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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Supervisi Akademik  Kepala Sekolah  

Menurut UU No 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah bahwa 

kepala sekolah harus memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, 

kewirausahaan, supervisi dan sosial, dan menurut UU No 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan Potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara. 

Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk 

membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan 

mereka secara efektif (Purwanto, 2003). Menurut Jones dalam Mulyasa 

(2003:155), Supervisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh 

proses administrasi pendidikan yang ditujukan terutama untuk mengembangkan  

efektivitas kinerja personalia sekolah yang berhubungan tugas-tugas utama 

pendidikan. Menurut Carter, supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah 

dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas lainnya dalam memperbaiki 

pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan 
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perkembangan guru-guru serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan 

pengajaran dan metode serta evaluasi pengajaran (Sahartian, 2000:17) 

Kepala sekolah adalah figur yang paling menentukan bagi maju 

mundurnya  sekolah, hal ini karena ia berfungsi sebagai leader sekaligus sebagai 

manajer. Sebagai leader ia harus mampu menggerakkan, mengarahkan dan 

mengoptimalkan kinerja guru agar mereka dapat melaksanakan tugas secara 

efektif dan efisien. Sedangkan sebagai manajer, kepala sekolah harus mampu 

membuat perencanaan, melaksanakan, mengatur, mengendalikan, mengawasi, dan 

mengevaluasi pelaksanaan  program  baik yang berkenaan dengan program 

pembelajaran maupun yang berkaitan dengan administrasi sekolah untuk 

menunjang tujuan yang telah di tetapkan. 

Administrasi pendidikan menegaskan bahwa penyelenggaraan dan 

pengelolaan pendidikan pada dasarnya mencakup kegiatan-kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan  dan pengawasan/pembinaan. Dengan demikian berarti bahwa, dalam 

usaha meningkatkan kualitas dan memotivasi terlaksananya proses pembelajaran 

secara optimal, diperlukan supervisi atau pengawasan dan pembinaan yang 

dilakukan oleh kepala sekolah, terutama yang berkenaan dengan  perencanaan 

pelaksanaan program pembelajaran, penggunaan metode dan media pembelajaran, 

penguasaan materi pelajaran, penguasaan kelas, serta pelaksanaan evaluasi, 

remedi dan pengayaan. Melalui supervisi, kepala sekolah dapat memberikan 

bimbingan dan bantuan secara langsung kepada guru-guru untuk menstimulasi 

dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, serta mendorong 

terciptanya kreativitas guru dalam meningkatkan kualitas proses dan kualitas hasil 

pembelajaran. 
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Efektivitas dan kualitas implementasi pelayanan supervisi akademik 

yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dapat dilihat melalui kualitas pembelajaran 

para guru dan hal ini dapat dilihat dari : (a) Kemampuan merencanakan program 

belajar mengajar, (b) Kemampuan melaksanakan dan mengelola proses belajar 

mengajar, (c) Kemampuan menilai kemajuan proses belajar mengajar, (d) 

Kemampuan menafsirkan dan memanfaatkan hasil penilaian atau kemajuan 

belajar mengajar dan informasi lainnya bagi penyempurnaan dan pelaksanaan 

proses belajar mengajar (Sudiarto, 1989:69). 

Supervisi akademik kepala sekolah merupakan upaya seorang kepala 

sekolah dalam pembinaan guru, agar guru dapat meningkatkan kualitas 

mengajarnya dengan melalui langkah-langkah perencanaan, penampilan mengajar 

yang nyata serta mengadakan perubahan dengan cara yang rasional dalam usaha 

meningkatkan hasil belajar siswa.   

Supervisi akademik dilakukan untuk mengawasi kegiatan sekolah dengan 

tujuan kegiatan pendidikan berjalan dengan baik ( Mantja, 2002: 114). Pada 

dasarnya supervisi akadimik yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk 

mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh guru dan staf di sekolah guna 

meningkatkan hasil pembelajaran yang bermutu.  

Sedangkan menurut Boardmen dalam Sahartian (2008: 17) supervisi 

sekolah adalah suatu usaha mengkoordinasi dan membimbing secara 

berkelanjutan pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara individu atau secara 

kelompok, agar lebih mengerti dan lebih efisien dalam mewujudkan seluruh 

fungsi pengajaran. Supervisi sekolah adalah suatu teknik pelayanan yang tujuan 

utamanya untuk mempelajari dan memperbaiki secara bersama semua faktor-
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faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak di sekolah         

( Sahartian 2008: 19 ). 

Supervisi sekolah adalah rangkaiyan proses untuk menyediakan bantuan 

bimbingan dan nasehat profesional kepada guru untuk meningkatkan mutu 

sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah ( Eheren 2006: 67 ). 

Supervisi sekolah bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada guru di 

sekolah, tujuanya untuk meningkatkan hasil pembelaran siswa. Kepala sekolah 

berperan penting dalam pelaksanaan supervisi, karena seorang kepala sekolah 

menentukan berhasil atau tidak suatu sekolah. 

2.2 Karakteristik Supervisi Akademik 

Menurut Mulyasa (2004: 112) Salah satu supervisi akademik yang 

popular adalah supervisi klinis, yang memiliki karakteristik sebagai berikut :  

1. Supervisi diberikan berupa bantuan (bukan perintah), sehingga inisiatif tetap 

berada di tangan tenaga kependidikan. 

2. Aspek yang disupervisi berdasarkan usul guru, yang dikaji bersama kepala 

sekolah sebagai supervisor untuk dijadikan kesepakatan. 

3. Instrumen dan metode observasi dikembangkan bersama oleh guru dan kepala 

sekolah. 

4. Mendiskusikan dan menafsirkan hasil pengamatan dengan mendahulukan 

interpretasi guru. 

5. Supervisi dilakukan dalam suasana terbuka secara tatap muka, dan supervisor 

lebih banyak mendengarkan serta menjawab pertanyaan guru dari pada 

memberi saran dan pengarahan. 

6. Supervisi klinis sedikitnya memiliki tiga tahap, yaitu pertemuan awal, 

pengamatan, dan umpan balik. 

7. Adanya penguatan dan umpan balik dari kepala sekolah sebagai supervisor 

terhadap perubahan perilaku guru yang positif sebagai hasil pembinaan. 

8. Supervisi  dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan suatu keadaan 

dan memecahkan suatu masalah. 
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2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Berhasil Tidaknya Supervisi 

Menurut Purwanto (2004:118) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

berhasil tidaknya supervisi atau cepat-lambatnya hasil supervisi antara lain : 

1. Lingkungan masyarakat tempat sekolah itu berada. Apakah sekolah itu di kota 

besar, di kota kecil, atau pelosok,  dilingkungan masyarakat orang-orang kaya 

atau di lingkungan orang-orang yang pada umumnya kurang mampu.  

2. Besar-kecilnya sekolah yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Apakah 

sekolah itu merupakan kompleks sekolah yang besar, banyak jumlah guru dan 

muridnya, memiliki halaman dan tanah yang luas, atau sebaliknya.  

3. Tingkatan dan jenis sekolah. Apakah sekolah yang dipimpin itu SD atau 

sekolah lanjutan, SLTP, SMU atau SD dan sebagainya semuanya 

memerlukan sikap dan sifat supervisi tertentu.  

4. Keadaan guru-guru dan pegawai yang tersedia. Apakah guru-guru di sekolah 

itu pada umumnya sudah berwenang, bagaimana kehidupan sosial-ekonomi, 

hasrat kemampuannya, dan sebagainya.  

5. Kecakapan dan keahlian kepala sekolah itu sendiri di antara faktor-faktor 

yang lain, yang terakhir ini adalah yang terpenting. Bagaimanapun baiknya 

situasi dan kondisi yang tersedia, jika kepala sekolah itu sendiri tidak 

mempunyai kecakapan dan keahlian yang diperlukan, semuanya itu tidak 

akan ada artinya. Sebaliknya, adanya kecakapan dan keahlian yang dimiliki 

oleh kepala sekolah, segala kekurangan yang ada akan menjadi perangsang 

yang mendorongnya untuk selalu berusaha memperbaiki dan 

menyempurnakannya. 
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2.4 Fungsi Kepala Sekolah Sebagai Supervisor  

Kegiatan atau usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah 

sesuai dengan fungsinya sebagai supervisor antara lain : 

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

menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya.  

2. Berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah 

termasuk media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran dan 

keberhasilan proses pembelajaran.  

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

metode-metode mengajar yang lebih sesuai dengan tuntutan kurikulum yang 

sedang berlaku.  

4. Membina kerja sama yang baik dan harmonis diantara guru-guru dan pegawai 

sekolah lainnya.  

5. Berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan pegawai 

sekolah, antara lain dengan mengadakan diskusi-diskudi kelompok, 

menyediakan perpustakaan sekolah, dan atau mengirim mereka untuk 

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

masing.  

6. Membina hubungan kerja sama antara sekolah dengan BP3 atau komite 

sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan para siswa. 

 

2.5 Perencanaan Supervisi Akademik 

Ruang lingkup perencanaan supervisi akademik meliputi: 

1. Persiapan  pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

2. Persiapan pelaksanaan dan penilaian pembelajaran oleh guru 



15 

 

3. Pencapaian standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan 

peraturan pelaksanaannya; dan  

4. Peningkatan mutu pembelajaran melalui: 

- model kegiatan pembelajaran yang mengacu pada Standar Proses 

- proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan  peserta didik 

menjadi sdm yang kreatif, inovatif, mampu memecahkan masalah, berpikir 

kritis, dan bernaluri kewirausahaan  (Sahartian, 2008: 58). 

 

Supervisor yang akan melaksanakan supervisi akademik sebaiknya 

menentukan tujuan, sasaran dan rencana supervisi akademik dengan baik. 

Perencanaan tersebut dibuat agar supervisi yang akan dilakukan oleh supervisor 

dapat berjalan dengan baik dan bisa tepat sasaran yang diharapkan. 

 

2.6 Pelaksanaan  Supervisi Akademik 

Menurut  (Purwanto, 2004), secara garis besar cara atau teknik 

supervisi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu teknik perseorangan dan teknik 

kelompok. 

1. Teknik perseorangan 

Yang dimaksud dengan teknik perseorangan ialah supervisi yang 

dilakukan secara perseorangan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara 

lain : 

a. Mengadakan kunjungan kelas (classroom visition) 

Yang dimaksud dengan kunjungan kelas ialah kunjungan sewaktu-waktu 

yang dilakukan oleh seorang supervisor (kepala sekolah) untuk melihat atau 

mengamati seorang guru yang sedang mengajar. Tujuannya untuk mengobservasi 

bagaiman guru mengajar, apakah sudah memenuhi syarat-syarat didaktis atau 



16 

 

metodik yang sesuai, dengan kata lain untuk melihat apa kekurangan atau 

kelemahan yang sekiranya masih perlu diperbaiki.  

Kepala sekolah yang baik akan melihat atau mensupervisi guru saat 

melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, gunanya untuk mengetahui 

bagimana kemampuan seorang guru dalam menyampaikan materi di kelas. Hal ini 

senada dengan pendapat  (Lunenbrug & Beverly, 2006: 4) kepala sekolah yang 

efektif akan mengisi waktu luangnya untuk mengamati dan melihat guru di dalam 

kelas, bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran baik secara seni atau secara ilmu pengetahuan. 

b. Mengadakan kunjungan observasi (obsertvation visits) 

Guru-guru dari suatu sekolah sengaja ditugaskan untuk melihat atau 

mengamati seorang guru yang sedang mendemonstrasikan cara-cara mengajar 

suatu mata pelajaran tertentu, misalnya cara menggunakan alat atau media yang 

baru, seperti audio-visual aids. Cara mengajar dengan metode tertentu, seperti 

penemuan (discovery), dan sebagainya. 

c. Membimbing guru-guru tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa dan atau 

mengatasi problema yang dialami siswa. 

 Banyak masalah yang dialami guru dalam mengatasi kesulitan-kesulitan 

belajar siswa, misalnya siswa yang lamban dalam belajar, tidak dapat memusatkan 

perhatian, siswa yang nakal, siswa yang mengalami perasaan rendah diri dan 

kurang dapat bergaul dengan teman-temannya. Masalah-masalah yang sering 

timbul di dalam kelas yang disebabkan oleh siswa itu sendiri, lebih baik 

dipecahkan atau diatasi oleh guru kelas itu sendiri daripada diserahkan kepada 
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guru bimbingan atau konselor yang mungkin akan memakan waktu yang lebih 

lama untuk mengatasinya. 

d. Membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan 

pelaksanaan kurikulum sekolah, antara lain : 

1) Menyusun program catur wulan atau program semester 

2) Menyusun atau membuat program satuan pelajaran 

3) Mengorganisasikan kegiatan-kegiatan pengolahan kelas 

4) Melaksanakan teknik-teknik evaluasi pengajaran 

5) Menggunakan media dan sumber dalam proses belajar-mengajar 

6) Mengorganisasikan kegiatan-kegiatan siswa dalam bidang ekstrakurikuler, 

study tour, dan sebagainya. 

2. Teknik kelompok 

Yaitu supervisi yang dilakukan secara kelompok. Beberapa kegiatan yang 

dapat dilakukan antara lain :  

1 Mengadakan pertemuan atau rapat (meetings) 

Seorang kepala sekolah yang baik umumnya menjalankan tugasnya 

berdasarkan rencana yang telah disusunnya. Termasuk di dalam perencanaan itu 

antara lain mengadakan rapat-rapat secara periodik dengan guru-guru.  

2 Mengadakan diskusi kelompok (group discussions) 

Diskusi kelompok dapat diadakan dengan membentuk kelompok-kelompok 

guru bidang study sejenis. Kelompok-kelompok yang telah terbentuk itu 

diprogramkan unuk mengadakan pertemuan atau diskusi guna membicarakan hal-

hal yang berhubungan dengan usaha pengembangan dan peranan proses belajar-

mengajar.  
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3 Mengadakan penataran-penataran (inservice-traning) 

Teknik supervisi kelompok yang dilakukan melalui penataran-penataran 

sudah banyak dilakukan. Misalnya penataran untuk guru-guru bidang studi 

tertentu, penataran tentang metodologi pengajaran, dan penataran tentang 

administrasi pendidikan. Mengingat bahwa penataran-penataran tersebut pada 

umumnya diselenggarakan oleh pusat atau wilayah, maka tugas kepala sekolah 

yang utama adalah mengelola dan membimbing pelaksanaan tindak lanjut (follow-

up) dari hasil penataran, agar dapat dipraktekkan oleh guru-guru. 

Menurut Gwyn, dalam Bafadal (2004: 48-50) teknik supervisi 

digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu teknik perorangan dan teknik 

kelompok. Teknik supervisi individual meliputi : 1) kunjungan kelas, 2) 

percakapan pribadi, 3) kunjungan antar kelas, 4) penilaian sendiri. Sedang teknik 

supervisi kelompok meliputi : 1) kepanitiaan, 2) kursus, 3) laboratorium 

kelompok, 4) bacaan terpimpin, 5) demonstrasi pembelajaran, 6) perjalanan staff, 

7) diskusi panel, 8) perpustakaan profesional, 9) organisasi professional, 10) 

bulletin supervisi, 11) sertifikasi guru, 12) tugas akhir, 13) pertemuan guru. 

Berdasarkan beberapa pendapat dan uraian tersebut di atas dapat diambil 

kesimpulan, bahwa supervisi kepala sekolah adalah proses pembinaan kepala 

sekolah kepada guru dalam rangka memperbaiki proses belajar-mengajar. Adapun  

teknik yang biasa digunakan adalah kunjungan kelas, pertemuan baik formal 

maupun informal serta melibatkan guru lain yang dianggap berhasil dalam proses 

belajar mengajar. Ada beberapa teknik yang biasa digunakan kepala sekolah 

dalam mensupervisi gurunya, namun dalam penelitian ini hanya indikator : 

kunjungan kelas, semangat kerja guru, pemahaman tentang kurikulum, 
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pengembangan metode dan evaluasi, rapat-rapat pembinaan, dan kegiatan rutin 

diluar mengajar yang kami teliti sedangkan indikator lain tidak kami teliti karena 

kurang mengungkap masalah yang kami teliti. 

 

2.7 Evaluasi   Supervisi Akademik 

Evaluasi supervisi akademik adalah pemberian estimasi terhadap 

pelaksanaan supervisi pendidikan untuk menentukan keefektifan dan kemajuan 

dalam rangka mencapai tujuan supervisi pendidikan yang telah ditetapkan 

(Fathurrohman, evaluasi program supervisi pendidikan  http//evaluasi pendidikan, 

30 Agustus 2013). Dalam evaluasi program supervisi pendidikan untuk perbaikan 

pengajaran melibatkan penentuan perubahan yang terjadi pada periode tertentu, 

perubahan yang diharapkan dari semua personel dalam supervisi dan dalam 

perbaikan program melibatkan kepala sekolah (supervisor), guru, dan murid.  

Evaluasi program supervisi pendidikan tidak berarti mengevaluasi suatu 

rencangan program supervisi pendidikan dalam arti rencana. Evaluasi program 

supervisi pendidikan berusaha menentukan sampai seberapa jauh tujuan supervisi 

pendidikan yang telah tercapai. Oleh sebab itu bukan saja programnya yang 

dievaluasi tetapi juga proses pelaksanaan dan hasil supervisi pendidikan. 

Supervisor dan guru bekerjasama untuk membawa perubahan-perubahan 

dalam diri anak didik. Lebih dari pada itu semua yang harus dipertimbangkan 

sebagai ruang lingkup supervisi pendidikan adalah meliputi rencana perbaikan, 

organisasi perencanaan, tujuan yang akan dicapai, teknik-teknik pencapaian 

tujuan, dan perubahan-perubahan yang dilakukan di bidang kurikulurn dan 

bimbingan. 



20 

 

Menurut Ali Imron evaluasi supervisi pendidikan adalah suatu proses 

menentukan tingkat keberhasilan supervisi akademik dengan menggunakan 

patokan-patokan tertentu guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan 

sebelumnya ( Imron, 2012: 196 ). 

 

2.8  Kinerja Guru 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud 1990: 503) kinerja 

berarti sesuatu yang dicapai, prestasi diperlihatkan atau kemampuan kerja, dalam 

sebuah artikel yang diterbitkan oleh lembaga administrasi Negara (1992: 12) 

merumuskan kinerja merupakan terjemahan bebas dari istilah Performance yang 

artinya adalah prestasi kerja atau pelaksanaa kerja atau pencapaian kerja atau hasil 

kerja. 

Pelaksanaan fungsi dan tugas seorang guru sebagai profesi menyandang 

persyaratan tertentu sebagai mana tertuang di dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 39 (1) 

dan (2) menyatakan bahwa: Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan 

administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis 

untulk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 

Menurut Simamora (1997: 327) kinerja adalah tingkat pencapaian 

standar pekerjaan. Sementara Nawawi (1997: 235) menegaskan bahwa kinerja 

yang diistilahkan sebagai karya adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik 

fisik/material maupun non material. 

Menurut Anwar (1986: 86) memberikan pengertian kinerja sama 

dengan performance yang esensinya adalah berapa besar dan berapa jauh tugas-
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tugas yang telah dijabarkan telah dapat diwujudkan atau dilaksanakan yang 

berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang menggambarkan pola 

perilaku sebagai aktualisasi dan kompetensi yang dimiliki. Dalam kajian yang 

berkenaan dengan profesi guru, Anwar (1986:22) memberikan pengertian kinerja 

sebagai seperangkat perilaku nyata yang ditunjukan oleh seorang guru pada waktu 

memberikan pelajaran kepada siswanya. Kinerja guru dapat dililhat saat dia 

melaksanakan interaksi belajar-mengajar di kelas termasuk persiapan baik dalam 

bentuk program semester maupun persiapan mengajar. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat dan teori kinerja guru di 

atas, bahwa kinerja guru adalah persiapan, pelaksanaan, dan pencapaian guru 

dalam melaksanakan interaksi belajar mengajar di kelas. 

 

2.8.1 Unsur Kinerja 

Berdasarkan pengertian di atas kinerja mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu : 

1. Unsur waktu, dalam arti hasil-hasil yang dicapai oleh usaha-usaha tertentu, 

dinilai dalam satu putaran waktu atau sering disebut periode. Ukuran periode 

dapat menggunakan satuan jam, hari, bulan maupun tahun. 

2. Unsur hasil, dalam arti hasil-hasil tersebut merupakan hasil rata-rata pada 

akhir periode tersebut. Hal ini tidak berarti mutlak setengah periode harus 

memberikan hasil setengah dari keseluruhan. 

3. Unsur metode, dalam arti seorang pegawai harus menguasai betul dan 

bersedia mengikuti pedoman yang telah ditentukan, yaitu metode kerja yang 

efektif dan efisien, ditambahkan pula dalam bekerjanya pegawai tersebut 
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harus bekerja dengan penuh gairah dan tekun serta bukan berarti harus bekerja 

berlebihan. 

 

2.8.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Banyak faktor  yang mempengaruhi kinerja seseorang, baik yang 

berasal dari dalam diri maupun yang berasal dari luar. Tiffin dan Mecormick 

(1975:79) menyatakan ada 2 (dua) macam faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja seseoarng yaitu : 

1. Faktor Individual 

Yaitu faktor- faktor yang meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat fisik, 

keinginan atau motivasinya, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman 

kerja, latar belakang budaya dan variabel-variabel personal lainnya. 

2. Faktor Situasional 

Faktor sosial dan organisasi, meliputi : kebijaksanaan organisasi, jenis latihan 

dan pengawasan, system upah dan lingkungan sosial. 

3. Faktor fisik dan pekerjaan, meliputi : metode kerja, desain dan kondisi alat-

alat kerja, penataan ruang kerja dan lingkungan kerja (seperti penyinaran, 

kebisingan dan fentilasi) 

 

2.8.3 Penilaian Kinerja 

Tugas manajer (Kepala Sekolah) terhadap guru salah satunya adalah 

melakukan penilaian atas kinerjanya. Penilaian ini mutlak dilaksanakan untuk 

mengetahui kinerja yang telah dicapai oleh guru. Apakah kinerja yang dicapai 

setiap guru baik, sedang, atau kurang. Penilaian ini penting bagi setiap guru dan 

berguna bagi sekolah dalam menetapkan kegiatannya. 
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Penilaian kinerja menurut Simamora (1997: 415) adalah alat yang 

berfaedah tidak hanya untuk mengevaluasi kerja dari para karyawan, tetapi juga 

untuk mengembangkan dan memotivikasi kalangan karyawan. Sejalan dengan 

pendapat Hasibuan (1999: 87) penilaian prestasi adalah kegiatan manajer untuk 

mengevaluasi prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijaksanaan 

selanjutnya. 

Sehubungan dengan hal di atas maka penilaian kinerja guru berdasarkan 

Standar Kompetensi Guru. Dalam bukunya Suparlan yang berjudul Guru sebagai 

profesi, standar kompetensi guru dapat diartikan sebagai “suatu ukuran yang 

ditetapkan atau dipersyaratkan”. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Standar 

Kompetensi Guru adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam 

bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi seorang guru agar 

berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas, 

kualifikasi dan jenjang pendidikan. Berdasarkan pengertian tersebut, standar 

kompetensi guru dibagi dalam tiga komponen yang saling mengait, yakni 

pengelolaan pembelajaran, pengembangan profesi, penguasaan akademik. 

Ketiga komponen Standar Kompetensi Guru tersebut, masing-masing 

terdiri atas beberapa kompetensi, komponen pertama terdiri atas empat 

kompetensi, komponen kedua memiliki satu kompetensi, dan komponen ketiga 

terdiri atas dua kompetensi. 

Ketiga komponen tersebut secara keseluruhan meliputi 7 (tujuh) 

kompetensi dasar, yaitu : 

1. Penyusunan rencana pembelajaran 

2. Pelaksanaan interaksi belajar-mengajar 

3. Penilaian prestasi belajar peserta didik 

4. Pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik 
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5. Pengembangan profesi 

6. Pemahaman wawasan kependidikan 

7. Penguasaan bahan kajian akademik (sesuai dengan mata pelajaran yang 

diajarkan. (Standar Kompetensi Guru Direktorat Tenaga Kependidikan 2003). 

 

 

Berdasarkan pendapat dan teori di atas bahwa supervisi merupakan 

proses pembinaan kepala sekolah kepada guru dalam meningkatkan kinerja guru 

dan motivasi kerja guru adalah dorongan untuk merubah kinerja guru kearah yang 

lebih baik. 

 
 

2.9 Kerangka Pikir 

Kegiatan utama pendidikan di sekolah dalam rangka mewujudkan 

tujuannya yakni kegiatan pembelajaran, sehingga seluruh aktivitas organisasi 

sekolah bermuara pada pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut maka kinerja guru perlu ditingkatkan. Oleh karena 

itu, diperlukan peran dari kepala sekolah untuk mendorong bawahannya/guru-

gurunya supaya berkinerja lebih tinggi lagi. 

Salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor, yaitu 

mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan kependidikan. 

Jika kepala sekolah sebagai supervisor dapat melakukan tugas, fungsi dan 

tanggung jawabnya dengan baik melaksanakan supervisi pendidik secara efektif 

dan professional maka logikanya pemberian supervisi oleh kepala sekolah akan 

meningkatkan kinerja guru. Disamping itu motivasi kerja guru sebagai perangsang 

keinginan dan daya gerak yang menyebabkan seorang guru bersemangat dalam 

mengajar karena terpenuhi kebutuhannya.  

Guru yang semangat mengajar terlihat dalam ketekunannya ketika 

melaksanakan tugas, ulet, minatnya yang tinggi dalam memecahkan masalah, 
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penuh kreatif dan sebagainya. Hal ini berdampak pada kepuasan kerja guru yang 

akhirnya mampu menciptakan kinerja yang baik. Berdasarkan teori-teori diatas 

dapat dikemukakan bahwa terdapat pengaruh antara supervisi akademik kepala 

sekolah terhadap kinerja guru. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari gambar berikut: 

 

Input       Proses         Output 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Kerangka Pikir Penelitian 
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