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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 KinerjaGuru 

 

 

Setiap individu yang diberi tugas atau kepercayaan untuk bekerja dalam suatu 

organisasi atau lembaga diharapkan mampu menunjukan kinerja yang memuaskan 

dan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap tercapainya tujuan organisasi 

atau lembaga tersebut. Demikian juga seorang guru yang diberi tugas untuk 

melakasanakan Kegiatan Belajar Mengajar dikelas pasti akan melakukanya 

dengan sebaik-bainya agar tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan dapat 

berhasil, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.  

 

2.1.1 Pengertian Kinerja Guru 

 

Guru dan sekolah merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Gurumemegang 

peran utama dalam menjalankan roda kehidupan sekolah. Apabila guru memiliki 

produktivitas dan motivasi kerja yang tinggi, maka laju roda pun akan berjalan 

kencang, yang akhirnya akan menghasilkan kinerja dan pencapaian yang baik bagi 

sekolah.  

Peningkatan kinerja ada hubunganya dengan peningkatan sinergi organisasi 

Siagian (2002:327) berpendapat bahwa : “ kinerja merupakan suatu pencapian 

pekerjaan tertentu yang akhirnya  secara langsung tercermin dari keluaran yang 

dihasilkan” Produktivitas suatu organisasi baik secara langsung maupun tidak 

langsungdipengaruhi oleh kinerja dari karyawannya. Demikian juga produktivitas 
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suatu sekolah akan sangat tergantung pada kinerja guru terhadap pelaksanaan 

tugasnya.   

Siagian dalam (Suryana 2012:27) mengatakan kinerja adalah gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan 

misi dan visi organisasi.  Pendapat yang lain  dikemukakan oleh Nawawi dalam ( 

Suryana 2012: 27) yang menyatakan kinerja  adalah “ hasil kerja sikap secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan 

tugasnyasesuai jabatan atau tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Sulistiorini dalam (Aris Suherman  2009:20) menyatakan bahwa kinerja adalah 

tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya secara kemampuan untuk mencapai tujuan dan setandar 

yang telah ditetapkan,.Pekerjaan menuntut interaksi dengan rekan kerja, atasan, 

peraturan dan kebijakan organisasi,standar kinerja, kondisi kerja dan sebagainya. 

Fatah dalam ( Suherman  2009:21) menegaskan bahwa kinerja diartikan sebagai 

ungkapan kemajuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan motivasi dalam 

menghasilkan suatu pekerjaan  

          Berdasarkan beberapa pendapat  dan penjelasan  tentang pengertian  kinerja 

dapat penulis simpulkan bahwa kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukan 

oleh guru dalam melaksanakan tugas dan pekerjaanya. Kinerja dikatakan baik dan 

memuasakan apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. 
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2.1.2  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kinerja guru  seseorang, baik 

yang berasal dari diri sendiri maupun dari luar diri individu tersebut. Berkenaan 

dengan hal tersebut, menurut Muhammad (2006:79) ada dua faktor yang mungkin 

mempengaruhi kinerja seseorang . Hal pertama, apabila orang tersebut tidak 

mendapatkan informasi tentang kebutuhan pekerjaanya . Hal yang kedua, apabila 

hubungan sesama teman sekerja kurang baik,  dengan kata lain kinerja seseorang 

dipengaruhi oleh  masalah komunikasi. 

Sigmun Freud dalam (Aris Suherman2009:25) menyebutkan bahwa kinerja 

dipengaruhi faktor kepribadian yangterdiri dari tiga asapek, yaitu (1) Das 

Es(theid) yaitu aspek biologis (2) Das ich(the ego) yaitu aspek psikologis (3) Das 

UberIch (the super ego)yaitu aspek sosiologis, aspek-aspek tersebut merupakan 

potensi kepribadian yang dapat membangkitkan seseorang untuk lebih giat 

mendedikasikan kemampuanya dalam melakukan pekerjaanya.Kemampuan guru 

yang dimaksud adalah kemampuan mengajar atau kesanggupan guru dalam 

mengelola pengajaran .Menurut Rusmini dalam (Aris Suherman 2009: 31)” titik 

tekan kemampuan guru adalah bukan apa yang harus dipelajari melainkan guru 

harus mampu menciptakandan menggunakan keadaan postitif untuk membawa 

mereka kedalam pembelajaran agar anak dapat mengembangkan 

potensinya.Untuk itu kemampuan mengajar guru menjadi sangat penting dan 

menjadi keharusan bagi seorang guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 

tanpa kemampuan mengajar tidak mungkin guru mampu unjuk kerja, serta 

berkomunikasi dengan siswa dan rekan sejawat dalam mencapai tujuan 

pemebelajaran yang telah ditetapkan. Menurut Kohler dalam ( Aris Suherman 
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2009: 33)Komunikasi yang efektif adalah penting bagi semua organisasi oleh 

karnanya para pemimpin  dan para komunikator dalam organisasi perlu 

menyempurnakan kemampuan berkomunikasi mereka. Terbinanya hubungan dan 

komunikasi di dalam lingkungan sekolah memungkinkan guru dapat 

mengembangkan kreativitasnya sebab ada jalan terjadinya interaksi dan respon 

balik dari komponen lain di sekolah atas kreativitas dan inovasi tersebut. Ini 

berarti bahwa pembinaan hubungan dan komunikasi yang baik di antara 

komponen sekolah menjadi suatu keharusan dalam menunjang peningkatan 

kinerja guru. 

         Interaksi yang terjadi dalam lingkungan sekolah merupakan indikasi adanya 

keterkaitan satu dengan lainya guna memenuhi kebutuhan dan juga sebagai 

tuntutan tugas serta tanggung jawab pekerjaanya. Untuk menjalin interaksi-

interaksi yang melahirkan hubungan yang harmonis dan menciptakan kondisi 

yang kondusif untuk bekerja, diperlukan iklim kerja yang baik. Terciptanya iklim 

kondusif di sekolah dapat terjadi bila terjalin hubungan yang baik dan harmonis 

antara kepala sekolah denan guru, guru dengan guru, guru dengan tata usaha serta 

dengan peserta didik.Hal tersebut sesuai dengan pendapat Owens dalam ( Aris 

Suherman 2009: 46) bahwa faktor-faktor penentu iklim organisasi sekolah terdiri 

dari : (a) ekologi yaitu lingkungan, gedung, bangku, kursi, peralatan dan lain-lain 

(b) milieu yaitu hubungan sosial (c) sistem sosial yakni ketatausahaan, 

pengorganisasian, pengambilan keputusan dan pola komunikasi (d) budaya yakni 

nilai-nilai, kepercayaan, norma dan cara berfikir orang-orang dalam organisasi. 

Sedangkan menurut Steers dalam (Suherman 2009: 46 ) bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi iklim kerja sama di sekolah adalah : (a) struktur tugas, (b) imbalan 
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dan hukuman yang diberikan, (c) sentralisasi kekuasaan (d) tekanan pada latihan 

dan pengembangan, (e) keamanan dan resiko pelaksanaan kerja, (f) keterbukaan 

dan ketertutupan individu, (g) tekanan pada prestasi, (h) status dalam organisasi, 

(i) pengkuan dan umpan balik, (j) kompetensi dan fleksibilitas dalam hubungan 

pencapaian tujuan organisasi secara fleksibel dan kreatif.Terbentuknya iklim kerja 

yang kodusif pada tempat kerja dapat menjadikan faktor penunjang bagi 

peningkatan kinerja sebab kenyamanan dalam bekerja membuat guru berfikir 

dengan tenang  dan terkonsentrasi pada tugas yang sedang dilaksanakan.  

         Hal lain yang memmpengaruhi konsentrasi guru dalam melaksanakan 

tugasnya adalah kesejahteraan guru. Mulyasa (dalam Suherman  2009: 43) 

menegaskan bahwa terpenuhinya berbagai macam kebutuhan manusia, akan 

menimbulkan  kepuasan dalam  melaksanakan  apapun tugasnya.  Deny Suwarja  

( dalam Suherman 2009: 43) Bila kebutuhan dan kesejahteraan guru telah layak 

diberikan oleh pemerintah maka tidak ada lagi guru yang membolos karena 

mencari tambahan di luar. Dari uraian diatas maka untuk memaksimalkan kinerja 

guru, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah adalah, memberikan 

kesejahteraan yang layak sesuai volume kerja gur, selain itu memberikan insentif 

pedukung sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan hidup guru dan keluarganya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru  yakni: kepribadian dan dedikasi,kemampuan 

mengajar, komunikasi, iklim kerja dan kesejahteraan. 
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2.2 Supervisi  Kepala Sekolah 

 

          Kepala sekolah selaku manajer di sekolah mempunyai tugas untuk 

melakukan pengawasan terhadap guru dan karyawan di sekolah.  Salah satu tugas 

pengawasan terhadap guru yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah 

melaksanakan supervisi .  Secara detail tentang supervisikepala sekolah di 

jelaskan di bawah ini. 

 

2.2.1  Pengertian Supervisi 

 

Agar peranan guru dalam kaitannya dengan tugas mendidik dapat berhasil dengan 

baik, maka guru perlu diadakan pembinaan dengan cara disupervisi oleh kepala 

sekolah. Ngalim Purwanto( 2009:76) mendefinisikan supervisi adalah suatu 

aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai 

sekolah lainya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.Selanjutnya 

Handoko ( dalam Sagala 2012: 130 )  mengatakan pengawasa sebagai proses 

“menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai sesuai 

dengan yang direncanakan. Sedangkanyang dikutip Burhanudin 

 (1998:102) mengungkapkan supervisi adalah pembinaan yang diberikan kepada 

semua staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk 

mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. 

Menurut Arikunto (1998:136)  supervisi adalah lebih mendekatkan pada sifat 

manusiawi dalam pelaksanaan supervisi tidak mencari kesalahan atau kekurangan 

tetapi melakukan pembinaan, agar pekerjaan yang disupervisi diketahui 

kekuranganya, diberitahukan cara peningkatanya, dan membicarakan bersama 

sesuatu kekuranganya.Sagala ( 2012: 130 ) bahwa pengawasan atau supervisi 
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berarti suatu kegiatan  monitoring, controling, dan pengendalian dalam upaya 

pengumpulan data kinerja untuk membandingkan perbuatan dengan standar yang 

telah ditetapkan. Meskipun demikian, supervisi  tidak bisa terlepas dari penilaian 

unjuk kerja guru dalam mengelola pembelajaran.  Selanjutnya Mukhtar 

 (2013: 305 )  menyatakan bahwa peningkatan kinerja sekolah dengan membantu 

guru untuk dapat merefleksikan praktik pengajaran. 

          Berdasarkan  beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan  bahwa 

supervisi  adalah upaya kepala sekolah dalam pembinaan guru agar guru dapat 

meningkatkan kinerja guru  didalam  mengajar dengan melalui langkah-langkah 

perencanaan, penampilan mengajar yang nyata serta mengadakan perubahan 

dengan cara rasional dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa sesuai tujuan 

yang telah ditetapkan.. 

 

2.2.2 Karakteristik Supervisi 

 

          Supervisi dalam pendidikan memiliki perbedaan yang khusus, karena 

berkaitan dengan upaya peningkatan kompetensi. Menurut Mulyasa (2004: 112) 

salah satu supervisi akademik yang populer adalah supervisi klinis, yang memiliki 

karakteristik sebagai berikut:  

2.2.2.1 Supervisi diberikan berupa bantuan (bukan perintah), sehingga initetap  

berada di tangan tenaga kependidikan.  

2.2.2.2 Aspek yang disupervisi berdasarkan usul guru, yang dikaji bersama kepala  

sekolah sebagai supervisor untuk dijadikan kesepakatan.  

2.2.2.3 Instrumen dan metode observasi dikembangkan bersama oleh guru dan  

kepala sekolah.  
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2.2.2.4Mendiskusikan dan menafsirkan hasil pengamatan dengan mendahulu- 

kan interpretasi guru.  

2.2.2.5 Supervisi dilakukan dalam suasana terbuka secara tatap muka, dan  

Supervisor lebih banyak mendengarkan serta menjawab pertanyaan 

guru daripada memberi saran dan pengarahan.  

2.2.2.6 Supervisi klinis sedikitnya memiliki tiga tahap, yaitu pertemuan awal,  

pengamatan, dan umpan balik.  

2.2.2.7Adanya penguatan dan umpan balik darikepala sekolah sebagai 

supervisor terhadap perubahan perilaku guru yang positif sebagai hasil  

pembinaan.  

2.2.2.8 Supervisi dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan suatu  

keadaan dan memecahkan suatu masalah.  

 

2.2.3  Fungsi dan Tujuan Supervisi 

 

Fungsi dan tujuan supervisi pendidikan sangat erat kaitannya.Tujuan memberikan 

gambaran tentang apa yang harus dicapai, sedangkan fungsi menunjukkan apa 

yang harus dilakukan, sehingga untuk mengukur apakah tujuan telah dapat dicapai 

dengan baik dapat dilihat dari apakah semua yang harus dilakukukan dapat 

dilaksanakan dengan baik, dengan kata lain pencapaian tujuan supervisi 

tergantung dengan berfungsi tidaknya supervisi pendidikan itu di sekolah. 

Franseth, (dalam Sahertian, 2000: 25mengatakan bahwasupervisi akan dapat 

memberikan bantuan terhadap program pendidikan melaluibermacam-macam cara 

sehingga kualitas kehidupan akan diperbaikioleh karenanya. 
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Burton dan Brucker (dalam Sahertian, 2000: 25) mengatakan bahwa fungsi utama 

supervisi modern menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar. 

          Sementara itu Pidarta (2003: 23) fungsi supervisi itu dapat dibagi menjadi 

dua bagian besar, yaitu (1) fungsi utama ialah membantu sekolah yangsekaligus 

mewakili pemerintah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yaitu membantu 

perkembangan individu para siswa,(2) fungsi tambahan ialah membantu siswa,  

dalam hal ini membina guru-guru agar dapat bekerja dengan baik dan dalam 

mengadakan kontak dengan masyarakat dalam rangka mernyesuaikan diridengan 

masyarakat serta mempelopori kemajuan masyarakat.  

Sutisna (1993: 235-248) membagi fungsi supervisi terdiri atas 4 (empat) macam, 

yaitu: (1) sebagai penggerak perubahan, (2) sebagai program pelayanan untuk 

memajukan pengajaran, (3) sebagai keterampilan dalam hubungan manusia, dan 

(4) sebagai kepemimpinan kooperatif.  Pendapat lain tentang fungsi supervise 

dikemukakan oleh Rifai (1993: 49-54) yang mengatakan bahwa fungsi supervisi 

terdiri atas 7 (tujuh) fungsi, yaitu: (1) sebagai kepemimpinan, (2) sebagai inspeksi, 

(3) sebagai penelitian, (4) sebagai latihan dan bimbingan, (5) sebagai sumber dan 

pelayanan, (6) sebagai koordinasi, dan (7) sebagai evaluasi. 

          Berdasarkan beberapapendapat di atas, maka dapat disarikan  bahwa fungsi 

supervisi pendidikan itu memang tidak sederhana, dan ini sangat sesuai dengan 

tujuan ingin dicapai yang juga tidak sederhana. Dengan demikian, seorang 

supervisor yang beorientasi pada tujuan, tidak ada pilihan lain kecuali 

memfungsikan diri sesuai dengan apa yang telah disebutkan di atas, yang kalau 
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dicari inti pokoknya adalah (1) melaksanakan kepemimpinan pendidikan, (2) 

melaksanakan penelitian, dan (3) melaksanakan penilaian yang objektif. 

 

2.2.4 Tugas Kepala Sekolah Sebagai Supervisor 

Tugas kepala sekolah sebagai supervisor adalah membantu  guru  melalui 

kegiatan (1) pembinaan dan peningkatan profesi mengajar, (2) pembinaan dan 

peningkatan sikap  personal  dan sikap profesional. Menurut Purwanto ( 2000: 

119-120 ), tugas dari kepala sekolah sebagai supervisor adalah sebagai berikut :  

a. Membangkitkan dan merangsang guru-guru dan pegawai sekolah di dalam 

menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya.  

b. Berusaha dan melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah termasuk media 

instruksional yang diperlukan bagi kelancaran dan keberhasilan proses belajar-

mengajar.  

c. Bersama guru-guru berusaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan 

metode-metode mengajar yang lebih sesuai dengan tuntutan kurikulum yang 

sedang berlaku.  

d. Membina kerja sama yang baik dan harmonis di antara guru-guru dan pegawai 

sekolah lainnya.  

e. Berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan pegawai sekolah, 

antara lain dengan mengadakan diskusi-diskusi kelompok, menyediakan 

perpustakaan sekolah, dan atau untuk mengirim mereka untuk mengikuti 

penataran-penataran, seminar, sesuai dengan bidangnya masing-masing.  

f. Membina hubungan kerja sama antara sekolah dengan komite sekolah dan 

instansi-instansi lain dalam rangka peningkatan mutu pendidikan para siswa.  
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Secara khusus dan lebih konkret lagi, kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan 

oleh seorang supervisor dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Menghadiri rapat atau pertemuan organisasi-organisasi profesional, seperti 

PGRI, Ikatan Sarjana Pendidikan, dan sebagainya 

b. Mendiskusikan tujuan-tujuan dan filsafat pendidikan dengan guru-guru.  

c. Mendiskusikan metode-metode dan teknik dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan proses belajar-mengajar.  

d. Membimbing guru-guru dalam penyusunan program catur wulan atau program 

semester, dan program satuan pelajaran.  

e.Membimbing guru-guru dalammemilih danmenilai buku-buku untuk 

perpustakaan sekolah dan buku-buku pelajaran bagi murid-murid.  

f. Membimbing guru-guru dalam menganalisis dan menginterpretasi hasil tes dan 

penggunaanya bagi perbaikan proses belajar-mengajar.  

g. Melakukan kunjungan kelas atau classroom visitation dalam rangka melakukan 

supervisi klinis.  

h. Mengadakan kunjungan observasi atau obervation visit bagi guru-guru demi 

perbaikan cara mengajarnya.  

i. Mengadakan pertemuan-pertemuan individual dengan guru-guru tentang 

masalah-masalah yang mereka hadapi atau kesulitan-kesulitan yang mereka 

alami.  

j. Menyelenggarakan manual atau buletin tentang pendidikan dalam ruang lingkup 

bidang tugasnya.  

k. Berwawancara dengan orang tua murid dan pengurus komite sekolah. 
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Menurut Sahertian (2000: 102) kepala sekolah harus mampu menggerakan staf 

guru dan staf tata usaha untuk melaksanakan supervisi,dan diharapkan kepala 

sekolah ahli dibidang pendidikan dan mampu dibidang dunia administrasi.Rifai 

(1993: 130) memberikan tehnik pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah yaitu 

(a) kunjungan kelas, (b) pertemuan pribadi, dan  (c) rapat staf. 

          Kepala sekolah dalam menjalankan peranya harus lebih dekat dengan 

seorang guru terutama saat mengamati proses mengajar dan supervisi terhadap 

prilaku guru mengajar di kelas. Keberhasilan kepala sekolah dalam menjalankan 

perannya sebagi supervisor menurut Rifai (1993: 130) akan tergantung kepada: 

(1) kondisi dan situasi sekolah, (2) sikap guru-guru dan staf tata usaha, (3) 

peraturan yang mendukung, dan (4) kompetensi supervisor dalam hal ini kepala 

sekolah. 

 
 

2.2.5  Teknik Pelaksanaan Supervisi 

 

Teknik supervisi merupakan cara-cara yang ditempuh dalam mencapai tujuan 

tertentu, baik yang berhubungan dengan penyelesaian masalah guru-guru dalam 

mengajar, masalah kepala sekolah dalam mengem-bangkan kelembagaan serta 

masalah-masalah lain yang berhubungan serta berorientasi pada peningkatan mutu 

pendidikan. 

Dalam pelaksanaan supervisi dikenal dengan dua teknik besar, yakni teknik 

individual dan teknik kelompok.Teknik individual antara lain berupa (1) 

kunjungan dan observasi kelas (2) individual conference (3) kunjungan antar 

guru-guru (4) evaluasi diri (5) supervisory buletin (6) profesional reading (7) 

profesional writing.  Sedankan teknik kelompok antara lain (1) rapat staf sekolah 
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(2) orientasi guru baru (3) curriculum laboratory (4) panitia (5) perpustakaan 

profesional (6) demonstrasi mengajar (7) lokakarya (8) field trips for staff 

personnels (9) pannel or forum discussion (10) in service training dan (11) 

organisasi profesional. (Ditjen PMPTK, 2008) 

Pendapat lain tentangteknik pelaksanaan supervisi pengajaran dikemukakan oleh 

Pidarta (1996: 2) yang mengatakan bahwa teknik supervisi meliputi:  

a) Teknik observasi kunjungan kelas, kepala sekolah melakukan observasi pada 

kelas yang sedang belajar dibawah bimbingan guru.Tujuanya ingin 

memperolehdata tentang segala sesuatu yang terjadi didalam kelas.Data ini 

sebagai dasar pembinaan guru  yang di observasi, yang meliputi (1) suasana 

kelas, (2) cara memulai dan menutup pelajaran, (3) kesesuaian metode yang 

digunakan, (4) mediayang digunakan, dan (5) tugas-tugas yang diberikan 

kepada siswa. 

b)  Pertemuan formal dan informal, kepala sekolah dengan guru atau sekelompok 

guru mengadakan pertemuan baik secara terencana maupun tidak, guna 

membahas topik-topik yang berkenaan dengan proses pembelajaran dikelas 

atau keluhan-keluhan lainnya untuk dicarikan solusi yang lebih baik  

c) Teknik supervisi sebaya, hal ini dilakukan oleh guru-guru yang sukses dan 

diberi tugas oleh kepala sekolah untuk membantu guru yang membutuhkan 

pertolongan dalam proses pembelajaran terhadap guru mata pelajaran sejenis. 

          Berdasarkan uraian di atas maka  dalam pelaksanaan supervisi yang 

dilakukan oleh kepala sekolah dapat dilaksanakan dengan pembinaan secara 

individul dan pembinaan secara kelompok. 

 

2.3 Motivasi Kerja 
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          Motivasi merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang dalam 

melakukan pekerjaan.  Secara detail peran motivasi bagi setiap orang dijelas- kan 

di bawah ini 

 

2.3.1 Pengertian Motivasi 

Motivasi berasal dari bahasa latin ”Movere”, yang berarti bergerak (to move).   

Menurut Husaini (2009: 250) motivasi adalah keinginan yang terdapat pada 

seseorang individu yang merangsangnya untuk melaku- kan tindakan-tindakan 

atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang berperilaku. 

Menurut Hasibuan (2001: 65), motivasi adalah pemberian daya penggerak yang 

menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, efektif 

dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan.Buhler, (2004: 

191) memberikan pendapat tentang pentingnya motivasi sebagai berikut: 

“Motivasi pada dasarnya adalah proses yang menentukan seberapabanyak usaha 

yang akan dicurahkan untuk melak- sanakan pekerjaan”. Reksohadiprojo dan 

Handoko (2001: 252) mendefinisikan bahwa motivasi adalah keadaan dalam diri 

pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-

kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. 

Selain itu, menurut Panitia Istilah Manajemen Lembaga 

Pendidikan dan PembinaanManajemen, dalam Dasar-Dasar Motivasi 

(Moekijat : 2002 : h. 5), mendefinisikan : motivasiadalah proses atau faktor yang 

mendorong orang untuk bertindak atau berperilaku. 

          Berdasarkan uraian di atas dapat penulis sarikan bahwa  motivasi erat 

kaitannya dengan timbulnya suatu kecenderungan untuk berbuat sesuatu guna 
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mencapai tujuan.  Ada hubungan yang kuat antara kebutuhan motivasi, perbuatan 

atau tingkah laku, tujuan dan kepuasan, karena setiap perubahan senantiasa berkat 

adanya dorongan motivasi. 

 

2.3.2  Teori Motivasi 

 

Manusia merupakan mahluk sosial yang memiliki kebutuhan, perasaan, pikiran 

dan motivasi. Setiap manusia dalam melaksanakan suatu kegiatan pada dasarnya 

di dorong oleh motivasi. Adanya berbagai kebutuhan akan menimbulkan motivasi 

seseorang untuk berusaha memenuhi kebutuhannya.  Orang mau bekerja keras 

dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari hasil 

pekerjaannya.  Berkaitan dengan hal tersebut muncul beberapa teori tentang 

motivasi, antara lain: 

 

2.3.2.1  Teori Mc. Clelland 

 

Konsep penting lain dari teori motivasi yang didasarkan dari kekuatan yang ada 

pada diri manusia adalah motivasi prestasi.  Menurut Mc. Clelland jika seseorang 

terdesak oleh kebutuhan, maka ia akan akan termotivasi untuk memenuhinya. 

Menurut teori ini seseorang yang mempunyai needs of acheifment tinggi selalu 

mempunyai pola berpikir tertentu, ketika ia merencanakan untuk melaksanakan 

sesuatu selalu mempertimbangkan pekerjaan tersebut cukup menantang atau 

tidak, sehingga perlu disiapkan strategi yang akan dilaksanakan.  Selain itu orang 

yang memiliki needs of acheifment  tinggi adalah kesediaannya untuk memikul 

tanggung jawab sebagai konsekwensi dari usahanya dalam mencapai tujuan. 
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2.3.2.2 Teori X dan Y dari Mc. Gregor  

 

Teori motivasi ini merupakan teori yang menggabungkan teori internal dan teori 

eksternal yang dikembangkan oleh Mc.Gregor.  Ia telah merumuskan dua 

perbedaan dasar mengenai perilaku manusia.  Kedua teori tersebut disebut teori X 

dan teori Y, yang keduanya dianggap berbeda.  Untuk lebih jelasnya, perbedaan 

kedua teori tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

Tabel 2.1 Teori X dan Y Mc Gregor 

Manusia Tipe X Manusia Tipe Y 

1. Malas belajar dan atau bekerja 

(pasif) 

2. Mau bekerja kalau diperintah, 

diancam atau disuruh 

3. Senang menghindar dari tanggung 

jawab 

4. Tidak berambisi dan cukup 

menjadi anak buah saja 

5. Tidak mempunyai kemampuan 

untuk mandiri 

1. Rajin belajar dan atau bekerja 

(aktif).  Bekerja adalah bermain 

sehingga menyenangkan 

2. Bekerja atas kesadaran sendiri, 

kurang senang diawasi dan kreatif 

dalam memecahkan masalah 

3. Bertanggung jawab 

4. Berambisi 

5. Mampu mengendalikan dirinya 

sendiri dalam mencapai tujuan 

organisasi (mandiri) 

Sumber:  Teori Mc.Gregor 

 

 

2.3.2.3 Teori Herzberg  

 

Teori motivasi yang dikemukakan oleh Herzberg dikenal dengan nama teori dua 

faktor.  Berdasarkan penelitian telah dikemukakan dua kelompok faktor yang 

mempengaruhi seseorang dalam organisasi, yaitu motivasi sebagai faktor intrinsik 

dan  kesehatan sebagai faktor ekstrinsik.  Untuk lebih jelasnya kedua faktor 

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 2.2 Teori Dua Faktor Herzberg 

Faktor Motivasi  

(Intrinsik) 

Faktor Kesehatan  

(Ekstrinsik) 

1. Prestasi (achievement) 

2. Penghargaan (recognition) 

3. Pekerjaan itu sendiri 

4. Tanggung jawab 

5. Pertumbuhan dan perkembangan 

1. Supervisi 

2. Kondisi kerja 

3. Hubungan interpersonal 

4. Bayaran dan keamanan 

5. Kebijakan perusahaan 

Sumber : Teori Hezberg 

 

2.3.2.4 Teori ERG Aldefer  

 

Teori Aldefer merupakan teori motivasi yang mengatakan bahwa manusia 

mempunyai 3 macam kebutuhan,  yaitu:  Existence (E), Relatedness) (R), dan 

Growth  (G).Menurut teori ini pada hakekatnya manusia ingin dihargai dan diakui 

keberadaanya (eksistensi), ingin diundang, dan dilibatkan.Di samping itu sebagai 

makhluk sosial, manusia ingin berhubungan atau bergaul dengan manusia 

lainnya.Manusia juga ingin selalu meningkat taraf hidupnya menuju 

kesempurnaan (ingin selalu berkembang). 

Berdasarkan uraian tentang  teori motivasi di atas dapat disarikan bahwa untuk 

mengetahui motivasi individu dalam bekerja dapat dilihat dari keinginannya untuk 

memenuhi kebutuhan: fisiologis, keselamatan, sosial, penghargaan, dan 

aktualisasi diri. 

 

2.3.3  Motivasi Kerja 

 

 

Motivasi kerja berasal dari dua kata, yaitu motivasi dan kerja.Motivasi adalah 

keinginan untuk berbuat sesuatu, sedangkan kerja adalah aktivitas fisik dan 
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mental untuk mengerjakan suatu pekerjaan (Hasibuan, 2001: 94).  Motivasi kerja 

adalah keinginan atau kebutuhan yang melatar belakangi seseorang sehingga 

terdorong untuk bekerja (Usman, 2009: 250).          

Menurut Amirullah (2002: 146) motivasi kerja adalah kondisi yang berpengaruh 

membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan 

dengan lingkungan kerja.  Selanjutnya menurut Winardi (2002: 6), motivasi kerja 

adalah suatu kekuatan potensial yang ada dalam diri seorang manusia, yang dapat 

dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang pada intinya berkisar sekitar 

imbalan moneter, dan imbalan non moneter yang dapat mempengaruhi hasil 

kinerjanya secara positif atau secara negatif, hal mana tergantung pada situasi dan 

kondisi yang dihadapi orang yang bersangkutan.  Pendapat yang lain tentang 

motivasi kerja disampaikan oleh  As’ad (1998: 45), yang menyatakan motivasi 

kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. 

Sedangkan Anwar Prabu Mangkunegara (2010: 77) Menyatakan bahwa ada 

hubungan yang positif  antara motivasi berprestasi dengan pencapian kinerja. 

Mengadopsi dari pendapat Hasibuan, Amirullah dan Mangkunegara dapat penulis 

simpulkan  bahwa motivasi kerja adalah semangat atau dorongan dalam diri 

seseorang untuk melakukan aktivitas kerja guna mencapai suatu tujuan yang dapat 

berpengaruh positif dalam mencapai kinerja yang lebih baik. 

2.4Penelitian Yang Relevan 

         Penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, 

antara lain: 

2.4.1 Hubungan Iklim Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja, Komitmen Kerja dan  
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Kinerja Pegawai (Affandi, 2002).  Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan   

Iklim organisasimempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap  

kepuasan kerja, komitmen kerja dan kinerja pegawai. 

2.4.2Kurniati (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “hubungan   Supervisi   

Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja terhadap   Kinerja Guru   SMK Negeri 1  

Purbalingga Tahun 2007” menyimpulkan bahwa secara simultan Supervisi   

Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja terhadap   Kinerja Guru   SMK Negeri 1  

Purbalingga. 

2.4.3Azizah M Seif( 2007 ) HubunganSupervisi Kepala  Sekolah dan  Motivasi    

         Kerja  Guru dengan  Kinerja Guru Ditemukan hubungan yang positif antara   

         Pelaksanaan Supervisi dengan Kinerja Guru dalam rangka menuntaskan  

         program wajib belajar sembilan tahun di  Kabupaten  Langka.  Disimpulkan   

         terdapat   hubungan  yang posotif  dan signifikan  antara  Supervisi  Kepala      

         Sekolah dan Motivasi Kerja Guru dengan Kinerja Guru. 

 

2.5 Kerangka Pikir 

Merujuk pada uraian tentang kinerja guru, supervisi  kepala sekolahdan motivasi 

kerja guru di atas, penulis mengajukan kerangka pikir tentang hubungan 

supervisikepala sekolah dan motivasi kerja guru dengankinerja guru seperti 

dijelaskan di bawah ini. 

 

2.5.1.Hubungan Antara Supervisi  Kepala Sekolah dengan   

Kinerja Guru 

 

Kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan yang ada di sekolah dan mempunyai 

peranan sangat besar dalam upaya meningkatkan prestasi sekolah.Kemampuan 

kepala sekolah dalam membimbing, mengarahkan dan melakukan pengawasan 
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terhadap guru akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan sekolah. Pengawasan 

terhadappelaksanaan tugas guru dapat dilakukan melalui kegiatan supervisi . 

Hasil supervisi  dapat dijadikan sebagai dasar oleh kepala sekolah dalam 

melaksanakan tugas pembimbingan kepada guru.  Jika hal ini dapat dilaksankan 

secara rutin dan berkala diharapkan guru akan dapat melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tuntutan profesinya.  Ketika guru dapat menjalankan tugasnya 

dengan baik, diharapkan akan dicapai kinerja sesuai dengan harapan. 

 

2.5.2 Hubungan Antara Motivasi Kerja Guru dengan Kinerja Guru 

 

Motivasi kerja adalah semangat atau dorongan dalam diri seseorang untuk 

melakukan aktivitas kerja guna mencapai suatu tujuan yang dapat berpengaruh 

positif  dalam mencapai kinerja yang lebih baik.  Keinginan guru untuk 

berprestasi merupakan salah satu faktor pendorong bagi guru untuk mencapai 

kinerja yang maksimal. 

Kesesuaian bidang pekerjaan dengan minat, pemberian tanggung 

jawab,penghargaan serta kesempatan untuk berkarir kepada guru merupakan 

faktor penting yang diharapkan mampu menumbuhkan semangat bagi guru dalam 

melaksanakan tugasnya.  Jika hal tersebut tidak terpenuhi dimungkinkan akan 

berpengaruh terhadap  peningkatan kinerja guru dalam menjalankan tugasnya, 

terutama dalam mengelola pembelajaran.   

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diduga jika supervisi  kepala sekolah dan 

motivasi kerja guru tinggi maka kinerja guru akan tinggi.Demikian juga jika 

supervisi  kepala sekolah dan motivasi kerja guru rendah maka kinerja guru akan 

rendah. Secara teoritis pengaruh variabel bebasterhadap variabel terikat  disajikan 

pada kerangka berpikir di bawah ini. 
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Gambar 2.1: Model teoritis hubungansupervisi kepala sekolah (X1) danmotivasi 

kerja guru (X2) terhadap kinerja guru (Y). 

 

 

Keterangan: 

: derajat determinasi antara  variabel X1 dengan variabel Y 

  : derajat determinasi antara  variabel X2 dengan variabel Y 

: derajat determinasi antara  variabel X1,  dan X2dengan variabel Y 

 

 

2.6Hipotesis 

 

Berdasarkan uraian  dalam tinjauan pustaka  maka hipotesis dalampenelitian ini 

adalah “ ada hubungan yang posititif dan signifikan antara supervisi kepala 

sekolah dan motivasi kerja guru dengankinerja guru SMPNegeri di Kecamatan 

Gadingrejo”. 

Bertitik tolak dari hipotesis umum di atas, maka hipotesis kerja sebagai berikut: 

2.6.1 Terdapat hubungan yang positif dan signifikanantarasupervisikepala   

sekolahdengankinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Gadingrejo 

2.6.2 Terdapathubunganyang positif  dansignifikanantaramotivasi kerja  

gurudengankinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Gadingrejo 

2.6.3 Terdapathubunganyang  positif dan signifikanantarasupervisikepala  

X1 

X2 

 

Y 
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sekolahdan motivasi kerja guru secara bersama-samadengankinerja 

guru SMP Negeri di Kecamatan Gadingrejo. 


