
 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Kinerja Guru 

Seiring dengan perbaikan kesejahteraan yang diberikan pemerintah terhadap guru, 

profesi guru kini semakin diminati. Kesejahteraan yang meningkat harus dikaitkan 

dengan peningkatan kinerja guru. penilaian kinerja guru perlu dilakukan untuk 

mengendalikan dan mengontrol   kualitas penyelenggaraan pembelajaran atau 

pendidikan disekolah yang dilakukan secara berkala seperti yang dikemukakan 

(Ambarita, 2013).   Secara etimologi kinerja berasal dari kata prestasi kerja 

(performance). Istilah kinerja berasal dari kata job performance to actual 

performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) 

yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

(Mangkunegara, 2005). Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa 

kinerja merupakan suatu perbuatan atau prilaku seseorang dalam pelaksanaan 

tugasnya,  yang dapat dinikmati dan dinilai oleh orang lain. 

Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta kemampuan untuk mencapai 

tujuan dan standar yang telah ditetapkan (Sulistyorini,2001). 
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Kinerja pada hakikatnya seberapa baik seorang pekerja menampilkan 

pekerjaannya atau memperlihatkan pekerjaannya.  Kinerja merupakan fungsi dari 

kemampuan,  motivasi dan kesempatan, dengan demikian kinerja di tentukan oleh 

faktor-faktor kemampuan,  motivasi dan kesempatan. Kinerja tinggi yang 

sebagian merupakan fungsi dari tiadanya rintangan-rintangan yang 

mengendalakan kesempatan itu. 

Dari beberapa penafsiran para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

merupakan sebuah proses yang sangat bersifat  pribadi sebagai hasil dari 

pemberdayaan kemampuan seseorang baik fisik maupun mental dan berimplikasi 

terhadap meningkatkan produktivitas kerja, beberapa pengertian berikut ini akan 

memperkaya wawasan tentang kinerja. 

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan, untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seorang harus memiliki derajat kesediaan 

dan tingkat kemampuan tertentu, kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah  

cukup efektif untuk mengerjakan suatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa 

yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakan (Hersey and Blanchard:1993). 

Pencapaian tujuan yang telah di tetapkan merupakan salah satu tolak ukur 

individu. Ada tiga kriteria dalam melakukan penilaian kinerja individu, yakni :  

(a) tugas individu; (b) prilaku induvidu ; dan (c) ciri individu (Robbins, 2003). 

Dari beberapa penafsiran para ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa kinerja 

merupakan sebuah proses yang sangat bersifat pribadi sebagai hasil dari 

pemberdayaan kemampuan seseorang baik fisik maupun mental dan berimplikasi 

terhadap meningkatkan produktivitas kerja. 
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Dunda ( Rahman, dkk:2005) menyatakan bahwa, kinerja guru dapat dinilai dari 

aspek kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru yang dikenal 

dengan sebutan ‘kompetensi guru’. Semua aspek penilaian kinerja guru tersebut, 

harus menjadi perhatian kepala sekolah dalam menilai kinerja guru di sekolah. 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan guru wajib 

memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 

Profesionalitas maupun kinerja guru terkait erat dengan peningkatan karirnya. 

Peningkatan kinerja profesional yang menunjang karir secara kolektif akan 

berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan secara nasional. 

Terkait dengan uraian di atas, maka kinerja guru dapat dijabarkan berdasarkan 

uraian tugas dan tanggung jawabnya dengan melibatkan aspek-aspek koqnitif, 

afektif dan psikomotor. Oleh karena itu, untuk mengukur kinerja guru maka 

jabaran tugas dan tanggung jawab guru tersebut di atas dapat dijadikan indikator 

variabel kerja, dengan rincian sebagai berikut: (1) perencanaan pengajar; (2) 

pelaksanaan pembelajaran; (3) evaluasi hasil belajar (4) mengembangkan bahan 

ajar; (5) pemamfaatan media dan sumber; (6) pelaksanaan tugas pembimbing 

akademik pada siswa, dan (7) bekerja sama dengan seluruh warga sekolah. 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Tnaggamus sebagai sebuah 

organisasi pendidikan memerlukan orang-orang yang memiliki kemampuan kerja 

dan kreativitas yang tinggi, khususnya dalam hal ini guru, dalam rangka mencapai 

tujuan nasional dan tujuan institusi SMP. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut 

maka hal-hal yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan lembaga 

pendidikan harus menjadi perhatian   
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2.1.1 Penilaian Kinerja 

Penilaian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi  

sebagai bahan dalam rangka pengambilan keputusan. Dengan demikian  Dalam 

setiap kegiatan penilaian ujungnya adalah pengambilan keputusan. 

dengan penelitian yang berujung pada pemecahan masalah. Penilaian Kinerja 

merupakan sistem formal yang digunakan untuk menilai kinerja pengawas secara 

periodik  yang ditentukan oleh organisasi. Hasilnya dapat digunakan untuk 

Pengambilan keputusan dalam rangka pengembangan pegawai, pemberian reward, 

Perencanaan pegawai, pemberian konpensasi dan motivasi. Setiap pegawai di 

lingkungan organisasi mana pun sudah tentu memiliki tugas pokok, fungsi dan 

Tanggung jawabnya sesuai dengan deskripsi tugas yang diberikan pimpinan. 

Dari rumusan diatas maka penilaian kinerja guru adalah proses pengumpulan 

pengolahan, analisis dan interpretasi data tentang kualitas pekerjaan  guru dalam 

melaksanakan tugas pokoknya sebagai tenaga pendidik. 

Tugas pokok guru adalah merencanakan proses pembelajaran, melaksanakan, 

mengevaluasi proses pembelajaran dan membimbing peserta didik. Apa yang 

terjadi dan dikerjakan guru merupakan sebuah proses pengolahan input menjadi 

output tertentu. Atas dasar itu terdapat tiga komponen penilaian kinerja guru 

yakni: Penilaian input, yaitu kemampuan atau kompetensi yang dimiliki dalam 

melakukan pekerjaannya. Orientasi penilaian difokuskan pada karakteristik 

individu sebagai objek penilaian dalam hal ini adalah komitmen guru terhadap 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Komitmen tersebut merupakan refleksi 

dari kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru. 
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Penilaian proses, yaitu penilaian terhadap prosedur pelaksanaan pekerjaan. 

Orientasi pada proses difokuskan kepada perilaku guru dalam melaksanakan tugas 

pokok fungsi dan dan tanggung jawabnya yakni merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi proses pembelajaran. Penilaian output, yaitu penilaian terhadap 

hasil kerja yang dicapai dari pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan 

tanggungjawabnya. Orientasi pada output dilihat dari perubahan kinerja guru dan 

kualitas sekolah. 

Penekanan penilaian terhadap ketiga komponen di atas memungkinkan terjadinya 

penilaian kinerja yang obyektif dan komprehensif.  Secara komprehensif, proses 

penilaian kinerja guru mencakup: (a) penetapan standar atau kriteria kinerja, (b) 

membandingkan kinerja aktual dengan standar tersebut, dan (c) memberikan 

umpan balik dari hasil penilaian untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam upaya 

mendapatkan manfaat optimal penilaian kinerja guru, paling tidak terdapat lima 

yang dapat dijadikan ukuran penilaian 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. 

Berkaitan dengan peningkatan mutu guru, pemerintah menetapkan kebijakan 

melalui penerbitan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Guru 

Angka Kreditnya. 



15 
 

Permenegpan 16/2009 akan menjadi tonggak sejarah dalam sistem reformasi mutu 

guru apabila proses implementasinya berjalan memenuhi strandar sebagaimana 

yang tertung di dalam peraturan tersebut. Untuk menilai kinerja guru pemerintah 

akan mengeluarkan instrumen baru yang disebut dengan Penilaian Kinerja Guru 

(PKG). Penilaian Kinerja Guru (PKG) adalah serangkaian proses kegiatan 

menghimpun, mengolah dan menafsirkan data mengenai kemampuan guru untuk 

menampilkan  atau melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dengan demikian PKG 

merupakan penilaian (Performance Appraisal) yang difokuskan pada Kinerja 

Individu, mengidentifikasi kemampuan guru dalam mendayagunakan 

pengetahuan dan keterampilan guru dalam menerapkan pengetahuan dan 

keterampilan yang mendeskripsikan profil kerjanya (2) yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan tugas. PKG Memiliki dua fungsi utama yaitu (1) menilai kemampuan 

mengkonversikan hasil penilaian sebagai dasar perhitungan angka kredit dalam 

pengembangan karir. 

Pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja guru (PKG) akan berlaku secara efektif 

mulai tahun 2013. Oleh karena itu masa persiapan pemerintah maupun guru untuk 

menerapkannya ada waktu dua tahun sejak tahun 2010. Tujuan Kegiatan Penilaian 

Kinerja Guru (PKG) adalah; 1) menghimpun informasi yang akurat tentang 

kinerja guru; 2) menetapkan kategori kualitas kinerja berdasarkan strandar kinerja; 

3) menghimpun informasi sebagai dasar peningkatan mutu pembelajran dan 

bimbingan; 4) meningkatkan penjaminan peserta didik memperoleh peyalanan 

belajar yang berkualitas; 5) meningkatkan motivasi guru dalam rangka 

memperkuat komitmen untuk melaksanakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
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secara professional; 6) meningkatkan citra, harkat, martabat profesi guru, 

meningkatkan penghormatan dan kebanggaan terhadap guru. 

Hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) bermanfaat; 1) sebagai dasar pengambilan  

Keputusan kepala sekolah untuk mengusulkan kenaikan pangkat; 2) sebagai 

bahan kajian dan dasar pertimbangan dalam meningkatkan mutu kinerja guru 

secara berkelanjutan melalui program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 

(PKB); 3) sebagai dasar penyusunan kurikulum pelatihan; 4) sebagai bukti 

penjaminan bahwa guru memiliki motivasi kerja, kesadaran, tanggung jawab, 

dedikasi, loyalitas, dan komitmen pengabdian dalam rangka meningkatkan mutu 

peserta didik. Pelaksanaan PKG berdasarkan prinsip-prinsip berikut; 1) mengacu 

pada  peraturan yang berlaku yaitu Permenegpan nomor 16 tahun 2009; 2) 

pelaksanaan harus valid, adil, transparan, dapat diverifikasi dan dapat 

dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia; 3) berfungsi sebagai 

pengembang karir guru dan terintegrasi pada program Pengembangan 

Keprofesional Berkelanjutan (PKB) dan program Pengelolaan Kinerja Rendah 

(PKR). 4) penilaian berdasarkan kinerja yang dapat diobservasi dengan 

memperhatikan sampel yang valid dari pelaksanaan tugas guru sehari-hari; 5) 

Pelaksanaan penilaian harus memenuhi syarat validitas, reliabilitas, dan praktis; 6) 

pengelola PKG wajib memahami seluruh dokumen penilaian; 7) semua guru 

wajib mengikuti penilaian kinerja dalam waktu yang sama untuk keperluan 

kenaikan jenjang jabatan/pangkat; 8) penilaian dilaksanakan secara objektif, adil, 

akuntabel, membangun, transparan, praktis, berorientasi pada tujuan, 

berkelanjutan, dan rahasia. 
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Seluruh prinsip tersebut akan mencapai hasil yang optimal jika seluruh personal 

yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan penilaian bertindak sesuai dengan 

standar dan yang paling utama adalah objektif. Sesuai dengan prinsip umum 

penilaian bahwa penilaian yang efektif harus memenuhi instrumen yang valid, 

penilai yang profesional, dan langkah oprasional yang akuntabel. Mudah-

mudahan dengan menjalankan prinsip tersebut PKG akan berpengaruh baik 

terhadap peningkatan mutu pendidikan sehingga mutu pendidikan Indonesia akan 

semakin meningkat pula. Semoga pada tahun 2013 instrumen penilaian kinerja 

guru tersebut dapat terealisasi secara Optimal. 

 

2.1.2  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

Internal (disposisional) yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat 

seseorang. Misalnya, kinerja seseorang baik disebabkan karena mempunyai 

kemampuan tinggi dan seseorang itu tipe pekerja keras, sedangkan seseorang 

mempunyai kinerja jelek disebabkan orang tersebut mempunyai kemampuan 

rendah dan orang tersebut tidak memiliki upaya-upaya untuk memperbaiki 

kemampuannya. 

 

Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang 

berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan 

kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. Faktor internal 

dan faktor eksternal ini merupakan jenis-jenis atribusi yang mempengaruhi kinerja 

seseorang. Jenis-jenis atribusi yang dibuat para karyawan memiliki sejumlah 
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akibat psikologis dan berdasarkan kepada tindakan. Seseorang karyawan yang 

menganggap kinerjanya baik berasal dari faktor-faktor internal seperti 

kemampuan atau upaya, diduga orang tersebut akan mengalami lebih banyak 

perasaan positif tentang kinerjanya dibandingkan dengan jika ia menghubungkan 

kinerjanya yang baik dengan faktor eksternal, seperti nasib baik, suatu tugas yang 

mudah atau ekonomi. 

Kinerja merupakan hasil bentukan dari beberapa faktor. (1) Kepemimpinan; (2) 

Kemampuan; (3) Pendidikan dan pelatihan; (4) Kesejahteraan; (5) 

Tanggungjawab, (6) Lingkungan kerja; (7) Kepuasan kerja.  Sejumlah variabel 

yang mempengaruhi kinerja antara lain kondisi lingkungan yang optimal, praktek 

yang sungguh-sungguh sepanjang periode waktu, motivasi tingkat tinggi, adaptasi 

anatomis dan psikologis, perencanaan, penggagasan dan antisipasi (Makmun, 

2001). 

Dalam lingkup persekolahan peningkatan kinerja guru ditentukan oleh tingkat 

keberhasilan peran kepala sekolah, dalam hal ini kepala sekolah sebagai manajer 

dan supervisor. Sementara itu pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah 

diantaranya adalah membenahi kekurangan dan kelemahan dalam melaksanakan 

tanggung jawab yang diembannya. Sedangkan strategi yang dapat diterapkan oleh 

kepala sekolah diantarannya adalah menerapkan arah tindakan dan cara yang 

sifatnya mendasar melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, itu semua 

diharapkan untuk meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tujuan yang ditetapkan. Kepala sekolah sebagai pimpinan puncak lembaga 

pendidikan berkewajiban memberikan arahan, bimbingan, motivasi, pembinaan, 
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peningkatan dan pengembangan para guru dan staf tata usaha, serta 

menumbuhkan kreatifitas dan produktivitas yang tinggi untuk hasil yang 

maksimal. 

Dari uraian di atas memberikan pemahaman pada kita bahwa kinerja adalah 

sebuah proses dan hasil dan pengukuran kinerja harus berorientasi pada keduanya 

yakni diukur dengan melihat proses kerja yang dilakukan dan hasil kerja yang 

ditampilkan. Kinerja seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni faktor 

internal dan eksternal. Di sekolah, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan 

memberikan pengaruh terhadap kinerja bawahannya, keadaan guru bagaimana 

kepala Sekolahnya. Jika kualitas kepala sekolah rata-rata, kinerja guru juga akan 

rata-rata dan capaian peserta didik juga rata-rata. Kepala sekolah tidak sebatas 

sosok panutan di lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Lebih dari itu, ia juga 

berperan penting dalam menentukan tinggi rendahnya kualitas pendidikan. Di 

pundak kepala sekolah kualitas pendidikan sebuah lembaga disandangkan. 

Kecakapan kepala sekolah dalam mengelola (memanajerial) sekolah dan gurunya 

akan berdampak pada kualitas siswa dan pendidikan pada umumnya". Pada 

akhirnya kepala sekolah merupakan tokoh sentral dalam upaya perbaikan kualitas 

dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan kinerja guru dalam 

penelitian ini adalah keberhasilan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

pendidik guna mencapai tujuan institusi  pendidikan.  Aspek yang dapat 

diukur dari kinerja guru tersebut adalah aspek perencanaan pembelajaran, 
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pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar,  dan menganalisa hasil belajar 

serta menyusun program perbaikan dan pengayaan. 

2.2 Kompetensi Kepala Sekolah 

Kompetensi berarti (kemenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan 

sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi (competency) yakni kemampuan atau 

kecakapan. Istilah kompetensi sebenarnya memiliki banyak makna, yang menurut 

Broke and Stone,  kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari 

perilaku guru yang nampak sangat berarti. Kompetensi merupakan perilaku yang 

rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang 

diharapkan (Danim, 2010). 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik benang merah bahwa kompetensi 

pada dasarnya merupakan gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat 

dilakukan (be able to do) seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, 

perilaku dan hasil yang seyogyanya dapat ditampilkan atau ditunjukkan. Agar 

dapat melakukan sesuatu dalam pekerjaannya, tentu saja seseorang harus memiliki 

kemampuan (ability) dalam bentuk pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) dan 

keterampilan (skill) yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Mengacu pada 

pengertian kompetensi di atas, maka dalam hal ini kompetensi kepala sekolah 

dapat dimaknai sebagai gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan 

seorang kepala sekolah dalam melaksanakan pekerjaannya, baik berupa kegiatan 

berperilaku maupun hasil yang dapat ditunjukkan. 
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2.2.1 Tugas Pokok Kepala Sekolah 

Tugas pokok kepala sekolah pada semua jenjang mencakup tiga bidang, yaitu (a) 

tugas manajerial, (b) supervisi  dan (c) kewirausahaan. uraian tugas pokok 

tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Tugas Manajerial 

Tugas kepala sekolah dalam bidang manajerial berkaitan dengan pengelolaan 

sekolah, sehingga semua sumber daya dapat disediakan dan dimanfaatkan secara 

Optimal untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. 

Tugas manajerial ini meliputi aktivitas sebagai berikut: (1) menyusun 

perencanaan sekolah; (2) mengelola  program pembelajaran; (3) mengelola 

kesiswaan; (4) memngelola  sarana dan Prasarana; (5) mengelola personal 

sekolah; (6) mengelola keuangan sekolah; (7) mengelola hubungan sekolah dan 

masyarakat; (8) mengelola administrasi sekolah; (9) mengelola sistem informasi 

sekolah; (10) mengevaluasi program sekolah; (11) memimpin sekolah. 

 

b. Tugas Supervisi  

Selain tugas manajerial, kepala sekolah juga memiliki tugas pokok melakukan 

supervisi terhadap pelaksanaan kerja guru dan staf. Tujuannya adalah untuk 

menjamin agar guru dan staf bekerja dengan baik serta menjaga mutu proses 

maupun hasil pendidikan di sekolah. Dalam tugas supervisi ini tercakup kegiatan-

kegiatan: (1) Merencanakan program supervisi, (2) Melaksanakan program 

supervisi, (3) Menindaklanjuti program supervisi 
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c. Tugas Kewirausahaan 

Di samping tugas manajerial dan supervisi, kepala sekolah juga memiliki tugas 

kewirausahaan. Tugas kewirausahaan ini tujuannya adalah agar sekolah memiliki 

sumber-sumber daya yang mampu mendukung jalannya sekolah, khususnya dari 

Segi finansial. Selain itu juga agar sekolah membudayakan perilaku wirausaha di 

kalangan warga sekolah, khususnya para siswa. 

2.3 Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah 

Kompetensi kepala sekolah yang berhubungan dengan kemampuan kepala 

sekolah  dalam memahami sekolah sebagai sistem yang harus dipimpim dan 

dikelola dengan baik adalah kompetensi manajerial. Dengan kemampuan dalam 

mengelola ini nantinya akan dijadikan sebagai pegangan cara berfikir, cara 

mengelola dan cara menganalisis sekolah dengan cara berpikir seorang manajer. 

Kepala sekolah yang memiliki kompetensi manajerial akan menunjukkan perilaku 

dan mampu untuk mengidentifikasi dan mengembangkan jenis-jenis input 

sekolah; mengembangkan proses sekolah (proses belajar mengajar, 

pengkoordinasian, pengambilan keputusan, pemberdayaan, pemotivasian, 

pemantauan, pensupervisian, pengevaluasian dan pengakreditasian). Menurut 

Robert L. Katz, menjelaskan tiga macam keterampilan manajerial yang diperlukan 

oleh seorang manajer dalam mengelola sumberdaya organisasi, yaitu; 

keterampilan konseptual (conceptual skill), keterampilan hubungan manusia 

(human skill), dan keterampilan teknikal (technical skill) (Danim, 2010). 

Sesuai Keputusan Mendiknas mengenai kompetensi ini, di antaranya kepala 

sekolah harus mampu dan terlihat kinerjanya dalam bidang-bidang garapan 
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manajerial sebagi berikut  (a) menyusun perencanaan sekolah/madrasah mengenai 

berbagai tingkatan perencanaan; (b) mengembangkan organisasi 

sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan; (c) memimpin sekolah/madrasah 

dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/madrasah secara optimal; (d) 

mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi 

belajar yang efektif; (e) menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang  

kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik; (f) mengelola guru dan staf 

dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal; (g) mengelola 

sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan secara 

optimal; (h) mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka 

pencarian dukungan ide, sumber belajar dan pembiyanaan sekolah/madrasah; (i) 

mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan 

penempatan serta pengembangan kapasitas peserta didik; (j) mengelola 

pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arch dan 

tujuan pendidikan nasional; (k) mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai 

dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, tranparan dan efisien; (1) mengelola 

ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan 

sekolah/madrasah; (m) mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam 

mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di 

sekolah/madrasah; (n) mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam 

mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan; (o)memanfaatkan 

kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen 

sekolah/madrasah; (p) melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 
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pelaksanakan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, 

serta merencanakan tindak lanjut. 

Dengan standar tersebut diharapkan kepala sekolah di Kabupaten Tanggamus 

memiliki kompetensi manajerial yang layak sehingga mampu mengemban 

amanah berat sebagai kepala sekolah.  

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud kompetensi manajerial kepala 

sekolah dalam penelitian ini adalah persepsi guru terhadap kompetensi manajerial 

kepala sekolah yang berhubungan dengan kemampuan kepala sekolah dalam 

memahami sekolah sebagai sistem yang harus dipimpin dan dikelola dengan 

baik untuk mencapai tujuan pendidikan. 

2.4  Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah 

Supervisi dapat diterjemahkan "melihat dari atas" atau "melihat dari kelebihan". 

Jadi kata supervisi berarti dengan kata pengawas, tetapi pengertiannya agak 

berbeda dari kata "mengawas" sebagai "controlling". Kata supervisi pada 

hakekatnya mengandung makna yang khusus, yaitu "membantu dan turut serta 

dalam usaha-usaha perbaikan dan peningkatan mutu (Brown & Bourne, 2005).  

Supervisi adalah "usaha menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan 

profesional para guru, seleksi dan revisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan 

pengajaran, metode-metode mengajar, dan evaluasi pengajaran".  Sedangkan dari 

segi etimologinya, yaitu "berasal dari dua kata, yaitu kata super dan vision. Kata 

super mengandung arti lebih dan kata vision mengandung arti visi jadi kata 

supervisi mengandung arti visi yang lebih/visi jauh ke depan" (Satori, 2006). 
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Selanjutnya, supervisi memiliki arti "sebagai usaha untuk memperbaiki situasi 

belajar mengajar, yaitu sebagai bantuan bagi guru dalam mengajar untuk 

membantu siswa agar lebih baik dalam belajar" (Sagala, 2002).  Supervisi juga  

didefinisikan "semua usaha yang dilakukan oleh supervisor untuk memberikan 

bantuan kepada guru dalam memperbaiki pengajaran" (Kosasi, 2004) 

Secara umum supervisi  berarti upaya bantuan kepada guru agar guru dapat 

membantu para siswa belajar untuk menjadi lebih baik. Supervisi pengajaran pada 

dasarnya mengandung makna praktis yaitu bantuan profesional yang diberikan 

oleh kepala sekolah kepada para guru untuk meningkatkan profesionalisme dan 

kinerja guru dalam membelajarkan siswa di kelas yang bertujuan untuk 

meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran di kelas. Untuk memperluas 

wawasan pengetahuan penulis dan pembaca tentang pengertian supervisi, maka 

uraian berikut akan mengkaji secara elaboratif tentang pengertian supervisi dari 

berbagai ahli sebagai berikut. Beberapa pengertian dan supervisi yang hakekatnya 

memiliki makna yang relatif sama, yaitu:  

Supervisi adalah aktivitas menentukan kondisi-kondisi atau syarat-syarat 

yang esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. 

Supervisi juga dapat diartikan sebagai segala bantuan dari pemimpin 

sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan 

personel sekolah lainnya dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. 

Bantuan tersebut dapat berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi 

pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam 

usaha dan pelaksanaan pembaharuan-pembaharuan dalam pendidikan dan 

pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran dan metode-metode mengajar 

yang lebih baik, dan cara-cara penilaian yang sistematis terhadap fase 

seluruh proses pengajaran. Dengan kata lain, supervisi dapat diartikan 

sebagai suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu 

para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan 

mereka secara efektif (Surjaman, 2003). 
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Sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah harus peduli dan mau membantu  

guru menyelesaikan masalah-masalah pribadi sekalipun yang menghambat kinerja 

guru. Kompetensi supervisi  ini sangat strategis bagi seorang kepala sekolah 

khususnya dalam memahami apa tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai 

pemimpin sekolah/madrasah. Sub-sub kompetensi supervisi mencakup: (a) 

merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru; (b) melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan 

menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat; (c) menindaklanjuti 

hasil supervisi  akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru, di antaranya adalah bahwa tugas dan fungsi dari supervisi 

ini adalah untuk memberdayakan sumber daya sekolah termasuk guru. Dengan 

demikian kinerja kepala sekolah dapat dinilai melalui peniliain terhadap sub 

kompetensi melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan 

menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Langkah yang perlu 

dilakukan mencakup: (1) mengidentifikasi potensi-potensi sumberdaya sekolah 

berupa guru yang dapat dikembangkan; (2) memahami tujuan pemberdayaan 

sumberdaya guru; (3) mengemukakan contoh-contoh yang dapat membuat guru-

guru lebih maju; dan (4) menilai tingkat keberdayaan guru di sekolahnya. 

Sebagai contoh kepala sekolah yang memiliki sub kompetensi ini adalah; 

melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.  

Bantuan kepala sekolah kepada guru agar guru dapat membantu siswa belajar 

dengan lebih baik akan meningkatkan kinerja guru karena kepedulian personal 
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akan menyentuh pribadi dan masalah-masalah pribadi  sehingga seorang guru 

bekerja lebih baik.  

2.5 Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru 

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional (Depdiknas, 2006), terdapat tujuh 

peran utama kepala sekolah yaitu, sebagai : (1) educator (pendidik); (2) manajer-, 

(3) administrator; (4) supervisor (penyelia); (5) leader (pemimpin); (6) pencipta 

iklim kerja; dan (7) wirausahawan. Merujuk kepada tujuh peran kepala sekolah 

sebagaimana disampaikan oleh Depdiknas di atas, di bawah ini akan diuraikan 

secara ringkas hubungan antara peran kepala sekolah dengan peningkatan kinerja 

guru. 

2.5.1. Kepala Sekolah Sebagai Educator (Pendidik) 

Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan guru 

merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. Kepala 

sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan 

kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya tentu saja akan sangat 

memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya, sekaligus juga akan 

senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para, guru dapat secara 

terus menerus meningkatkan kompetensinya, sehingga kegiatan belajar mengajar 

dapat berjalan efektif dan efisien. 

2.5.2. Kepala Sekolah sebagai Manajer 

Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas, yang harus dilakukan 

kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan 
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profesi para guru. Dalam hal ini, kepala sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi 

dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat 

melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan 

pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah, seperti : 

MGMP/MGP tingkat sekolah, in house training, diskusi profesional dan 

sebagainya, atau melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar sekolah, 

seperti : kesempatan melanjutkan pendidikan atau mengikuti berbagai kegiatan 

pelatihan yang diselenggarakan pihak lain. 

2.5.3. Kepala Sekolah sebagai Administrator 

Khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan, bahwa untuk tercapainya 

peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. Seberapa besar sekolah 

dapat mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi guru tentunya akan 

mempengaruhi terhadap tingkat kompetensi para gurunya. Oleh karena itu kepala 

sekolah seyogyanya dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya 

peningkatan kompetensi guru. 

2.5.4 Kepala Sekolah sebagai Supervisor 

Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, secara 

berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, yang dapat 

dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses 

pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan 

metode, media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran 

(E. Mulyasa, 2004). Dari hasil supervisi ini, dapat diketahui kelemahan sekaligus 

keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan 
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kompetensi guru yang bersangkutan, selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan 

dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada 

sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran. 

Jones dkk. mengemukakan. bahwa " menghadapi kurikulum yang berisi 

perubahan-perubahan yang cukup besar dalam tujuan, isi, metode dan evaluasi 

pengajarannya, sudah sewajarnya kalau para guru mengharapkan saran dan 

bimbingan dari kepala sekolah mereka". Dari ungkapan ini, mengandung makna 

bahwa kepala sekolah harus betul-betul menguasai tentang kurikulum sekolah. 

Mustahil seorang kepala sekolah dapat memberikan saran dan bimbingan kepada 

guru, sementara dia sendiri tidak menguasainya dengan baik (Danim,2002). 

2.5.5. Kepala Sekolah sebagai Leader (Pemimpin) 

Gaya kepemimpinan kepala sekolah seperti apakah yang dapat menumbuh-

suburkan kreativitas sekaligus dapat mendorong terhadap peningkatan kompetensi 

dan kinerja guru.  Dalam teori Kepemimpinan  setidaknya kita mengenal dua gaya 

kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan 

kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Dalam rangka meningkatkan 

kompetensi guru, seorang kepala sekolah dapat menerapkan kedua gaya 

kepemimpinan tersebut secara tepat dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan 

kebutuhan yang ada. Kepemimpinan seseorang sangat berkaitan dengan 

kepribadian dan kepribadian kepala sekolah sebagai pemimpin akan tercermin 

dalam sifat-sifat sebagai barikut : (1) jujur; (2) percaya diri; (3) tanggung jawab; 

(4) berani mengambil resiko dan keputusan; (5) berjiwa besar; (6) emosi yang 

stabil, dan (7) teladan (Mulyasa, 2003). 
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2.5.6. Kepala Sekolah sebagai Pencipta Iklim Kerja 

Budaya dan iklim kerja yang kondusif akan memungkinkan setiap guru lebih ter-

motivasi untuk menunjukkan kinerjanya secara unggul, yang disertai usaha untuk 

meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu, dalam upaya menciptakan budaya 

dan iklim kerja yang kondusif, kepala sekolah hendaknya memperhatikan prinsip-

prinsip sebagai berikut : (1) para guru akan bekerja lebih giat apabila kegiatan 

yang dilakukannya menarik dan menyenangkan, (2) tujuan kegiatan perlu disusun 

dengan dengan jelas dan diinformasikan kepada para guru sehingga mereka 

mengetahui tujuan dia bekerja, para guru juga dapat dilibatkan dalam penyusunan 

tujuan tersebut, (3) para guru harus selalu diberitahu tentang setiap pekerjaannya, 

(4) pemberian hadiah lebih baik dari hukuman, namun sewaktu-waktu hukuman 

juga diperlukan, (5) usahakan untuk memenuhi kebutuhan sosio-psiko-fisik guru, 

sehingga memperoleh kepuasan (modifikasi dari pemikiran Mulayasa tentang 

Kepala Sekolah sebagai Motivator, Mulyasa, 2003). 

2.5.7. Kepala Sekolah sebagai Wirausahawan 

Dalam menerapkan prinsip-prinsip kewirausaan dihubungkan dengan peningkatan 

kompetensi guru, maka kepala sekolah seyogyanya dapat menciptakan 

pembaharuan, keunggulan komparatif, serta memanfaatkan berbagai peluang. 

Kepala sekolah dengan sikap kewirauhasaan yang kuat akan berani melakukan 

perubahan-perubahan yang inovatif di sekolahnya, termasuk perubahan dalam hal-

hal yang berhubungan dengan proses pembelajaran siswa beserta kompetensi 

gurunya. 
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Sejauh mana kepala sekolah dapat mewujudkan peran-peran di atas, secara 

langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan kinerja guru, yang pada gilirannya dapat membawa efek terhadap 

peningkatan mutu pendidikan di sekolah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud kompetensi supervisi kepala 

sekolah dalam penelitian ini adalah persepsi guru terhadap kompetensi supervisi 

kepala sekolah yang berhubungan dengan kemampuan kepala sekolah dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan menindaklanjuti hasil supervisi. 

2.6  Kerangka Pikir 

2.6.1 Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah (Xl) terhadap  

kinerja guru (Y) 

Kompetensi kepala sekolah dapat dimaknai sebagai gambaran tentang apa yang 

seyogyanya dapat dilakukan seorang kepala sekolah dalam melaksanakan 

pekerjaannya, baik berupa kegiatan, berperilaku maupun hasil yang dapat 

ditunjukkan. Kepala sekolah sebagai manajer dalam lingkungan pendidikan di 

SMP Negeri Kabupaten Tanggamus harus mampu dan terlihat kinerjanya dalam 

bidang-bidang garapan manajerial, mempunyai pandangan yang lugas kedepan 

dan selalu mengikuti secara aktif perkembangan dunia pendidikan yang semakin 

maju untuk mengemban visi dan misi sekolah yang dipimpinnya. Dengan 

demikian kepala sekolah dituntut untuk mengembangkan kemampuan dan 

pengetahuan manajerial serta menerapkan dengan baik sehingga dapat 

memberikan kontribusi terhadap kinerja guru. 
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Kinerja guru dapat berupa suatu prestasi yang dicapai oleh guru setelah 

melaksanakan tugasnya sebagai pengajar.  Selain itu kinerja guru terlihat dari rasa 

tanggung  jawabnya dalam menjalankan tugas, profesi yang diembannya serta 

rasa tanggung jawab moral dipundaknya. Semua itu akan terlihat kepada 

kepatuhan dan loyalitas didalam menjalankan tugas sebagai guru. Jelaslah bahwa 

kompetensi manajerial kepala sekolah sangat dominan dalam meningkatkan kiner- 

ja tenaga pengajar yang profesional di sekolah, karena kepala sekolah dituntut 

mampu membina para pengajar agar dapat melaksanakan tugasnya dalam proses 

pembelajaran sehingga tujuan sekolah yang diharapkan dapat tercapai. Dari uraian 

tersebut diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi manajerial 

kepala sekolah terhadap kinerja guru bahkan kompetensi manajerial kepala 

sekolah semakin baik maka akan semakin tinggi kinerja guru yang akan dicapai. 

2.6.2 Pengaruh Kompetensi Supervisi  Kepala Sekolah (X2) terhadap kinerja 

guru (Y) 

Kepala sekolah juga memiliki tugas pokok melakukan supervisi  terhadap 

pelaksanaan kerja guru dan staf. Tujuannya adalah untuk menjamin agar guru dan 

staf  bekerja dengan baik serta menjaga mutu proses maupun hasil pendidikan di 

sekolah. Kepala sekolah sebagai supervisor dalam lingkungan pendidikan di SMP 

Negeri Kabupaten Tanggamus hendaknya dapat memberikan bantuan yang tertuju 

kepada perkembangan kompetensi guru dan personel sekolah dalam mencapai 

tujuan pendidikan. Bantuan tersebut dapat berupa dorongan, bimbingan dan 

kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru. Dengan bantuan 

bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan pendidikan dan 

pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran yang sesuai, dan metode mengajar yang 
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lebih baik, serta cara penilaian yang sistematis diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja guru dalam proses pembelajaran dikelas. 

Dari  uraian tersebut diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi 

supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru atau dengan kata lain semakin 

tinggi kompetensi supervisi kepala sekolah maka akan semakin tinggi pula mutu 

kinerja guru disekolah tersebut. 

2.6.3  Pengaruh Kompetensi Manajerial (X1) dan Supervisi  (X2) secara 

bersama sama terhadap Mutu pendidikan (Y) 

 

Guru merupakan kunci keberhasilan proses pembelajaran. Dengan tugas 

profesionalnya, guru berfungsi membantu orang lain (peserta didik) untuk belajar 

dan berkembang, membantu perkembangan intelektual, personal dan sosial warga 

masyarakat yang memasuki sekolah. 

Dalam menjalankan tugasnya, kinerja guru dipengaruhi oleh berbagai faktor 

antara lain;  tersedianya sarana prasarana yang memadai, adanya informasi yang 

baik, terjadinya komunikasi yang baik, kepemimpinan, penghasilan yang 

mencukupi, pekerjaan yang menantang untuk berkembang, serta rasa aman dan 

tenang (lingkungan) dalam bekerja. Salah satu faktor yang turut berpengaruh 

terhadap kinerja guru adalah kepemimpinan, dalam lingkup persekolahan maka 

kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan daan penanggung jawab utama (key 

person) di sekolah, kepala sekolah dituntut memiliki kompetensi yang optimal 

agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal. 

Sebagai manajer pendidikan yang profesional, kepala sekolah bertanggung jawab 

sepenuhnya terhadap sukses tidaknya sekolah yang dipimpinnya termasuk 
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bertanggung jawab terhadap peningkatan kinerja gurunya. Ini berarti bahwa 

profesionalisme kepala sekolah menjadi suatu keharusan. Selain kompetensi 

manajerial, kepala sekolah dituntut untuk mampu menjalankan tugas dan 

fungsinya sebagai supervisor, yakni membina, membimbing, mengarahkan dan 

memberikan penilaian terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan guru. 

Dari  uraian di atas diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-

sama antara kompetensi manajerial dan kompetensi supervisi kepala sekolah 

terhadap kinerja guru.  Dengan kata lain semakin tinggi kompetensi manajerial 

dan kompetensi supervisi kepala sekolah maka makin tinggi pula mutu 

pendidikan. 

Keterkaitan antara kompetensi manajerial dan kompetensi supervisi kepala 

sekolah terhadap kinerja guru tersebut memperlihatkan model hubungan  

fungsional yang dapat digambarkan dalam kerangka pikir penelitian sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka pikir hubungan antar variabel penelitian 
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2.7 Hipotesis Penelitian 

Setelah penulis melakukan penelaahan terhadap teori-teori yang relevan 

sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka penulis mengemukanan hipotesis 

sebagai berikut : 

2.7.1 Kompetensi manajerial kepala sekolah memberikan pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap kinerja guru SMP Negeri se-Kabupaten 

Tanggamus. 

2.7.2 Kompetensi supervisi kepala sekolah memberikan pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap kinerja guru SMP Negeri se-Kabupaten 

Tanggamus. 

2.7.3 Kompetensi manajerial dan supervisi kepala sekolah secara bersama-

sama memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kinerja guru SMP Negeri se- Kabupaten Tanggamus. 

 


