
 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Tinjauan Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Sejarah Berdirinya Sekolah Bodhisattva Bandar Lampung 

 

Yayasan Bodhisattva didirikan oleh Bapak (Alm) Anggakusuma dan kawan-

kawan oktober 1976 yang disyahkan dengan akte notaries Khouw Hon Liang No. 

9 tanggal 24 Oktober 1976 di Teluk Betung. 

 

Pada masa awal berdirinya, yayasan hanya menyediakan perpustakaan yang 

cukup representative di masa itu, dikelola langsung oleh bapak Utpalananda 

Wanasili (pemilik percetakan The Trial). Saat ini bermukim di Jakarta, dan 

melayani kebutuhan pengajaran agama dan peribadatan bagi umat Buddha di 

Vihara Buddha di Vihara Banten. Yayasan selanjutnya membangun Krematorium 

di Lempasing. 

 

Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, dirasakan sangat perlu 

mendirikan sekolah untuk lebih memantapkan pendidikan agama Buddha di 

sekolah, karena pada saat itu belum ada sekolah baik negeri maupun swasta yang 

mempunyai mata pelajaran pendidikan Agama Buddha. Yayasan juga ingin 

membantu masyarakat luas yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan. 

 

Gedung Sekolah berlantai dua kemudian dibangun pada tahun 1978-1979 di 

halaman belakang Vihara Banten. Taman Kanak-Kanak (TK) Bodhisattva mulai 
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menerima murid pertama tahun 1980. Selanjutnya Sekolah Dasar (SD) 

Bodhisattva dibuka untuk menampung tamatan TK pada tahun 1981. Fasilitas TK 

dilengkapi dengan membangun dua local kelas halaman vihara Banten. Tamatan 

SD ditampung di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bodhisattva yang dibuka 

pada tahun 1987 dengan memanfaatkan gedung SD berlantai dua pada sore hari. 

 

Peletakan batu pertama pembangunan gedung SMA Bodhisattva berlantai dua 

pada tahun 1995 dilakukan oleh Yang Arya Maha Nayaka Sthavira (MNS) Ashin 

Jinarakkhita, sebagai langkah awal mengembangkan pendidikan menengah atas 

dalam komunitas sekolah Bodhisattva. Peresmian penggunaaan gedung dilakukan 

oleh Gubernur Lampung (Poedjono Pranyoto) pada tanggal 21 juli 1997, 

bersamaan dengan awal dimulainya kegiatan belajar mengajar di SMA 

Bodhisattva pada Tahun Pelajaran 1997/1998. SMP Bodhisattva juga menempati 

gedung baru ini pada saat yang sama, dan sejak saat itu sekolah Bodhisattva 

tampil beda, semakin lama semakin menunjukkan identitas dan kepribadiaannya. 

 

Fasilitas kegiatan belajar mengajar di semua jenjang pendidikan antara lain ruang 

belajar yang luas dengan furnitur standar, ruang guru, ruang kepala sekolah, 

laboratorium IPA, laboratorium IPS, laboratorium Komputer, multimedia dan 

audio visual, perpustakaan dan ruang baca, lapangan apel, lapangan bermain dan 

olahraga indoor dan outdoor, ruang satpam, ruang UKS, ruang dapur, toilet, took 

dan kantin sekolah, serta parker kendaraan. 

Pada tahun 2006 berkaitan dengan rencana pemugaran Vihara Banten, maka 

dibangun gedung baru untuk Play Group (PG) Bodhisattva dan Taman Kanak-

kanak (TK), dengan demikian pada tahun akademik 2006/2007 dibuka PG 
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Bodhisattva, yang sebenarnya telah dirintis dua tahun yang lalu dengan membuka 

kelompok bermain A1 pada TK. 

 

Yayasan Bodhisattva dengan tangan terbuka memberikan kesempatan bagi anda 

yang ingin bergabung menjadi donator untuk lembaga Beasiswa (LB) 

Bodhisattva, atau sebagai relevan yang turut memajukan dan mengembangkan 

pendidikan baik ditingkat dasar maupun menengah dengan menjadi tenaga part 

time ataupun sebagai konsultan pendidikan. Di masa mendatang yayasan 

bodhisattva berharap dapat membuka perguruan tinggi untuk menghasilkan 

alumni yang professional dan berwawasan luas serta memiliki nilai-nilai religi 

Buddha dan berbudi pekerti yang luhur. 

 

Lembaga Beasiswa (LB) Bodhisattva berusaha memberikan beasiswa bagi siswa-

siswi sekolah Bodhisattva berprestasi dan atau kurang beruntung secara financial. 

Juga menyalurkan beasiswa dari pemerintah maupun pribadi. LB Bodhisattva juga 

memberikan beasiswa (bantuan SPP) selama 8 (delapan) semester penuh bagi  

mereka yang selama ini bersekolah mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA di 

sekolah Bodhisattva dan diterima di perguruan tingggi negeri (Universitas, 

Institut, Sekolah Tinggi, Akademi atau politeknik) di seluruh Indonesia. 

 

Sanggar Bohisattva didirikan oleh Bidang Pendidikan Yayasan Bodhisattva pada 

tahun 2003 atas Prakarsa Bapak Tanto Nugroho. Guna mengkoordinir dan 

mengembangkan kegiatan dalam bidang seni dan budaya. Sanggar berfungsi 

menampung, mengasah dan mengapresiasikan segenap potensi, kreaktivitas dan 

daya cipta seluruh siswa dan guru dalam bidang seni dan budaya. Sanggar dibina 
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oleh pengurus yayasan dan para guru yang memiliki kepedulian tinggi terhadap 

perkembangan siswa secara utuh dan menyeluruh. Sanggar Bohisattva berkali-kali 

menampilkan gaya dan aktraksi di depan umum dalam forum resmi yang bersifat 

lomba maupun hiburan dan dari penampilannya yang memikat, sanggar telah 

berhasil meraih prestasi dan mengharumkan nama sekolah Bodhisattva hingga ke 

tingkat propinsi, terakhir pada tanggal 3 juni 2006 turut memeriahkan peringatan 

HUT ke 324 Kota Bandar Lampung dengan tarian daerah dirumah dinas walikota. 

 

Dalam menyongsong dan menghadapi era global serta perdagangan bebas, selain 

diberikan pelajaran Bahasa Inggris, secara dini siswa-siswi PG, TK, SD, SMP, 

dan SMA Bodhisattva juga dibekali dengan pengajaran Bahasa Han/Mandarin 

yang diasuh guru berpengalaman (native speaker). Sekolah Bodhiasttva juga 

menerapkan kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) atau Competency Based 

Kurrikulum mulai pada tahun Pelajaran 2004/2005. 

 

Kegiatan akademik SMP Bohisattva dan SMA Bohisattva dimulai dengan 

pelaksanaan apel Setiap Pagi, diasuh oleh guru-guru yag berkompeten dengan 

loyalitas, dedikasi, tanggung jawab, dan disiplin kependidikan yang cukup terpuji. 

Melalui semangat Buddhisme, maka kegiatan belajar mengajar di sekolah 

diselenggarakan dengan metode asah-asih-asuh yang dilandasi sikap toleransi 

(tepa-selira), kasih sayang, non-indoktrinasi, penghayatan dan pengamalan. 

 

Kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler dilaksanakan oleh siswa-siswi dibawah 

koordinasi organisasi siswa intra sekolah (Osis) dan bimbingan para guru antara 

lain pramuak, olahraga (atletik, senam missal, sepak bola, kempo, volli, basket, 
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bulu tangkis, tenis meja, sepaktakraw, dan lain-lain), kesenian (tari, kelompok 

vocal, paduan suara, teater, band), pecinta alam, serta kegiatan bakti social siswa. 

 

Tk Bodhisattva telah terakreditasi dan selama ini telah menunjukkan prestasi yang 

baik dan menjadi TK percontohan sekecamatan Teluk Betung selatan. Dengan 

penerapan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) TK Bodhisattva menghasilkan 

lulusan  yang memiliki kemampuan menggambar, menulis, membaca, dan 

menghitung sehingga tidak menyulitkan bagi guru-guru SD. 

 

SD Bodhisattva juga terakreditasi dan memiliki status disamakan, selalu meraih 

NEM tertinggi di rayonnya, tercatat pernah menjuarai lomba cerdas cermat TVRI 

SPK Lampung. Dan saat ini SD Bodhisattva telah memiliki status akreditasi B dan 

telah banyak memiliki prestasi dalam bidang akademik dan olahraga. 

 

SMP Bodhisattva pada tahun 2004 yang lalu berhasil meraih peringkat ke 14 SMP 

dengan NEM tertinggi sepropinsi Lampung, dari sekitar 127 SMP yang ada, SMP 

Bodhisattvajuga telah diakreditasi pada tahun 2004. 

 

SMA Bodhisattva mengawali debut dengan meraih NEM tertinggi di rayonnya 

sejak lulusan pertama hingga kini. Tercatat lulusannya berhasil memasuki 

perguruan tinggi negeri melalui ujian masuk perguruan tinggi negeri (UMPTN) 

maupun seleksi dari universitas-universitas swasta ternama di Jakarta, jawa, dan 

bali. 

Dengan bantuan moral dan material dari para wali murid, donator, pengusaha, 

maupun umat Buddha, yayasan Bodhisattva mampu mempertahankan keberadaan 

sekolah dan mengembangkan program-program pendidikan di sekolah-sekolah 
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yang diselenggarakannya, untuk turut pembantu pemerintah dan masyarakat 

terutama dalam menciptakan pendidikan yang bermutu.    

 

Jenjang pendidikan yang diselenggarakan Yayasan Bodhisattva, yaitu: 

1. PG Bodhisattva 

Jl. Ikan Kembung No. 10 G Tlp.0721-487877 Pesawahan, Teluk Betung 

Selatan, Bandar Lampung 35223 

2. TK Bodhisattva 

Jl. Ikan Kembung No. 10 G Tlp.0721-487877 Pesawahan, Teluk Betung 

Selatan, Bandar Lampung 35223  

3. SD Bodhisattva 

Ikan Kembung No. 10 G Tlp.0721-487877 Pesawahan, Teluk Betung Selatan, 

Bandar Lampung 35223 

4. SMP Bodhisattva 

Jl. Dr. setia Budi No. 7-8 Telp. 0721-486798 Kuripan, Teluk Betung, Bandar 

Lampung 35232 

5. SMA Bodhisattva 

Jl. Dr. setia Budi No. 7-8 Telp. 0721-486798 Kuripan, Teluk Betung, Bandar 

Lampung 35232 
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4.1.2 Administrasi Kepegawaian 

A. Sekolah Dasar (SD) Bodhisattva 

Administrasi Kepegawaian di SD Bodhisattva Bandar Lampung ditangani 

langsung oleh kepala sekolah di bantu staf tata usaha yang mencatat pegawai yang 

masuk dan yang keluar, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dan lain-lain. 

Berikut tugas-tugas tenaga pendidik, yaitu: 

Tabel 18. Tenaga Pendidik SD Bodhisattva Bandar Lampung 

No Nama Ijasah Terakhir Status Bidang Studi Keterangan 

1 Parlan S.Pd.SD S1/IPS GTY PKN Kepala Sekolah 

2 Heriyati 

Hasanusi 

SPG GTY Guru Kelas Wali Kelas I 

3 Siswanto, S.Pd S1/Matematika GTY Matematika Wali Kelas II 

4 Misnu Mahasiswa Smt 

IV STIAB 

Jinarakkhita 

GTT Olahraga Guru Mata 

Pelajaran 

5 Dra. Marleni S1/Bahasa 

Indonesia 

GTY Bahasa 

Indonesia 

Wali Kelas IV 

6 Pulasmi, S.Pd S1/Matematika GTY Matematika Wali Kelas V 

7 Sugiyarti S1/IPS GTY IPA & IPS Wali Kelas VI 

8 Erlinda 

Apriyanti, S.Pd 

S1/Bahasa 

Inggris 

GTT Bahasa 

Inggris 

Guru Mata 

Pelajaran 

9 Jumilah, S.Ag S1/Agama 

Buddha 

GTY Agama 

Buddha 

Wali Kelas III 

10 Asiyah SPG GTY Bahasa 

Lampung 

Guru Mata 

Pelajaran 

11 Rasimin, S.pd.B S1/ Agama 

Buddha 

GTT Seni Budaya Guru Mata 

Pelajaran 

11 Maria Yosep SMA GTT Bahasa 

Mandarin 

Guru Mata 

Pelajaran 

12 Desi S1/Bahaasa 

Mandarin 

(China) 

GTT Bahasa 

Mandarin 

Guru Mata 

Pelajaran 

Sumber : Data SD Bodhisattva 

 

B. SMP Bodhisattva 

Administrasi Kepegawaian di SMP Bodhisattva Bandar Lampung ditangani 

langsung oleh kepala sekolah di bantu staf tata usaha yang mencatat pegawai yang 
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masuk dan yang keluar, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dan lain-lain. 

Berikut tugas-tugas tenaga pendidik, yaitu: 

Tabel 19. Tenaga Pendidik SMP Bodhisattva Bandar Lampung 

No Nama Ijasah Terakhir Status Bidang Studi Keterangan 

1 Siti Robiyah, 

M.Pd 

S2/Teknologi 

Pendidikan 

DPK PKN Kepala Sekolah 

2 Budiarjo, S.Pd S1/PKN GTY PKN Waka 

3 Diana Nanda, 

S.Pd 

S1/Bahasa 

Indonesia 

GTT Bahasa 

Indonesia 

Wali Kelas VII 

4 Yatmiati, S.Pd.B S1/ Agama 

Buddha 

DPK Agama 

Buddha 

Wali Kelas  VIII 

5 Retno Wulan, 

YS, S.Pd 

S1/Matematika GTY Matematika Guru Mata 

Perlajaran 

6 Desi Nurmaini, 

S.Pd 

S1/ Bahasa 

Inggris 

GTT Bahasa 

Inggris 

Guru Mata 

Perlajaran 

7 Vivi Nopianti, 

S.Pd 

S1/ Matematika GTY Seni Tari Guru Mata 

Perlajaran 

8 Rasimin, S.Pd.B S1/Agama 

Buddha 

GTY Seni Budaya, 

TIK 

Guru Mata 

Perlajaran 

9 Abadi, S.Ag S1/Agama 

Islam 

GTT Agama Islam Guru Mata 

Perlajaran 

10 Anna Muliawati, 

S.Pd 

S1/ Bahasa 

Indonesia 

GTT Bahasa 

Indonesia 

Guru Mata 

Perlajaran 

11 Ades Susanto, 

S.Pd.B 

S1/ Agama 

Buddha  

GTT TIK Guru Mata 

Perlajaran 

12 Rusmin Jasin SMA GTT Mandarin Guru Mata 

Perlajaran 

13 Dra. Yuni Asih 

RM 

S1/Ekonomi GTT IPS Terpadu Guru Mata 

Perlajaran 

14 Dra. Marleni S1/ Bahasa 

Indonesia 

GTY Bahasa 

Lampung 

Guru Mata 

Pelajaran 

15 Meini Ida, S.Pd S1/Matematika GTT Matematika Guru Mata 

Pelajaran 

16 Sarwanto Mahasiswa Smt 

VIII STKIP 

GTT Olahraga Guru Mata 

Pelajaran 

17 Naryaningsih, 

S.Si 

S1/Biologi GTY IPA Terpadu Wali Kelas IX 

Sumber : Data SMP Bodhisattva 

 

C. SMA Bodhisattva 

Administrasi Kepegawaian di SMA Bodhisattva Bandar Lampung ditangani 

langsung oleh kepala sekolah di bantu staf tata usaha. Berikut tugas-tugas tenaga 

pendidik, yaitu: 
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Tabel 20. Tenaga Pendidik SMA Bodhisattva Bandar Lampung 

No Nama Ijasah Terakhir Status Bidang Studi Keterangan 

1 Dra.Farina 

Bharuddin, M.Pd 

S2/ IPS DPK BK Kepala Sekolah 

2 Sarjiman, S.Pd S1/ Bahasa 

Indonesia 

GTY Bahasa 

Indonesia 

Waka 

3 Lusmani, S.Pd S1/Kimia GTT Kimia Guru Mata 

Pelajaran 

4 Dra. Yuni Asih 

RM 

S1/Ekonomi GTT Ekonomi Wali Kelas XII 

IPS 

5 Holtran 

Situmorang, S.Pd 

S1/Bahasa 

Inggris 

GTT Bahasa 

Inggris 

Guru Mata 

Pelajaran 

6 Erlinda 

Apriyanti, S.Pd 

S1/Bahasa 

Inggris 

GTT Bahasa 

Inggris 

Guru Mata 

Pelajaran 

7 Zainuddin, S.Pd S1/ Geografi GTT Geografi Guru Mata 

Pelajaran 

8 Shinta Kusuma 

N, S.T 

S1/teknologi 

Intormatika 

GTT TIK Guru Mata 

Pelajaran 

9 Rasimin, S.Pd.B S1/Agama 

Buddha 

GTY Seni Budaya 

TIK 

Guru Mata 

Pelajaran 

10 Dwi Indah Sari, 

S.Pd 

S1/PKN GTT PKN 

Sosiologi 

Wali Kelas X 

11 Dina Rustiana, 

S.Pd 

S1/Fisika GTT Fisika Wali Kelas XI 

IPA 

12 Vivi Nopianti, 

S.Pd 

S1/ Matematika GTT Matematika Wali Kelas XII 

IPA 

13 Sarwanto Mahasiswa Smt 

VIII STKIP 

GTT Matematika 

Olahraga 

Guru Mata 

Pelajaran 

14 Tupari,  

M M.,M.Pd.B 

S2/Manajemen 

S2/Agama 

Buddha 

GTT Agama 

Buddha 

Sosiologi 

Guru Mata 

Pelajaran 

15 Yatmiati, S.Ag S1/ Agama 

Buddha 

GTT Sosiologi Guru Mata 

Pelajaran 

16 Dra.RR Ria 

Noerhastuti 

S1/Ekonomi GTT Ekonomi Wali Kelas XI 

IPS 

17 Naryaningsih, 

S.Si 

S1/Biologi GTY Biologi 

Mulok 

Guru Mata 

Pelajaran 

18 Abadi AM, S.Ag S1/Agama 

Islam 

GTT Agama Islam Guru Mata 

Pelajaran 

19 Budiarjo, S.Pd S1/PKN GTY Sejarah Guru Mata 

Pelajaran 

20 Meta Eka 

Setyana, S.Pd.B 

S1/Agama 

Budda 

GTY Sejarah 

Geografi 

Guru Mata 

Pelajaran 

21 Diana Nanda, 

S.Pd 

S1/Bahasa 

Indonesia 

GTT Bahasa 

Lampung 

Guru Mata 

Pelajaran 

Sumber : Data SMA Bodhisattva 
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4.1.3 Deskripsi Data  

4.1.3.1 Kinerja Guru  

Variabel kinerja guru dalam penelitian di Sekolah Bodhisattva diukur dengan 

menggunakan kuesioner dengan skla likert yang terdiri dari 40 item pernyataan. 

Instrumen penelitian ini tidak melalui uji validitas karena instrumen ini 

mengadopsi dari standar penilaian kinerja guru yang sudah teruji. Skor nilai 

kinerja guru berkisar antara 40 sampai 200. Berikut tebel deskrisi variabel kinerja 

guru. 

Tabel 21. Deskripsi Variabel Kinerja Guru  

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Kinerja 

Mean 186.45 2.209 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 181.96  

Upper Bound 190.95  

5% Trimmed Mean 186.88  

Median 189.00  

Variance 161.006  

Std. Deviation 12.689  

Minimum 164  

Maximum 200  

Range 36  

Interquartile Range 28  

Skewness -.420 .409 

Kurtosis -1.302 .798 

Sumber : (Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013) 

 

Berdasarkan pengolahan dan analisis data menggunakan program SPSS versi 21, 

diketahui bahwa variabel kinerja guru memiliki skor tertinggi atau maksimum 

yaitu  200 dan skor terendah atau minimum yaitu 164, dan rentang skor atau range 

yaitu 36. Diketahui pula simpangan baku (Standar Deviation) sebesar 12,689, 
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variance sebesar 161,006, dan nilai rata-rata (Mean) sebesar 186,45. Berikut 

frekuensi deskripsi data variabel kinarja guru. 

Tabel 22. Distribusi Frekuensi Skor variabel Kinerja Guru 

No Kelas Interval Frekuensi Persentase (%) Kategori 

1 191 - 200 15 45,50 Baik 

2 182 – 190 9 27,30  Cukup Baik 

3 173 – 181 1  3,00 Kurang Baik 

4 164 – 172 8 24,20 Sangat Kurang Baik 

Total 33 100,00  

Sumber: Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013. 

Berdasarkan data distribusi frekuensi skor variabel kinerja guru yang diperoleh 

dari 33 responden terlihat bahwa terdapat 15 responden yang memiliki kinerja 

yang baik dengan persentase 45,5%, kemudian terdapat 9 responden yang 

memiliki cukup baik dengan persentase 27,3%, selanjutnya terdapat 1 responden 

yang memiliki kinerja kurang baik dengan persentase 3%, dan terdapat 8 

responden yang memiliki kinerja sangat kurang baik dengan persentase 24,2%. 

Penyebaran distribusi frekuensi dapat digambanrkan dengan diagram berikut. 

 

Gambar 5. Diagram Frekuensi Variabel Kinerja Guru (Y) 

Sumber : Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013. 
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4.1.3.2 Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Variabel Supervisi Akademik Kepala Sekolah dalam penelitian di Sekolah 

Bodhisattva diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skla likert yang terdiri 

dari 16 item pernyataan yang dinyatakan valid dan reliabel melalui uji validitas 

dan reliabilitas uji instrument, dengan skala penskoran 1 sampai 5. Skor nilai 

kinerja guru berkisar antara 16 sampai 80. Berikut tebel deskripsi variabel 

supervisi akademik kepala sekolah. 

Tabel 23. Deskripsi Variabel Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Supervisi 

Mean 71.24 1.250 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 68.70  

Upper Bound 73.79  

5% Trimmed Mean 71.60  

Median 72.00  

Variance 51.564  

Std. Deviation 7.181  

Minimum 56  

Maximum 80  

Range 24  

Interquartile Range 10  

Skewness -.623 .409 

Kurtosis -.345 .798 

Sumber : (Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013) 

 

Berdasarkan pengolahan dan analisis data menggunakan program SPSS versi 21, 

diketahui bahwa variabel supervisi akademik kepala sekolah memiliki skor 

tertinggi atau maksimum yaitu 80 dan skor terendah atau minimum yaitu 56, dan 

rentang skor atau range yaitu 24. Diketahui pula simpangan baku (Std. Deviation) 
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sebesar 7,181, variance sebesar 51,564, dan nilai rata-rata (Mean) sebesar 71,24. 

Berikut frekuensi deskripsi data supervisi akademik kepala sekolah. 

Tabel 24. Distribusi Frekuensi Skor Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

No Kelas Interval Frekuensi Persentase (%) Kategori 

1 74 – 80 11 33,30 Baik 

2 68 – 73 12 36,40 Cukup Baik 

3 62 – 67 5 15,20 Kurang Baik 

4 56 – 61 4 12,10 Sangat Kurang Baik 

Total 33 100,00  

Sumber: Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013. 

Berdasarkan data distribusi frekuensi skor variabel supervisi akademik kepala 

sekolah yang diperoleh dari 33 responden terlihat bahwa terdapat 11 responden 

yang beranggapan bahwa supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala 

sekolah baik dengan persentase 33,3 %, kemudian terdapat 12 responden yang 

yang beranggapan bahwa supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala 

sekolah adalah cukup baik dengan persentase 36,4 %, selanjutnya terdapat 5 

responden yang yang beranggapan bahwa supervisi akademik yang dilaksanakan 

oleh kepala sekolah adalah kurang baik dengan persentase 15,2 %, dan terdapat 4 

responden yang yang beranggapan bahwa supervisi akademik yang dilaksanakan 

oleh kepala sekolah adalah sangat kurang baik dengan persentase 12,1 %.  

 

Terdapat persepsi guru terhadap pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah 

adalah kurang baik, hal ini tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tentu 

saja dilami langsung oleh guru yang bersangkutan. Tetapi persepsi guru terhadap 

pelaksanaan supervisi akademik  yang dilaksanakan oleh kepala sekolah adalah 
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baik, hal ini tentu saja terdapat faktor yang mempengaruhi perkembangan guru 

yang bersangkutan sehingga memiliki persepsi yang baik. Penyebaran distribusi 

frekuensi dapat digambarkan dengan diagram berikut. 

 

Gambar 6. Diagram Frekuensi Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Sumber: Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013. 

 

 

4.1.3.3 Komunikasi Interpersonal 

Variabel komunikasi interpersonal dalam penelitian di Sekolah Bodhisattva 

diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skla likert yang terdiri dari 17 item 

pernyataan yang dinyatakan valid dan reliabel melalui uji validitas dan reliabilitas 

uji instrumen, dengan skala penskoran 1 sampai 5.  

 

Skor nilai komunikasi interpersonal berkisar antara 17 sampai 85. Perhitungan 

penelitian ini dianalisis dengan menggunakan bantuan program SPSS Versi 21, 

sehingga diperoleh deskripsi data hasil penelitian yang didapatkan melalui angket 

atau kuisioner yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal. Dengan deskripsi 
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yang dipaparkan sehingga terlihat skor maksimal dan skor minimal yang 

diperoleh dalam analisis angket atau kuisioner penelitian.Berikut tebel deskrpisi 

variabel komunikasi interpersonal. 

Tabel 25. Deskripsi Variabel Komunikasi Interpersonal 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Komunikasi 

Mean 80.70 .884 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 78.90  

Upper Bound 82.50  

5% Trimmed Mean 81.00  

Median 84.00  

Variance 25.780  

Std. Deviation 5.077  

Minimum 71  

Maximum 85  

Range 14  

Interquartile Range 8  

Skewness -.801 .409 

Kurtosis -.910 .798 

Sumber : Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013. 

 

Berdasarkan pengolahan dan analisis data menggunakan program SPSS versi 21, 

diketahui bahwa variabel komunikasi interpersonal memiliki skor tertinggi atau 

maksimum yaitu 85 dan skor terendah atau minimum yaitu 71, dan rentang skor 

atau range yaitu 14. Diketahui pula simpangan baku (Std. Deviation) sebesar 

5,077, variance sebesar 25,780, dan nilai rata-rata (Mean) sebesar 80,70. Berikut 

frekuensi deskripsi data komunikasi interpersonal. 
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Tabel 26. Distribusi Frekuensi Skor Komunikasi Interpersonal 

No Kelas Interval Frekuensi Persentase (%) Kategori 

1 83 – 86 19 57,60 Baik 

2 79 – 82 2 6,00 Cukup Baik 

3 75 – 78 6 18,20 Kurang Baik 

4 71 – 74 6 18,20 Sangat Kurang Baik 

Total 33 100,00  

Sumber: Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013. 

Berdasarkan data distribusi frekuensi skor variabel komunikasi interpersonal yang 

diperoleh dari 33 responden terlihat bahwa terdapat 19 responden yang memiliki 

komunikasi interpersonal baik dengan persentase 57,6 %, kemudian terdapat 2 

responden yang memiliki komunikasi interpersonal cukup baik dengan persentase 

6 %, selanjutnya terdapat 6 responden yang memiliki komunikasi interpersonal 

kurang baik dengan persentase 18,2 %, dan terdapat 6 responden yang memiliki 

komunikasi interpersonal sangat kurang baik dengan persentase 18,2 %. 

Penyebaran distribusi frekuensi dapat digambarkan dengan diagram berikut. 

 

Gambar 7. Diagram Frekuensi Komunikasi Interpersonal. 

Sumber : Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013 
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4.1.3.4 Motivasi Kerja Guru 

Variabel motivasi kerja guru dalam penelitian di Sekolah Bodhisattva diukur 

dengan menggunakan kuesioner dengan skla likert yang terdiri dari 15 item 

pernyataan yang dinyatakan valid dan reliabel melalui uji validitas dan reliabilitas 

uji instrument, dengan skala penskoran 1 sampai 5. Skor nilai kinerja guru 

berkisar antara 15 sampai 75. Berikut tebel deskrpisi variabel motivasi kerja guru. 

Tabel 27. Deskripsi Variabel Motivasi Kerja Guru 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Motivasi 

Mean 69.15 .872 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 67.38  

Upper Bound 70.93  

5% Trimmed Mean 69.31  

Median 70.00  

Variance 25.070  

Std. Deviation 5.007  

Minimum 60  

Maximum 75  

Range 15  

Interquartile Range 12  

Skewness -.305 .409 

Kurtosis -1.350 .798 

Sumber : Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013. 

 

 

Berdasarkan pengolahan dan analisis data menggunakan program SPSS versi 21, 

diketahui bahwa variabel motivasi kerja guru memiliki skor tertinggi atau 

maksimum yaitu 75 dan skor terendah atau minimum yaitu 60, dan rentang skor 

atau range yaitu 15. Diketahui pula simpangan baku (Std. Deviation) sebesar 

5,007, variance sebesar 23,070, dan nilai rata-rata (Mean) sebesar 69,15.  
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Berikut frekuensi deskripsi data Motivasi kerja guru. Dengan diperolehnya skor 

maksimun dan skor minimum maka selanjutnya dapat diketahui frekuensi dari 

setiap skor total jawaban, dan diketahui pula persentae dan kategori dari 

keseluruhan skor jawaban responden. 

 

Tabel 28. Distribusi Frekuensi Skor Motivasi Kerja Guru 

 

No Kelas Interval Frekuensi Persentase (%) Kategori 

1 72 – 75 13 39,40 Baik 

2 68 – 71 8 24,20 Cukup Baik 

3 64 – 67 4 12,20 Kurang Baik 

4 60 – 63 8 24,20 Sangat Kurang Baik 

Total 33 100 ,00  

Sumber: Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013. 

 

Berdasarkan data distribusi frekuensi skor variabel motivasi kerja guru yang 

diperoleh dari 33 responden terlihat bahwa terdapat 13 responden yang memiliki 

motivasi kerja baik dengan persentase 39,4 %, kemudian terdapat 8 responden 

yang memiliki motivasi kerja cukup baik dengan persentase 24,2 %, selanjutnya 

terdapat 4 responden yang memiliki motivasi kerja kurang baik dengan persentase 

12,2 %, dan terdapat  8 responden yang memiliki motivasi kerja sangat kurang 

baik dengan persentase 24,2 %. Penyebaran distribusi frekuensi dapat 

digambarkan dengan diagram berikut. 
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Gambar 8. Diagram Frekuensi Motivasi Kerja Guru 

Sumber : Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013 

 

 

4.2. Uji Persyaratan Regresi 

4.2.1  Uji Normalitas dan Homogenitas 

Uji ini digunakan untuk menguji antar distribusi sampel dan distribusi lainnya. Uji 

ini dilakukan untuk mengetahui kenormalan distribusi beberapa data. Menurut 

Siregar (2010:245) uji normalitas dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov 

Smirnov. Dengan hipotesis sebagai berikut: 

Ho : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Kreteria pengujian: 

Jika probabilitas (Sig) > 0,05 maka Ho diterima, yaitu data berdistribusi normal. 

Jika probabilitas (Sig) < 0,05 maka Ho ditolak, yaitu data tidak berdistribusi 

normal.  

Uji normalitas dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 21, menggunakan 

koefisien Kolmogorov Smirnov. Berikut tabel analisis uji normalitas. 
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Tabel 29. Hasil Uji Normalitas Data 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 X1 

Supervisi 

X2 

Komunikasi 

X3 

Motivasi 

Y 

Kinerja 

N 33 33 33 33 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 71.24 80.70 69.15 186.45 

Std. Deviation 7.181 5.077 5.007 12.689 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .128 .288 .151 .161 

Positive .111 .198 .151 .143 

Negative -.128 -.288 -.151 -.161 

Kolmogorov-Smirnov Z .737 1.653 .869 .923 

Asymp. Sig. (2-tailed) .649 .108 .436 .362 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013. 

 

Berdasarkan hasil uji  normalitas data yang dilakukan dari 33 responden yang 

meliputi data variabel Kinerja guru (Y), Variabel supervisi akademik kepala 

sekolah (X1), variabel komunikasi interpersonal (X2), dan variabel motivasi kerja 

guru (X3). Diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi (2 – tailed) dari 

variabel Y adalah 0,362, yang berarti 0,362 > 0,05, maka data berdistribusi 

normal. Nilai probabilitas signifikansi (2 – tailed) dari variabel X1 adalah 0,649, 

yang berarti 0,649 > 0,05, maka data berdistribusi normal. Nilai probabilitas 

signifikansi (2 – tailed) dari variabel X2 adalah 0,108, yang berarti 0,108 > 0,05, 

maka data berdistribusi normal. Nilai probabilitas signifikansi (2 – tailed) dari 

variabel X3 adalah 0,436, yang berarti 0,436 > 0,05, maka data berdistribusi 

normal. 
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Penelitian ini pula telah diuji homogenitasnya dengan kriteria jika signifikasi lebih 

besar dari 0,05 maka data tersebut adalah homogen. Berdasarkan perhitungan 

menggunakan SPSS Versi 21 diperoleh bahwa variabel Kinerja guru memiliki 

signifikansi 0,474 ; Supervisi akademik memiliki signifikansi 0,020 ; komunikasi 

interpersonal memiliki signifikansi 0,016 ; motivasi kerja memiliki signifikansi 

0,060. Sehingga signifikansi dari keseluruhan variabel tersebut > 0,05, dan 

dinyatakan homogen. 

 

 

4.2.2 Uji Linearitas Regresi 

Menurut Winarsunu (2010:180) Uji Linearitas adalah suatu prosedur yang 

digunakan untuk mengetahui status linier tidaknya suatu distribuusi data 

penelitian. Dengan hipotesis sebagai berikut : 

Ho : data penelitian berbentuk linear 

H1 : data penelitian berbentuk tidak linear 

 

Kriteria pengujian: 

apabila F hitung > F tabel maka data tersebut adalah linier dan sebaliknya apabila 

diketahui harga F hitung < F tabel  demaka data tersebut tidak linier. Atau 

berdasarkan pada signifikasi data, apabila sig < 0,05 maka Ho diterima, yaitu data 

tersebut linear, apabila sig > 0.05 maka Ho ditolak, yaitu data tersebut tidak linear. 

Perhitungan linearitas data menggunakan bantuan program SPSS versi 21. 

 

 

 



112 
 

4.2.2.1 Uji Linearitas Regresi Kinerja Guru Terhadap Supervisi Akademik 

Kepala Sekolah 

Tabel 30. Hasil Uji Linearitas Regresi Kinerja Guru dengan Supervisi Akademik 

Kepala Sekolah. 

Sumber : Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013. 

Pengujian linearitas regresi sederhana variabel Kinerja Guru (Y) dan Supervisi 

Akademik Kepala Sekolah (X1) menunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel , diketahui 

Ftabel dari 33 dengan dk n -1 sehingga 32 responden dengan taraf signifikansi 0,05 

adalah 4,149. Dalam penelitian ini, Fhitung > Ftabel , yaitu 10,001 > 4,149 atau nilai 

signifikansi yang didapatkan antara variabel Y dan variabel X1 Sig. < 0,05, yaitu 

0,002 < 0,05.  

 

Hal tersebut menjelaskan bahwa persamaan regresi antara kinerja guru dan 

supervisi akademik kepala sekolah adalah linear, sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai suatu alat dalam pengambilan keputusan 

penelitian ini. Sehingga data tersebut adalah linier dan dapat dilanjutkan pada 

analisis hasil penelitian selanjutnya, agar diketahui besaran pengaruh yang 

diberikan antara variabel X1 terhadap Y. Dengan adanya pengaruh yang diberikan 

memberikan suatu asumsi bahwa supervise akademik kepala sekolah berperan 

aktif dalam peningkatan kinerja guru. 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

Kinerja 

Guru Y * 

Supervisi 

Akademik 

X1 

Between 

Groups 

(Combined) 1337.880 11 121.625 1.393 .247 

Linearity 865.045 1 865.045 10.001 .002 

Deviation from 

Linearity 

1337.835 10 133.783 1.532 .197 

Within Groups 1834.181 21 87.342   

Total 3172.061 32    
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4.2.2.2 Uji Linearitas Regresi Kinerja Guru Terhadap Komunikasi 

Interpersonal 

Tabel 31. Hasil Uji Linearitas Regresi Kinerja Guru dengan Komunikasi 

Interpersonal 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Kinerja Guru Y * 

Komunikasi 

Interpersonal X2 

Between 

Groups 

(Combined) 1315.977 8 164.497 2.127 .073 

Linearity 754.699 1 754.699 20.036 .001 

Deviation 

from 

Linearity 

1161.278 7 165.897 2.145 .077 

Within Groups 1856.083 24 77.337   

Total 3172.061 32    

Sumber : Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013. 

Pengujian linearitas regresi sederhana variabel Kinerja Guru (Y) dan Komunikasi 

Interpersonal (X2) menunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel , diketahui Ftabel dari 33 dk n 

-1 sehingga 32 responden responden dengan taraf signifikansi 0,05 adalah 4,149. 

Dalam penelitian ini, Fhitung > Ftabel , yaitu 20,036 > 4,149 atau nilai signifikansi 

yang didapatkan antara variabel Y dan variabel X2 Sig. < 0,05, yaitu 0,001 < 0,05.  

 

Hal tersebut menjelaskan bahwa persamaan regresi antara kinerja guru dan 

komunikasi interpersonal adalah linear, sehingga dapat dipertanggungjawabkan 

sebagai suatu alat dalam pengambilan keputusan penelitian ini. Sehingga data 

tersebut adalah linier dan dapat dilanjutkan pada analisis hasil penelitian 

selanjutnya, agar diketahui besaran pengaruh yang diberikan antara variabel X2 

terhadap Y. Dengan adanya pengaruh yang diberikan memberikan suatu asumsi 

bahwa komunikasi interpersonal yang terjalin antara warga sekolah berperan aktif 

dalam peningkatan kinerja guru. 
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4.2.2.3 Uji Linear Regresi Kinerja Guru Terhadap Motivasi Kerja Guru 

Tabel 32. Hasil Uji Linearitas Regresi Kinerja Guru dengan Motivasi Kerja  

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Kinerja Guru Y * 

 Motivasi Kerja X3 

Between 

Groups 

(Combined) 1317.755 10 131.776 1.563 .183 

Linearity 699.434 1 699.434 10.553 .002 

Deviation from 

Linearity 

1018.321 9 113.147 1.342 .272 

Within Groups 1854.306 22 84.287   

Total 3172.061 32    

Sumber : Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013. 

Pengujian linearitas regresi sederhana variabel Kinerja Guru (Y) dan Motivasi 

kerja Guru (X3) menunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel , diketahui Ftabel dari 33 dk n -1 

sehingga 32 responden responden dengan taraf signifikansi 0,05 adalah 4,149. 

Dalam penelitian ini, Fhitung > Ftabel , yaitu 10,553 > 4,149 atau nilai signifikansi 

yang didapatkan antara variabel Y dan variabel X3 Sig. < 0,05, yaitu 0,002 < 0,05. 

Hal tersebut menjelaskan bahwa persamaan regresi antara kinerja guru dan 

Motivasi Kerja Guru adalah linear, sehingga dapat dipertanggungjawabkan 

sebagai suatu alat dalam pengambilan keputusan penelitian ini. 

 

 

4.3 Pengujian Hipotesis Penelitian 

Penelitian ini menguji empat hipotesis untuk mendapatkan hasil uji yang dapat 

dijadikan suatu dasar dalam pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini. 

Pengujian terhadap empat hipotesis secara rinci diuji secara masing-masing agar 

sesuai dengan penyajian penelitian. 
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4.3.1 Hipotesis Pertama 

1. Hipotesis pertama menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan supervisi akademik kepala sekolah terhadap kinerja guru sekolah 

Bodhisattva Bandar Lampung”. Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah: 

H1  :  Variabel X1 berpengaruh dan signifikan dengan variabel Y 

Ho  : Variabel X1 tidak berpengaruh dan tidak signifikan dengan variabel Y 

dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

a. Jika nilai probabilitas 0,05 ≤ nilai probabilitas sig atau (0,05 sig), maka Ho 

diterima artinya tidak signifikan atau tidak ada pengaruh. 

b. Jika nilai probabilitas 0,05 ≥ nilai probabilitas sig atau (0,05 sig), maka H1 

diterima artinya signifikan atau ada pengaruh. 

Tabel 33. Hasil Regresi data Variabel Kinerja Guru dengan Supervisi Akademik 

Kepala Sekolah. 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 144.947 17.828  8.130 .000 

Supervisi 

Akademik (X1) 

.865 .249 .604 7.021 .002 

a. Dependent Variable: Kinerja (Y) 

Sumber : Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS yang ditambilkan pada tabel 

tersebut diperoleh persamaan regresi antara variabel Kinerja guru (Y) dan 

Supervisi Akademik Kepala Sekolah (X1) adalah Ŷ = 144,947 + 0,865 X1. 

Persamaan regresi tersebut memberikan informasi bahwa setiap perubahan skor 

supervisi akademik kepala sekolah sebesar satu satuan, maka akan mempengaruhi 
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kinerja guru sebesar 0,865. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan 

positif antara kinerja guru dan supervisi akademik kepala sekolah.  

 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh thitung sebesar 7,021 dan ttabel dari 33 

responden dengan dk n -2 sehingga 31 responden dengan taraf signifikasi 0,05 

diketahui 1,696. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa thitung > 

ttabel (7,021 > 1,696) atau Sig. < 0,05 (0,002 < 0,05), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan regresi yang signifikan dan 

terdapt pengaruh antara X1 terhadap Y.  

 

Tahap selanjutnya pada pengujian hipotesis adalah menggunkan korelasi Person 

Product Moment, sehingga diperoleh korelasi antara supervisi akademik kepala 

sekolah (X1) dengan kinerja guru (Y). Hasil perhitungan korelasi Person Product 

Moment adalah sebagai berikut: 

Tabel 34. Hasil Perhitungan Korelasi Pearson Product Moment Supervisi 

Akademik Kepala Sekolah dengan Kinerja Guru 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .604
a
 .000 .130 10.115 

a. Predictors: (Constant), Supervisi Akademik (X1) 

Sumber : Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai R sebesar 0,604, dan diperoleh 

koefisien determinasi yang diperoleh dari Adjusted R Square sebesar 0,130 atau 

r
2

x1y = 0,130 x 100% = 13%. Nilai koefisien determinasi tersebut menyatakan 

bahwa 13% variabel kinerja guru dipengaruhi oleh supervisi akademik kepala 
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sekolah. Semakin tinggi supervisi akademik kepala sekolah berarti semakin tinggi 

pula kinerja guru. 

 

Berdasarkan hasil tesebut diperoleh suatu kesimpulan bahwa kinerja guru (Y) 

dipengaruhi oleh supervisi akademik kepala sekolah (X1), yaitu thitung > ttabel 

(7,021 > 1,696) atau Sig. < 0,05 (0,002 < 0,05), dengan besaran pengaruh yang 

diberikan oleh X1 terhadap Y sebsar 13%. Sehingga hal tersebut menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara supervisi akademik 

kepala sekolah dengan kinerja guru di Sekolah Bodhisattva Bandar Lampung. 

 

4.3.2 Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara komunikasi interpersonal terhadap kinerja guru sekolah Bodhisattva 

Bandar Lampung”. Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah: 

H1 :  Variabel X2 berpengaruh dan signifikan dengan variabel Y 

Ho  : Variabel X2 tidak berpengaruh dan tidak signifikan dengan variabel Y 

dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

a. Jika nilai probabilitas 0,05 ≤ nilai probabilitas sig atau (0,05 sig), maka Ho 

diterima artinya tidak signifikan atau tidak ada pengaruh. 

b. Jika nilai probabilitas 0,05 ≥ nilai probabilitas sig atau (0,05 sig), maka H1 

diterima artinya signifikan atau ada pengaruh. 

 

 

 



118 
 

Tabel 35. Hasil Regresi data Variabel Kinerja Guru dengan Komunikasi 

Interpersonal. 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 179.521 27.772  6.464 .000 

Komunikasi 

Interpersonal (X2) 

.933 .343 .421 4.261 .001 

a. Dependent Variable: Kinerja (Y) 

Sumber : Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS yang ditambilkan pada tabel 

tersebut diperoleh persamaan regresi antara variabel Kinerja guru (Y) dan 

Komunikasi Interpersonal (X2) adalah Ŷ = 179,521 + 0,933 X2. Persamaan 

regresi tersebut memberikan informasi bahwa setiap perubahan skor komunikasi 

interpersonal sebesar satu satuan, maka akan mempengaruhi kinerja guru sebesar 

0,933. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara kinerja 

guru dan komunikasi interpersonal.  

 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh thitung sebesar 4,261 dan ttabel dari 33 

responden dengan dk n -2 sehingga 31 responden dengan taraf signifikasi 0,05 

diketahui 1,696. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa thitung > 

ttabel (4,261 > 1,696) atau Sig. < 0,05 (0,001 < 0,05), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan regresi yang signifikan dan 

terdapt pengaruh antara X2 terhadap Y.  

 

Tahap selanjutnya pada pengujian hipotesis adalah menggunkan korelasi Person 

Product Moment, sehingga diperoleh korelasi antara komunikasi interpersonal 
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(X2) dengan kinerja guru (Y). Hasil perhitungan korelasi Person Product Moment 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 36. Hasil Perhitungan Korelasi Pearson Product Moment komunikasi 

interpersonal dengan Kinerja Guru 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .421
a
 .049 .180 9.866 

a. Predictors: (Constant), Komunikasi Interpersonal (X2) 

Sumber : Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai R sebesar 0,421, dan diperoleh 

koefisien determinasi yang diperoleh dari Adjusted R Square sebesar 0,180 atau 

r
2

x2y = 0,180 x 100% = 18%. Nilai koefisien determinasi tersebut menyatakan 

bahwa 18% variabel kinerja guru dipengaruhi oleh komunikasi interpersonal. 

Semakin tinggi komunikasi interpersonal berarti semakin tinggi pula kinerja guru. 

 

Berdasarkan hasil tesebut diperoleh suatu kesimpulan bahwa kinerja guru (Y) 

dipengaruhi oleh supervisi akademik kepala sekolah (X1), yaitu thitung > ttabel 

(4,261 > 1,696) atau Sig. < 0,05 (0,001 < 0,05), dengan besaran pengaruh yang 

diberikan oleh X2 terhadap Y sebsar 18%. Sehingga hal tersebut menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara komunikasi 

interpersonal dengan kinerja guru di Sekolah Bodhisattva Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

4.3.3 Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara motivasi kerja guru terhadap kinerja guru sekolah Bodhisattva Bandar 

Lampung”. Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah: 

H1  :  Variabel X3 berpengaruh dan signifikan dengan variabel Y 

Ho  : Variabel X3 tidak berpengaruh dan tidak signifikan dengan variabel Y 

dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

a. Jika nilai probabilitas 0,05 ≤ nilai probabilitas sig atau (0,05 sig), maka Ho 

diterima artinya tidak signifikan atau tidak ada pengaruh. 

b. Jika nilai probabilitas 0,05 ≥ nilai probabilitas sig atau (0,05 sig), maka H1 

diterima artinya signifikan atau ada pengaruh. 

Tabel 37. Hasil Regresi data Variabel Kinerja Guru dengan Motivasi Kerja Guru. 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 102.328 23.562  6.798 .000 

Motivasi Kerja 

(X3) 

.611 .340 .307 4.343 .003 

a. Dependent Variable: Kinerja (Y) 

Sumber : Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS yang ditambilkan pada tabel 

tersebut diperoleh persamaan regresi antara variabel Kinerja guru (Y) dan 

Motivasi Kerja (X3) adalah Ŷ = 102,328 + 0,611 X3. Persamaan regresi tersebut 

memberikan informasi bahwa setiap perubahan skor komunikasi interpersonal 

sebesar satu satuan, maka akan mempengaruhi kinerja guru sebesar 0,611. 
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Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara kinerja guru dan 

motivasi kerja.  

 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh thitung sebesar 4,343 dan ttabel dari 33 

responden dengan dk n -2 sehingga 31 responden dengan taraf signifikasi 0,05 

diketahui 1,696. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa thitung > 

ttabel (4,343 > 1,696) atau Sig. < 0,05 (0,003 < 0,05), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan regresi yang signifikan dan 

terdapat pengaruh antara X3 terhadap Y.  

 

Tahap selanjutnya pada pengujian hipotesis adalah menggunkan korelasi Person 

Product Moment, sehingga diperoleh korelasi antara motivasi kerja (X3) dengan 

kinerja guru (Y). Hasil perhitungan korelasi Person Product Moment adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 38. Hasil Perhitungan Korelasi Pearson Product Moment Motivasi kerja 

dengan Kinerja Guru 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .307
a
 .094 .165 9.626 

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja (X3) 

Sumber : Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai R sebesar 0,307, dan diperoleh 

koefisien determinasi yang diperoleh dari Adjusted R Square sebesar 0,165 atau 

r
2

x3y = 0,165 x 100% = 16,5%. Nilai koefisien determinasi tersebut menyatakan 

bahwa 16,5% variabel kinerja guru dipengaruhi oleh motivasi kerja. Semakin 

tinggi motivasi kerja berarti semakin tinggi pula kinerja guru. 
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Berdasarkan hasil tesebut diperoleh suatu kesimpulan bahwa kinerja guru (Y) 

dipengaruhi oleh supervisi akademik kepala sekolah (X1), yaitu thitung < ttabel 

(4,343 > 1,696) atau Sig. < 0,05 (0,003 < 0,05), dengan besaran pengaruh yang 

diberikan oleh X3 terhadap Y sebsar 16,5%. Sehingga hal tersebut menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi kerja dengan 

kinerja guru di Sekolah Bodhisattva Bandar Lampung. 

 

4.3.4 Hipotesis Keempat 

Hipotesis keempat menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh positif dan signifikan 

supervisi akademik kepala sekolah, Komunikasi interpersonal, dan motivasi kerja 

guru terhadap kinerja guru sekolah Bodhisattva Bandar Lampung”. Hipotesis 

statistik dalam penelitian ini adalah: 

H1  :  Variabel X1, X2, X3 berpengaruh dan signifikan dengan variabel Y 

Ho  : Variabel X1, X2, X3 tidak berpengaruh dan tidak signifikan dengan 

variabel Y 

dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

a. Jika nilai probabilitas 0,05 ≤ nilai probabilitas sig atau (0,05 sig), maka Ho 

diterima artinya tidak signifikan atau tidak ada pengaruh. 

b. Jika nilai probabilitas 0,05 ≥ nilai probabilitas sig atau (0,05 sig), maka H1 

diterima artinya signifikan atau ada pengaruh. 
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Tabel 39. Hasil Regresi data Variabel Y dengan variabel X1, X2, dan X3 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 141.575 31.725  4.463 .000 

Supervisi Akademik (X1) .273 .280 .197 .974 .338 

Komunikasi Interpersonal (X2) .524 .337 .267 1.557 .130 

Motivasi Kerja (X3) .936 .397 .471 2.360 .025 

a. Dependent Variable: Kinerja (Y) 

Sumber : Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013 

 

Tabel 40. ANAVA Regresi Variabel Y dengan variabel X1, X2, dan X3 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 648.512 3 216.171 5.484 .001
a
 

Residual 2523.548 29 87.019   

Total 3172.061 32    

a. Dependent Variable: Kinerja (Y) 

b. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja (X3), Komunikasi Interpersonal (X2), 

Supervisi Akademik (X1) 

Sumber : Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013. 

Pengujian hipotesis keempat diawali dengan mencari persamaan regresi berganda, 

dan diperoleh hasil bahwa konstanta  a = 141,575 dan koefisien arah regresi b = 

0,273 + 0,524 + 0,936, sehingga didapatkan persamaan regresi berganda Ŷ = 

141,575 + 0,273 X1 + 0,524 X2 + 0,936 X3. Koefisien regresi X1 sebesar 0,273 

berarti jika variabel supervisi akademik kepala sekolah mengalami kenaikan 

sebesar satu satuan atau 1% makan variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 

0,273 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien regresi X2 

sebesar 0,524 berarti jika variabel komunikasi interpersonal mengalami kenaikan 

sebesar satu satuan atau 1% makan variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 
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0,524 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien regresi X3 

sebesar 0,936 berarti jika variabel motivasi kerja mengalami kenaikan sebesar satu 

satuan atau 1% makan variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,936 dengan 

asumsi variabel independen lainnya tetap. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut pula diketahui bahwa Fhitung > Ftabel (5,484 

> 4,149) pada taraf kepercayaan α = 0,05 dengan dk n -1 . Berdasarkan hubungan 

tersebut, maka didapatkan kesimpulan dari keempat variabel tersebut bahwa 

keempat variabel tersebut memiliki hubungan yang positif dan signifikan, yaitu 

Sig. < Sig α = 0,05 (0,001 < 0,05). 

 

Tahap selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan korelasi 

Person Product Moment, sehingga diperoleh koefisien korelasi antara supervisi 

akademik kepala sekolah (X1), komunikasi interpersonal (X2), motivasi kerja 

(X3) dengan kinerja guru (Y). 

Tabel 41. Hasil Perhitungan Korelasi Person Product Moment X1, X2, X3 dan Y 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .452
a
 .204 .222 9.328 

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja (X3), Komunikasi 

Interpersonal (X2), Supervisi Akademik (X1) 

Sumber : Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013. 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh koefisien korelasi (R) sebesar 0,452, dan 

diperoleh pula koefisien determinasinya sebesar r
2

x123y = 0,222 atau 0,222 x 100% 

= 22,2%. Nilai koefisien determinasi tersebut menyatakan bahwa 22,2% dari 

kinerja guru Sekolah Bodhisattva Bandar Lampung dipengaruhi oleh variabel 
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supervisi akademik kepala sekolah, komunikasi interpersonal, dan motivasi kerja, 

sedangkan 100% -  22,2% = 77,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

disebutkan dalam penelitian ini. 

 

Hasil uji koefisien korelasi secara bersama-sama antara supervisi akademik kepala 

sekolah, komunikasi interpersonal, motivasi kerja dengan kinerja guru didapatkan 

Fhitung > Ftabel (5,484 > 4,149) pada taraf signifikansi α = 0,05 ataupun Sig. < Sig α 

= 0,05 (0,001 < 0,05). Sehingga Ho ditolak yang berarti H1 diterima yang 

menyyatakan bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara supervisi 

akademik kepala sekolah, komunikasi interpersonal dan motivasi kerja terhadap 

kinerja guru Sekolah Bodhisattva Bandar Lampung. Pengaruh yang diberikan dari 

ketiga variabel tersebut terhadap variabel Y adalah sebesar 22,2%. 

 

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan pada pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

adanya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, yang didukung 

pula oleh beberapa bukti yang didapatkan melalui hasil penelitian berupa 

kuesioner, kemudian dianalisis dari masing-masing variabel sehingga didapatkan 

suatu hasil analisi yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan kebenarannya dan 

dapat diperguinakan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan 

kesimpulan penelitian ini. 

 

4.4.1 Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara variabel supervisi akademik kepala sekolah (X1) terhadap 



126 
 

variabel kinerja guru (Y) dalam pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Bodhisattva 

Bandar Lampung. Kontribusi yang diberikan oleh supervisi akademik kepala 

sekolah terhadap kinerja guru adalah sebesar 13%, hal ini berarti pengaruh 

supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan 

kinerja guru adalah sebesar 13%. Bersadarkan hal tersebut, terlihat bahwa 

supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah merupakan salah satu 

faktor yang mampu mempengaruhi kinerja guru di sekolah Bodhisattva Bandar 

Lampung, khususnya dalam pembelajaran.  

 

Supervisi Akademik Kepala sekolah dapat mempengaruhi kenerja guru 

dikarenakan kegiatan supervise akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah 

akan membuat guru merasa diperhatikan dan dibimbing, khususnya dalam 

kegiatan pembelajaran sehingga kinerja guru akan mengalami peningkatan, 

meskipun peningkatan kinerja tidak memberikan kontribusi yang cukup besar. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Mukhtar dan Iskandar (2013:55) bahwa supervise 

akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru mengambangkan 

kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

 

Hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Makawimbang (2012:62) bahwa kepala 

sekolah sebagai fasilitator bagi pengembangan pendidikan, sebagai pelaksana 

suatu tugas syarat dengan harapan dan pembaharuan. Berdasarkan hal tersebut, 

maka jelas bahwa supervise akademik yang dilaksanakan oleh kepala sekolah 

akan mampu meningkatkan kinerja guru menuju pada pembaharuan.  
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Pelaksanaan supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala sekolah penting 

dilakukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru sekaligus kinerja 

guru dalam kualitas pembelajaran. Dalam hal ini jelas bahwa supervise akademik 

yang dilakukan oleh kepala sekolah bukan untuk menilai kinerja guru tetapi lebih 

menuju pada membantu guru dalam meningkatkan profesionalitas dan kinerja. 

 

Karwati dan Priansa (2013:215) menjelaskan bahwa supervise akademik yang 

baik harus mempu membuat guru semakin kompeten, yaitu guru semakin 

menguasai kompetensi guru, yang meliputi kompetensi pedagogic, kepribadian, 

social dan professional. Dengan adanya supervise akademik yang dilakukan oleh 

kepala sekolah maka dapat memberikan damapk yang positif terhadap 

profesionalisme dan kinerja guru. Dengan adanya supervise akademik oleh kepala 

sekolah secara tidak langsung akan merupah perilaku seorang guru, dikarenakan 

guru akan lebih berhati-hati dalam menyiapkan perangkat pembelajaran dan 

dalam egiatan pembelajaran, serta guru akan semakin meningkatkkan 

kompetensinya dalam pembelajaran sehingga dengan demikian kinerja guru akan 

meningkat.  

 

Hal ini berarti bahwa supervisi akademik perlu dilakukan oleh kepala sekolah 

secara rutin dan berkelanjutan guna menunjang peningkatan kinerja guru, 

khususnya di Sekolah Bodhisattva Bandar Lampung. Dengan demikian 

diharapakan kepala sekolah mampu melaksanakan tugasnya dalam kegiatan 

supervisi akademik sesuai dengan jadual dan prosedur yang telah ditetapkan. 

Sehingga mampu mewujudkan suatu tujuan yang diharapkan. 
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Seorang guru akan merasa diperhatikan dan dibimbing apabila kepala sekolah 

aktif dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademik, sesuai dengan tugas yang 

seorang supervisor, yaitu memonitoring, membimbing dan memberikan saran 

yang bersifat membangun, dengan demikian seorang guru akan merasa bahwa 

peningkatan kinerjanya sangat diharapkan oleh kepala sekolah guna menunjang 

mutu sekolah kearah yang lebih baik. Apabila kinerja guru meningkat maka akan 

mempengaruhi perilaku mengajar dan secara langsung akan mempengaruhi pula 

perilaku belajar peserta didik, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya 

supervise akademik oleh kepala sekolah akan mampu meningkatkan kinerja guru 

dan sekaligus merubah perilaku belajar siswa menjadi lebih baik. 

 

4.4.2 Pengaruh Komunikasi Interpersonal Terhadap Kinerja Guru 

Komunikasi interpersonal dalam penelitian ini dimaksudkan adalah komunikasi 

yang terjalin antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan sesama guru, dan 

guru dengan siswa. Sehingga dengan adanya komunikasi tersebut diharapkan akan 

tercipta suatu interaksi yang baik di lingkungan sekolah yang diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja guru dalam melaksankan tugasnya di sekolah sebagai 

seorang pendidik. Dengan komunikasi yang terjalin dengan baik, maka 

kenyamanan dalam bekerja akan dirasakan sehingga meningkatkan semangat 

dalam diri seseorang. 

 

Guru di sekolah Bodhisattva Bandar Lampung memiliki komunikasi interpersonal 

yang baik, komunikasi yang terjalin antara guru dengan kepala sekolah terjalin 

dengan baik, komunikasi yang terjalin antara guru dengan sesama guru terjalin 
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dengan baik, hal tersebut terlihat dari kebersamaan yang terlihat setiap harinya. 

Begitupula komunikasi yang terjalin antara guru dengan siswa terjalin dengan 

baik, namum memang terlihat terdapat beberapa guru yang memiliki sikap sedikit 

kurang peduli terhadap kondisi siswa, namum hal tersebut tidak mempengaruhi 

interaksi yang terjalin antara guru dan siswa. 

 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Komariah (2009:12) bahwa komunikasi 

interpersonal merupakan suatu proses komunikasi yang paling efektif, karena para 

pelaku komunikasi dapat terus menerus sailing menyesuaikan diri. Dengan adanya 

komunikasi interpersonal maka hubungan yang terjalin akan semakin harmonis 

dikarenakan adanya sikap saling memahami, sehingga akan memunculkan rasa 

nyaman yang mampu meningkatkan kinerja, khususnya kinerja guru di 

lingkungan sekolah. Dengan adanya komunikasi interpersonal ini jelas bahwa 

hubungan yang terjalin antara warga sekolah akan terus menerus terjalin dengan 

baik dan akan mampu menyesuaikan diri satu dengan yang lain untu mencapai 

suatu tujuan yang diharapkan. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan 

antar komunikasi interpersonal (X2) terhadap kinerja guru (Y). hal ini berarti 

adanya pengaruh antara komunikasi yang terjalin antara guru dengan kepala 

sekolah, guru dengan sesama guru dan guru dengan siswa terhadap peningkatan 

kinerja guru di sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik 

yang melakukan transfer ilmu pengetahuan. Kontribusi yang diberikan oleh 

komunikasi interpersonal terhadap kinerja guru di Sekolah Bodhisattva Bandar 

Lampung adalah sebesar 18%. Hal ini berarti komunikasi interpersonal 
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berpengaruh terhadap peningkatan kinerja guru. Pengaruh komunikasi 

interpersonal dalam meningkatkan kinerja guru di Sekolah Bodhisattva Bandar 

Lampung adalah sebesar 18 %. Berdasarkan pada hal tersebut, maka terlihat 

bahwa komunikasi interpersonal mempengaruhi peningkatan kinarja guru.  

 

Adanya komunikasi yang baik antara guru dan kepala sekolah akan membuat guru 

merasa lebih nyaman karena adanya seseorang yang mempu membimbing dan 

mampu menjadi tauladan di sekolah. Dengan adanya komunikasi yang baik 

dengan sesama gur akan meningkatkan semangat seorang guru untuk datang 

kesekolah dan melaksanakan tugasnya dengan baik, karena merasa memiliki 

teman sejawat yang mampu secara bersama-sama memberikan motivasi dan 

dorongan untuk maju. Dengan adanya komunikasi yang baik antara guru dan 

siswa akan membuat seorang guru mampu meningkatkan kinerjanya terutama 

dalam pelaksanaan pembelajaran, dengan interaksi yang baik maka pembelajaran 

akan terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. 

 

Adanya interaksi yang baik antara guru dengan siswa akan menjadikan seorang 

guru lebih merasa nyaman dalam menyampaikan meteri pembelajaran, sehingga 

sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Dengan demikian seorang 

guru juga akan mampu memahami karakteristik masing-masing siswa dengan 

berbagai macam kepribadian dan latar belakang kehidupan yang berbeda. 

Sehingga siswa akan merasa lebih nyaman dalam kegiatan pembelajaran. 

 

Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan dari komunikasi interpersonal yang 

diungkapkan oleh De Vito (2005:15) dalam Komarian (2009:13), yaitu 
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mempengaruhi sikap dari perilaku seseorang, dalam hal ini ditujukan untuk 

membujuk orang lain memiliki sikap, pendapat atau perilaku yang sesuai dengan 

tujuan.  

 

 

4.4.3 Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan 

antara motivasi kerja (X3) terhadap kinerja guru (Y) di Sekolah Bodhisattva 

Bandar Lampung. Kontribusi yang diberikan oleh motivasi kerja terhadap 

peningkatan kinerja adalah sebesar 16,5%. Berdasarkan pada hal tersebut berarti 

motivasi yang dimiliki oleh seorang guru akan membantu dalam peningkatan 

kinerja guru. Dikarenakan motivasi merupakan hal yang paling utama didalam diri 

seseorang, tanpa motivasi seseorang tidak akan mampu melaksanakan sesuatu. 

 

Motivasi yang dimiki oleh guru di sekolah Bodhisattva Bandar Lampung cukup 

baik, hanya saja rasa mencintai dan memiliki sekolah yang masih perlu diperbaiki, 

sehingga dengan demikian akan lebih membantu dalam pengingkatan kinerja. 

Banyak faktor yang mempengaruhi motivasi guru terutama di sekolah Bodhisattva 

Bandar Lampung, diantaranya adalah penghasilan yang diberikan oleh yayasan, 

kesempatan untuk maju dan berkembang, penghargaan atau reward yang 

diberikan oleh sekolah maupun yayasan. Sehingga berbagai hal tersebut turut serta 

dalam peningkatan kinerja guru. 

 

Hal yang dijabarkan diatas sesuai dengan pendapat Uno (2012:71) bahwa 

motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang turut serta menentukan kinerja 

seseornag dan merupakan sutu proses yang dilakukan untuk menggerakkan guru 
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agar perilaku mereka dapat diarahkan pada upaya-upaya yang nyata untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan. Motivasi yang muncul merupakan suatu akibat 

dari interaksi yang terjadi di lingkungan sekolah, dikarenakan motivasi antar 

individu berbeda-beda yang akan berdamapak pada kinerja masing-masing 

individu. 

 

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. 

 

Apabila motivasi yang dimiliki oleh guru sekolah Bodhisattva baik, maka kinerja 

guru akan meningkat sesuai yang diharapkan, dengan sesuainya penghasilan yang 

diberikan oleh yayasan kepada guru, dengan adanya kesempatan untuk maju bagi 

guru, dan dengan adanya penghargaan atau reward terhadap guru  yang memiliki 

prestasi yang baik, maka dirasakan motivasi guru akan semakin meningkat yang 

diikuti dengan peningkatan kinerja guru. Sehingga akan menghasilkan suatu 

kompetensi yang baik bagi seoran guru. 
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4.4.4 Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah, Komunikasi 

Interpersonal, Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru 

Hasil penelitian menunjukkan abanhwa adanya pengaruh yang positif dan 

signifikan antara Supervisi Kepala Sekolah, Komunikasi Interpersonal, Motivasi 

Kerja terhadap kinerja guru di Sekolah Bodhisattva Bandar Lampung. Ketiga 

variabel tersebut memberikan kontribusi yang cukup dalam peningkatna kinerja 

guru Sekolah Bodhisattva Bandar Lampung. kontribusi yang diberikan oleh 

supervisi kepala sekolah, komunikasi interpersonal, dan motivasi kerja adalah 

sebesar 22,2%, hal tersebut berarti supervisi kepala sekolah, komunikasi 

interpersonal, motivasi kerja mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan 

kinerrja guru sebesar 22,2% bagi guru di Sekolah Bodhisattva Bandar Lampung. 

 

Adanya  konsep kinerja yang baik bagi guru tentu akan mampu meningkatkan 

kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru. dalam penelitian ini kinerja guru 

sekolah Bodhisattva Bandar Lampung dipengaruhi oleh supervisi akademik 

kepala sekolah, komunikasi interpersonal, dan motivasi kerja. Hal tersebut berarti 

bahwa ketiga faktor tersebut memegang peranan yang cukup penting bagi 

peningkatan kinerja guru.  

 

Adanya supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala sekolah akan 

meningkatkan kinarja guru dikarenakan supervisi akademik tersebut akan 

membuat seoarng guru dapat mengetahui dan memperbaiki kekurangannya dalam 

kegiatan pembelajaran, sehingga dengan adanya perbaikan yang secara bertahap 

dan terus menerus akan meningkatkan kinerja guru dalam proses pembelajaran, 

khususnya di sekolah Bodhisattva. 
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Adanya komunikasi yang terjalin dengan baik di sekolah antara guru dan kepala 

sekolah, guru dengan sesama guru, guru dengan siswa akan membuat susanan 

terlihat lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga kinerja guru tentu akan 

meningkat. Begitu pula dengan motivasi kerja yang dimiliki oleh seorang guru, 

baik motivasi yang terdapat dari dalam diri maupun motivasi yang berasal dari 

luar. Apabila motivasi tersebut sudah baik, maka kinerja guru akan meningkat dan 

menuju pada tujuan yang diharapkan. 

 

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

seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta 

kemampuan untuk mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Sehingga 

dengan adanya standar untuk penilaian kinerja maka kemampuan guru akan 

semakin meningkat. Hak tersebut ditunjang pula dengan adanya kegiatan 

supervise oleh kepala sekolah, adanya komunikasi interpersonal dan motivasi 

kerja. Sehingga kinerja guru dapat meningkat secara optimal dan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. 

 

Penelitian ini menjelaskan bahwakinerja guru dalam pembelajaran merupakan 

kinerja yang berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru, yaitu 

kompetensi pegagogik, kompetensi professional, kompetensi kepribadian, dan 

kompetensi social. Apabila keempat kompetensi tersebit dapat dilaksnakan 

dengan baik,maka kinerja guru akan mencapai pada tujuan yang diharapkan dan 

mampu merubah perilaku peserta didik dalam pembelajaran. 
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Berdasarkan hal tersebut kinerja guru sekolah Bodhisattva akan meningkat apabila 

adanya supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala sekolah secara 

berkelanjutan sesuai dengan jjadual dan prosedur yang telah ditetapkan. Adanya 

komunikasi interpersonal yang terjalin dengan baik. Adanya motivasi kerja, baik 

dari dalam diri maupun dari luar. 

 

4.5 Keterbatasan Penelitaian 

Penelitian yang dilaksankan tentu memiliki berbagai kelemahan dan keterbatasan. 

Pada hakekatnya penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan 

penelitian ini sempurna. Penulis menyadari adanya beberapa kelemahan dan 

keterbatasandalam penulisan penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian ini hanya membahas beberapa faktor-faktor positif yang 

mempengaruhi kinerja guru, yaitu supervisi akademik kepala sekolah, 

komunikasi interpersonal, dan motivasi kerja. Pada hakekatnya masih banyak 

faktor lain yang mempengaruhi kinerja, baik faktor positif maupun faktor 

negatif. 

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dirasakan kurang luas, dikarenakan 

hanya mencakup pada satu sekolah saja, sehingga dirasakan hasilnya belum 

mampu memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan secara luas. Penelitian 

ini hanya memberikan kontribusi bagi sekolah Bodhisattva dan Yayasan 

penyenlenggara pendidikan, yaitu Yayasan Bodhisattva. 

3. Penulis memiliki keterbatasan dalam menganalisis hasil penelitian, sehingga 

memerlukan waktu yang cukup lama untuk menganalisis hasil penelitian. 
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4. Kurangnya literatur yang mendukung sehingga menjadikan penelitian ini 

hanya mendekati sempurna. 

5. Pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden dirasakan kurang  

objektif. 


