengaruh 

pengawasan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Dengan demikian dari kedua 

penelitian relevan tersebut memberikan sumbangsih kepada peneliti untuk menjadi 

bahan kajian lebih dalam dan pertimbangan lebih lanjut mengenai pengaruh 

pengawasan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Kepala sekolah juga tidak lepas 

dari tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugasnya memimpin sekolah sehingga 

dapat mencapai tujuan pendidikan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial. Dalam penelitian 

ini, peneliti berusaha menemukan data yang berhubungan dengan bentuk-bentuk 

pengawasan kepala sekolah dalam meneliti kinerja guru. Adapun yang dimaksud 

“penelitian kuantitatif yaitu suatu penemuan pengetahuan yang menggunakan data 

berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang kita ketahui”57. 

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan kepala sekolah terhadap kinerja 

guru di sekolah SDN Tirta Martani Jaya Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe 

melalui angka-angka sehingga dengan angka tersebut maka, peneliti akan 

mendeskripsikan data-data secara tepat melalui angka-angka yang diperoleh. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Tirta Martani Jaya Kecamatan Amonggedo 

Kabupaten Konawe. Pemilihan lokasi ini didasarkan pertimbangan bahwa SDN 1 
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