
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA FIKIR, DAN HIPOTESIS

Pembahasan pada  bab II ini akan difokuskan pada empat komponen pokok yang 

berupa tinjauan pustaka, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berfikir dan 

hipotesis. Berdasarkan cakupan pembahasan tersebut, maka pada bagian ini akan 

diawali dengan pembahasan tentang tinjauan pustaka.

2.1  Tinjauan Pustaka

Sesuai dengan lingkup penelitian mengenai studi manajemen pendidikan yang 

mengkaji perilaku individu pada organisasi, maka penelitian ini tidak dapat 

dipisahkan dari studi manajemen perilaku organisasi. Perilaku organisasi menurut

Robbins (2008:10) merupakan bidang studi yang mempelajari dampak 

perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan tujuan 

mengaplikasikan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki efektivitas 

organisasi. Topik-topik mengenai perilaku individu, yang secara khas dipelajari 

dalam perilaku organisasi adalah persepsi, nilai-nilai, pengetahuan, motivasi, serta 

kepribadian. Termasuk di dalam topik mengenai kelompok adalah peran, status 

kepemimpinan, komunikasi, dan konflik. Lebih lanjut Robbin (2008:12) 

mengemukakan bahwa perilaku organisasi menekankan pada pekerjaan, kerja, 

ketidakhadiran, perputaran karyawan, produktivitas, kinerja manusia, dan 

manajemen.
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Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa studi perilaku organisasi terkait 

dengan manajemen pendidikan adalah mengenai dampak perilaku dalam 

organisasi (dalam hal ini prilaku pengawas sekolah dan guru) yang 

dikomunikasikan (komunikasi interpersonal) untuk mencapai tujuan yaitu 

efektifitas organisasi (kinerja guru).

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, manajemen tidak terlepas dari fungsinya 

yang menurut Hendri Fayol dalam Handoko (2002:21) yaitu: 1) Planning atau 

perencanaan merupakan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan 

penentuan strategi kebijaksanaan proyek program prosedur metode sistem 

anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 2) Organizing atau 

pengorganisasian ini meliputi: a) penentuan sumber daya-sumber daya dan 

kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi; b) 

Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan 

dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan; c) penugasan tanggung jawab 

tertentu; dan d) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-

individu untuk melaksanakan tugasnya. 3) Staffing atau penyusunan personalia 

adalah penarikan (recruitment) latihan dan pengembangan serta penempatan dan 

pemberian orientasi pada karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan 

dan produktif. 4) Leading atau fungsi pengarahan adalah bagaimana membuat 

atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus 

mereka lakukan. 5) Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan 

cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan 

yang telah ditetapkan.



13

Pendapat tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Daft (2003:6) yang membagi 

fungsi manajemen menjadi empat yaitu:

1) Planning merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan pendefinisian 

sasaran untuk kinerja organisasi di masa depan dan untuk memutuskan tugas-

tugas dan sumber daya-sumber daya yang digunakan untuk mencapai sasaran 

tersebut.

2) Organizing merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan penugasan 

mengelompokkan tugas-tugas ke dalam departemen-departemen dan 

mengalokasikan sumber daya ke departemen.

3) Leading fungsi manajemen yang berkenaan dengan bagaimana menggunakan 

pengaruh untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi.

4) Controlling fungsi manajemen yang berkenaan dengan pengawasan terhadap 

aktivitas karyawan menjaga organisasi agar tetap berada pada jalur yang sesuai 

dengan sasaran dan melakukan koreksi apabila diperlukan.

Dari pendapat di atas jika dikaitkan dengan penelitian ini adalah bahwa dalam 

menjalankan fungsi manajemen tidak terlepas dari peran pengawas sekolah 

sebagai fungsi controlling melalui supervisi akademik, peran komunikasi 

interpersonal dalam melaksanakan fungsi organizing, dan melaksanakan fungsi 

leading dalam mempengaruhi motivasi kerja guru agar tercapai sasaran organisasi 

yaitu meningkatkan kinerja guru. Oleh karena itu pada tinjauan pustaka ini akan 

dibahas empat bahasan yakni kinerja guru, supervisi akademik, komunikasi 

interpersonal dan motivasi kerja guru.
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2.1.1 Kinerja Guru

2.1.1.1 Pengertian Kinerja Guru

Istilah kinerja atau prestasi kerja berasal dari kata job performance yaitu prestasi 

kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Depdiknas, 2008:4). Kinerja diartikan 

juga sebagai tingkat atau derajat pelaksanaan tugas seseorang atas dasar 

kompetensi yang dimilikinya. Istilah kinerja tidak dapat dipisahkan dengan 

bekerja karena kinerja merupakan hasil dari proses bekerja. Dalam konteks 

tersebut maka kinerja adalah hasil kerja dalam mencapai suatu tujuan atau 

persyaratan pekerjaan yang telah ditetapkan. Kinerja dapat dimaknai sebagai 

ekspresi potensi seseorang berupa perilaku atau cara seseorang dalam 

melaksanakan tugas, sehingga menghasilkan suatu produk (hasil kerja) yang 

merupakan wujud dari semua tugas serta tanggung jawab pekerjaan yang 

diberikan kepadanya. Kinerja dapat ditunjukkan seseorang misalnya guru atau 

kepala sekolah atau pengawas sekolah, dapat pula ditunjukkan pada unit kerja 

atau organisasi tertentu misalnya sekolah, lembaga pendidikan, kursus-kursus, dll. 

Atas dasar itu maka kinerja diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai seseorang 

atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai wewenang dan 

tanggungjawabnya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang 

bersangkutan. 

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

kerja. (LAN dalam Depdiknas, 2008:20). Menurut August W. Smith dalam 

Depdiknas (2008:20) kinerja adalah performance is output derives from processes, 
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human otherwise, artinya kinerja adalah hasil dari suatu proses yang dilakukan 

manusia. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu 

wujud perilaku seseorang atau organisasi dengan orientasi prestasi. 

Adapun ukuran kinerja menurut T.R. Mitchell dalam Depdiknas (2008:20) dapat 

dilihat dari empat hal, yaitu: 

1. Quality of work – kualitas hasil kerja

2. Promptness – ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan

3. Initiative – prakarsa dalam menyelesaikan pekerjaan

4. Capability – kemampuan menyelesaikan pekerjaan

5. Comunication – kemampuan membina kerjasama dengan pihak lain.

Standar kinerja perlu dirumuskan untuk dijadikan acuan dalam mengadakan 

penilaian, yaitu membandingkan apa yang dicapai dengan apa yang diharapkan. 

Standar kinerja dapat dijadikan patokan dalam mengadakan pertanggungjawaban 

terhadap apa yang telah dilaksanakan. 

Menurut Ivancevich (1996) dalam Depdiknas (2008:20), patokan tersebut meliputi: 

(1) hasil, mengacu pada ukuran output utama organisasi; (2) efisiensi, mengacu 

pada penggunaan sumber daya langka oleh organisasi; (3) kepuasan, mengacu 

pada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan atau 

anggotanya; dan (4) keadaptasian, mengacu pada ukuran tanggapan organisasi 

terhadap perubahan.

Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan 

diukur berdasarkan spesifikasi/kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap 
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guru. Berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud adalah 

kegiatan guru dalam proses pembelajaran yaitu bagaimana seorang guru 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai 

hasil belajar.

2.1.1.2 Indikator Kinerja Guru

Berkenaan dengan kepentingan penilaian terhadap kinerja guru. Georgia

Departemen of Education telah mengembangkan teacher performance

assessment instrument yang kemudian dimodifikasi oleh Depdiknas menjadi Alat 

Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Alat penilaian kemampuan guru, meliputi: 

(1) rencana pembelajaran (teaching plans and materials) atau disebut dengan

RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), (2) prosedur pembelajaran (classroom 

procedure), dan (3) hubungan antar pribadi (interpersonal skill).

A. Perencanaan Program Kegiatan Pembelajaran

Tahap perencanaan dalam kegiatan pembelajaran adalah tahap yang berhubungan 

dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar. Kemampuan guru dapat dilihat 

dari cara atau proses penyusunan program kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru, yaitu mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran(RPP). Unsur/komponen yang ada dalam silabus terdiri dari: 

a. Identitas Silabus

b. Stándar Kompetensi (SK)

c. Kompetensi Dasar (KD)

d. Materi Pembelajaran
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e. Kegiatan Pembelajaran

f. Indikator

g. Alokasi waktu

h. Sumber pembelajaran

(Permendiknas Nomor 41 Tahun  2007)

Program pembelajaran jangka waktu singkat sering dikenal dengan istilah RPP, 

yang merupakan penjabaran lebih rinci dan spesifik dari silabus, ditandai oleh 

adanya komponen-komponen :

a. Identitas RPP

b. Standar Kompetensi (SK)

c. Kompetensi dasar (KD)

d. Indikator

e. Tujuan pembelajaran

f. Materi pembelajaran

g. Metode pembelajaran

h. Langkah-langkah kegiatan

i. Sumber pembelajaran

j. Penilaian

(Permendiknas Nomor 41 Tahun  2007)

B.  Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan pendidikan yang 

ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan media dan sumber 

belajar, dan penggunaan metode serta strategi pembelajaran. Semua tugas tersebut 
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merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang secara optimal dalam 

pelaksanaanya menuntut kemampuan guru. (Depdiknas, 2008: 23)

1.   Pengelolaan Kelas

Pengelolaan kelas adalah salah satu tugas guru yang tidak pernah ditinggalkan. 

Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang 

kondusif bagi anak didik sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan 

efisien. Pengelolaan kelas menurut Sagala (2000:84) adalah suatu kegiatan yang 

erat hubungannya dengan pengajaran dan salah satu prasyarat untuk terciptanya 

proses belajar mengajar yang efektif. Pengertian Keterampilan mengelola kelas 

adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang

optimal dan mengembalikannya ke kondisi yang optimal jika terjadi gangguan, 

baik dengan cara mendisiplinkan ataupun melakukan kegiatan remidial (Hasibuan 

dan Moedjiono, 1995:82). Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan 

bahwa keterampilan guru dalam mengelola kelas adalah kemampuan yang

dimiliki guru dalam rangka mengatur dan menjaga kondisi kelas agar tetap 

kondusif agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif sehingga tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara optimal.

Kemampuan menciptakan suasana kondusif di kelas guna mewujudkan proses 

pembelajaran yang menyenangkan adalah tuntutan bagi seorang guru dalam 

pengelolaan kelas. Kemampuan guru dalam memupuk kerjasama dan disiplin 

siswa dapat diketahui melalui pelaksanaan piket kebersihan, ketepatan waktu 

masuk dan keluar kelas, melakukan absensi setiap akan memulai proses 

pembelajaran, dan melakukan pengaturan tempat duduk siswa.
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Kemampuan lainnya dalam pengelolaan kelas adalah pengaturan ruang/ setting 

tempat duduk siswa yang dilakukan pergantian, tujuannya memberikan 

kesempatan belajar secara merata kepada siswa.

2.  Penggunaan Media dan Sumber Belajar

Kemampuan lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran yang perlu dikuasi guru di 

samping pengelolaan kelas adalah menggunakan media dan sumber belajar.

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan 

(materi pembelajaran), merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan 

siswa, sehingga dapat mendorong proses pembelajaran. (Ibrahim dan Nana S., 

2003: 78)

Sedangkan yang dimaksud dengan sumber belajar adalah buku pedoman. 

Kemampuan menguasai sumber belajar di samping mengerti dan memahami buku 

teks, seorang guru juga harus berusaha mencari dan membaca buku-buku/sumber-

sumber lain yang relevan guna meningkatkan kemampuan terutama untuk 

keperluan perluasan dan pendalaman materi, dan pengayaan dalam proses 

pembelajaran.

Kemampuan menggunakan media dan sumber belajar tidak hanya menggunakan 

media yang sudah tersedia seperti media cetak, media audio, dan media audio 

visual. Tetapi kemampuan guru di sini lebih ditekankan pada penggunaan objek 

nyata yang ada di sekitar sekolahnya. 

Dalam kenyataan di lapangan guru dapat memanfaatkan media yang sudah ada 

(by utilization) seperti globe, peta, gambar dan sebagainya, atau guru dapat 
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mendesain media untuk kepentingan pembelajaran (by design) seperti membuat 

media foto, film, pembelajaran berbasis komputer, dan sebagainya.

3. Penggunaan Metode Pembelajaran

Kemampuan berikutnya adalah penggunaan metode pembelajaran. Guru 

diharapkan mampu memilih dan menggunakan metode pembelajaran sesuai 

dengan materi yang akan disampaikan. Menurut Ibrahim dan Nana S. 

Sukmadinata (2003: 74) ”Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan

kelemahan dilihat dari berbagai sudut, namun yang penting bagi guru metode 

manapun yang digunakan harus jelas tujuan yang akan dicapai”.

Karena siswa memiliki interes yang sangat heterogen idealnya seorang guru harus 

menggunakan multi metode, yaitu memvariasikan penggunaan metode 

pembelajaran di dalam kelas seperti metode ceramah dipadukan dengan tanya 

jawab dan penugasan atau metode diskusi dengan pemberian tugas dan 

seterusnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjembatani kebutuhan siswa, dan 

menghindari terjadinya kejenuhan yang dialami siswa.

C. Evaluasi/Penilaian Pembelajaran

Sudijono (2003:1) menyebutkan: “Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu 

proses untuk menentukan nilai dari sesuatu”. Selanjutnya Sudijono (2003:2) juga 

menyebutkan: “Evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai 

pendidikan, sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya”. Dengan demikian 

evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan 

atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.
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Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan untuk mengetahui 

tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang 

telah dilakukan. Pada tahap ini seorang guru dituntut memiliki kemampuan dalam 

menentukan pendekatan dan cara-cara evaluasi, penyusunan alat-alat evaluasi, 

pengolahan, dan penggunaan hasil evaluasi.

2.1.1.3 Kinerja Guru dalam Pembelajaran

Kinerja guru mempunyai spesifikasi/kriteria tertentu. Kinerja guru dapat dilihat 

dan diukur berdasarkan spesifikasi/kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh 

setiap guru.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 

Dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dari 4 

kompetensi utama, yaitu: (1) kompetensi pedagogik, (2) kepribadian, (3) sosial, 

dan (4) profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru, 

namun yang berhubungan dengan kinerja guru dalam pembelajaran pada 

penelitian ini lebih ditekankan pada penguasaan kompetensi pedagogik dan 

kompetensi profesional.

A. Kompetensi Pedagogik

1. Pengertian Pedagogik

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir a 

dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap 
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peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, 

dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. 

Berdasarkan pengertian seperti tersebut di atas maka yang dimaksud dengan 

pedagogik adalah ilmu tentang pendidikan anak yang ruang lingkupnya terbatas 

pada interaksi edukatif antara pendidik dengan siswa. Sedangkan kompetensi 

pedagogik adalah sejumlah kemampuan guru yang berkaitan dengan ilmu dan seni 

mengajar siswa

2. Aspek-aspek Kompetensi Pedagogik

Menurut Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru,

pada Pasal 3 ayat 4 bahwasanya kompetensi pedagogik guru merupakan 

kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-

kurangnya meliputi: a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;         

b). pemahaman terhadap peserta didik; c). pengembangan kurikulum atau silabus;

d). perancangan pembelajaran; e). pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis; f). pemanfaatan teknologi pembelajaran; g). evaluasi hasil belajar; dan

h). pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.

3. Indikator Kompetensi Pedagogik

Seorang guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian 

dalam bidang keguruan atau dengan kata lain ia telah terdidik dan terlatih dengan 

baik. Terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal saja akan 
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tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik didalam kegiatan belajar 

mengajar serta menguasai landasan-landasan kependidikan seperti yang tercantum 

dalam kompetensi guru. Berkaitan dengan kegiatan Penilaian Kinerja

Guru Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menetapkan indikator yang 

berkenaan penguasaan kompetensi pedagogik, yaitu sebagai berikut:

a. Aspek menguasai karakteristik peserta didik, dengan indikatornya sebagai 

berikut:

1) Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di 

kelasnya,

2) Guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan 

yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran,

3) Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang 

sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan 

belajar yang berbeda,

4) Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik 

untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik 

lainnya,

5) Guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan 

peserta didik,

6) Guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar 

dapat mengikuti aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut 

tidak termarjinalkan (tersisihkan, diolok-olok, minder, dsb).

(Depdiknas, 2010: 38)
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2. Aspek Menguasasi teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik, dengan indikator sebagai berikut:

1) Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi 

pembelajaran sesuai usia dan kemampuan belajarnya melalui pengaturan 

proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi,

2) Guru selalu memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi 

pembelajaran tertentu dan menyesuaikan aktivitas pembelajaran 

berikutnya berdasarkan tingkat pemahaman tersebut,

3) Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan/aktivitas yang 

dilakukannya, baik yang sesuai maupun yang berbeda dengan rencana, 

terkait keberhasilan pembelajaran,

4) Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar 

peserta didik,

5) Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama 

lain, dengan memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses belajar 

peserta didik,

6) Guru memperhatikan respon peserta didik yang belum/kurang memahami 

materi pembelajaran yang diajarkan dan menggunakannya untuk 

memperbaiki rancangan pembelajaran berikutnya.

(Depdiknas, 2010: 41)

3.  Aspek Pengembangan kurikulum, dengan indikator-indikatornya sebagai 

berikut: 

1) Guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum,
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2) Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk 

membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai 

kompetensi dasar yang ditetapkan,

3) Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan 

pembelajaran,

4) Guru memilih materi pembelajaran yang: (1) sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, (2) tepat dan mutakhir, (3) sesuai dengan usia dan tingkat 

kemampuan belajar peserta didik, (4) dapat dilaksanakan di kelas dan (5) 

sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik.

(Depdiknas, 2010:43)

4. Aspek  Kegiatan pembelajaran yang mendidik, dengan indikator-indikator 

sebagai berikut:

1) Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang 

telah disusun secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut 

mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuannya,

2) Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk 

membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji sehingga 

membuat peserta didik merasa tertekan,

3) Guru mengkomunikasikan informasi baru (misalnya materi tambahan) 

sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik,

4) Guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan 

proses pembelajaran, bukan semata‐mata kesalahan yang harus dikoreksi. 

Misalnya: dengan mengetahui terlebih dahulu peserta didik lain yang 
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setuju/tidak setuju dengan jawaban tersebut, sebelum memberikan 

penjelasan tentang jawaban yamg benar,

5) Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan 

mengkaitkannya dengan konteks kehidupan sehari‐hari peserta didik,

6) Guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu 

yang cukup untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan 

tingkat kemampuan belajar dan mempertahankan perhatian peserta didik,

7) Guru mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi atau sibuk 

dengan kegiatannya sendiri agar semua waktu peserta dapat termanfaatkan 

secara produktif,

8) Guru mampu audio‐visual (termasuk tik) untuk meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Menyesuaikan 

aktivitas pembelajaran yang dirancang dengan kondisi kelas,

9) Guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk 

bertanya, mempraktekkan dan berinteraksi dengan peserta didik lain,

10) Guru mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis untuk 

membantu proses belajar peserta didik. Sebagaicontoh: guru menambah 

informasi baru setelah mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap 

materi sebelumnya, dan

11) Guru menggunakan alat bantu mengajar, dan/atau audio‐visual (termasuk 

TIK) untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mencapai 

tujuan pembelajaran.

(Depdiknas, 2010:45)
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5. Aspek pengembangan potensi peserta didik, dengan indikator-indikator sebagai 

berikut: 

1) Guru menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian 

terhadap setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-

masing.

2) Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang 

mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecakapan dan pola 

belajar masing-masing.

3) Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk 

memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berfikir kritis peserta 

didik.

4) Guru secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran 

dengan memberikan perhatian kepada setiap individu.

5) Guru dapat mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi, 

dan kesulitan belajar masing-masing peserta didik.

6) Guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik sesuai dengan 

cara belajarnya masing-masing.

7) Guru memusatkan perhatian pada interaksi dengan peserta didik dan 

mendorongnya untuk memahami dan menggunakan informasi yang 

disampaikan.

(Depdiknas, 2010:47)
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6. Aspek komunikasi dengan peserta didik, dengan indikator-indikator sebagai 

berikut:

1) Guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan 

menjaga partisipasi peserta didik, termasuk memberikan pertanyaan 

terbuka yang menuntut peserta didik untuk menjawab dengan ide dan 

pengetahuan mereka.

2) Guru memberikan perhatian dan mendengarkan semua pertanyaan dan 

tanggapan peserta didik, tanpamenginterupsi, kecuali jika diperlukan untuk 

membantu atau mengklarifikasi pertanyaan/tanggapan tersebut.

3) Guru menanggapi pertanyaan peserta didik secara tepat, benar, dan 

mutakhir, sesuai tujuan pembelajaran dan isi kurikulum, tanpa 

mempermalukannya.

4) Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerja 

sama yang baik antarpeserta didik.

5) Guru mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap semua jawaban 

peserta didik baik yang benar maupun yang dianggap salah untuk 

mengukur tingkat pemahaman peserta didik.

6) Guru memberikan perhatian terhadap pertanyaan peserta didik dan

meresponnya secara lengkap danrelevan untuk menghilangkan 

kebingungan pada peserta didik.

(Depdiknas, 2010:49)
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7. Aspek  Penilaian dan Evaluasi, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1) Guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP.

2) Guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis penilaian, 

selain penilaian formal yang dilaksanakan sekolah, dan mengumumkan 

hasil serta implikasinya kepada peserta didik, tentang tingkat pemahaman 

terhadap materi pembelajaran yang telah dan akan dipelajari.

3) Guru menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan 

kelemahan masing-masing peserta didik untuk keperluan remedial dan 

pengayaan.

4) Guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya 

untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya, dan dapat 

membuktikannya melalui catatan, jurnal pembelajaran, rancangan 

pembelajaran, materi tambahan, dan sebagainya.

5) Guru memanfatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan rancangan 

pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya

(Depdiknas, 2010:51)

B. Kompetensi Profesional

1. Pengertian Kompetensi Profesional

Menurut pendapat Hamzah B. Uno (2007: 15), guru merupakan suatu profesi yang 

berarti profesi tersebut memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat 

dilakukan oleh sembarang orang diluar pendidikan. Profesi guru tersebut tidak 
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lain adalah sebagai pendidik ataupun pengajar. Kompetensi guru berkaitan dengan 

profesionalisme, yaitu guru yang profesional adalah guru yang kompeten atau 

berkemampuan sehingga kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai 

kemampuan atau kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. 

Pengertian tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas mendidik, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

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

dan pendidikan menengah.

Menurut Hamzah B. Uno (2007: 18-19), kompetensi profesional guru adalah 

seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh guru agar ia dapat 

melaksanakan tugas mengajar. Adapun kompetensi profesional mengajar yang 

harus dimiliki oleh seorang yaitu meliputi kemampuan dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi sistem pembelajaran, serta kemampuan dalam 

mengembangkan sistem pembelajaran.

Menurut pendapat Soediarto dalam Hamzah B. Uno (2007: 64), guru yang 

memiliki kompetensi profesional perlu menguasai beberapa kemampuan yaitu 

disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran, bahan ajar yang 

diajarkan, pengetahuan tentang karakteristik siswa, pengetahuan tentang filsafat 

dan tujuan pendidikan, pengetahuan serta penguasaan metode dan model 

mengajar, penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi pembelajaran, dan 

pengetahuan terhadap penilaian, serta mampu merencanakan, memimpin guna 

kelancaran proses pendidikan.
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Menurut Uzer Usman (2006: 19), kompetensi profesional secara spesifik dapat 

dilihat dari indikator- indikator sebagai berikut.

a. Menguasai landasan pendidikan, yaitu mengenal tujuan pendidikan, mengenal 

fungsi sekolah dan masyarakat, serta mengenal prinsip-prinsip psikologi 

pendidikan.

b. Menguasai bahan pengajaran, yaitu menguasai bahan pengajaran kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah, menguasai bahan penghayatan.

c. Menyusun program pengajaran, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, 

memilih dan mengembangkan bahan pengajaran, memilih dan mengembang-

kan strategi belajar mengajar, memilih media pembelajaran yang sesuai, 

memilih dan memanfaatkan sumber belajar, melaksanakan program pengaja-

ran, menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat, mengatur ruangan belajar, 

mengelola interaksi belajar mengajar.

d. Menilai hasil dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

profesional guru merupakan kemampuan yang harus dimiliki sebagai dasar dalam 

melaksanakan tugas profesional yang bersumber dari pendidikan dan pengalaman 

yang diperoleh. Kompetensi profesional tersebut berupa kemampuan dalam 

memahami landasan kependidikan, kemampuan merencanakan proses 

pembelajaran, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan 

mengevaluasi proses pembelajaran.
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2. Komponen Kompetensi Profesional Guru

a. Kemampuan Memahami Landasan Kependidikan

Guru adalah tenaga profesional, sehingga tidaklah cukup apabila guru hanya 

menguasai apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya, tetapi juga 

harus memahami berbagai landasan dalam dunia pendidikan. Landasan tersebut 

sangatlah penting mengingat tugas guru adalah memberi bekal pengetahuan, 

ketrampilan, dan keahlian kepada para peserta didiknya. 

Landasan kependidikan yang harus dikuasai guru menurut Uzer Usman (2006: 

19), yaitu mengenal tujuan pendidikan, mengenal fungsi sekolah dan masyarakat, 

serta mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan. Sedangkan menurut E. 

Mulyasa (2007: 135-136), landasan kependidikan yang harus dikuasai guru yaitu 

landasan filosofis, psikologis, dan sosiologis.

b. Kemampuan Merencanakan Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran perlu direncanakan agar dalam pelaksanaannya dapat 

berlangsung dengan baik dan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Perencanaan 

proses pembelajaran bertujuan untuk memperkirakan mengenai tindakan apa yang 

yang akan dilakukan pada waktu melaksanakan proses pembelajaran. Guru yang 

baik akan berusaha sebisa mungkin agar pengajarannya berhasil. Salah satu faktor 

yang dapat membawa keberhasilan itu adalah adanya perencanaan pengajaran 

yang dibuat guru sebelumnya.

Menurut E. Mulyasa (2007: 148), dalam rangka pengembangan kurikulum yang 

mencakup pada tingkat satuan pendidikan maka rencana pembelajaran dan silabus 
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merupakan tuntutan bagi setiap guru untuk menyusunnya, selain itu guru juga 

perlu menyusun program tahunan, program mingguan dan harian, program 

pengayaan remedial, serta program bimbingan dan konseling. Lebih lanjut 

menurut E. Mulyasa (2007: 249-254), yang dimaksud program tahunan yaitu 

program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh 

guru mata pelajaran yang bersangkutan.

c. Kemampuan Melaksanakan Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran merupakan tahap pelaksanaan yang telah direncanakan oleh 

guru. Dalam kegiatan ini kemampuan yang dituntut adalah keaktifan guru dalam 

menciptakan dan menumbuhkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan rencana 

yang telah disusun. Dalam pelaksanan proses pembelajaran guru juga harus 

menganalisa apakah siswa sudah memahami materi pembelajaran yang diberikan, 

dan apakah metode dalam pembelajaran perlu diubah atau tidak, sehingga apa 

yang menjadi tujuan proses pembelajaran dapat tercapai.

Menurut E. Mulyasa (2007: 255-258), pembelajaran pada hakekatnya adalah 

proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi 

pembentukan ke arah yang lebih baik. Pembentukan kompetensi merupakan inti 

dari pelaksanaan proses pembelajaran yaitu bagaimana kompetensi dibentuk, dan 

bagaimana tujuan-tujuan pembelajaran direalisasikan.

d. Kemampuan Mengevaluasi Proses Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran merupakan tahap akhir dari proses pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru. Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 
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tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, evaluasi pendidikan adalah 

kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap 

berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Oemar Hamalik (2005: 145), evaluasi dimaksudkan untuk mengamati 

hasil belajar siswa dan berupaya menentukan bagaimana menciptakan kesempatan 

belajar itu sendiri, selain itu untuk mengamati peranan guru, strategi pengajaran 

khusus, teori kurikulum, dan prinsip-prinsip belajar untuk diterapkan dalam 

pengajaran. Tujuan penilaian tidak lain adalah untuk mendapatkan informasi yang 

akurat tentang sejauh mana tingkat pencapaian siswa dalam memahami materi 

pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Aspek dan Indikator Kompetensi Profesional Guru

Berkaitan dengan penilaian kinerja guru Depdiknas (2010:58-59) telah 

menentukan aspek dan indikator-indikator yang harus dikuasai oleh guru sebagai 

bagian dari kompetensi profesionalnya, yaitu: 

a. Aspek penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu, dengan indikator sebagai berikut:

1) Guru melakukan pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

untuk mata pelajaran yang diampunya, untuk mengidentifikasi materi 

pembelajaran yang dianggap sulit, melakukan perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran, dan memperkirakan alokasi waktu yang 

diperlukan.
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2) Guru menyertakan informasi yang tepat dan mutakhir di dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. 

3) Guru menyusun materi, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang 

berisi informasi yang tepat, mutakhir, dan yang membantu peserta didik 

untuk memahami konsep materi pembelajaran.

b. Aspek mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif, indikator yang 

dijadikan acuan adalah:

1) Guru melakukan evaluasi diri secara spesifik, lengkap, dan  didukung 

dengan contoh pengalaman diri sendiri.

2) Guru memiliki jurnal pembelajaran, catatan masukan dari teman sejawat 

atau hasil penilaian proses pembelajaran sebagai bukti yang 

menggambarkan kinerjanya.

3) Guru memanfaatkan bukti gambaran kinerjanya untuk mengembangkan  

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya dalam program 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). 

4) Guru dapat mengaplikasikan pengalaman PKB dalam perencanaan, 

pelaksanaan, penilaian pembelajaran dan tindak lanjutnya.

5) Guru melakukan penelitian, mengembangkan karya inovasi, mengikuti 

kegiatan ilmiah (misalnya seminar, konferensi), dan aktif dalam 

melaksanakan PKB.

6) Guru dapat memanfaatkan TIK dalam berkomunikasi dan pelaksanaan 

PKB.
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2.1.2 Supervisi Akademik

2.1.2.1 Pengertian Supervisi

Secara etimologis, supervisi menurut S. Wajowasito dan W.J.S Poerwadarminta 

yang dikutip oleh Ametembun (1993:1) : “Supervisi dialih bahasakan dari 

perkataan inggris “Supervision” artinya pengawasan.

Pengertian supervisi secara etimologis masih menurut Ametembun (1993:2), 

menyebutkan bahwa dilihat dari bentuk perkataannya, supervisi terdiri dari dua 

buah kata super + vision : Super = atas, lebih, Vision = lihat, tilik, awasi. Makna 

yang terkandung dari pengertian tersebut, bahwa seorang supervisor mempunyai 

kedudukan atau posisi lebih dari orang yang disupervisi, tugasnya adalah melihat, 

menilik atau mengawasi orang-orang yang disupervisi.

Pengertian supervisi menurut Kimbal Wiles (1967) dalam Suharsimi Arikunto 

(2004:11) adalah “supervision is assistance in the development of a better 

teaching-learning situation”. Supervisi adalah bantuan dalam pengembangan 

situasi belajar mengajar agar memperoleh kondisi yang lebih baik. Bantuan 

tersebut merupakan kegiatan pelayanan yang disediakan untuk memfasilitasi dan 

membantu guru dalam menjalankan tugas mereka dengan baik.

Supervisi yang lakukan oleh pengawas satuan pendidikan, tentu memiliki misi 

yang berbeda dengan supervisi oleh kepala sekolah. Dalam hal ini supervisi lebih 

ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada kepala sekolah dalam melakukan 

pengelolaan kelembagaan secara efektif dan efisien serta mengembangkan mutu 

kelembagaan pendidikan.
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Dalam konteks pengawasan mutu pendidikan, maka supervisi oleh pengawas 

satuan pendidikan antara lain kegiatannya berupa pengamatan secara intensif 

terhadap proses pembelajaran pada lembaga pendidikan, kemudian ditindak 

lanjuti dengan pemberian feed back. (Razik dalam Depdiknas, 2008:5). Hal ini 

sejalan pula dengan pandangan L. Drake dalam Depdiknas (2008:5) yang 

menyebutkan bahwa supervisi adalah suatu istilah yang sophisticated, sebab hal 

ini memiliki arti yang luas, yakni identik dengan proses manajemen, administrasi, 

evaluasi dan akuntabilitas atau berbagai aktivitas serta kreatifitas yang 

berhubungan dengan pengelolaan kelembagaan pada lingkungan kelembagaan 

setingkat sekolah.

Rifa’i (1992:20) merumuskan istilah supervisi merupakan pengawasan 

profesional, sebab hal ini di samping bersifat lebih spesifik juga melakukan 

pengamatan terhadap kegiatan akademik yang mendasarkan pada kemampuan 

ilmiah, dan pendekatannya pun bukan lagi pengawasan manajemen biasa, tetapi 

lebih bersifat menuntut kemampuan profesional yang demokratis dan humanistik 

oleh para pengawas pendidikan.

Supervisi pada dasarnya diarahkan pada dua aspek, yakni: supervisi akademis, 

dan  supervisi manajerial. Supervisi akademis menitikberatkan pada pengamatan 

supervisor terhadap kegiatan akademis, berupa pembelajaran baik di dalam 

maupun di luar kelas. Supervisi manajerial menitik beratkan pada pengamatan 

pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai 

pendukung (supporting) terlaksananya pembelajaran. 
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Gregorio (1966) dalam Depdiknas (2008:6)  mengemukakan bahwa ada lima 

fungsi utama supervisi, yaitu: sebagai inspeksi, penelitian, pelatihan, bimbingan 

dan penilaian. Fungsi inspeksi antara lain berperan dalam mempelajari keadaan 

dan kondisi sekolah, dan pada lembaga terkait, maka tugas seorang supevisor 

antara lain berperan dalam melakukan penelitian mengenai keadaan sekolah 

secara keseluruhan baik pada guru, siswa, kurikulum tujuan belajar maupun 

metode mengajar, dan sasaran inspeksi adalah menemukan permasalahan dengan 

cara melakukan observasi, interview, angket, pertemuan-pertemuan dan daftar 

isian.

Fungsi penelitian adalah mencari jalan keluar dari permasalahan yang 

berhubungan sedang dihadapi, dan penelitian ini dilakukan sesuai dengan 

prosedur ilmiah, yakni merumuskan masalah yang akan diteliti, mengumpulkan 

data, mengolah data, dan melakukan analisa guna menarik suatu kesimpulan atas 

apa yang berkembang dalam menyusun strategi keluar dari permasalahan diatas.

Fungsi pelatihan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan keterampilan 

guru/kepala sekolah dalam suatu bidang. Dalam pelatihan diperkenalkan kepada 

guru cara-cara baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan suatu proses 

pembelajaran, dan jenis pelatihan yang dapat dipergunakan antara lan melalui 

demonstrasi mengajar, workshop, seminar, observasi, individual dan group 

conference, serta kunjungan supervisi.

Fungsi bimbingan sendiri diartikan sebagai usaha untuk mendorong guru baik 

secara perorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai 

perbaikan dalam menjalankan tugasnya. Kegiatan bimbingan dilakukan dengan 
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cara membangkitkan kemauan, memberi semangat, mengarahkan dan merangsang 

untuk melakukan percobaan, serta membantu menerapkan sebuah prosedur 

mengajar yang baru.

Fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, 

seberapa besar telah dicapai dan penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara 

seperti test, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat 

perkembangan hasil penilaian sekolah serta prosedur lain yang berorientasi pada 

peningkatan mutu pendidikan.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa supervisi 

merupakan aktivitas pembinaan yang dilakukan oleh supervisor dalam rangka 

meningkatkan performansi atau kemampuan guru dalam menjalankan tugas 

mengajarnya sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran 

agar lebih efektif. Pelaksanaan supervisi tidak hanya menilai penampilan guru 

dalam mengelola proses pembelajaran melainkan esensinya yaitu bagaimana 

membina guru untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya yang berdampak 

pada peningkatan kualitas proses pembelajaran.

2.1.2.2 Supervisi Akademik

Sesuai dengan dimensi kompetensi yang terdapat dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional  Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas 

Sekolah/Madrasah. Dalam Peraturan tersebut, Pengawas satuan pendidikan 

dituntut memiliki kompetensi supervisi manajerial dan supervisi akademik, di 

samping kompetensi kepribadian, sosial, dan penelitian dan pengembangan. 
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Esensi dari akademik berkenaan dengan tugas pengawas untuk untuk membina 

guru dalam meningkatkan mutu pembelajarannya, sehingga pada akhirnya dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa.   

Peraturan Menteri ini juga mengisyaratkan bahwa dalam profesi pengawas di 

Indonesia secara umum tidak dibedakan antara supervisor umum dengan 

supervisor spesialis, kecuali untuk mata pelajaran dan/atau jenis pendidikan 

tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Pidarta M. (1999: 84-85) bahwa 

supervisor dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu supervisor umum dan 

supervisor spesialis. Supervisor umum tugasnya berkaitan dengan pemantauan 

pelaksanaan kurikulum serta upaya perbaikannya, dan memotivasi guru untuk 

bekerja dengan penuh gairah, dan menangani masalah-masalah pendidikan secara 

umum. Sedangkan supervisor spesialis lebih berkonsentrasi pada perbaikan proses 

belajar mengajar, terutama berkaitan dengan spesialisasi mereka. Mereka disebut 

pula dengan supervisor bidang studi, dan dipandang sebagai ahli dalam bidang 

tertentu sehingga mampu mengembangkan materi, pembelajaran, media dan 

bahan-bahan lain yang dibutuhkan. 

Glickman (1981) dalam Depdiknas (2008:9), mendefinisikan supervisi akademik 

adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya 

mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran. Supervisi 

akademik merupakan upaya membantu guru-guru mengembangkan 

kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, berarti, esensi 

supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai unjuk kerja guru dalam 
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mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan 

kemampuan profesionalismenya.

Meskipun demikian, supervisi akademik tidak bisa terlepas dari penilaian unjuk 

kerja guru dalam mengelola pembelajaran. Apabila di atas dikatakan, bahwa 

supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru 

mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran, maka menilai 

unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran merupakan salah satu 

kegiatan yang tidak bisa dihindarkan prosesnya (Sergiovanni, 1987 dalam 

Depdiknas, 2008:10). Penilaian unjuk kerja guru dalam mengelola proses 

pembelajaran sebagai suatu proses pemberian estimasi kualitas unjuk kerja guru 

dalam mengelola proses pembelajaran, merupakan bagian integral dari 

serangkaian kegiatan supervisi akademik. Apabila dikatakan bahwa supervisi 

akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan 

kemampuannya, maka dalam pelaksanaannya terlebih dahulu perlu diadakan 

penilaian kemampuan guru, sehingga bisa ditetapkan aspek yang perlu 

dikembangkan dan cara mengembangkannya. 

Alfonso, Firth, dan Neville dalam Depdiknas berpendapat ada tiga konsep pokok 

(kunci) dalam pengertian supervisi akademik, yakni:

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 
diaplikasikan dalam semua kegiatan pengembangan perilaku guru. 

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 
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karena supervisi akademik merupakan tanggung jawab bersama antara 
supervisor dan guru, maka alangkah baik jika programnya didesain bersama 
oleh supervisor dan guru.

3. Tujuan akhir supervisi akademik adalah agar guru semakin mampu 
memfasilitasi belajar bagi murid-muridnya. 
(Depdiknas, 2008:10)

Menurut Glickman (1981) dalam Depdiknas (2008:11) tujuan supervisi akademik 

adalah membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan 

pembelajaran yang dicanangkan bagi murid-muridnya. Melalui supervisi 

akademik diharapkan kualitas akademik yang dilakukan oleh guru semakin 

meningkat (Neagley, 1980 dalam Depdiknas, 2008:11). Pengembangan 

kemampuan dalam konteks ini janganlah ditafsirkan secara sempit, semata-mata 

ditekankan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar guru, 

melainkan juga pada peningkatan komitmen (commitmen) atau kemauan 

(willingness) atau motivasi (motivation) guru, sebab dengan meningkatkan 

kemampuan dan motivasi kerja guru, kualitas pembelajaran akan meningkat. 

Sedangkang menurut Sergiovanni (1987) dalam Depdiknas (2008:11) ada tiga 

tujuan supervisi akademik sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Tiga Tujuan Supervisi
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1. Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud membantu guru 
mengembangkan kemampuannya profesionalnnya dalam memahami 
akademik, kehidupan kelas, mengembangkan keterampilan mengajarnya dan 
menggunakan kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu. 

2. Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud untuk memonitor 
kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kegiatan memonitor ini bisa dilakukan 
melalui kunjungan kepala sekolah ke kelas-kelas di saat guru sedang 
mengajar, percakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya, maupun 
dengan sebagian murid-muridnya.

3. Supervisi akademik diselenggarakan untuk mendorong guru menerapkan 
kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya, mendorong 
guru mengembangkan kemampuannya sendiri, serta mendorong guru agar ia 
memiliki perhatian yang sungguh-sungguh (commitment) terhadap tugas dan 
tanggung jawabnya. 

Menurut Alfonso, Firth, dan Neville dalam Depdiknas (2008:11) Supervisi 

akademik yang baik adalah supervisi akademik yang mampu berfungsi mencapai 

multitujuan tersebut di atas. Tidak ada keberhasilan bagi supervisi akademik jika 

hanya memerhatikan salah satu tujuan tertentu dengan mengesampingkan tujuan 

lainnya. Hanya dengan merefleksi ketiga tujuan inilah supervisi akademik akan 

berfungsi mengubah perilaku mengajar guru. Pada gilirannya nanti perubahan 

perilaku guru ke arah yang lebih berkualitas akan menimbulkan perilaku belajar 

murid yang lebih baik. Alfonso, Firth, dan Neville dalam Depdiknas (2008:12) 

menggambarkan sistem pengaruh perilaku supervisi akademik sebagaimana

gambar 2.

Gambar 2. Sistem Fungsi Supervisi Akademik
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Gambar 2 tersebut di atas memperjelas kita dalam memahami sistem pengaruh 

perilaku supervisi akademik. Perilaku supervisi akademik secara langsung 

berhubungan dan berpengaruh terhadap perilaku guru. Ini berarti, melalui 

supervisi akademik, supervisor mempengaruhi perilaku mengajar guru sehingga 

perilakunya semakin baik dalam mengelola proses belajar mengajar. Selanjutnya 

perilaku mengajar guru yang baik itu akan mempengaruhi perilaku belajar murid. 

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa tujuan akhir supervisi akademik 

adalah terbinanya perilaku belajar murid yang lebih baik.

2.1.2.3 Prinsip-Prinsip Supervisi Akademik

Beberapa istilah, seperti demokrasi (democratic), kerja kelompok (team effort), 

dan proses kelompok (group process) telah banyak dibahas dan dihubungkan 

dengan konsep supervisi akademik (Depdiknas, 2008:13). Pembahasannya 

semata-mata untuk menunjukkan bahwa perilaku supervisi akademik itu harus 

menjauhkan diri dari sifat otoriter, di mana supervisor sebagai atasan dan guru 

sebagai bawahan. Begitu pula dalam latar sistem persekolahan, keseluruhan 

anggota (guru) harus aktif berpartisipasi, bahkan sebaiknya sebagai prakarsa, 

dalam proses supervisi akademik, sedangkan supervisor merupakan bagian 

darinya.

Hal tersebut merupakan prinsip-prinsip supervisi akademik modern yang harus 

direalisasikan pada setiap proses supervisi akademik di sekolah-sekolah. Selain 

tersebut di atas, berikut ini ada beberapa prinsip lain yang harus diperhatikan dan 
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direalisasikan oleh supervisor dalam melaksanakan supervisi akademik, yaitu 

sebagai berikut.

1. Supervisi akademik harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang 
harmonis. Hubungan kemanusiaan yang harus diciptakan harus bersifat 
terbuka, kesetiakawanan, dan informal. Hubungan demikian ini bukan saja 
antara supervisor dengan guru, melainkan juga antara supervisor dengan pihak 
lain yang terkait dengan program supervisi akademik. 

2. Supervisi akademik harus dilakukan secara berkesinambungan. Supervisi 
akademik bukan tugas bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu 
jika ada kesempatan. Perlu dipahami bahwa supervisi akademik merupakan 
salah satu essential function dalam keseluruhan program sekolah. Apabila 
guru telah berhasil mengembangkan dirinya tidaklah berarti selesailah tugas 
supervisor, melainkan harus tetap dibina secara berkesinambungan. Hal ini 
logis, mengingat problema proses pembelajaran selalu muncul dan 
berkembang.

3. Supervisi akademik harus demokratis. Supervisor tidak boleh mendominasi 
pelaksanaan supervisi akademiknya. Titik tekan supervisi akademik yang 
demokratis adalah aktif dan kooperatif. Supervisor harus melibatkan secara 
aktif guru yang dibinanya. Tanggung jawab perbaikan program akademik 
bukan hanya pada supervisor melainkan juga pada guru. Oleh sebab itu, 
program supervisi akademik sebaiknya direncanakan, dikembangkan dan 
dilaksanakan bersama secara kooperatif dengan guru, kepala sekolah, dan 
pihak lain yang terkait di bawah koordinasi supervisor.

4. Program supervisi akademik harus integral dengan program pendidikan. Di 
dalam setiap organisasi pendidikan terdapat bermacam-macam sistem perilaku 
dengan tujuan sama, yaitu tujuan pendidikan. Sistem perilaku tersebut antara 
lain berupa sistem perilaku administratif, sistem perilaku akademik, sistem 
perilaku kesiswaan, sistem perilaku pengembangan konseling, sistem perilaku 
supervisi akademik.

5. Supervisi akademik harus komprehensif. Program supervisi akademik harus 
mencakup keseluruhan aspek pengembangan akademik, walaupun mungkin 
saja ada penekanan pada aspek-aspek tertentu berdasarkan hasil analisis 
kebutuhan pengembangan akademik sebelumnya. Prinsip ini tiada lain 
hanyalah untuk memenuhi tuntutan multi tujuan supervisi akademik, berupa 
pengawasan kualitas, pengembangan profesional, dan memotivasi guru, 
sebagaimana telah dijelaskan di muka.

6. Supervisi akademik harus konstruktif. Supervisi akademik bukanlah sekali-
kali untuk mencari kesalahan-kesalahan guru. Memang dalam proses 
pelaksanaan supervisi akademik itu terdapat kegiatan penilaian unjuk kerjan 
guru, tetapi tujuannya bukan untuk mencari kesalahan-kesalahannya. 
Supervisi akademik akan mengembangkan pertumbuhan dan kreativitas guru 
dalam memahami dan memecahkan problem-problem akademik yang 
dihadapi.
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7. Supervisi akademik harus obyektif. Dalam menyusun, melaksanakan, dan 
mengevaluasi, keberhasilan program supervisi akademik harus obyektif. 
Objectivitas dalam penyusunan program berarti bahwa program supervisi 
akademik itu harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata pengembangan 
profesional guru. Begitu pula dalam mengevaluasi keberhasilan program 
supervisi akademik. Di sinilah letak pentingnya instrumen pengukuran yang 
memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi untuk mengukur seberapa 
kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran.
(Depdiknas, 2008:12)

2.1.3 Komunikasi Interpersonal

A. Pengertian Komunikasi Interpersonal

Komunikasi atau  Communication mengandung pengertian hubungan, 

komunikasi, kabar, dan pemberitahuan. Setiap kehidupan manusia tidak dapat 

lepas dari komunikasi, karena manusia tidak dapat lepas dari hubungan dengan 

lingkungan. Dengan kata lain untuk menjalin hubungan antara guru dengan 

pengawas sekolah harus dengan komunikasi.

Mulyana (2007 : 73) mengemukakan: komunikasi antar pribadi (interpersonal 

communication) adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang 

memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, 

baik secara verbal maupun non verbal.

Komunikasi interpersonal dalam kehidupan manusia pada dasarnya merupakan 

realisasi dari kodrat manusia sebagai makhluk individual, makhluk sosial, 

makhluk berketerampilan, dan makhluk beragama. Setiap manusia memiliki 

kepribadian, pola pikir, sikap dan perilaku yang tidak sama dalam memenuhi 

kebutuhan dalam hidupnya. Dengan demikian manusia memerlukan dan 

menggunakan komunikasi. Jadi komunikasi adalah suatu kegiatan yang 
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mendorong orang lain untuk menafsirkan suatu ide pemikiran atau gagasan dalam 

berkomunikasi.

Pengertian komunikasi interpersonal yang diungkapkan oleh Liliweri (1994:27) 

adalah sebagai berikut :  interaksi antar individu (interpersonal), meskipun dalam 

realisasinya dilakukan secara bersama-sama atau mewakili kelompok masing-

masing. Pada dasarnya komunikasi tetap berlangsung sebagai interaksi antar 

individu atau dalam bentuk komunikasi interpersonal sebagai fungsi sosial dan 

pengambilan keputusan.

Pembahasan komunikasi sangat luas, sehingga dapat dibedakan dalam beberapa 

tingkatan, yaitu: komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi 

manajemen, komunikasi organisasi, dan komunikasi kantor, komunikasi dalam 

politik, komunikasi administrasi, komunikasi publik, komunikasi massa. Dalam 

pembahasan ini akan lebih ditekankan mengenai komunikasi interpersonal antara

pengawas sekolah dan guru.

Realisasinya komunikasi yang dibina oleh pengawas kepada guru itu disebut 

komunikasi antar pribadi, komunikasi intra personal atau  interpersonal 

communication secara lisan atau tertulis, secara langsung dengan tatap muka 

((face to face) atau menggunakan media alat komunikasi. Hal ini sesuai pendapat 

Kreps  (1990 : 50) yang menyatakan bahwa : Komunikasi interpersonal adalah 

komunikasi yang terjadi antara dua orang yang biasanya dilakukan secara tatap 

muka, termasuk di dalamnya menggunakan alat atau media komunikasi secara 

langsung.
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Pernyataan senada juga dikemukakan oleh oleh De Vito (1995 : 7) yang 

menyatakan bahwa: komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan 

antara dua orang yang memiliki hubungan secara nyata, diantara orang-orang 

yang sudah saling kenal atau saling berhubungan.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang dalam sebuah 

hubungan nyata (pengawas sekolah dengan guru) secara langsung baik melalui 

verbal maupun tertulis.

B. Komunikasi Efektif

Efektif atau tidaknya komunikasi tergantung pada semua unsur atau elemen yang 

terlibat, yaitu pengawas atau komunikator, bentuk berita, pesan atau informasi 

yang disampaikan kepada penerima berita yaitu guru. Proses pengiriman 

informasi, dan reaksi atau tanggapan sebagai umpan balik. Tentang Komunikasi 

yang efektif menurut Supratiknyo (1995:34) adalah  apabila penerima 

menginterpretasi pesan yang diterimanya sebagaimana dimaksudkan olah 

pengirim. 

Komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang 

disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. Jika tidak terjadi 

kesamaan makna antara dua aktor komunikasi, yakni komunikator dan komunikan 

itu dengan kata lain komunikan tidak mengerti pesan yang diterimanya maka 

komunikasi itu tidak akan terjadi. Dengan rumusan lain, situasi tidak komunikatif.
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Dalam kenyataannya komunikasi memang sering tidak tepat, tidak  sesuai tujuan, 

sumber utamanya adalah kesalahpahaman penerima menangkap makna suatu 

pesan, yang berbeda dengan maksud sebenarnya dari pengirim.

Demikian halnya dengan pengawasan sekolah  di SMP Negeri Sub Rayon 4

Bandar Lampung, hasil dari komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh 

pengawas kepada guru harus ditingkatkan, agar tercapai tujuan pembinaan yang 

efektif. Proses komunikasi interpersonal dimulai dari pengawas yang menetapkan 

gagasan, pikiran atau ide dalam bentuk informasi yang tersusun yang selanjutnya 

disalurkan kepada guru dalam melakukan pembinaan secara lisan atau tertulis, 

vertikal maupun horizontal atau secara formal, informal atau non formal. 

Komunikasi interpersonal guru dapat mempengaruhi perubahan tingkah laku dari 

guru dan setiap tingkah laku mengungkapkan adanya pesan tertentu dari setiap 

bentuk gerakan mengungkapkan pesan tertentu dengan maksud sadar sesuai yang 

dimaksudkan atau diharapkan untuk mempengaruhi sikap atau tingkah laku 

penerima pesan dalam hal ini guru. Pengawas sekolah melakukan komunikasi 

interpersonal tentu saja mempunyai tujuan dan mengharapkan adanya suatu hasil 

yang ingin dicapai. Untuk lebih jelasnya, De Vito (1995 : 20) membuat tabel 

berikut:

Tabel  2. Kebutuhan berkomunikasi  interpersonal

No Tujuan Motivasi Hasil
1 Untuk belajar: 

Memperoleh pengetahuan 
dan keterampilan dari diri 
sendiri, orang lain, dan 
dunia

Kebutuhan untuk 
mengetahui, 
memperoleh 
pengetahuan, untuk 
belajar

Peningkatan 
pengetahuan diri 
sendiri, orang lain, dan
dunia, memperoleh 
keterampilan

2 Untuk menyampaikan : Kebutuhan untuk Terbentuk hubungan 
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Guna menjalin dan 
memelihara hubungan 
interpersonal

berhubungan dan 
interaksi antar sesama

interpersonal dan 
memelihara hubungan 
persahabatan, inti

3 Untuk mempengaruhi : 
guna mengontrol, 
memanipulasi, 
menyutradarai

Kebutuhan untuk 
mengontrol, 
mempengaruhi, 
berperan, pemenuhan 
keuntungan, jaminan 
persetujuan atau janji

Pengaruh, kekuasaan, 
pengontrolan,perjanjian 
atau persetujuan

4 Untuk bertindak : keluar 
dari pekerjaan sendiri

Kebutuhan untuk 
hiburan, kesenangan 
yang berhubungan 
dengan panca indera

Kenyamanan, 
kesenangan, kepuasan, 
kebahagiaan

5 Untuk membantu : 
melayani kebutuhan 
orang lain, untuk 
menghibur

Kebutuhan untuk 
hiburan : membantu, 
kebutuhan perasaan, 
kepuasan

Pimpinan, pengawasan 
sikap dan penyesuaian 
tingkah laku

Sumber : Devito, 1997. The Interpersonal Communication Book.   New York : 
Harper Collin Collage Publisher

Sejumlah teori memberikan wawasan bagaimana membangun suatu relationship

atau hubungan komunikasi interpersonal untuk pengawas dengan guru. 

Diantaranya adalah pendapat Lussier (1996 : 138) yaitu: : Realisasi komunikasi 

interpersonal terjadi melalui beberapa tahapan. Pada saat pertama pengawas 

bertemu guru tidak langsung menjadi akrab. Tahapan komunikasi interpersonal 

akan berjalan efektif bila ada keterbukaan, empati, saling menghormati, 

dukungan, kepositipan, dan kerjasama antara pengawas dengan guru. Tahapan 

dimulai dari tidak adanya komunikasi pengawas dan guru, sampai pada tahap 

menyadari salah satu merasakan, memperhatikan, dan mulai mempelajari sesuatu, 

tetapi belum terjadi kontak langsung.

Davis (1996 : 509) mengungkapkan bahwa kebutuhan secara umum untuk 

informasi dan information universal need  dalam suatu unit kerja atau organisasi 

dapat dilakukan dan dipenuhi melalui suatu sistem komunikasi interpersonal 
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dengan menggunakan metode formal dan informal untuk melaksanakan informasi 

suatu organisasi, sehingga pengambilan suatu keputusan yang tepat dapat 

dilakukan.

Sejalan dengan pendapat Davis dalam Wursanto (2001 : 37) menyatakan bahwa: 

komunikasi interpersonal antar anggota organisasi dapat dilakukan secara formal, 

in formal, dan non formal, baik dengan ketentuan secara resmi atau tidak resmi, 

yang direncanakan atau tidak direncanakan dalam struktur organisasi. Komunikasi 

non formal sebagai jembatan penghubung atau perantara komunikasi formal 

dengan komunikasi in formal, yang dapat memperlancar penyelesaikan tugas, 

wewenang dan tanggung jawab.

Komunikasi interpersonal formal telah diatur dan ditentukan dalam struktur 

organisasi secara jelas dan direncanakan dengan mengikuti aturan resmi dalam 

kelompok.

Komunikasi interpersonal in formal tidak direncanakan, tidak terikat struktur  

organisasi dan berlaku secara bebas tanpa aturan resmi. Sedangkan komunikasi 

interpersonal non formal, antara yang resmi dengan tidak resmi, dan antara 

pelaksanaan tugas pekerjaan dengan hubungan pribadi seseorang.

Hubungan tersebut secara lebih jelas dapat dilihat dalam gambar yang dibuat oleh 

Wursanto (2001 : 41) berikut ini : 

Gambar 3. Hubungan komunikasi formal, non formal, dan in formal
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Dalam komunikasi interpersonal in formal dan non formal yang bebas dan tidak 

mutlak resmi, bukan berarti tanpa norma dan tatanan. Karena pada dasarnya setiap 

komunikasi tidak akan efektif dan efisien jika tanpa norma yang dipahami, 

diterima, dan dihormati kedua pihak yang berinteraksi.

Komunikasi interpersonal formal sebagai komunikasi terbatas, merupakan 

komunikasi interpersonal yang mengikuti prosedur, tata cara tertentu, berlangsung 

pada individu yang menduduki posisi atau jabatan sebagai pimpinan, dan yang 

dipimpin atau atasan dan bawahan, dengan arus informasi dari atas ke bawah atau 

dari bawah ke atas. Wujud komunikasi ini misalnya perintah lisan atau tertulis 

dari kepala sekolah kepada guru, saran dan pendapat dari atasan atau usulan, 

konsultasi dari bawahan, laporan-laporan, rapat, dan lainnya.

Komunikasi interpersonal juga terjadi di lingkungan SMP Negri Sub Rayon 4 

Bandar Lampung, sebagai organisasi kerja, berbentuk formal, in formal, non 

formal. Komunikasi interpersonal mengatur posisi dan pengawas sekolah dalam 

melaksanakan tugas/kerja di SMP Negeri Sub Rayon 4 Bandar Lampung. 

Komunikasi interpersonal formal terdiri dari  komunikasi ke atas dan ke bawah 

(vertical communication), Komunikasi lateral (horizontal communication) dan 

komunikasi diagonal (grapevine communication). 

Komunikasi vertikal yang sesuai dengan struktur organisasi berlangsung antar 

individu yang menduduki posisi atau jabatan, sebagai pimpinan dan yang 

dipimpin atau atasan dan bawahan. Seperti pengawas  dengan para guru.
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Komunikasi horizontal atau lateral yang sesuai dengan struktur organisasi dapat 

berlangsung antara individu yang menduduki posisi, jenjang atau jabatan yang 

setingkat. Komunikasi ini berlangsung antara sesama guru, sesama walikelas, 

sesama guru mata pelajaran, sesama pustakawan, sesama laboran, atau antara 

pelatih, pembina, instruktur kegiatan ekstra.

Selanjutnya ada komunikasi diagonal adalah arah aliran informasi yang 

memotong secara menyilang diagonal dalam struktur organisasi dalam 

kedudukan, posisi, jabatan atau sub sistem manajemen yang tidak sama. 

Komunikasi ini berlangsung antar kepala sekolah dengan laboran atau 

pustakawan.

Komunikasi interpersonal in formal biasanya dalam rantai kerumunan  di SMP 

Negri Sub Rayon 4 Bandar Lampung yang berlangsung antara sesama guru atau 

personil lainnya secara pribadi dengan topik resmi atau berhubungan dengan 

tugas/tanggung jawab kerja. Komunikasi interpersonal ini misalnya terjadi antar 

guru senior dengan guru yunior. Contoh komunikasi interpersonal non formal di 

SMP Negri Sub Rayon 4 Bandar Lampung terjadi antara pengawas sekolah

dengan guru atau personil lain di Sekolah baik resmi ataupun tidak resmi antara 

pelaksanaan tugas yang dihubungkan dengan pribadi guru itu sendiri. Misalnya

diskusi antara guru putri yang merasa keberatan diberi tugas sebagai pembina 

pramuka, dengan alasan anaknya masih kecil.

Komunikasi interpersonal baik secara formal, in formal, non formal dapat 

berlangsung searah, jika hanya satu orang yang aktif. Dan dapat juga berlangsung 

dua arah bila kedua belah pihak aktif dan saling berinteraksi secara positif.
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C. Aspek-aspek Efektifitas Komunikasi Interpersonal

Menurut Devito efektivitas komunikasi interpersonal dimulai dengan lima kualitas 

umum yang dipertimbangkan yaitu:

1. Keterbukaan (Openness)

Kualitas keterbukaan mengacu pada sedikitnya tiga aspek dari komunikasi 

interpersonal. Pertama, komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka 

kepada orang yang diajaknya berinteraksi. Ini tidaklah berarti bahwa orang harus 

dengan segera membukakan semua riwayat hidupnya.memang ini mungkin 

menarik, tapi biasanya tidak membantu komunikasi. Sebaliknya, harus ada 

kesediaan untuk membuka diri mengungkapkan informasi yang biasanya 

disembunyikan, asalkan pengungkapan diri ini patut.

Aspek keterbukaan yang kedua mengacu kepada kesediaan komunikator untuk 

bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Orang yang diam, tidak 

kritis, dan tidak tanggap pada umumnya merupakan peserta percakapan yang 

menjemukan. Kita ingin orang bereaksi secara terbuka terhadap apa yang kita 

ucapkan. Dan kita berhak mengharapkan hal ini. Tidak ada yang lebih buruk 

daripada ketidak acuhan, bahkan ketidaksependapatan jauh lebih menyenangkan.

Kita memperlihatkan keterbukaan dengan cara bereaksi secara spontan terhadap 

orang lain.

Aspek ketiga menyangkut “kepemilikan” perasaan dan pikiran. Terbuka dalam 

pengertian ini adalah mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang anda lontarkan 

adalah memang milik anda dan anda bertanggungjawab atasnya. 
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2. Empati (empathy)

Henry Backrack (1976) mendefinisikan empati sebagai ”kemampuan seseorang 

untuk ‘mengetahui’ apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu, 

dari sudut pandang orang lain itu, melalui kacamata orang lain itu.” Bersimpati, di 

pihak lain adalah merasakan bagi orang lain atau merasa ikut bersedih. Sedangkan 

berempati adalah merasakan sesuatu seperti orang yang mengalaminya, berada di 

kapal yang sama dan merasakan perasaan yang sama dengan cara yang sama.

Orang yang empatik mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, 

perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka untuk masa 

mendatang.

3. Sikap mendukung (supportiveness)

Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan dimana terdapat sikap 

mendukung (supportiveness). Suatu konsep yang perumusannya dilakukan 

berdasarkan karya Jack Gibb. Komunikasi yang terbuka dan empatik tidak dapat 

berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung. Kita memperlihatkan sikap 

mendukung dengan bersikap (1) deskriptif, bukan evaluatif, (2) spontan, bukan 

strategic, dan (3) provisional, bukan sangat yakin.

4. Sikap positif (positiveness)

Kita mengkomunikasikan sikap positif dalam komunikasi interpersonal dengan 

sedikitnya dua cara: (1) menyatakan sikap positif dan (2) secara positif 

mendorong orang yang menjadi teman kita berinteraksi. Sikap positif mengacu 

pada sedikitnya dua aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikasi 
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interpersonal terbina jika seseorang memiliki sikap positif terhadap diri mereka 

sendiri.

Kedua, perasaan positif untuk situasi komunikasi pada umumnya sangat penting 

untuk interaksi yang efektif. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada 

berkomunikasi dengan orang yang tidak menikmati interaksi atau tidak bereaksi 

secara menyenangkan terhadap situasi atau suasana interaksi.

5. Kesetaraan (Equality)

Dalam setiap situasi, barangkali terjadi ketidaksetaraan. Salah seorang mungkin 

lebih pandai. Lebih kaya, lebih tampan atau cantik, atau lebih atletis daripada 

yang lain. Tidak pernah ada dua orang yang benar-benar setara dalam segala hal. 

Terlepas dari ketidaksetaraan ini, komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila

suasananya setara. Artinya,, harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua 

pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa masing-masing pihak 

mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Dalam suatu hubungan 

interpersonal yang ditandai oleh kesetaraan, ketidak-sependapatan dan konflik 

lebih dillihat sebagai upaya untuk memahami perbedaan yang pasti ada daripada 

sebagai kesempatan untuk menjatuhkan pihak lain. Kesetaraan tidak 

mengharuskan kita menerima dan menyetujui begitu saja semua perilaku verbal 

dan nonverbal pihak lain. 

(Devito, 1997:259-264)
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2.1.4 Motivasi Kerja Guru

Motivasi berasal dari kata Latin “Movere” yang berarti dorongan atau daya 

penggerak. Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada 

bawahan atau pengikut. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong 

gairah kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua 

kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan organisasi

(Hasibuan, 2004:72). Sedangkan Gibson dkk, (dalam Djarkasih, 1996:185)

mendefinisikan motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang karyawan 

yang menimbulkan dan mengarahkan perilaku.

Menurut Wahjosumidjo (1994:174) motivasi merupakan suatu proses psikologis 

yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan 

yang terjadi pada diri seseorang. Dan motivasi sebagai proses psikologis timbul 

atau diakibatkan oleh faktor di dalam diri seseorang yang disebut instrinsik atau 

faktor di luar diri seseorang yang disebut faktor ekstrinsik (Wahjosumidjo,

1994:95).

Motivasi seseorang dipengaruhi oleh stimuli kekuatan intrinsik yang ada pada diri 

seseorang/individu yang bersangkutan, stimuli eksternal mungkin juga dapat 

mempengaruhi motivasi, tetapi motivasi itu sendiri mencerminkan reaksi individu 

terhadap stimuli tersebut. Wahyusumidjo mengatakan: “Motivasi merupakan daya 

dorong sebagai hasil proses interaksi antara sikap, kebutuhan, dan persepsi 

bawahan dari seseorang dengan lingkungan, motivasi timbul diakibatkan oleh 

faktor dari dalam dirinya sendiri disebut faktor instrinsik, dan faktor yang dari luar 

diri seseorang disebut faktor ekstrinsik.”
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Selanjutnya faktor instrinsik dapat berupa kepribadian, sikap, pengalaman,

pendidikan atau berbagai harapan, cita-cita yang menjangkau masa depan.

Seseorang sering melakukan tindakan untuk suatu hal dalam mencapai tujuan, 

maka motivasi merupakan penggerak yang mengarahkan pada tujuan, dan itu 

jarang muncul dengan sia-sia. Kata butuh, ingin, hasrat dan penggerak semua 

sama dengan motive yang asalnya dari kata motivasi. Jadi dengan demikian 

dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah daya 

penggerak seseorang untuk melakukan tindakan. Dari beberapa pengertian tentang 

motivasi dapat disimpulkan bahwa motivasi harus memusatkan pada faktor-faktor 

yang menimbulkan atau mendorong aktivitas-aktivitas para individu, faktor-

faktor tersebut mencakup kebutuhan, motif-motif, dan dorongan-dorongan. 

Motivasi berorientasi pada proses dan berhubungan dengan pelaku, arah, tujuan, 

dan balas jasa perilaku yang diterima atas kinerja. Dapat juga disimpulkan “Motif 

dan motivasi dapat mendorong, menggerakkan aktivitas individu untuk berbuat, 

bekerja, mengerjakan sesuatu dalam suatu organisasi”.

2.1.4.1. Teori-Teori Motivasi

A. Teori Hierarki Kebutuhan Maslow

Teori ini mula dipelopori oleh Abraham Maslow pada tahun 1954. Ia menyatakan 

bahwa manusia mempunyai pelbagai keperluan dan mencoba mendorong untuk 

bergerak memenuhi keperluan tersebut. Keperluan itu wujud dalam beberapa 

tahap kepentingan. Setiap manusia mempunyai keperluan untuk memenuhi 

kepuasan diri dan bergerak memenuhi keperluan tersebut.

Lima hierarki keperluan mengikut Maslow (1954) adalah kebutuhan:



59

1. Faali (fisiologis): antara lain rasa lapar, haus, perlindungan (pakaian dan 

perumahan), sex dan kebutuhan ragawi lain

2. Keamanan : antara lain keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik 

dan emosional

3. Sosial: mencakup kasih sayang, rasa dimiliki, diterima baik, dan persahabatan

4. Penghargaan : mencakup faktor rasa hormat internal seperti harga-diri,

otonomi, dan prestasi; dan faktpr hormat eksternal seperti status, pegakuan, dan 

perhatian.

5. Aktualisasi-diri: dorongan untuk menjadi apa yang ia mampu menjadi;

mencakup pertumbuhan, mencapai potensialnya, dan pemenuhan diri.

B. Teori Dua Faktor Herzberg

Kajian yang dilakukan oleh Herzberg, Mausner dan Synderman menghasilkan 

teori dua faktor. Maksud dua faktor tersebut ialah faktor yang memberi kepuasan 

(motivator) dan faktor yang tidak memberi kepuasan (hygiene). Kehadiran faktor 

motivator akan menyebabkan seseorang itu merasai kepuasan kerja, dan 

ketiadaannya tidak semestinya membawa kepada ketidak puasan kerja. Sebaliknya 

tidak adanya faktor hygiene pula akan menyebabkan ketidakpuasan kerja tetapi 

kenyataannya tidak semestinya membawa kepuasan kerja. Teori Maslow 

mempunyai dua implikasi penting kepada pengurusan organisasi. Pertama, pihak 

pengurusan perlu mengetahui bila kepuasan hierarki keperluan pekerja bermula 

dan berakhir supaya mereka dapat merancang sesuatu untuk memotivasikan 
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pekerjanya. Kedua, adalah wajar jika keperluan tahap rendah seperti keperluan 

fisiologi dan keselamatan pekerja telah dipenuhi oleh pihak pengurusan organisasi 

terlebih dahulu supaya pekerjanya menjadi lebih bermotivasi, kreatif dan 

produktif.

C. Teori X dan Teori Y McGregor

Douglas McGregor dalam Manulang (2008:110-111) mengemukakan dua 

pandangan yang saling bertentangan tentang kodrat manusia, yang dia sebutkan 

sebagai Teori X dan Teori Y. Dalam teori X , pandangan tradisional, McGregor 

berasumsi bahwa “manusia, pada dasarnya tidak senang bekerja dan tidak 

bertanggung jawab dan harus dipaksa bekerja. Teori Y, pandangan modern, 

adalah didasarkan kepada asumsi bahwa “manusia pada dasarnya suka bekerja 

sama, tekun bekerja dan bertanggung jawab”.

Dari pandangan Teori X, manusia adalah satu diantara unsur-unsur produksi 

selain uang, material serta peralatan, yang kesemuanya harus dikendalikan oleh 

manajemen. Manusia adalah sejenis makhluk hedonistis dan cenderung kepada 

kesenangan serta penderitaan, tidak senang bekerja dan akan menghindari kerja 

jika dapat. Karena kebencian terhadap kerja, sebagian  besar orang-orang harus 

dipaksa dan diancam dengan hukuman agar membuatnya mengerahkan upaya 

yang mencukupi untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi. Dalam masyarakat 

materialistis dengan taraf hidup yang relatif rendah dan kekurangan lapangan 

kerja, teori manajemen ini cenderung untuk diterapkan dengan baik, tetapi dalam 

masyarakat yang kurang materialistis dengan taraf hidup yang lebih tinggi serta 
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peluang-pelunag yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan, teori negatif dari 

teori X akan menemui kegagalan.

Teori Y McGregor, seperti teori X, dimulai dengan asumsi bahwa manajemen 

bertanggungjawab atas pengorganisasian unsur-unsur produksi, yaitu uang, bahan-

bahan, peralatan dan karyawan tetapi kesamaan itu berakhir di sini. Teori Y 

mengemukakan, motivasi, potensi untuk berkembang, kapasitas untuk memikul 

tanggungjawab dan kesediaan untuk mengarahkan perilaku ke arah perwujudan 

tujuan-tujuan organisasi, kesemuanya terdapat di dalam diri individu, tetapi 

menjadi tanggung jawab manajemen di dalam pengembangannya. Tugas mutlak 

dari manajemen menurut teori Y adalah mengatur kondisi-kondisi organisasi dan 

metode-metode operasi agar karyawan dapat mencapai tujuan-tujuannya sendiri 

dengan mengarahkan upaya-upayanya sendiri ke arah tujuan-tujuan organisasi. Ini 

adalah suatu pencetusan dari rasa Integrasi.

D. Teori Kebutuhan Akan Prestasi Mc. Clelland

Kebutuhan akan prestasi, walaupun tidak dikemukan secara tegas dalam hierarki 

kebutuhan Maslow, namun mendasari kebutuhan penghargaan dan aktualisai diri. 

Begitu pula motivator Herzberg menekankan pengakuan akan prestasi itu penting 

bagi kekuasaan. Mc. Clelland dalam Hasibuan (2004:162-163) mengemukakan 

teorinya yaitu Mc. Clelland’s Achievement Motivation Theory atau Teori Motivasi 

berprestasi Mc. Clelland. Teori ini berpendapat bahwa karyawan mempunyai 

cadangan energi potensial. Bagaimana energi dilepaskan dan digunakan 

tergantung pada kekuatan dorongan motivasi-seseorang dan situasi serta peluang 

yang tersedia. Energi akan dimanfaatkan oleh karyawan karena dorongan oleh : 
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(1) kekuatan motif dan kekutan dasar yang terlibat, (2) harapan keberhasilannya, 

dan (3) nilai insentif yang terlekat pada tujuan. Hal-hal yang memotivasi 

seseorang adalah :

1. Kebutuhan akan prestasi (need for achievement=n Ach), merupakan daya

penggerak yang memotivasi semangat bekerja seseorang. Karena itu, n Ach

akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kreatifitas dan

mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimilikinya demi mencapai 

prestasi kerja yang maksimal. Guru akan antusias untuk berprestasi tinggi, 

asalkan kemungkinan untuk itu diberi kesempatan. Seseorang menyadari 

bahwa hanya dengan mencapai prestasi kerja yang tinggi akan dapat 

memperoleh pendapatan yang besar. Dengan pendapatan yang besar akhirnya 

memiliki serta memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

2. Kebutuhan akan afiliasi (need for Affiliation=n. Af) menjadi daya penggerak 

yang akan memotivasi semangat bekerja seseorang. Oleh karena itu, n. Af ini 

merangsang gairah bekerja karyawan karena setiap orang menginginkan hal-

hal : kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain dilingkungan ia tinggal 

dan bekerja (sense of belonging), kebutuhan akan perasaan dihormati, karena 

setiap manusia merasa dirinya penting (sense of importance), kebutuhan akan 

perasaan maju dan tidak gagal (sense of achievement), dan kebutuhan akan 

perasaan ikut serta (sense of participation). Seseorang karena kebutuhan n. Af 

akan memotivasi dan mengembangkan dirinya serta memanfaatkan semua 

energinya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya.
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3. Kebutuhan akan kekuasaan (need for Power = n Pow). Merupakan daya

penggerak yang memotivasi semangat kerja karyawan. n Pow akan

merangsang dan memotivasi gairah kerja karyawan serta mengarahkan semua 

kemampuannya demi mencapai kekuasaan atau kedudukan yang terbaik. Ego 

manusia ingin lebih berkuasa dari manusia lainnya akan menimbulkan 

persaingan. Persaingan ditumbuhkan secara sehat oleh manajer dalam 

memotivasi bawahannya, supaya mereka termotivasi untuk bekerja giat.

Jadi teori Mc. Clelland menyatakan bahwa ada tiga type dasar kebutuhan motivasi 

yaitu kebutuhan untuk prestasi (need for Achievement), kebutuhan akan afiliasi 

(need for affiliation), dan kebutuhan akan kekuasaan (need for power). Kepala 

sekolah dalam memotivasi para guru hendaknya dapat menyediakan peralatan, 

menciptakan lingkungan sekolah yang baik, memberikan kesempatan guru untuk 

mengembangkan karir , sehingga memungkinkan guru untuk meningkatkan 

semangat kerjanya untuk mencapai n Ach, n Af, dan n Pow yang diinginkan, yang 

merupakan daya penggerak untuk memotivasi guru dan staf tatusaha dalam 

mengarahakn semua potensi yang dimilikinya.

Guru sebagai manusia pekerja juga memerlukan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan

sebagaimana dikembangkan oleh Maslow, Herzberg dan Mc. Clelland, sebagai  

sumber motivasi dalam rangka meningkatkan semangat mengajarnya. Namun 

yang paling penting bagi seorang guru adalah motivasi yang dimulai dari dalam 

dirinya sendiri ( motivasi instrinsik). 

Manullang (2008:130) mendefinisikan motivasi intrinsik adalah motivasi yang 

berasal dari perasaan puas dalam melaksanakan pekerjaan sendiri. Ia merupakan
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bagian yang langsung dari kandungan kerja. Oleh sebab itu, motivasi intrinsik

datang dari dalam diri individu. Sedang motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang

ada kaitannya dengan imbalan atau maslahat yang diterima seseorang sesudah

melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik timbul dari luar

dirinya.

2.1.4.2 Konsep Motivasi Kerja Guru

Motivasi kerja diartikan sebagai sesuatu yang menimbulkan dorongan atau 

semangat kerja atau pendorong semangat kerja. Ibrahim Bafadal (2003: 71) 

mengutip Hoy dan Miskel (1987) dan Sergiovanni (1987) menyatakan bahwa 

motivasi kerja guru adalah kemauan guru untuk mengerjakan tugas-tugasnya yang 

ditambahkan oleh Wiles (1955) bahwa tinggi rendahnya motivasi kerja guru 

sangat mempengaruhi performansinya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

Motivasi kerja guru adalah motivasi yang menyebabkan guru bersemangat dalam 

mengajar karena kebutuhannya terpenuhi. Kepala sekolah yang menyadari bahwa 

esensi kepemimpinan terletak pada hubungan yang jelas antara pemimpin dengan 

yang dipimpinnya dan memahami kepemimpinan sebagai kegiatan untuk 

mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan kelompok akan berperilaku 

meningkatkan motivasi kerja guru di sekolah yang dipimpinnya. Begitu juga 

kepala sekolah sebagai supervisor, kemampuannya memilih pendekatan yang 

paling tepat dalam melaksanakan supervisi sebagai upaya pembinaan dan 

bimbingan akan sangat berpengaruh pada motivasi kerja guru.
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Pernyataan Wiles yang dikutip Bafadal (2003: 71) mengidentifikasikan 8 

kebutuhan guru, yaitu: (1) rasa aman dan hidup layak, (2) kondiri kerja yang 

menyenangkan, (3) rasa diikutsertakan, (4) perlakuan yang jujur dan wajar, (5) 

rasa mampu, (6) pengakuan dan penghargaan, (7) ikut ambil bagian dalam 

pembuatan kebijakan sekolah, dan (8) kesempatan mengembangkan self respect.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut sangat mempengaruhi motivasi para guru dalam 

menjalankan tanggung jawabnya. Untuk itu peranan pengawas sekolah 

dalam menjalankan fungsinya di sekolah sebagai supervisor sangat diperlukan.

2.1.4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Motivasi

Guru memerlukan motivasi-motivasi yang berasal dari luar dirinya yang tentu saja 

sangat perlu diperhatikan oleh manajer atau Kepala Sekolah. Namun demikian 

dalam motivasi berprestasi merupakan motivasi yang dimulai dari dalam diri guru 

itu sendiri. Dorongan dari dalam diri sendiri akan lebih berhasil daripada 

dorongan dari luar. Sebagaimana E. J. Donal dalam Komaruddin (1983:100) 

membagi motivasi dalam dua jenis :

1. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang.

Motivasi ini sering disebut “motivasi murni” misalnya, kebutuhan untuk

berprestasi, kebutuhan akan perasaan diterima.

2. Motivasi ekstinsik adalah motivasi yang datang dari luar diri seseorang.

Misalnya, kenaikan pangkat, pujian, hadiah dan sebagainya.

Herzberg  dalam  Cushway dan Lodge (2002:138), mengembangkan teori 

motivasi yang mempengaruhi kondisi pekerjaan seseorang yang 
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dikelompokkannya ke dalam 2 faktor yaitu faktor pendorong (motivation factors) 

atau disebut juga intrinsic motivation dan faktor penyehat (hygienes factors) atau 

disebut juga ekstrinsic motivation.

1. Faktor Pendorong (Motivation Factors)

Herzberg menyebut faktor-faktor pendorong sebagai penyebab kepuasan 

(satisfiers). Kepuasan yang dimaksud di sini adalah apabila faktor-faktor berikut 

terpenuhi maka akan menimbulkan kepuasaan pada seseorang yang akan 

meningkatkan gairah atau motivasi kerjanya. Adapun yang termasuk dalam faktor 

pendorong adalah:

a.  Prestasi (achievement)

Prestasi adalah keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan tugas, mengatasi 

tantangan, mengatasi permasalahan, menghilangkan perasaan gagal dan rasa 

tidak mampu memecahkan masalah,

b. Pengakuan (recognition)

Pengakuan adalah perilaku atau perbuatan yang ditunjukkan kepada seseorang 

sebagai perwujudan dari pengakuan, perhatian atau penghargaan dari orang 

lain atau masyarakat umum,

c. Peningkatan (advancement)

Peningkatan adalah kesempatan bagi seseorang untuk meningkat, menduduki 

pangkat atau jabatan-jabatan yang lebih tinggi dalam organisasi, kesempatan 

untuk memperoleh promosi,
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d. Tanggung jawab (responsibility)

Tanggung jawab adalah pemberian wewenang kepada seseorang untuk 

melaksanakan suatu tugas atau memikul tanggung jawab dan diikutsertakan 

dalam usaha perbaikan-perbaikan atau pembaharuan ke arah positif,

e. Pekerjaan itu sendiri (work itself )

Pekerjaan itu sendiri adalah sifat-sifat dari suatu pekerjaan yang menimbulkan 

reaksi dari sikap seseorang selama melaksanakan tugas atau pekerjaan 

tersebut. Seperti reaksi sikap menyenangi, tertarik, mengagumi dan lainnya.

2. Faktor Penyehat (Hygiene Factors)

Herzberg menyebut faktor-faktor penyehat sebagai penyebab ketidakpuasan 

(dissatisfiers). ketidakpuasan di sini adalah apabila faktor-faktor berikut tidak 

dipenuhi maka akan menimbulkan ketidakpuasaan yang akan berpengaruh pada 

gairah atau motivasi kerja.

Adapun yang termasuk dalam faktor penyehat adalah:

a. Hubungan antar pribadi - rekan sekerja (interpersonal relation peers)

Yaitu hubungan antar rekan sekerja yang sederajat dalam rangka melaksanakan 

tugas pekerjaan. Hubungan ini bisa berupa kerja sama, rasa saling menghargai, 

saling mempercayai, rasa satu keluarga,

b. Hubungan antar pribadi - bawahan (interpersonal relation subordinates)

Yaitu hubungan dengan bawahan dalam rangka melaksanakan tugas dan 

pekerjaan. Dalam hal ini, yang dianggap sebagai bawahan guru adalah siswa, 

yang tercipta dalam harmonis penuh rasa kekeluargaan selama proses belajar 

mengajar di kelas sangat,
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c. Hubungan antar pribadi - atasan (interpersonal relation superior)

Yaitu hubungan antara guru dengan kepala sekolah dalam konteks kedinasan 

atau pekerjaan. Perwujudan hubungan ini dapat berupa keakraban antara guru 

dengan kepala sekolah, sikap terbuka antara guru dengan kepala sekolah atau 

guru merasa dirinya dibantu oleh kepala sekolah,

d. Keamanan kerja (job security)

Yaitu jaminan yang menimbulkan rasa aman dan tentram dalam bekerja, 

seperti jaminan keamanan kerja, jaminan hari tua, jaminan kesehatan dan lain 

sebagainya,

e. Kehidupan pribadi (personal life)

Yaitu perasaan yang timbul dalam keluarga guru sebagai akibat dari jabatan 

guru yang dimilikinya, perasaan bangga dan bahagia sebagai guru,

f. Kebijaksanaan dan administrasi (policy and administration)

Yaitu cara-cara kebijakan yang digunakan dalam organisasi untuk mengatur 

kerja (jadwal kerja),

g. Kesempatan untuk bertumbuh (possibility of growth)

Yaitu kemungkinan dalam organisasi (sekolah) memberikan kesempatan 

kepada seseorang untuk meningkatkan atau memperbaiki pengetahuan dan 

keterampilan kerja, misalnya meningkatkan kualifikasi pendidikan dan 

pelatihan,

h. Gaji atau penghasilan (salary)

Yaitu segala penghasilan yang diperoleh seseorang berupa uang, termasuk gaji, 

tunjangan, honor dan lain sebagainya.
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i. Kedudukan (status)

Yaitu hal-hal atau fasilitas yang merupakan tanda kelengkapan suatu pangkat 

atau jabatan, misalnya personel tata usaha membantu pekerjaan guru, 

penyediaan ruang guru yang memadai dan lain sebagainya,

j. Kondisi kerja (working conditions)

Yaitu kondisi kerja yang mencakup keadaan-keadaan lingkungan fisik kerja 

serta fasilitas-fasilitas lain. Bagi guru dalam rangka mengajar, kondisi kerja ini 

bisa berupa keadaan, peralatan mengajar, ruang mengajar serta jumlah siswa 

yang diajar.    

2.2  Penelitian Yang Relevan

2.2.1 Yulia Salma (2007). Judul Penelitian : Hubungan Pengetahuan Desain 

Instruksional, Motivasi Kerja, Dan Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Dengan Kinerja Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Di 

Subrayon 9 Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja guru yang 

memiliki arti bahwa semakin baik motivasi kerja, semakin baik pula 

kinerja guru. Koefisien korelasinya sebesar 0,607 dan koefisien 

determinasi sebesar 0,368, yang menjelaskan bahwa sekitar 36,8% varian 

skor kinerja guru dapat dipengaruhi oleh varians motivasi kerja.

2.2.2 Liswanah (2008). Judul Penelitian : Korelasi Persepsi Guru Terhadap 

Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kemampuan Komunikasi Interpersonal, 

Dan Motivasi Kerja Dengan Kinerja Guru Dalam Pembelajaran Di SMP

Negeri Gedongtataan. Variabel penelitian adalah kinerja guru, 
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kepemimpinan kepala sekolah, komunikasi interpersonal, dan motivasi 

kerja. Metode penelitian ini adalah penelitian survei yang bersifat 

kuantitatif, yaitu untuk menentukan apakah variabel kualitatif 

kepemimpinan kepala sekolah, komunikasi interpersonal  dan motivasi 

kerja guru, berpengaruh signifikan kepada kinerja guru. Hasil penelitian 

terdapat korelasi antara kepemimpinan kepala sekolah, komunikasi 

interpersonal guru, dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru dalam 

pembelajaran di SMP Negeri Gedong Tataan. Kemampuan komunikasi 

interpersonal guru dengan kinerja guru dalam pembelajaran sebesar 0,651, 

dan motivasi kerja guru dengan kinerja guru dalam pembelajaran sebesar 

0,684 yang mengindikasikan adanya pengaruh kemampuan komunikasi 

interpersonal dan motivasi kerja terhadap kinerja guru dalam pembelajaran

2.2.2 Agus Ruswandi. (2011). Penelitian dengan judul “Pengaruh supervisi 

akademik oleh pengawas sekolah terhadap kinerja guru rintisan sekolah 

menengah atas bertaraf internasional di Provinsi Lampung. Analisis 

statistik yang digunakan adalah analisis regresi liniear sederhana untuk 

mencari pengaruh supervisi akademik terhadap kinerja guru. Berdasarkan 

hasil analisis regresi linear sederhana disimpulkan bahwa supervisi 

akademik oleh pengawas sekolah berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

guru.
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2.3 Kerangka Pikir

2.3.1 Pengaruh Supervisi Akademik Terhadap Kinerja Guru

Pengawas sekolah merupakan orang yang melakukan pengawasan atau supervisi 

terhadap berlangsungnya proses pendidikan yang dilaksanakan pada sekolah atau 

madrasah khususnya terhadap guru-guru yang melakukan proses pembelajaran 

terhadap peserta didik.  

Supervisi atau pengawasan tidak lain dari usaha memberi layanan kepada guru-

guru baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki 

kinerja guru dalam proses pembelajaran. Kata kunci dari pemberian supervisi 

pada akhirnya ialah memberikan layanan dan bantuan guru mengembangkan 

kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi mencapai tujuan 

pembelajaran.

Terkait dengan bagaimana pengaruh supervisi akademik dalam mengubah kinerja  

guru dalam mengajar, dikemukakan bahwa melalui suprevisi akademik 

diharapkan kualitas pembelajaran, komitmen dan kemauan guru juga akan 

meningkat, maka dapat diduga bahwa supervisi akademik yang dilakukan 

pengawas sekolah dapat meningkatkan kinerja guru dalam proses pembelajaran.

2.3.2 Pengaruh Komunikasi Interpersonal Terhadap Kinerja Guru

Kehidupan manusia membutuhkan peran komunikasi, baik komunikasi 

interpersonal secara lisan atau tertulis berbentuk formal, informal, dan non formal 

dengan arus komunikasi secara vertikal, horizontal, dan diagonal, bersifat terbuka, 
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dan adanya rasa saling menghormati secara individu atau kelompok, guna 

mewujudkan kerja sama yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Komunikasi tersebut dapat berupa petunjuk, keterangan, perintah, teguran, pujian, 

laporan, keluhan, pendapat, saran, rapat, dan lainnya. Sedangkan kinerja  guru 

dalam pembelajaran merupakan serangkaian bentuk peran serta aktivitas atau 

tindakan (action) atau keterlibatan guru dalam menyusun rancangan kegiatan 

pembelajaran dan pengelolaan sekolah   untuk mencapai suatu tujuan yang telah 

ditetapkan.

Kegiatan pembelajaran di  sekolah, membutuhkan peran kinerja  pengelola dan 

pelaksana  untuk mencapai tujuan yang diharapkan, Melalui komunikasi yang 

efektif dan efisien pengawas sekolah dengan  guru dalam hubungan kerja yang 

tertata dan lancar, maka peran kinerja  guru dalam pembelajaran diharapkan dapat 

mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan, sehingga sesuai dengan harapan. 

Karena suatu pembinaan tidak akan menimbulkan suatu tindakan tanpa adanya 

komunikasi.

Berdasarkan uraian di atas, semakin baik komunikasi interpersonal diantara 

pengawas sekolah dan guru, akan semakin efektif pengawas sekolah melakukan 

pembinaan dan perbaikan proses pembelajaran, maka diduga akan makin tinggi 

kinerja  guru dalam pembelajaran.

2.3.3 Pengaruh Motivasi Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru 

Motivasi dapat diartikan kemajuan/pendorong atau penarik seseorang untuk mau 

melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Motivasi merupakan suatu bentuk 
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reaksi terhadap kebutuhan manusia yang menimbulkan eksistensi dalam diri 

manusia yaitu keinginan terhadap sesuatu yang belum terpenuhi dalam hidupnya 

sehingga terdorong untuk melakukan tindakan guna memenuhi dan memuaskan 

keinginannya.

Motivasi kerja guru tidak lain adalah motivasi guru atau bisa didefinisikan sebagai 

unsur yang membangkitkan, mengarahkan, dan mendorong seorang guru untuk 

melakukan tindakan dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya 

untuk mencapai tujuan pendidikan.

Motivasi kerja ini yang menyebabkan seorang guru untuk bersemangat dalam 

menjalankan tugas sebagai pendidik terutama sebagai pengajar karena telah 

terpenuhi kebutuhanannya. Guru yang mempunyai motivasi kerja akan 

mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk bekerja dengan antusias dan sebaik 

mungkin mengerahkan segenap kemampuan dan keterampilan guna untuk 

mencapai prestasi yang optimal.

Kinerja guru dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai oleh guru setelah 

melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Kinerja guru sangat erat kaitannya 

dengan keberhasilan tujuan organisasi (keberhasilan pendidikan) dimana guru 

sebagai pelaku utamanya. Oleh Karena itu guru dituntut untuk selalu 

meningkatkan kinerjanya agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Tanpa adanya 

kinerja guru yang berhasil baik maka proses kegiatan belajar mengajar tidak 

tercapai secara optimal.
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Kinerja guru yang optimal akan tercapai jika mempunyai motivasi kerja yang 

tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa adanya motivasi kerja yang timbul 

dari dalam diri guru itu sendiri ini mustahil kinerja guru akan tercapai, karena

adanya motivasi berprestasi ini akan mendorong seorang guru untuk

meningkatkan prestasi sebagai perwujudan dari kebanggaan dan peningkatan

karir.

Dari uraian tersebut diduga terdapat pengaruh yang positif antara motivasi kerja

dengan kinerja guru. Atau dengan kata lain semakin tinggi motivasi kerja guru 

maka semakin tinggi pula kinerja guru.

2.3.4 Pengaruh Supervisi Akademik, Komunikasi Interpersonal, dan 
Motivasi Terhadap Kinerja Guru

Dalam meningkatkan kinerja dalam pembelajaran, seorang guru perlu didukung 

oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya pengawas sekolah yang  

melakukan pengawasan atau supervisi terhadap berlangsungnya proses pendidikan 

yang dilaksanakan pada sekolah khususnya terhadap guru-guru yang melakukan 

proses pembelajaran terhadap peserta didik.  Pengawasan ini tidak lain dari usaha 

memberi layanan atau bantuan kepada guru baik secara individu maupun secara 

kelompok dalam rangka mengembangkan kemampuannya mengelola proses 

pembelajaran dalam usaha mencapai tujuan yang sudah direncanakan.

Supervisi akademik yang baik secara langsung berhubungan dan berpengaruh 

terhadap kinerja guru. Ini berarti melalui supervisi akademik, supervisor 

mempengaruhi perilaku mengajar guru sehingga perilakunya semakin baik dalam 

mengelola proses pembelajaran, diharapkan kinerja guru  akan semakin 
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meningkat. Dalam melaksanakan supervisi akademik, seorang supervisor sangat 

didukung oleh hubungan dan komukasi secara harmonis dengan guru, baik secara 

lisan maupun tertulis. Dengan komunikasi interpersonal pengawas dengan guru,

pesan pembinaan dan bimbingan akan mudah disampaikan sehingga akan 

berpengaruh pada prilaku guru dalam proses pembelajaran dengan harapan kinerja 

guru akan semakin meningkat.

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan, seorang guru harus berperan 

aktif dan dilibatkan (participated). Sedangkan kinerja  guru dalam pembelajaran 

di SMP Negeri Sub Rayon 4 Bandar Lampung adalah serangkaian bentuk 

aktivitas peran serta atau keterlibatan guru dalam menyusun rancangan kegiatan 

pembelajaran dan pengelolaan di SMP Negri Sub Rayon 4 Bandar Lampung 

untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Kinerja  guru juga merupakan keterlibatan mental dan emosional guru dalam 

situasi kelompok dalam pengelolaan sekolah, sehingga timbul dorongan atau 

motivasi untuk memberikan kontribusi yang berperan dalam pembelajaran untuk 

mencapai suatu tujuan.

Guru dapat dikatakan kinerjanya meningkat dalam pembelajaran di SMP Negeri 

Sub Rayon 4 Bandar Lampung apabila supervisi akademik dilaksanakan dalam 

rangka membina dan membimbing guru untuk perbaikan pembelajaran serta 

komunikasi antar pengawas dengan guru terjalin secara akrab terbuka dan saling 

membantu  dalam melaksanakan tugasnya, untuk menjadi lebih baik. Dan yang 

paling penting adalah motivasi pada diri guru untuk mencapai peningkatan 

kualitas pembelajaran.
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Artinya semakin baik  supervisi akademik pengawas sekolah dan komunikasi 

interpersonal antara pengawas sekolah dengan guru, di dukung motivasi yang kuat 

maka akan berpengaruh terhadap kinerja  guru dalam proses pembelajaran.

Pengaruh antar variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini secara  

lebih jelas dapat dilihat pada gambar 4 sehingga dapat digambarkan 

konstelasinya antar variabel-variabel sebagai berikut.

Gambar  4. Konstelasi korelasi antar variabel penelitian

Keterangan  :  X1  adalah Supervisi Akademik

X2  adalah Komunikasi Interpersonal

X3   adalah   Motivasi Guru

Y    adalah  Kinerja  Guru 

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan  teori dan kerangka berfikir di atas, maka dapat dirumuskan  

hipotesis untuk dibuktikan kebenarannya sebagai berikut :

1. Terdapat  pengaruh  positif antara supervisi akademik terhadap kinerja guru

dalam pembelajaran SMP Negeri Sub Rayon 4 Bandar Lampung

X1

X2

X3

Y
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2. Terdapat pengaruh  positif antara komunikasi interpersonal pengawas terhadap

kinerja guru dalam pembelajaran SMP Negeri Sub Rayon 4 Bandar Lampung.

3. Terdapat pengaruh positif antara motivasi kerja guru terhadap kinerja guru

dalam pembelajaran SMP Negeri Sub Rayon 4 Bandar Lampung.

4. Terdapat pengaruh positif secara bersama-sama antara supervisi akademik,

komunikasi interpersonal pengawas sekolah, dan motivasi kerja guru terhadap 

kinerja guru dalam pembelajaran SMP Negeri Sub Rayon 4 Bandar Lampung. 


