
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Manajemen Pendidikan 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

 

Leonard D. White dalam dalam Suharsimi dan Yuliana (2009:3) manajemen 

adalah segenap proses, biasanya terdapat pada semua kelompok baik usaha 

negara, pemerintah atau swasta, sipil atau militer secara besar-besaran atau secara 

kecil-kecilan. 

 

Menurut Muljani A. Nurhadi dalam Suharsimi dan Yuliana (209:3) manajemen 

adalah suatu kegiatan atau rangkaian yang berupa proses pengelolaan usaha 

kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif 

dan efisien. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut menajeman merupakan suatu rangkaian kegiatan 

yang membutuhkan kerjasama sehingga dapat mencapai suatu tujuan yang 

diharapkan, dimana terdapat suatu proses perencanaan untuk melaksanakan suatu 

kegiatan. 

 

Taylor dalam Hasibuan (2011: 7) manager sebagai pelaku manajemen akan lebih 

bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengendalian dalam menafsirkan 
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kepandaian-kepandaian para pekerja. Terdapat beberapa asas yang diungkapkan 

oleh Federik W. Taylor dalam Hasibuan (2011: 7), yaitu:  

a. Pengembangan metode-metode kerja yang baik 

b. Pemilihan serta pengembangan para pekerja 

c. Usaha untuk menghubungkan serta mempersatukan metode kerja yang terbaik 

serta para pekerja yang terpilih dan terlatih  

d. Kerjasama yang harmonis antara manajer dan non manajer meliputi pembagian 

kerja dan tanggung jawab manajer untuk merencanakan pekerjaan 

 

Menurut Usman (2009: 29) metode manajemen klasik banyak diterapkan  dalam 

berbagai kegiatan organisasi untuk meningkatkan produktivitas kerja. Studi gerak 

dan waktu, prinsip efisiensi, seleksi kerja secara ilmiah, perlunya pendidikan dan 

latihan ternyata mampu meningkatkan produktivitas kerja. 

 

Empat prinsip dasar pemikiran manajeman ilmiah Tylor (Usman, 2009:26) 

adalah: 

a. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang harus diuraikan menurut 

bagian-bagiannya, dan cara ilmiah untuk melakukan setiap bagian dari 

pekerjaan tersebut perlu ditetapkan sebelumnya. Para pekerja harus diseleksi 

dan dilatih secara ilmiah untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan 

kepadanya. 

b. Harus ada kerjasama yang baik antara manajer dan pekerja sehingga segala 

tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. 

c. Harus ada pembagian kerja antara manajer dan para pekerja. 

d. Manajer harus menjalankan kegiatan supervisi, memberikan perintah, dan 

merancang apa yang harus dikerjakan, sedangkan para pekerja harus bebas 

mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. 

 

Fayol dalam Usman (2009: 29) terdapat 14 prinsip manajemen, yaitu: (1) Devisi 

kerja, (2) Otoritas, (3) Disiplin, (4) Kesatuan komanda, (5) Kesatuan arahan, (6) 

Subordinat minat individu, (7) Penggajian, (8) Sentralisasi, (9) Rentang kendali, 

(10) Perintah, (11) Pemerataan, (12) Stabilitas Personil, (13) Inisiatif, (14) 

Semangat tim.  
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Berdasarkan pendapat tersebut, maka jelas bahwa suatu pekerjaan yang dilakukan 

oleh pendidik dalam dunia pendidikan pun memerlukan pengawasan dan 

pembinaan. Pengawasan dan pembinaan dalam pembinaan dalam pendidikan 

dikenal dengan supervisi akademik, sehingga dalam melaksanakan tugas sebagai 

seorang pendidik dapat dilaksanakan dengan baik. 

 

2.1.2 Pendekatan Manajemen 

2.1.2.1 Pendekatan Hubungan Manusiawi 

Pendekatan ini muncul untuk merevisi pendekatan manajemen klasik yang 

dianggap tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi keharmonisan kerja. 

Munsterberg dalam Usman (2009: 35) menggunakan peralatan-peralatan 

psikologi untuk membantu meningkatkan produktivitas dan menyatakan bahwa 

untuk meningkatkan produktivitas dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 

a. Menerima pekerja yang terbaik 

b. Menciptakan pekerjaan terbaik 

c. Penggunaan pengaruh yang terbaik untuk merangsang motivasi kerja 

 

Menurut Mayo dalam Usman (2009: 36) dalam penelitian Hawthorne dijelaskan 

bahwa, hubungan manusiawi merupakan istilah umum yang sering dipakai untuk 

menggambarkan cara interaksi manajer dengan bawahannya secara menusiawi. 

Apabila manajer momotivasi perkerja dengan baik maka hubungan manusiawi 

dalam organisai pun menjadi baik. Untuk menciptakan hubungan manusiawi yang 

baik maka manajer harus memahami alasan-alasan pekerja bekerja dengan cara 

tertentu . 
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2.1.2.2 Pendekatan Teori Perilaku 

Menurut Down (1967) dan Simon (1973) dalam Usman (2009: 38) menjelaskan 

bahwa perilaku dapat dipahami melalui tiga pendekatan, yaitu dengan model 1) 

rasional, 2) sosiologis, 3)pengembangan hubungan manusia. Model rasional 

memusatkan perhatiannya pada anggota organisasi yang diasumsikan bersifat 

rasional dan mempunyai berbagai kepentingan, kebutuhan, motif, dan tujuan. 

 

Model sosiologis lebih memusatkan perhatiannya pada pengetahuan antropologi, 

sosiologi dan psikologi. Model pengembangan hubungan manusia lebih 

memusatkan perhatiannya pada tujuan yang ingin dicapai dan pengembangan 

berbagai sistem motivasi menurut jenis motivasi agar dapat meningkatkan 

produktivitas kerja (Usman, 2009: 38). 

 

2.1.3 Pengertian Manajemen Pendidikan 

Menurut Muliani A. Nurhadi dalam Swarsimi dan Yuliana (2009:4) manajemen 

pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses 

pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam 

organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan 

sebelumnya, agar efektif dan efisien. Sejalan dengan pendapat tersebut Suharsimi 

dan Yuliana (2009:4) mendeskripsikan manajemen pendidikan adalah rangkaian 

segala kegiatan yang menunjuk pada usaha kerjasama dua orang atau lebih untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 
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Berdasarkan pendapat tersebut manajemen pendidikan adalah serangkaian 

kegiatan pengelolaan suatu organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang telah direncanakan. 

 

2.1.4 Ruang lingkup manajemen pendidikan 

1. Ruang Lingkup menurut wilayah kerja 

Ruang lingkup wilayah kerja pada penelitian ini adalah ruang lingkup manajemen 

pendidikan satu unit kerja. Menurut Suharsimi dan Yuliana (2009:5) manajemen 

unit kerja lebih di titik beratkan pada satu unit kerja yang menangani pekerjaan 

mendidik. Ciri dari unit kerja adalah adanya (1) pemberi pelajaran, (2) bahan yang 

diajarkan, dan (3) penerima pelajaran serta sarana penunjang. 

 

2. Ruang Lingkup Menurut Objek Garapan 

Ruang lingkup Objek Garapan dalam penelitian ini adalah semua jenis kegiatan 

manajemen yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan 

mendidik. Objek garapan dalam penelitian ini yaitu (1) manajemen personil 

sekolah, (2) manajemen lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi pendidikan, 

(3) manajemen hubungan masyarakat atau komunikasi pendidikan. 

 

2.2 Kinerja Guru 

2.2.1 Pengertian Kinerja Guru 

Kinerja merupakan terjemahan dari kata “Performance” yang berarti 

menampilkan atau melaksanakan (Suharsaputra, 2010:144).  Dapat diartikan 

bahwa kinerja adalah suatu tindakan dalam menampilkan atau melaksanakan 

suatu kegiatan. Menurut Mangkunegara (2001:67) dalam Suharsaputra (2010:145) 
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kinerja adalah prestasi kerja atau hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi kerja atau kemampuan kerja yang 

ditunjukkan oleh seseorang untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. 

 

Menurut Rachmawati dan Daryanto (2013: 16) kinerja adalah tingkat keberhasilan 

seseorang atau kelompok orang dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya serta kemampuan untuk mencapai tujuan dan standar yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan 

suatu tingkat prestasi yang dicapai oleh seseorang terutama seorang guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, sehingga kegiatan pembelajaran 

berlangsung dengan baik, sesuai dengan rencana pembelajaran dan mencapai hasil 

yang baik sesuai dengan harapan dan standar yang telah ditentukan. 

 

Menurut Prawirosentono (1999) dalam Jasmani dan Mustofa (2013: 156) kinerja 

atau performance merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisai, sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisai. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau pun 

sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab seorang individu untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan 

sebelumnya, sesuai dengan kemampuan dan kecakapan seorang individu. 
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Sehingga kinerja yang baik dapat terlihat dengan jelas apabila adanya prestasi 

yang dicapai oleh seorang individu atau sekelompok orang dalam suatu organisai. 

 

Menurut Drucker dalam Fatthurrohman (2012:28) kinerja memiliki lima  dimensi, 

yaitu: 

1. Dimensi fisioligis, yaitu manusia akan bekerja dengan baik bila bekerja dalam 

konfigurasi operasional bersama tugas dan ritme kecepatan sesuai keadaan 

fisik. 

2. Dimensi psikologis, yaitu bekerja merupakan ungkapan kepribadiannya 

karena seseorang yang mendapatkan kepuasan kerja akan berdampak pada 

kinerja yang lebih baik. 

3. Dimensi social, yaitu bekerja dapat dipandang sebagai ungkapan hubungan 

social diantara sesama karyawan. 

4. Dimensi ekonomi, yaitu berkerja adalah kehidupan bagi karyawan. Imbalan 

jasa yang tidak sepadan dapat menghambat atau memicu karyawan dalam 

berprestasi. 

5. Dimensi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara apa yang diperoleh dari 

pekerjaan dengan kebutuhan hidup akan memacu seseorang untuk berusaha 

lebih giat guna mencapai keseimbangan. 

 

Pendidik adalah pelaksana dalam Pelaksaaan pembelajaran sehingga seorang 

pendidik harus meningkatkan totalitas dan kinerja sehingga menjadi seorang 

pendidik yang memiliki kinerja yang baik dan mampu mewujudkan tujuan 

pelaksanaan pembelajaran. Apabila pelaksanaan pembelajaran terlaksana dengan 

baik sesuai dengan yang telah direncanakan, maka hasil pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dapat mencapai tujuan dan sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan oleh satuan pendidikan. 

 

2.2.2 Indikator Kinerja Guru 

Menurut Rachmawati dan Daryanto (2013:121) terdapat beberapa indikator 

penilaian terhadap kinerja guru yang dilakukan terhadap tiga kegiatan 
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pembelajaran di kelas, yaitu: (1) Rencana program pembelajaran, (2) Pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran, (3) Evaluasi/penilaian pembelajaran. 

1. Rencana Program Pembelajaran 

Tahap perencanaan dalam kegiatan pembelajaran adalah tahap yang berhubungan 

dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar. Kemampuan seorang guru dapat 

dilihat dari cara atau penyusunan program kegiatan pembelajaran yang dilakukan, 

yaitu mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Menurut Rachmawati dan Daryanto (2013: 122) unsur atau komponen yang ada 

dalam silabus terdiri dari: 

a. Identitas Silabus 

b. Standar Kompetensi (SK) 

c. Kompetensi Dasar (KD) 

d. Indikator 

e. Materi Pembelajaran 

f. Kegiatan Pembelajaran 

g. Penilaian 

h. Alokasi Waktu 

i. Sumber Pembelajaran 

 

Menurut Rachmawati dan Daryanto (2013:121) Program pembelajaran dalam 

waktu singkat sering dikenal dengan istilah RPP, yang merupakan penjabaran 

lebih rinci dan spesifik dari silabus. Adapun komponen-komponen dari RPP 

adalah: 1) Identitas RPP, 2) Standar Kompetensi, 3) Kompetensi Dasar, 4) 

Indikator, 5) Tujuan Pembelajaran, 6) Materi Pembelajaran, 7) Metode 

Pembelajaran, 8) Langkah-langkah kegiatan, 9) Alat dan Sumber Pembelajaran, 

10) Penilaian. 
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2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dikelas adalah inti dari penyelenggaraan 

pendidikan yang ditandai dengan adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan 

media dan sumber belajar, penggunaan metode dan strategi pembelajaran. Semua 

kegiatan tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab seorang guru. Menurut 

Rachmawati dan Daryanto (2013: 122-124) kegiatan dan tanggung jawab guru 

dikelas adalah: 

 

a. Pengelolaan kelas 

Kemapuan menciptakan suasana yang kondusif di kelas guna menciptakan proses 

pembelajaran di kelas yang menyenangkan, seperti ketepatan waktu ketika masuk 

dan keluar kelas, melakukan absensi setiap akan memulai proses pembelajaran, 

dan melakukan pengaturan tempat duduk peserta didik (Rachmawati dan 

Daryanto, 2013:121). 

 

b. Penggunaan Media Sumber Belajar 

Penggunaan media sumber belajar adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki 

oleh seorang guru, kemampuan menguasai sumber belajar tidak hanya mengerti 

dan memahami buku teks tetapi harus berusaha mencari sumber lain yang relevan 

guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan seorang guru (Rachmawati dan 

Daryanto, 2013:121). kemampuan menggunakan media dan sumber belajar tidak 

hanya menggunakan media yang sudah tersedia, tetapi lebih ditekankan pada 

penggunaan objek nyata yang terdapat di lingkungan sekolah dan mampu 

membuat atau mendesain media pembelajaran untuk kepentingan pembelajaran. 
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c. Penggunaan Metode Pembelajaran 

Seorang guru diharapkan mampu memilih dan menggunakan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Hal tersebut 

dilakukan untuk menjebatani kebutuhan peserta didik dan menghindari timbulnya 

kejenuhan yang dialami peserta didik (Rachmawati dan Daryanto, 2013:121). 

 

3. Evaluasi/Penilaian Pembelajaran 

Menurut Sudijono (2008:30) Evaluasi hasil belajar peserta didik mencakup: (a) 

Evaluasi mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan-tujuan 

khusus yang ingin dicapai dalam unit-unit program pengajaran yang bersifat 

terbatas, (2) Evaluasi mengenai tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan-

tujuan umum pengajaran.  

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Evaluasi/Penilaian hasil 

belajar cara yang ditunjukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan 

pembelajaran dan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Menurut 

Rachmawati dan Daryanto (2013:121) Pada tahap evaluasi, seorang guru dituntut 

memiliki kemampuan dalam menentukan pendekatan dan cara-cara evaluasi, 

penyusunan alat-alat evaluasi, pengolahan, dan penggunaan hasil evaluasi. 

Pendekatan yang digunakan untuk melakukan penilaian hasil belajar adalah 

Penilaian Acuan Normal (PAN) dan Penilaian Acuan Patokan (PAP). 

 

Menurut Rachmawati dan Daryanto (2013:121)Penialaian Acuan Normal (PAN) 

adalah cara penilaian yang tidak selalu tergantung pada jumlah soal yang 

diberikan, penilaian dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan hasil belajar yang 
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dicapai berdasarkan norma kelas. Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah cara 

penilaian yang diperoleh dari nilai peserta didik tergantung pada seberapa jauh 

tujuan yang tercermin dalam soal tes yang dapat dikuasai oleh peserta didik. 

 

Menurut Rachmawati dan Daryanto (2013:125) Kemampuan lain yang perlu 

dimiliki oleh seorang guru dalam kegiatan penilaian atau evaluasi pembelajaran 

adalah menyusun alat evaluasi, yaitu: a) tes tertulis, berupa ragam benar/salah, 

pilihan ganda, menjodohkan, melengkapi, dan jawaban singkat, b) tes lisan, yaitu 

soal tes dalam bentuk pertanyaan lisan dan langsung dijawab oleh peserta didik 

secara lisan, c) tes perbuatan, peserta didik memperagakan suatu perbuatan yang 

sesuai dengan materi yang diajarkan. Seorang guru dapat menentukan alat tes 

tersebut disesuaikan dengan materi yang disampaikan. Alat tes tersebut pada 

hakekatnya digunakan sebagai suatu alat dalam penilaian hasil belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Model Proses Belajar Mengajar 

Sumber: Suharsaputra (2010:180) 

 

 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran terdapat 

beberapa hal yang dilakukan oleh guru, yaitu menyusun rencana pembelajaran, 

GURU 

TUJUAN SISWA 

Mengajar 

Belajar 

Rencana 

Evaluasi 
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melaksanakan proses pembelajaran (mengajar) dan mengevaluasi hasil belajar 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.  Penyusunan rencana pembelajaran 

adalah langkah awal bagi seorang guru untuk melaksanakan proses pembelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran adalah implementasi dari perencanaan pembelajaran 

yang telah dibuat oleh seorang guru melalui interaksi yang terjadi antara guru dan 

peserta didik.  

 

Setelah terjadi proses perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran, 

maka adanya proses evaluasi atau penilaian yang dimaksudkan untuk mengetahui 

hasil dari proses pelaksanaan pembelajaran dan tingkat pencapaian siswa dalam 

memahami materi yang disampaiakan dalam kegiatan pembelajaran. Hasil 

evaluasi pembelajaran dijadikan sebagai suatu penilaian dan pedoman didalam 

perencanaan pembelajaran selanjutnya guna memperbaiki perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran. 

 

2.2.3 Kompetensi Kinerja Guru 

Menurut Rachmawati dan Daryanto (2013:102) kinerja guru mempunyai 

spesifikasi atau kriteria tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan diukir berdasarkan 

spesifikasi atau kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.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) kompetensi kepribadian, 

(3) kompetensi sosial, (4) kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut 

terintegrasi dalam kinerja guru. 
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A. Kompetensi Pedagogik 

1. Pengertian kompetensi Pedagogik 

Undang – Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 menjelaskan bahwa 

kompetensi pedagogic adalah kemampuan seorang tenaga pengajar dalam 

mengelola kegiatan belajar mengajar yang berkaitan langsung dengan peserta 

didik. Menurut Ambarita (2013:82) kompetensi pedagogik adalah kompetensi 

keilmuan dan vokasional di bidang pendidikan.  

 

Menurut Rohman (2013:152) kompetensi pedagogik  adalah kemampuan yang 

harus dimiliki oleh pendidik di sekolah dalam mengelola interaksi pembelajaran 

bagi peserta didik. Menurut Rachmawati dan Daryanto (2013:102) kompetensi 

pedagogic adalah kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan 

karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek, seperti moral, emosional dan 

intelektual.  

 

Berdasarkan pendapat tersebut, kompetensi pedagogik adalah suatu kompetensi 

utama bagi seorang untuk dalam pelaksanaan pembelajaran, seorang guru dituntut 

untuk memiliki kemampuan dalam memahami karakteristik peserta didik, agar 

potensi yang terdapat dalam diri peserta didik dapat dioptimalkan. 

 

2. Indikator kompetensi pedagogik 

Menurut Rachmawati dan Daryanto (2013:103) kemampuan yang harus dimiliki 

guru berkenaan dengan kompetensi pedagogik dan dapat dijadikan sebagai 

indikator dari kompetensi pedagogik adalah:  

a. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, 

sosial,kultural, emosional dan intelektual. 
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b. Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik. 

c. Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang 

pengembangan yang diampu. 

d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan kigiatan pengembangan yang mendidik. 

f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki. 

g. Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik. 

h. Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan 

hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 

i. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

 

 

B. Kompetensi Kepribadian 

1. Pengertian Kompetensi Kepribadian 

Menurut Ambarita (2013:80) kompetensi kepribadian adalah kesiapan mental, 

kepribadian dan moralitas guru untuk mengemban amanah sebagai guru. Menurut 

Rohman (2013:152) kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang harus 

dimiliki oleh pendidik di sekolah yang berupa kepribadian yang mantap, 

berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. 

Berdasarkan pendapat tersebut, kompetensi kepribadian adalah kemampuan 

seorang pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang mencakup 

suatu sikap yang menunjukkan kedewasaan dan kewibawaan, dan merupakan 

sikap yang tercermin setiap hari selama kegiatan pembelajaran. 

 

2. Indikator Kompetensi Kepribadian 

Menurut Ambarita (2013:81) terdapat beberapa kompetensi inti dan kompetensi 

dasar yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam kompetensi kepribadian, 

yaitu: 
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a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, social dan kebudayaan 

nasional. 

1) Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan, agama, suku, ras, 

adat-istiadat, daerah asal, dan gender. 

2) Bertindak sesuai agama, hukum,dan norma social yang berlaku di 

masyarkat, serta kebudayaan nasional 

b) Menampilkan diri sebagai pribadi jujur, berakhlak mulia, teladan bagi peserta 

didik dan masyarakat. 

1) Berprilaku jujur, tegas, dan manusiawi 

2) Berprilaku yang  mencerminkan ketaqwaan dan akhlak mulia 

3) Berprilaku yang layak diteladani peseta didik dan masyarakat sekitar 

c) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, bijaksana 

dan berwibawa 

1) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil 

2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif dan berwibawa 

d) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab tinggi, rasa bangga menjadi guru 

dan percaya diri 

1) Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi 

2) Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri 

3) Bekerja secara mandiri dan profesional 

e) Menjungjung tinggi kode etik profesi guru 

1) Memahami kode etik profesi guru 

2) Menerapkan kode etik profesi guru 

3) Berprilaku sesuai kode etik profesi guru 

 

 

C. Kompetensi Sosial 

1. Pengertian Kompetensi Sosial 

Menurut Rohman (2013: 153) Kompetensi sosial adalah kemampuan yang harus 

dimiliki oleh pendidik di sekolah untuk berkomunikasi interpersonal dan 

berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang 

tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Menurut Ambarita (2013: 79) 

kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam menjalin relasi yang positif, 

empatik dan santun dengan atasan, sesama guru dan pegawai, siswa, wali murid 

dan masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut, kompetensi sosial adalah suatu 

kemampuan seoran guru atau pendidik dalam berinteraksi dan menjalin hubungan 

yang baik di lingkungan sekolah serta lingkungan masyarakat antara pimpinan, 
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sesama guru, siswa, orang tua/wali, tenaga kependidikan, dan masyarakat. 

Sehingga terjalin suatu interaksi yang baik dan harmonis. 

 

2. Indikator Kompetensi Sosial 

Menurut Ambarita (2013:79) terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai 

indikator kompetensi sosial, yaitu: 

a. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, 

dan status social ekonomi. 

1) Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat, dan 

lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran 

2) Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang 

tua peserta didik, dan lingkungan sekitar sekolah karena perbedaan jenis 

kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status 

social ekonomi. 

b. Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua murid dan masyarakat. 

1) Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara 

santun, empatik dan efektif 

2) Berkomunikasi dengan orang tua murid secara santun, empatik dan efektif 

tentang program sekolah dan kemajuan peserta didik 

3) Mengikutsertakan orangtua peserta didik dan masyarakat dalam program 

pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik 

c. Beradaptasi dengan keragaman budaya dan adat istiadat di tempat bertugas di 

seluruh Indonesia 

1) Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka 

meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk memahami bahasa 

daerah setempat 

2) Melaksanakan program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan 

dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan 

d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan 

dan tulisan 

1) Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas 

ilmiah lain dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan 

2) Mengkomunikasi hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas 

profesi sendiri secara lisan, tulisan atau bentuk lain. 
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D. Kompetensi Profesional 

1. Pengertian kompetensi profesional 

Sanjaya (2008:14) menjelaskan bahwa profesionalisme adalah komitmen para 

anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus 

menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan 

pekerjaan sesuai dengan profesinya. Menurut Rachmawati dan Daryanto 

(2013:105) kompetensi professional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru 

dalam perencanaan dan pelaksaaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas 

untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Menurut Rohman (2013:152) kompetensi 

professional merupakan kemampuan yang harus dimiliki seorang pendidik berupa 

penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional 

adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang pesera didik untuk mampu 

mengarahkan peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mampu 

menguasai materi secara luas sehingga diharapkan mampu meningkatkan 

kemampuan peserta didik. 

 

2. Indikator Kompetensi profesional  

Sanjaya (2008:18) menjelaskan kompetensi-kompetensi yang diperlukan seorang 

pendidik dalam proses pembelajaran, yaitu: kompetensi menguasai landasan 

kependidikan, pemahaman tentang perkembangan peserta didik, penguasaan 

materi, mampu mengaplikasikan berbagai metode belajar, mampu merancang dan 

memanfaatkan media dan sumber belajar, mampu melaksanakan evaluasi 
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pembelajaran, mampu menyusun program pembelajaran, mempu melaksanakan 

unsur-unsur penunjang, dan mampu berpikir ilmiah untuk peningkatan 

profesionalisme. Berdasarkan pendapat tersebut jelas bahwa guru yang 

profesional adalah guru yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai 

dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan 

tugas demi kemajuan peserta didik. 

 

Menurut Rachmawati dan Daryanto (2013:106) kompetensi atau kemampuan 

professional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan 

beberapa aspek yang dapat dijadikan sebagai indikator kompetensi professional, 

yaitu: 

a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu. 

b. Menguasai standar  kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran bidang 

pengembangan yang diampu. 

c. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secra efektif. 

d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif. 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan diri. 

 

2.3 Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

2.3.1 Pengertian Supervisi 

Menurut Hidayat dan Machali (2013:111) supervisi berasal dari dua kata yaitu 

“super” dan “vision”, super dapat diartikan kelebihan, orang yang memiliki 

kelebihan. Sedangkan vision diartikan pandangan jauh kedepan. Jadi supervisi 

diartikan sebagai kelebihan yang dimiliki seseorang untuk melihat jauh kedepan. 

Menurut Purwanto (2009:76) Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang 

direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam 
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melakukan pekerjaan secara efektif. Menurut Makawimbang (2012:88) Supervisi 

adalah proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan 

organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan 

kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya 

penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. 

 

Menurut Jasmani dan Mustofa (2013: 27) supervisi adalah segala bantuan dari 

supervisor atau kepala sekolah untuk memperbaiki manajemen pengelolaan 

sekolah dan meningkatkan kinerja guru dalam menjalankan tugas, fungsi dan 

kewajibannya sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai secara optimal. Menurut 

Mukhtar dan Iskandar (2013: 43) kegiatan pokok supervisi adalah melakukan 

pembinaan kepada sekolah pada umumnya dan guru pada khususnya agar kualitas 

pembelajaran meningkat. Dengan meningkatnya mutu pembelajaran maka pretasi 

belajar siswa akan meningkat sehingga kualitas lulusan sekolah akan meningkat 

pula.  

 

Berdasarkan pendapat tersebut supervisi merupakan suatu aktivitas pengawasan 

dan pembinaan yang dilakukan secara terencana dan terprogram untuk menilai 

dan memperbaiki kualitas guru untuk mencapai tujuan bersama. Supervisi 

dilakukan oleh seorang pemimpin dengan pandangan untuk menjadi lebih baik. 

Dengan adanya kegiatan supervisi yang dilakukan pemimpin dalam suatu 

lembaga pendidikan diharapkan akan meningkatkan kinerja guru dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kegiatan supervisi yang dilakukan tidak 

hanya mencari kesalahan seorang guru tetapi membantu meningkatkan kualitas 

dan kemampuan seorang guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 
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2.3.2 Pengertian Supervisi Akademik 

Menurut Purwanto (2009:89) Supervisi akademik adalah kegiatan kepengawasan 

yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi, baik personil maupun 

material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik 

demi tercapainya suatu tujuan pendidikan. Menurut Mukhtar dan Iskandar 

(2013:55) supervisi akademik diartikan sebagai serangkaian kegiatan membantu 

guru untuk mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran 

demi pencapaian tujuan pembelajaran. 

  

Menurut Karwati dan Priansa (2013:214) supervisi akademik merupakan suatu 

kegiatan yang dilaksanakan untuk membantu guru dalam mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuannya mengelola kegiatan pembelajaran. Menurut Daresh 

(1989) dalam Mendiknas (2010: 909) supervisi akademik adalah serangkaian 

kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik 

merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk membantu dan membimbing guru 

atau pendidik dalam mengelola pembelajaran guna mencapai suatu tujuan yang 

telah direncanakan. Pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah terhadap 

guru atau pendidik adalah penting dilakukan dalam rangka meningkatkan 

kemampuan dan kualitas profesionalisme guru dalam proses pembelajaran. 

Dengan demikian supervise akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah akan 

mampu meningkatkan kinerja guru atau pendidik dalam proses pembelajaran. 

Supervisi akademik yang baik diharapkan mampu meningkatkan kompetensi 
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guru, sehingga sikap professional seorang guru dapat terbentuk dan semakin 

meningkat.  Supervisi akademik yang dilakukan akan membentuk suatu interaksi 

yang baik antara kepala sekolah sebagai supervisor dan guru sebagai seseorang 

yang disupervisi. 

 

2.3.3 Prinsip-prinsip Supervisi Akademik 

Menurut Mukhtar dan Iskandar (2013:58-59) terdapat beberapa prinsip dalam 

supervisi akademik yang dapat dijadikan pedoman dalam penyempurnaan 

aktivitas pembelajaran, yaitu: 

1. Supervisi merupakan bagian integral dari program pendidikan, dan merupakan 

jasa yang bersifat kooperatif dan mengikutsertakan, karenanya para guru 

hendaknya dilibatkan secara lebih leluasa dalam pengembangan program 

supervisi 

2. Semua guru memerlukan dan berhak atas batuan supervisi 

3. Supervisi hendaknya disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan perseorangan 

dari personil sekolah 

4. Supervisi hendaknya membantu menjelaskan tujuan-tujuan dan sasaran 

pendidikan, dan hendaknya menerangkan implikasi-implikasi dari tujuan dan 

sasaran tersebut 

5. Supervisi hendaknya membantu memperbaiki sikap dan hubungan dari semua 

anggota staf sekolah, dan hendaknya membantu dalam pengembangan 

hubungan sekolah dengan masyarakat secara baik 

6. Tanggung jawab bagi pengembangan program supervisi berada pada kepala 

sekolah bagi sekolahnya dan pemilik/ pengawas bagi sekolah-sekolah yang 

berada di wilayahnya. 

7. Harus ada dana yang mamadai bagi program-program kegiatan supervisi 

dalam anggaran tahunan, serta personil, material dan perlengkapan yang 

mencukkupi kebutuhan 

8. Efektivitas program supervisi hendaknya dinilai secara supervisi oleh para 

peserta. Tidak ada perbaikan yang terjadi jika tidak bisa ditentukan apa yang 

dicapai 

9. Supervisi hendaknya membantu menjelaskan dan menerapkan dalam praktek 

penemuan penelitian pendidikan yang mektahir 

10. Supervisi semakin bertambah diangkat dari situasi tertentu daripada 

dipaksakan.  

 

Berkaitan dengan beberapa hal tersebut, terdapat beberapa prinsip yang perlu 

dilaksanakan agar supervisi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 
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Menurut Mukhtar dan Iskandar (2013:59) terdapat prinsip-prinsip agar supervisi 

dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, yaitu: 

a. Praktis, yaitu dapat dikerjakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. 

b. Fungsional, yaitu sebagai sumber informasi sebagai pengembangan 

manajemen pendidikan melalui proses peningkatan pembelajaran. 

c. Relevansi, yaitu pelaksanaan 33upervise hendaknya sesuai dengan dan 

menunjang proses pembelajaran yang berlangsung. 

d. Ilmiah, yaitu 33upervise perlu dilakukan secara sistematis, terprogram dan 

berkesinambungan. 

e. Objektif, yaitu menggunakan prosedur dan instrument yang tepat dan dapat 

dipercaya. 

f. Demokrasi, yaitu pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah 

untuk mencapai mufakat. 

g. Kooperatif, yaitu adanya semangat kerja sama antara supervisor dan tugu. 

h. Konstruktif dan kreatif, yaitu berusaha memperbaiki kelemahan atau 

kekurangan serta secara kreatif berusaha meningkatkan proses kerjanya. 

 

 

2.3.4 Kompetensi Supervisi Akademik 

Menurut Hidayat dan Machali (2013:125) terdapat beberapa kompetensi dalam 

supervisi akademik yang harus dipahami oleh kepala sekolah sebagai supervisor, 

yaitu: 

1. Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan tiap 

mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan. 

2. Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan 

perkembangan proses pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam 

rumpun mata pelajaran yang relevan. 

3. Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran dalam rumpun 

mata pelajaran yang relevan berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. 

4. Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik 

pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa 

melalui mata-mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan. 

5. Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan. 

6. Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di 

kelas, laboratorium, lapangan) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata 

pelajaran yang relevan. 

7. Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan 

menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran tiap mata pelajaran 

dalam rumpun mata pelajaran yang relevan. 
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8. Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam 

pembelajaran tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang sejenis. 

 

2.3.5 Tujuan Supervisi Akademik 

Tiga tujuan supervisi akademik menurut Karwati dan Priansa (2013:216), yaitu 

(1) Pengembangan professional, (2) Pengawasan kualitas, (3) Penumbuhan 

motivasi. 

1. Pengembangan Profesional 

Menurut Karwati dan Priansa (2013:216) Supervisi akademik diselenggarakan 

dengan maksud membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya 

dalam memahami akdemik, kehidupan kelas, mengembangkan kemampuan 

mengajar, dan mengembangkan kemampuan melalui teknik-teknik tertentu. 

2. Pengawasan Kualitas 

Menurut Karwati dan Priansa (2013:216) Supervisi akademik diselenggarakan 

dengan maksud untuk memonitor kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kegiatan 

memonitor ini bias dilakukan melalui kunjungan kepala sekolah ke kelas-kelas 

disaat guru sedang mengajar, percakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya, 

maupun dengan sebagian peserta didiknya. 

 

3. Penumbuhan Motivasi 

Menurut Karwati dan Priansa (2013:216) 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 terhadap 
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tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan supervise akademik dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Tiga Tujuan Supervise Akademik 

Sumber: Karwati dan Priansa (2013:217) 

 

 

Menurut Sargiovanni dalam Mukhtar dan Iskandar (2013: 57) tujuan supervisi 

akademik yaitu; 

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. 

2. Pengawasan kualitas, supervisor dapat memonitor proses pembelajaran di 

sekolah. 

3. Pengembangan professional, supervisor dapat membantu guru 

mengembangkan kemampuannya dalam memahami pembelajaran, kehidupan 

di kelas, serta mengembangkan keterampilan mengajarnya. 

4. Memotivasi guru, supervisor dapat mendorong guru menerapkan dan 

mengembangkan kemampuannya serta bertanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas-tugas mengajarnya. 

 

2.3.6 Indikator Supervisi Akademik 

Menurut Mukhtar dan Iskandar (2013: 60-61) terdapat beberapa indikator 

supervisi akademik, yaitu: 

1. Menilai hasil pembelajaran, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Penentuan dan analisis tujuan-tujuan dengan kritis secara kooperatif 

b. Analisis data untuk menemukan kekuatan dan kelemahan pada hasil 

pendidikan 

Supervisi 

Pengembanga

n professional 

Pengembangan 

Kualitas 

Pengembangan 

Motivasi 
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c. Seleksi dan penerapan cara-cara penilaian 

2. Mempelajari situasi pembelajaran untuk menetapkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan prestasi siswa dengan melakukan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Mempelajari pedoman mengajarkan bidang-bidang studi dan kurikulum 

dalam pelaksanaan 

b. Mempelajari alat pengajaran, perlengkapan, dan lingkungan social fisik 

dari belajar dan pertumbuhan 

c. Mempelajari faktor-faktor yang berhubungan dengan pembelajaran yang 

terdapat pada guru (kepribadian guru, pendidikan akademik dan 

professional, dan kebiasaan bekerja) 

d. Faktor-faktor yang terdapat pada siswa/peserta didik (kesanggupan, minat, 

motivasi, kebiasaan belajar, perkembangan intelektual, dan lain-lain) 

3. Memperbaiki situasi pembelajaran, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut; 

a. Memperbaiki pedoman mengajarkan bidang-bidang studi dan 

mengembangkan bahan instruksional, termasuk menyusun kerangka mata 

pelajaran, memilih buku pelajaran, bahan pelengkap lainnya. 

b. Memperbaiki alat pembelajaran, perlengkapan dan lingkungan sosio-fisik 

dari belajar dan pertumbuhan 

c. Memperbaiki perbuatan (performance) guru dengan penggunaan teknik-

teknik supervisi yang sesuai, baik yang bersifat individual maupun 

kelompok 

d. Memperbaiki faktor-faktor yang terdapat pada pelajar yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan prestasinya. 

 

Supervisi akademik yang baik hendaknya mampu meningkatkan kompetensi guru 

sehingga profesionalisme guru semakin baik dan semakin meningkat, dan mampu 

membentuk dan merubah perilaku belajar peserta didik menuju pada suatu arah 

pembelajaran yang baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

 

2.3.7 Pengertian Kepala Sekolah 

Menurut Karwati dan Priansa (2013:37) kepala sekolah tersusun dari dua kata, 

yaitu kepala dan sekolah. Kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin 

dalam suatu organisasi atau suatu lembaga. Sekolah adalah sebuah lembaga yang 

merupakan tempat menerima dan memberi pelajaran. Menurut Makawimbang 

(2012:61) kepala sekolah adalah seorang fungsional guru yang diberi tugas untuk 
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memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau 

tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid 

yang menerima pelajaran.  

 

Menurut Mulyono (2008: 144) dalam Makawimbang (2012: 61) bahwa kemajuan 

sekolah akan lebih baik bila seseorang memberikan pendapat dan masukan pada 

pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah karena alasan-alasan 

berikut, pertama, kepala sekolah merupakan tokoh sentral pendidikan, hal ini 

dikarenakan bahwa kepala sekolah sebagai fasilitator bagi pengembangan 

pendidikan. Kedua, sekolah adalah sebagai suatu komunitas pendidikan yang 

membutuhkan seorang pemimpin untuk mendayagunakan potensi yang ada dalam 

sekolah. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, kepala sekolah merupakan suatu jabatan 

fungsional seorang guru atau pendidik yang berperan untuk memimpin suatu 

sekolah atau satuan pendidikan dan mengembangkan pendidikan dalam satuan 

pendidikan, serta bertanggung jawab terhadap suatu kominitas pendidikan dalam 

mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan bersama dan menjadi suatu 

standar dalam pencapaikan kualitas pendidikan. 

 

Kepala sekolah sebagai pengelola pendidikan dalam melaksanakan tugas tentu 

berpedoman pada prosedur kerja kepala sekolah agar mencapai tujuan yang 

diharapkan dalam suatu organisai sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah 

merupakan seorang manajer yang mempunyai peranan sangat penting dalam 

memajukan dan menstabilkan suatu sekolah. Seorang kepala sekolah dapat 
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melakukan beberapa perubahan yang bertujuan untuk memajukan dan 

mengembangkan sekolah. 

Sargiovanni dan Starratt (1993:190) dalam Rohiat (2008:15) menjelaskan: 

“Sometimes leadership and management talent reside in the same person; at 

other times those talents are found in the different people. Leadership alone 

will not get the job done; there must be someone to administer schedules, 

complete reports, manage budgets and resources”. 

 

Hal tersebut dimaknai oleh Rohiat (2008:15) bahwa Kepala sekolah sebagai 

pengelola dapat dilihat sebagai orang yang menggunakan struktur-struktur dan 

prosedur-prosedur yang berlaku untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi sekolah. 

Perhatian seorang manajer terutama tertuju pada pemeliharaan struktur, prosedur 

dan tujuan yang ditetapkan. 

 

Berdasarkan hal tersebut memberikan pemahaman bahwa kepemimpinan dan 

bakat manajemen berada pada diri seseorang, tetapi tidak semua orang memiliki 

bakat kepemimpinan sekaligus bakat manajemen. Kepemimpinan yang dilakukan 

seorang diri tidak akan mendapatkan hasil yang baik apabila tidak adanya suatu 

kerjasama dalam suatu pengelolaan organisasi.  

 

Bakat kepemimpinan yang dimiliki oleh setiap orang merupakan suatu 

kemampuan dalam mengatur sebuah organisasi. Demikian pula dengan kepala 

sekolah yang merupakan suatu tugas tambahan bagi seorang guru untuk 

memimpin dan mengatur sekolah, dan pada dasarnya seorang kepala sekolah 

sudah tentu  memiliki bakat kepemimpinan. Kepemimpinan di sekolah tidak 

mampu berjalan dengan baik apabila hanya kepala sekolah saja yang berperan 

aktif dalam perkembangan sekolah, tetapi organisasi sekolah akan berjalan dengan 
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baik apabila warga sekolah mampu bekerjasama dengan baik sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi yang telah ditentukan, sehingga mencapai suatu hasil yang 

diharapkan. 

“Key to successful schooling is the concept of leadership density. Leadership 

density refers to all the leadership existing in the school among such groups 

as teachers, supervisors, and administrators. The principal’s direct 

leadership remains important, but no maintain and expand levels levels of 

leadership density. In this sense, principal leadership and be understood as 

enabling process that frees, encourager, and energizer others to join with the 

principal in the leadership process”. (Sergiovanni, 1987:18, dalam Rohiat 

2008:16) 

 

Hal tersebut dimaknai oleh Rohiat (2008:16) bahwa secara personal untuk 

menunjukkan diri sebagai seorang manajer dan pemimpin yang berbobot, akan 

sangat serasi, sesuai, dan relevan jika kepala sekolah dapat memahami emosinya 

sebagai sumber energi, informasi, koneksi dan pengaruh yang menusiawi dengan 

pengelolaan sekolah. 

 

Hal tersebut memberikan pemahaman banwa Kunci sukses suatu sekolah terletak 

pada konsep kepemimpinan. konsep kepemimpinan mengacu pada semua 

pimpinan yang ada di sekolah seperti guru, pengawas, dan administrator. 

Kepemimpinan kepala sekolah adalah penting, tapi tidak mempertahankan dan 

memperluas tingkat kepemimpinan yang ada di sekolah. Dalam hal ini, 

kepemimpinan kepala sekolah dipahami sebagai proses dalam kepemimpinan. 

 

Kepala sekolah merupakan seorang individu yang secara personal mampu 

menunjukkan diri sebagai seorang pemiminpin dan manajer yang memiliki 

kualitas kepemimpinan yang baik. Hal tersebut tentu saja diselaraskan dengan 

emosi yang muncul dalam diri seorang pemimpin, emosi yang dimaksud 
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berkenaan dengan kecerdasan emosional. Goleman (1995: 87) dalam Rohiat 

(2008: 16) mengemukakan: 

“People with high levels of hope, Snider finds, share certain traits, among 

them being able to motivate themselves, feeling resourceful enough to find 

ways to accomplish their objectives. Reassuring themselves when in a tight 

spot that things will get better, being flexible enough to find different ways to 

get their goals or to switch goals if one becomes impossible, and having the 

sense to break down a formidable task into smaller, manageable pieces”. 

 

Hal tersebut memberi penjelasan bahwa seseorang memiliki harapan dengan 

berbagi sifat-sifat tertentu, di antaranya mampu memotivasi diri, merasa cukup 

akal untuk menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan mereka. Meyakinkan diri 

untuk menjadi lebih baik, cukup fleksibel untuk menemukan cara yang berbeda 

untuk mendapatkan tujuan mereka atau untuk beralih tujuan jika seseorang merasa 

tidak mampu mencapai suatu tujuan, dan memiliki kemampuan dalam mengelola 

tugas untuk menjadi lebih mudah dilaksanakan. 

 

2.3.8 Kompetensi Kepala Sekolah 

Kompetensi kepala sekolah harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah dalam 

mengelola sekolah secara professional. Peraturan Meteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia No.13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah 

menjelaskan bahwa terdapat lima kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang 

kepala sekolah, yaitu (1) Kompetensi kepribadian, (2) Kompetensi manajarial, (3) 

Kompetensi kewirausahaan, (4) Kompetensi supervisi, (5) Kompetensi sosial. 

1. Kompetensi kepribadian 

Seorang kepala sekolah perlu memiliki kemampuan mengenal kepribadian guru 

dan personil lainnya. Menurut Karwati dan Juni Priansa (2013:117) Kompetensi 

kepribadian kepala sekolah dapat terlihat dari kepribadian kepala sekolah 



41 
 

menyangkut akhlaknya yang mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak 

mulia, menjadi tauladan bagi komunitas di sekolah, memilki integritas 

kepribadian sebagai pemimpin, memiliki keinginan yang kuat dalam 

mengembangkan diri sebagai kepala sekolah, bersikap terbuka dalam 

melaksanakan tugas pokok, mengendalikan diri dalam menghadapi masalah, serta 

memiliki bakat dan minat jabatan. Sehingga memiliki pengaruh yang besar bagi 

anggota yang berada dibawahnya untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan 

tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

Dimensi kompetensi kepribadian kepala sekolah menurut Sagala (2009:127), 

dalam Makawimbang (2012:65), yaitu: 1) Memiliki integritas kepribadian yang 

kuat sebagai pemimpin, 2) Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan 

diri sebagai kepala sekolah, 3) Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsi, 4) Mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam 

pekerjaan sebagai kepala sekolah, 5) Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai 

pemimpin pendidikan. 

 

2.  Kompetensi Manajerial 

Menurut Karwati dan Juni Priansa (2013:119) Kompetensi manajerial kepala 

sekolah dapat dilihat dari kemampuan dalam menyusun perencanaan sekolah 

untuk berbagai tingkat perencanaan, pengembangan organisasi sekolah sesuai 

dengan kebutuhan, kepemimpinan sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber 

daya sekolah secara optimal, mengelola perubahan dan pengembangan sekolah 

menuju organisasi pembelajaran yang efektif, menciptakan budaya dan iklim 

sekolah yang kondusif dan inovatif bagi perkembangan peserta didik, mengelola 
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guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal, 

mengelola sarana dan prasarana sekolah, mengelola hubungan sekolah dan 

masyarakat. 

 

Kompetensi manajerial menurut Sagala (2009) dalam Karwati dan Juni Priansa 

(2013: 120), yaitu: 1) Kemampuan menyusun perancanaan sekolah untuk berbagai 

tindakan, 2) Mampu mengembangkan organisasi sekolah sesuai kebutuhan, 3) 

Mampu memimpin guru dan staf dalam rangka pendayagunaan SDM secara 

optimal, 4) Mampu mengelola guru dan staf dalam rangka pendayaagunaan SDm 

secara optimal, 5) Mampu mengelola sarana dan prasarana sekolah. 

 

3. Kompetesni Kewirausahaan 

Menurut Makawimbang (2012:66) Kewirausahaan adalah proses menciptakan 

sesuatu yang baru dan berani mengambil resiko dan mendapatkan keuntungan. 

Dimensi kompetensi kewirausahaan menurut Wahyudi (2009:31) dalam 

Makawimbang (2012:66) yaitu (1) menciptakan inovasi yang berguna bagi 

pengembangan sekolah, (2) bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah, 

(3) memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah, (4) pantang menyerah dan selalu 

mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah, (5) 

memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/ jasa sekolah 

sebagai sumber belajar peserta didik. 
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4. Kompetensi Supervisi 

Menurut Karwati dan Juni Priansa (2013:126) Kompetensi supervisi kepala 

sekolah dapat dilihat dari merencanakan program supervisi akademik dalam 

rangka peningkatan profesionalisme guru, melaksanakan supervisi akademik 

terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat 

dan menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 

peningkatan profesi guru. Menurut Makawimbang (2012: 67) kompetensi 

supervisi kepala sekolah meliputi: 1) Mampu melakukan supervisi sesuai prosedur 

dan teknik-teknik yang tepat, 2) Mampu melakukan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan program pendidikan sesuai dengan prosedur yang tepat, 3) 

menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru. 

 

5. Kompetensi Sosial 

Pada hakekatnya manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk social yang 

selalu membutuhkan orang lain dalam bekerja sama. Menurut Karwati dan Juni 

Priansa (2013:127) Kompetensi sosial merupakan suatu kemampuan seorang 

kepala sekolah dalam berKomunikasi interpersonal dan bergaul secara efektif. 

Komara (20017) dalam Karwati dan Juni Priansa (2013: 127) mendefinisikan 

kompetensi social sebagai: 1) Kemampuan seseorang untuk berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan 

professional, 2) Kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap 

lembaga kemasyarakatan, 3) Kemampuan untuk menjalin kerjasama baik secara 

indivisual maupun kelompok. 
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Berdasarkan pendapat mengenai beberapa kompetensi yang dimiliki oleh kepala 

sekolah, yang pada hakekatnya seorang kepala sekolah harus menguasai semua 

kompetensi tersebut untuk mencapai tujuan sekolah sesuai yang telah 

direncanakan. Dalam penelitian ini akan dianalisis lebih dalam mengenai 

kompetensi supervisi, lebih khusus pada supervisi akademik yang dilaksanakan 

oleh kepala sekolah, karena untuk mencapai hasil yang diinginkan seorang kepala 

sekolah perlu melakukan suatu pembinaan atau penilaian terhadap seoarang guru 

atau pendidik dalam perlaksanaan pembelajaran.  

 

Menurut Karwati dan Juni Priansa (2013: 205) misi utama supervisi adalah 

member pelayanan kepada guru untuk mengembangkan mutu pembelajaran, 

memfasilitasi guru agar dapat mengajar dengan efektif. Melakukan kerjasama 

dengan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran, pengembangan kurikulum, 

serta meningkatkan pertumbuhan professional semua anggota. Berdasarkan hal 

tersebut, maka supervisi merupakan suatu kegiatan dengan tujuan untuk 

memperbaiki dan membimbing guru dalam meningkatkan kemampuan diri dalam  

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran  

 

 

2.4 Komunikasi interpersonal  

2.4.1  Pengertian Komunikasi 

Menurut Usman (2009:420) Komunikasi adalah proses penyampaian atau 

penerimaan pesan dari satu orang kepada orang lain, baik langsung maupun tidak 

langsung, secara tertulis, lisan, maupun bahasa nonverbal sehingga seseorang 

dapat menerima informasi sesuai yang diharapkan. Menurut Sutikno (2012:137) 

Komunikasi  adalah setiap bentuk tingkah laku seseorang baik verbal maupun non 
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verbal yang ditanggapi oleh orang lain dan suatu proses penyampaian pesan (ide, 

gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi 

diantara keduanya. Menurut Sutikno (2013;61) komunikasi efektif adanya 

penerimaan pesan oleh komunikan sesuai dengan yang dikirim oleh komunikator, 

kemudian komunikan memberikan respon yang positif sesuai yang diharapkan. 

 

Menurut Mulyasa (2005: 67) dalam Iriantara dan Syaripudin (2013: 6) 

memandang bahwa komunikasi merupakan sebuah interaksi, yaitu menyetarakan 

komunikasi dengan suatu proses sebab akibat atau aksi reaksi  yang arahnya 

bergantian. Menurut Carl I. Hovland dalam Iriantara dan Syaripudin (2013: 6) 

menjelaskan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari 

penyampai pesan (komunikator) kepada komunikan (penerima pesan) dengan 

tujuan tertentu. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa Komunikasi 

adalah suatu proses penyampaian atau penerimaan suatu informasi dengan tujuan 

meningkatkan hubungan sosial seorang individu, sehingga terjadi saling 

mempengaruhi diantara individu. Dunia pendidikan merupakan dunia yang 

memerlukan suatu kegiatan komunikasi, yaitu komunikasi antara lembaga 

pendidikan dengan orang tua/wali murid, komunikasi guru dengan siswa, 

komunikasi antara sesama guru, komunikasi antara pemimpin sekolah dengan 

guru, serta komunikasi dengan warga sekolah lainnya. 

 

Terdapat beberapa faktor dalam komunikasi menurut Elearn Limited (2007: 2) 

dalam Iriantara dan Syaripudin (2013: 7), yaitu: 1) Komunikasi itu menggunakan 
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kata-kata dan sinyal nonverbal, 2) Komunikasi itu mempengaruhi tindakan dan 

ide-ide orang lain, 3) Setiap pesan komunikasi memerlukan pengirim, penerima, 

dan media atau saluran yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan tersebut, 

4) Pesan yang disampaikan dapat dipahami secara berbeda berdasarkan persepsi 

masing-masing individu. 

 

2.4.2 Fungsi Komunikasi 

Menurut Bride dalam Sutikno (2012: 138) fungsi Komunikasi adalah; 

1. Fungsi Informasi. Pengumpulan, penyebaran berita, data pesan dan komentar 

yang dibutuhkan agar dapat dipahami dan bereaksi secara jelas 

2. Fungsi Sosialisasi. Penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan 

orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif 

3. Fungsi Motivasi. Mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan 

tujuan yang akan dicapai bersama 

4. Fungsi Debat dan Diskusi. Menyediakan dan saling menukar fakta yang 

diperlukan untuk memungkinkan persetujuan dan penyelesaian perbedaan 

pendapat masalah public, menyediakan bukti-bukti relevan yang diperlukan 

untuk kepentingan umum 

5. Fungsi Pendidikan. Pengalihan ilmu pengetahuan yang dapat mendorong 

pengetahuan intelektual, keterampilan dan kemahiran yang diperlukan dalam 

seluruh bidang kehidupan 

6. Fungsi Integrasi. Menyediakan bagi bangsa, kelompok, dan individu 

kesempatan memperoleh berbagai pesan yang diperlukan agar saling mengerti 

dan memahami kondisi, pandangan, dan keinginan orang lain. 

 

Menurut Mulyana (2005) dalam Iriantara  dan Syaripudin (2013: 7) fungsi 

komunikasi adalah: 

1. Komunikasi Sosial, berperan penting untuk membangun konsep diri, 

aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhibur dari 

tekanan ketegangan, memupuk hubungan dengan orang lain. 

2. Komunikasi Ekspresif, dilakukan untuk menyampaikan perasaan-perasaan 

seseorang. 

3. Komunikasi Ritual, dilakukan secara kolektif, ditegaskan kembali komitmen-

komitmen pada tradisi suatu keluarga atau organisasi. 

4. Komunikasi Instrumental, dilakukan dengan tujuan menginformasikan, 

mendidik, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, mengubah perilaku 

atau menggerakkan tindakan. 
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2.4.3 Prinsip-Prinsip Komunikasi  

Menurut Usman (2009: 427) prinsip-prinsip Komunikasi, yaitu: 

a. Penuh minat terhadap materi pesan 

b. Menarik perhatian 

c. Dilengkapi alat peraga 

d. Menguasai materi pesan 

e. Mengulangi bagian yang penting 

f. Memiliki kegunaan  

g. Jangan menganggap bahwa semua orang telah paham pesan yang disampaikan 

(umpan balik) 

 

Menurut Mahdi (2004) dalam Sutikno (2012:142) terdapat delapan prinsip 

komunikasi agar dapat berjalan dengan efektif, yaitu: 

a. Berpikir dan berbicara dengan jelas 

b. Ada sesuatu yang penting untuk disampaikan 

c. Ada tujuan yang jelas 

d. Penguasaan terhadap masalah 

e. Pemahaman proses kominikasi dan penerapannya dengan konsisten 

f. Mendapatkan empati dari komunikan 

g. Selalu menjaga kontak mata, suara yang tidak terlalu keras atau lemah serta 

menghindari ucapan pengganggu 

h. Komunikasi interpersonal harus direncanakan 

 

 

2.4.4 Pengertian Komunikasi Interpersonal 

DeVito (1992:11) dalam Komariah (2009:12) menyatakan:“interpersonal 

communication is defined as communication that takes place between two persons 

who have a clearly established relationship; the people arein some way 

connected.” Hal tersebut berarti komunikasi interpersonal adalah komunikasi 

yang terjadi diantara dua orang yang telah memiliki hubungan yang jelas, yang 

terhubungkan dengan beberapa cara. Jadi komunikasi interpersonal misalnya 

komunikasi yang terjadi antara ibu dengan anak, dokter dengan pasien, kepala 

sekolah dengan guru, guru dengan sesama guru, kepala sekolah dengan tenaga 
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kependidikan, guru dengan siswa, kepala sekolah dengan siswa, kepala sekolah 

dengan wali murid dan masyarakat serta guru dengan wali murid dan masyarakat. 

Menurut Komariah (2009:12) komunikasi interpersonal merupakan suatu proses 

komunikasi yang paling efektif, karena para pelaku komunikasi dapat terus 

menerus saling menyesuaikan diri baik dari segi isi pesan maupun dari segi 

perilaku, demi tercapainya tujuan komunikasi. 

 

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa komunikasi 

interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara seseorang yang memiliki 

hubungan dan dapat terus menerus menyesuaikan diri satu dengan yang lain untuk 

mencapai suatu tujuan yang diharapkan. 

 

2.4.5 Tujuan dan Fungsi Komunikasi Interpersonal 

Menurut DeVito (2005:15) dalam Komarian (2009:13) terdapat lima tujuan dan 

fungsi komunikasi interpersonal, yaitu: 

a. Belajar tentang diri sendiri, tentang orang lain dan tentang dunia. Melalui 

komunikasi interpersonal dengan seseorang, maka dapat mengetahui siapa dan 

bagaimana pendapat seseorang dan semakin akan mengenal karakter 

seseorang. 

b. Berhubungan dengan orang lain dengan tujuan untuk membentuk ikatan. 

Melalui komunikasi interpersonal seseorang dapat berkenalan dan 

berkomunikasi secara insentif dan efektif. Hal ini terjadi ketika seseorang 

membangun suatu persahabatan. 

c. Mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Dalam hal ini komunikasi 

interpersonal ditujukan untuk memenuhi atau membujuk agar orang lain 

memiliki sikap, pendapat atau perilaku yang sesuai dengan tujuan. 

d. Untuk hiburan atau menenangkan diri sendiri. Banyak komunikasi 

interpersonal yang dilakukan dan tidak memiliki tujuan yang jelas dan hanya 

untuk melepaskan kelelahan dan sekedar berbagi cerita, tetapi komunikasi 

seperti ini adalah penting untuk keseimbangan emosi dan kesehatan mental. 

e. Untuk membantu orang lain, hal ini terjadi apabila seseorang ingin melakukan 

konsultasi karena merasakan sesuatu hal dan perlu untuk dikonsultasikan. 
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2.5 Motivasi Kerja Guru 

2.5.1 Pengertian Motivasi 

Menurut Hasibuan (2011:216) motivasi berasa dari bahasa latin, mavere yan 

berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi dianggap penting karena dengan 

motivasi diharapkan setiap individu mau bekerja keras untuk mencapai 

produktivitas yang tinggi. Menurut Fathurrohman dan Suryana (2012:54) motivasi 

adalah daya penggerak seseorang untuk melakukan tindakan. Menurut Sardiman 

(2012:75) motivasi adalah serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi 

tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu. Menurut Uno 

(2012:1) motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang 

bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang menggerakkan 

untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan, 

upaya, tujuan dan kebutuhan dari seseorang untuk melakukan tindakan yang 

sesuai dengan doraongan yang terdapat dalam diri seorang individu menuju pada 

suatu perubahan kearah yang lebih baik. Dapat dikatakan pula bahwa motivasi 

adalah keseluruhan daya penggerak yang menjadi suatu kekuatan dalam diri 

seorang individu untuk dapat melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan 

yang direncanakan dan ingin dicapai. 

 

2.5.2  Pengertian Motivasi kerja 

Menurut Uno (2012:71) motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang turut 

serta menentukan kinerja seseorang dan merupakan suatu proses yang dilakukan 

untuk menggerakkan guru agar prilaku mereka dapat diarahkan pada upaya-upaya 
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yang nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Motivasi merupakan 

akibat interaksi antara individu dengan lingkungan, maka motivasi antara seorang 

guru dengan guru lainnya akan berbeda, dan perbedaan motivasi tersebut akan 

menimbulkan kinerja yang akan dihasilkan oleh seseorang.  

 

Berdasarkan pendapat tersebut diketahui bahwa motivasi kerja adalah susuatu 

yang dapat menimbulkan semangat atau dorongan dalam diri individu untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya guna mencapai tujuan tertentu. Motivasi 

merupakan salah satu unsur penting bagi seorang guru dalam rangka mencapai 

suatu keberhasilan dalam peruses pembelajaran. Seorang guru memiliki motivasi 

yang baik dikarenakan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang muncul akibat  

hubungannya dengan lingkungan sekolah, sehingga dapat mencapai suatu hasil 

yang baik sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan 

   

2.5.3 Ciri-ciri Motivasi kerja 

Sadirman (2012:83) menjelaskan ciri-ciri motivasi kerja, yaitu: 

a. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang 

lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai) 

b. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) 

c. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 

d. Lebih senang bekerja mandiri 

e. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin  

f. Dapat mempertahankan pendapatnya 

g. Tidak pernah mudah melepaskan hal yang diyakini 

h. Senang mencari dan memecahkan masalah 

Berdasarkan ciri-ciri tersebut diketahui bahwa seseorang akan memiliki motivasi 

kerja yang baik. Ciri-ciri motivasi tersebut penting dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. 
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2.5.4 Dimensi dan Indikator Motivasi kerja 

Menurut Claude S. George dalam  Hasibuan (2011:233) menjelaskan teori yang 

menyatakan bahwa seseorang mempunyai kebutuhan yang berhubungan dengan 

tempat dan suasana di lingkungan tempat bekerja, yaitu: 

1. Upah yang adil dan layak 

2. Kesempatan untuk maju atau promosi 

3. Pengakuan sebagai individu 

4. Keamanan bekerja 

5. Tempat kerja yang baik 

6. Penerimaan oleh kelompok 

7. Perlakuan yang wajar 

8. Pengakuan akan prestasi 

Berdasarkan indikator tersebut, maka motivasi kerja yang dimiliki oleh seseorang 

individu dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Apabila faktor-faktor tersebut 

dapat terpenuhi dengan baik, maka seorang individu akan memiliki motivasi kerja 

yang baik. Dengan motivasi yang baik maka hasil kerja juga pasti akan baik. 

Menurut Uno (2012:73) terdapat beberapa dimensi dan indikator motivasi kerja, 

yaitu: 

Tabel 2. Dimensi dan Indikator Motivasi Kerja 

Dimensi  Indikator  

Motivasi Internal a. Tanggung jawab guru dalam menyelesaikan tugas 

b. Melaksanakan tugas dengan target yang jelas 

c. Memiliki tujuan yang jelas dan menantang 

d. Ada umpan balik atas hasil pekerjaannya 

e. Memiliki perasaan senang dalam bekerja 

f. Selalu berusaha untuk menggungguli orang lain 

g. Diutamakan prestasi dari apa yang dikerjakan 

 

Motivasi Eksternal a. Selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup 

dan kebutuhan kerjanya 

b. Senang memperoleh pujian dari apa yang 

dikerjakannya 

c. Bekerja dengan harapan ingin memperoleh insentif 

d. Bekerja dengan harapan ingin memperoleh perhatian 

dari teman dan atasan 

Sumber: Uno (2012:73) 
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2.5.5 Teori-teori Motivasi 

A. Teori Hierarki Kebutuhan Maslow 

Teori kebutuhan Maslow dipelopori oleh Abraham Maslow taun 1954. Maslow 

mengungkapkan bahwa manusia memiliki berbagai kebutuhan dan manusia selalu 

berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Teori kebutuhan Maslow menyatakan 

bahwa manusia berusaha memenuhi kebutuhan yang utama (pokok) sebelum 

memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi (Uno, 2012:40-42). Berdasarkan pendapat 

tersebut, maka kebutuhan yang paling rendah harus dipenuhi terlebih dahulu 

sebelum meningkat pada pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi.  

Lima  hierarki kebutuhan Maslow adalah: 

1. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan terhadap rasa lapar, rasa haus, 

perlindungan (pakaian dan tempat tinggal) 

2. Kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan rasa aman, terhadap fisik dan 

emosional, seperti rasa aman terhadap kepanansan, kedinginan, hujan, 

gangguan kriminal. 

3. Kebutuhan social, yaitu kebutuhan terhadap rasa memiliki, kasih sayang, 

persahabatan. 

4. Kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan rasa hormat internal, seperti harga 

diri, prestasi, dan otonomi serta rasa hormat eksternal, seperti status, 

pengakuan, dan perhatian. 

5. Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk menunjukkan bahwa diri 

seseorang adalah penuh dengan potensi. 
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Gambar 3 : Hierarki Kebutuhan Maslow 

Sumber : Uno (2012:41) 

 

B. Teori Motivasi Claude S. George (Content Theory) 

Menurut Claude S.George dalam Hasibuan (2011:233) bahwa seseorang 

mempunyai kebutuhan yang berhubungan dengan tempat dan suasana di 

lingkungan ia bekerja.  Teori yang diungkapkan oleh Claude S. Geroge disebut 

sebagai teori kepuasan, hal tersebut dikarenakan apabila seseorang merasakan 

kepuasan di tempat bekerja, maka akan memiliki motivasi yang tinggi. 

 

Menurut Claude S.George dalam Hasibuan (2011:233-234) menjelaskan bahwa 

teori kepuasan (Content Theory) terdiri dari beberapa hal, yaitu: 

1. Memotivasi para bawahan hendaknya dilakukan dengan memenuhi keinginan 

dan kebutuhannya akan material dan nonmaterial yang memberikan kepuasan 

bagi bawahan. 

2. Keberadaan dan prestasi kerja bawahan hendaknya mendapat pengakuan dan 

penghargaan yang wajar serta tulus. 

3. Penghargaan dan pemberian motivasi hendaknya dilakukan secara persuasif 

dan dengan kata-kata yang dapat merangsang gairah kerja. 

Aktualisasi

Diri 

Penghargaan

Cinta Kasih

Rasa Aman

Kebutuhan Fisiologis
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4. Pemberian alat motivasi hendaknya disesuaikan dengan status sosial dan 

kedudukannya dalam organisasi. 

5. Memotivasi bawahan hendaknya dilakukan dengan menyediakan sarana dan 

prasarana yang baik yang akan dipergunakan dalam melaksanakan pekerjaan. 

6. Memotivasi bawahan hendaknya memberikan kesempatan dan tantangan 

untuk berprestasi dan promosi. 

 

2.6 Penelitian Yang Relevan 

2.6.1 Hendri Sukoco (2011), Judul Penelitian: Hubungan Keterampilan 

Manajerial Kepala Sekolah Dan Motivasi Kerja Dengan Profesionalisme Guru Di 

SMA Negeri Di Kabupaten Pringsewu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi guru mengenai 

keterampilan manajerial kepala sekolah dan motivasi kerja secara bersama-sama 

dengan profesionalisme guru dengan derajat keeratan hubungan sangat kuat. 

Kedua variabel secara bersama-sama menunjukkan koefisien korelasi sebesar 

0,923 dengan profesionalisme guru. 

2.6.2 Ato Triyono (2011), Judul Pengaruh Komunikasi Interpersonal, 

Komitmen Organisasi Dan Motivasi Berprestasi Terhadap Kinerja Guru Sekolah 

Menengah Kejuruan Swasta Di Kota Metro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Komunikasi Interpersonal, Komitmen Organisasi dan Motivasi Berprestasi 

terhadap Kinerja Guru SMK Swasta Kota Metro 93,062. 

2.6.3 Sismiati (2012), Judul Penelitian: pengaruh Supervisi Akademik 

Pengawas Sekolah, Komunikasi Interpersonal, dan Motivasi Kerja Guru Terhadap 

Kinerja Guru dalam Pembelajaran Di SMPN SUB Rayon 4 Bandar Lampung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara supervisi akademik pengawas sekolah, komunikasi 
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interpersonal, dan motivasi kerja guru secara simultan terhadap kinerja guru 

sebesar 40,9%. 

2.6.4 Dedi Lazwardi (2013), Judul Penelitian: Pengaruh Supervisi dan 

Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Sekolah Menengah 

Pertama di Kecamatan pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara supervisi 

kepala sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SMP di 

Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur sebesar 90,2%. 

 

2.7 Kerangka Pikir  

2.7.1 Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru 

Kepala Sekolah merupakan seorang pemimpin dalam satuan pendidikan dan 

merupakan suatu unsur penting dalam sebuah organisasi pendidikan di sekolah. 

Kepala sekolah memiliki beberapa kompetensi dalam kepemimpinannya, salah 

satunya adalah kompetensi supervisi, supervisi dilakukan untuk pencapaian hasil 

yang maksimal dari tujuan yang diharapkan dalam proses pembelajaran. Kepala 

sekolah sebagai supervisor merupakan seseorang yang melakukan tindakan 

pengawasan dan pembinaan terhadap berlangsungnya proses pendidikan di 

sekolah, khususnya pengawasan dan pembinaan terhadap guru-guru yang 

melaksanakan proses pembelajaran dan transfer ilmu kepada peserta didik. 

 

Berkaitan dengan pengaruh supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala 

sekolah terhadap kinerja guru, maka diharapkan melalui supervisi akademik yang 

dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru akan meningkatkan kualitas 
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pembelajaran, komitmen guru akan meningkat sehingga dengan demikian kinerja 

guru akan meningkat 

 

2.7.2 Pengaruh Komunikasi Interpersonal Terhadap Kinerja Guru 

Peran Komunikasi interpersonal terhadap kehidupan manusia adalah sangat besar, 

Komunikasi interpersonal digunakan untuk meningkatkan hubungan social 

seseorang dan meningkatkan kerjasama yang efektif dan efesien untuk mencapai 

tujuan . Komunikasi interpersonal tersebut berupa petunjuk, keterangan, perintah, 

teguran, pujian, laporan, keluhan, pendapat, saran, dan lainnya. Kinerja guru 

dalam pembelajaran adalah aktivitas ataupun keterlibatan guru guru dalam 

menyususn rancangan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan yang 

diharapkan. 

 

Komunikasi interpersonal yang terjalin dengan baik antara warga sekolah akan 

mewujudkan suatu tindakan yang positif bagi seorang guru, sehingga diharapkan 

dengan adanya Komunikasi interpersonal yang baik antara kepala sekolah dengan 

guru, guru dengan guru, guru dengan tenaga kependidikan, guru dengan siswa 

akan meningkatkan kinerja guru dalam proses pembelajaran. 

 

2.7.3 Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru 

Motivasi merupakan suatu daya pendorong seseorang untuk melakukan suatu 

tindakan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Motivasi juga merupakan suatu 

bentuk reaksi terhadap kebutuhan manusiayang menimbulkan dorongan dalam 

diri seseorang, yaitu terpenuhinya suatu keinginan dalam diri. Motivasi kerja 

seorang guru adalah suatu pendorong untuk meningkatkan, mengarahkan, seorang 
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guru untuk melakukan suatu tindakan dan mengatasi hambatan guna mencapai 

tujuan yang diinginkan.   

 

Kinerja guru adalah suatu prestasi yang dicapai oleh seorang guru setelah 

melaksanakan proses pembelajaran. Seorang guru dituntut untuk terus 

meningkatkan kinerja yang dimiliki karena hal tersebut berkaitan erat dengan 

keberhasilan suatu organisasi pendidikan. kinerja guru yang optimal akan tercapai 

dengan adanya motivasi yang tinggi dalam diri seorang guru untuk melaksanakan 

tugasnya sebagai seorang pengajar. Berdasarkan hal tersebut diharapkan bahwa 

dengan adanya motivasi yang tinggi, maka kinerja guru akan meningkat dan 

mencapai hasil yang optimal. Motivasi kerja yang  baik akan meningkat apabila 

faktor-faktor yang memacu timbulnya motivasi dapat terpenuhi. Dengan 

terpenuhinya faktor-faktor yang memunculkan motivasi maka dengan sendirinya 

kinerja seseorang akan meningkat dan mencapai prestasi yang baik sesuai dengan 

tujuan yang telah direncanakan.  

 

2.7.4 Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah, Komunikasi 

interpersonal, Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru  

Seorang guru dalam meningkatkan kinerja dalam pembelajaran dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, supervisi 

adalah pengawasan dan pembinaan terhadap berlangsungnya proses pendidikan 

yang dilaksanakan oleh guru atau pendidik. Pengawasan yang dilakukan adalah 

usaha memberi layanan dan bantuan kepada guru baik secara individu maupun 

secara kelompok dalam rangka mengambangkan kemampuan untuk mencapai 

tujuan yang sudah direncanakan. 
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Selain supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, faktor lain yang 

mempengaruhi kinerja guru adalah Komunikasi interpersonal yang terjalin antara 

kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan tenaga kependidikan, 

guru dengan siswa. Komunikasi tersebut menjelaskan bahwa adanya interaksi di 

dalam lingkungan sekolah yang mampu meningkatkan kinerja guru dalam 

pembelajaran di sekolah.  

 

Motivasi kerja juga turut menjadi faktor yang dapat meningkatkan kinerja, dengan 

harapan bahwa motivasi kerja yang baik akan meningkatkan kinerja guru. 

Motivasi kerja yang baik dapat timbul apabila faktor-faktor motivasi kerja dapat 

terpenuhi dengan bbaik, sehingga motivasi kerja dapat muncul dan terus 

berkembang sehingga mampu meningkatkan kinerja guru sesuai dengan tujuan. 

Namun apabila faktor-faktor penunjang motivasi kerja tidak mampu terpenuhi 

dengan baik, maka belum tentu motivasi kerja dalam diri seorang individu akan 

muncul dengan baik yang mampu meningkatkan kinerja. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, berarti bahwa semakin baik supervisi akademik yang 

dilaksanakan oleh kepala sekolah, Komunikasi interpersonal yang terjalin dengan 

baik antar warga sekolah, motivasi yang kuat, dan motivasi kerja yang baik akan 

berpengaruh terhadap kinerja guru dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan 

kinerja yang baik akan berakibat pada proses pembelajaran, yaitu proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan 

mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengaruh antar variabel bebas dan 

variabel terikat dalam penelitian ini secara jelas dapat dilihat pada gambar 4 

sehingga dapat diketahui keterkaitan antar variabel. 
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Gambar 4 : Kerangka Pikir Penelitian 

 

Keterangan : X1 adalah  supervisi akademik kepala sekolah 

  X2 adalah Komunikasi interpersonal 

  X3 adalah motivasi kerja   

  Y adalah Kinerja guru 

 

2.8 Hipotesis  

Berdasarkan teori dan kerangka pikir, maka dapat dirumuskan hipotesis untuk 

diujikan kebenarannya, sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan supervisi akademik kepala sekolah 

terhadap kinerja guru sekolah Bodhisattva Bandar Lampung 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Komunikasi interpersonal terhadap 

kinerja guru sekolah Bodhisattva Bandar Lampung 

 

X1 

X2 

 

X3 

 

Y 
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3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja guru terhadap kinerja 

guru sekolah Bodhisattva Bandar Lampung 

4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan supervisi akademik kepala sekolah, 

Komunikasi interpersonal, dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru 

sekolah Bodhisattva Bandar Lampung 

 

 


