
 9

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengawasan 

Kualitas proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja 

guru. Oleh karena itu, usaha meningkatkan kemampuan guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar, perlu secara terus menerus 

mendapatkan perhatian dari penanggung jawab sistem pendidikan. 

Peningkatan ini akan lebih berhasil apabila dilakukan oleh guru dengan 

kemauan dan usaha mereka sendiri. Namun seringkali guru masih 

memerlukan bantuan dari orang lain, karena ia belum mengetahui atau 

belum memahami jenis, prosedur, dan mekanisme memperoleh berbagai 

sumber yang sangat diperlukan dalam usaha meningkatkan kemampuan 

mereka. Pengetahuan tentang  supervisi atau pengawasan memberikan 

bantuan kepada guru dalam merencanakan dan melaksanakan peningkatan 

profesional mereka dengan memanfaatkan sumber yang tersedia. 

 
Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa 

tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan 

cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. (T. Hani 

Handoko, 2000: 359) 
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Menurut Sondang P. Siagian (2003: 112) Pengawasan merupakan proses 

pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar 

semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana 

yang telah ditentukan sebelumnya. 

 
Dalam Dictionary of Education,  pengawasan adalah segala usaha dari 

petugas-petugas sekolah daalam memimpin guru-guru dan petugas 

pendidikan lainna dalam memperbaiki pengajaran, termasuk 

memperkembangkan pertumbuhan guru-guru, menyelesaikan dan merevisi 

tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran dan metode mengajar dan 

penilaian pengajaran.  

 
Sedangkan menurut Boardman dalam Sondang P. Siagian (2003: 112) 

Pengawasan adalah suatu usaha menstimulur, mengkoordinir dan 

membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru sekolah, baik secara 

individual maupun secara kolektif, agar lebih mengerti, dan lebih efektif 

dalam mewujudjan seluruh fungsi pengajaran, sehingga dengan demikian 

mereka mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat 

demokrasi modern.  

 
Definisi-definisi tersebut di atas rupa-rupanya terdapat perbedaan satu 

dengan yang lain, karena titik tolak mereka juga berbeda-beda. Namun 

demikian, kesemuanya tidak meninggalkan unsur-unsur pokok berikut: 

a. Tujuan 

b. Situasi belajar mengajar 

c. Supervisor 
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Dalam pengawasan ditemukan situasi positif yang memungkinkan 

tercapainya tujuan dengan baik, dan situasi negatif yang menghambat 

tercapainya tujuan. Follow-up supervisi adalah bimbingan atau nasihat 

dari pihak supervisor kepada guru dan karyawan untuk lebih 

meningkatkan hasil, dan untuk menghilangkan semua hambatan dalam 

mencapai tujuan. 

 
Menurut Undang-undang tentang Pendidikan dan Pengajaran No.12 Tahun 

1954 Bab XVI Pasal 27 yang berbunyi: 

“ Pengawasan pendidikan dan pengajaran berarti memberi pimpinan 

kepada para guru untuk mencapai kesempurnaan di dalam 

pekerjaannya.” 

  
Karena itu di dalam masyarakat yang senantiasa berkembang, seorang 

guru hendaknya dapat mengikuti perkembangan-perkembangan itu. Jika 

tidak, maka kita akan tertinggal dan secara tidak sadar, akan merupakan 

faktor penghalang bagi perkembangan masyarakat.  

 
Adapun perlunya pengawasan dalam proses pendidikan berdasarkan dua 

hal penting: 

1. Perkembangan kurikulum yang merupakan gejala kemajuan 
pendidikan. Perkembangan tersebut sering menimbulkan perubahan-
perubahan struktur maupun fungsi kurikulum. Pelaksanaan kurikulum 
tersebut memerlukan penyesuaian yang terus menerus dengan keadaan 
nyata di lapangan. Hal ini berari bahwa guru-guru senantiasa harus 
berusaha mengembangkan kreativitasnya agar supaya pendidikan 
berdasarkan kurikulum itu dapat terlaksana dengan baik. 

2. Pengembangan personel, pegawai, atau karyawan senantiasa 
merupakan upaya yang terus menerus dalam suatu organisasi. 
Demikian pula halnya dengan sekolah. Kepala sekolah, guru, tenaga 



 12

tata usaha memerlukan peningkatan kariernya, pengetahuan, dan 
keterampilannya. 

(H. M. Daryanto, 2008 : 173-174) 

 
Fungsi utama dari adanya pengawasan adalah ditujukan kepada perbaikan 

pengajaran. Berdasarkan hal tersebut maka penjabaran fungsi supervisi 

menurut Swearingen dalam Daryanto (2008 : 179) adalah: 

1. Mengkoordinir semua usaha sekolah 
2. Memperlengkapi kepemimpinan kepala sekolah 
3. Memperluas pengalaman guru-guru 
4. Menstimulur usaha-usaha yang kreatif 
5. Memberikan fasilitas dan penilaian yang terus menerus 
6. Menganalisis situasi belajar mengajar 
7. Memberikan pengetahuan/ skill kepada anggota staf 
8. Membantu meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru 
 
 

Pengawasan atau supervisi mempunyai asas-asas sendiri yang mungkin 

berbeda dengan asas-asas bidang lain. Perbedaan ini justru memberikan 

sifat tersendiri kepada supervisi. Secara garis besar asas-asas supervisi 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengawasan pendidikan adalah bagian terpadu dari program 
pendidikan 

2. Pengawasan ini memperlakukan manusia sebagai manusia 
seutuhnya baik sebagai manusia perorangan, sosial ataupun 
makhluk ciptaan Tuhan 

3. Tujuan pengawasan pendidikan adalah meningkatkan mutu 
pendidikan di sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan 
nasional 

4. Pelaksanaan supervisi pendidikan hendaknya dilaksanakan secara 
musyawarah, saling menghormati, bersedia menerima pendapat 
orang lain dan menyatakan pendapatnya sendiri. 

5. Pengawasan pendidikan hendaknya memperhatikan kesejahteraan 
personel pendidikan yang meliputi pemenuhan kebutuhan 
perorangan dan sosialnya 

6. Pengawasan pendidikan hendaknya dilaksanakan oleh yang telah 
mendapat pendidikan atau latihan dalam bidang supervisi. 
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Berdasarkan beberapa uraian di atas jelas bahwa adanya pengawasan 

adalah untuk membantu meningkatkan situasi belajar pada umumnya dan 

membantu guru meningkatkan kinerjanya, sehingga ia mengajar lebih baik 

dan siswa pun dapat belajar lebih baik lagi. 

 
2. Masa Kerja 

Masa kerja terdiri dari dua kata yang masing-masing mempunyai 

pengertian tersendiri. Akan tetapi sebagai rangkaian kata, kedua kata 

tersebut mengandung satu kesatuan pengertian. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, kata masa mengandung pengertian sebagai “Waktu atau 

Suatu” (Yulius S., 1984: 144) 

 
Menurut Brown, kerja adalah bagian yang paling mendasar dari kehidupan 

manusia yang akan memberikan status dari masyarakat yang ada di 

lingkungan. Sehingga kerja akan memberi isi dan makna dari kehidupan 

manusia yang bersangkutan (Anoraga, 1998: 13) 

Sebagaimana Ibnu Syamsi dalam Berti Yuliana  (2007: 10) 

mengemukakan sebagai berikut: 

 “ Masa kerja dapat dikatakan masa dimana guru memperoleh 
pengalaman kerja baik pengalaman mendidik dan mengajar. Bagi 
guru pengalaman mengajar merupakan proses pelatihan yang 
dilakukan secara berulang-ulang yang didalamnya terdapat 
kegiatan belajar.” 

 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masa kerja adalah waktu yang 

dilalui seseorang dalam rangka bekerja dan berusaha. Masa kerja bagi 

seorang guru adalah lamanya seorang guru tersebut menekuni 

pekerjaannya pada suatu lembaga pendidikan atau sekolah dan merupakan 
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salah satu sumber pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman yang 

dilakukan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, masa kerja adalah jangka 

waktu seseorang dalam bekerja pada suatu kantor, instansi, dan 

sebagainya. 

 
Dengan masa kerja yang lebih lama seorang guru dimungkinkan akan 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dibandingkan 

dengan guru yang masa kerjanya sedikit. Karena biasanya guru yang masa 

kerjanya tinggi sudah banyak mengikuti berbagai macam kegiatan seperti 

pelatihan dan penataran yang dapat meningkatkan kemampuan mengajar 

mereka. Dengan demikian mereka akan lebih mengerti akan tugas dan 

kewajibannya, sehingga akan mampu mencapai hasil kerja yang baik dan 

kemungkinan tingkat kesalahan dalam menjalankan tugas dapat ditekan 

seminimal mungkin. 

 
Sejalan dengan pendapat diatas, Mas’ud Yusuf mengemukakan bahwa 

pengalaman mengajar guru dikaitkan dengan masa kerja guru. Makin lama 

masa kerja seorang guru dianggap sudah berpengalaman mengajar, dan 

makin sedikit masa kerja seorang guru, dianggap belum memiliki 

pengalaman mengajar. (Berti Yuliana S., 2007: 11) 

 
Guru yang memiliki masa kerja yang tinggi akan mengalami proses belajar 

dan kemampuannya akan lebih baik. Guru yang memiliki masa kerja yang 

tinggi akan memiliki ciri-ciri seperti yang diungkapkan William Burton 

(Berti Yuliana S., 2007: 12) tentang prinsip-prinsip belajar mengajar: 
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1. Proses belajar adalah pengalaman, berbuat, mereaksi,dan melampaui 
2. Proses itu melalui bermacam-macam ragam pengalaman dan mata 

pelajaran-mata pelajaran yang terpusat pada suatu tujuan tertentu 
3. Pengalaman mengajar secara maksimum bermakna bagi kehidupan 

murid 
4. Pengalaman bersumber dari kebutuhan dan tujuan guru yang 

mendorong motivasi kontinu 
5. Proses belajar dan hasil belajar disyarati oleh hereditas dan lingkungan 
6. Proses belajar dan hasil usaha belajar secara materiil dipengaruhi oleh 

perbedaan-perbedaan individual dikalangan murid-murid 
7. Proses belajar berlangsung secara efektif apabila pengalaman-

pengalaman dan hasil-hasil yang diinginkan disesuaikan dengan 
kematangan murid 

8. Proses belajar yang terbaik apabila guru mengetahui status dan 
kemajuan 

9. Proses belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai prosedur 
10. Hasil-hasil belajar secara fungsional bertalian satu sama lain, tetapi 

dapat didiskusikan secara berpisah 
11. Proses belajar yang berlangsung secara efektif dibawah bimbingan 

yang merangsang dan membimbing tanpa tekanan dan paksaan 
12. Hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi, abilitas, dan keterampilan 
13. Hasil-hasil belajar diterima oleh murid apabila memberi kepuasan pada 

kebutuhannya dan berguna serta bermakna baginya 
14. Hasil-hasil belajar dilengkapi dengan jalan serangkaian pengalaman-

pengalaman yang dapat depersamakan dan dengan dipertimbangkan 
yang baik 

15. Hasil-hasil belajar itu lambat laun dipersatukan menjadi kepribadian 
dengan kecepatan yang berbeda-beda 

 
 
Dengan masa kerja yang tinggi diharapkan guru telah memiliki 

keterampilan-keterampilan dalam mengajar. Kemampuan mengajar guru 

dapat diukur dengan melihat penguasaan keterampilan-keterampilan 

mengajar khususnya keterampilan mengajar guru tersebut. Dengan 

keterampilan mengajar guru yang baik diharapkan siswa dapat menyerap 

ilmu yang diberikan dengan baik, karena keberhasilan proses belajar 

mengajar yang ditandai dengan baiknya prestasi belajar siswa ditentukan 

oleh kemampuan gurunya. Keterampilan dasar mengajar terdiri dari 
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beberapa keterampilan. Menurut Imron dalam Berti Yuliana (2007: 12) 

keterampilan dasar mengajar terdiri dari: 

1. Keterampilan bertanya 
2. Keterampilan menjelaskan 
3. Keterampilan penguatan 
4. Keterampilan memberikan variasi 
5. Keterampilan mengelola kelas 
6. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 
7. Keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil 
8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 
 

3. Kompensasi 

a.  Pengertian Kompensasi 

Kompensasi merupakan pengeluaran dan biaya bagi perusahaan atau 

lembaga yang mengharapkan agar kompensasi yang dibayarkan 

memperoleh imbalan prestasi kerja yang lebih besar dari guru. Jadi 

nilai prestasi kerja karyawan guru lebih besar dari pada kompensasi 

yang diberikan oleh sekolah supaya sekolah mendapatkan hasil atau 

kualitas yang lebih baik. Dalam sebuah organisasi masalah kompensasi 

merupakan hal yang sangat kompleks, namun paling penting bagi 

karyawan maupun organisasi itu sendiri. Pemberian kompensasi 

kepaga guru-guru harus mempunyai dasar yang logis dan rasional. 

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan 

sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Besar kecilnya kompensasi 

dapat mempengaruhi kinerja karyawan, motivasi, dan kepuasan kerja 

karyawan. (Soekidjo Notoatmodjo, 2003 : 143) 

 
Sedangkan menurut Malayu S.P Hasibuan (2007: 118) Kompensasi 

adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau 
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tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang 

diberikan kepada perusahaan. 

 
William B. Werther dan Keith Devis berpendapat bahwa kompensasi 

adalah apa yang seorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan 

yang diberikannya, baik upah pekerjaan ataupun gaji periodik didesain 

dan dikelola oleh bagian personalia. Menurut Andrew F. Sikula “A 

Compentation is anything that constitutes or is regarded as an 

equivalent or recompense”, maksudnya kompensasi adalah segala 

sesuatu yang dikonstitusikan atau dianggap sebagai sesuatu balas jasa 

atau ekuivalen. 

(Malayu S.P Hasibuan, 2007: 119) 

 
Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasan Indonesia (W.J.S 

Poerwadarminta, 2001: 516) Kompensasi adalah imbalan berupa uang 

atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan di perusahaan atau 

organisasi. 

Dari beberapa pengertian di atas, jelas bahwa kompensasi merupakan 

balas jasa sewajarnya yang diberikan kepada karyawan atau dalam hal 

ini adalah guru yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik 

sehingga guru akan selalu termotivasi dalam melaksanakan tugas 

belajar mengajarnya. Dengan adanya kompensasi proses belajar 

mengajar akan berjalan dengan baik dan berdampak kepada siswa, 

maka kinerja guru dan prestasi siswa pun akan lebih tinggi. 
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Dalam http://www.organisasi.org/jenis-macam-kompensasi-sdm , 

Kompensasi yang baik akan memberi beberapa efek positif pada 

organisasi/ perusahaan sebagai berikut dibawah ini : 

a. Mendapatkan karyawan yang berkualitas baik 
b. Memacu pekerja untuk bekerja lebih giat dan meraih prestasi gemilang 
c. Memikat pelamar kerja berkualitas dari lowongan kerja yang ada 
d. Mudah dalam pelaksanaan dalam administrasi maupun aspek 

hukumnya 
e. Memiliki keunggulan lebih dari pesaing/ kompetitor 

Adapun macam-macam/ jenis-jenis kompensasi yang diberikan kepada 

karyawan adalah sebagai berikut: 

1. Imbalan Ektrinsik 

a. Imbalan ektrinsik yang berbentuk uang antara lain misalnya : 
- gaji 
- upah 
- honor 
- bonus 
- komisi 
- insentif 
- upah, dll 

b. Imbalan ektrinsik yang bentuknya sebagai benefit / tunjangan pelengkap 
contohnya seperti : 
- uang cuti 
- uang makan 
- uang transportasi / antar jemput 
- asuransi 
- jamsostek / jaminan sosial tenaga kerja 
- uang pensiun 
- rekreasi 
- beasiswa melanjutkan kuliah, dsb 

2. Imbalan Intrinsik 

Imbalan dalam bentuk intrinsik yang tidak berbentuk fisik dan hanya dapat 
dirasakan berupa kelangsungan pekerjaan, jenjang karir yang jelas, kondisi 
lingkungan kerja, pekerjaan yang menarik, dan lain-lain. 
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b. Tujuan Kompensasi 

Pemberian kompensasi dalam suatu organisasi atau lembaga harus diatur 

sedemikian rupa sehingga akan mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut: 

a. Menghargai prestasi kerja 
b. Menjamin keadilah 
c. Mempertahankan karyawan 
d. Memperoleh karyawan yang bermutu 
e. Pengendalian biaya 
f. Memenuhi peraturan-peraturan 
(Soekidjo Notoatmodjo, 2003: 154) 

Tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) antara lain adalah : 

1.  Ikatan kerjasama 
 Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerjasama formal 

antara majikan dengan karyawan. Maksudnya antara pimpinan dengan 
karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, 
sedangkan pimpinan wajib membayar kompensasi sesuai dengan 
perjanjian yang disepakati. 

2.   Kepuasan kerja 
 Dengan balas jasa, karyawan akan dapa memenuhi kebutuhan-

kebutuhan fisik, status sosial dan egoistiknya, sehingga memperoleh 
kepuasan kerja dari jabatannya. 

3.   Pengadaan efektif 
 Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan 

karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. 
4.   Motivasi 
 Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah 

memotivasi bawahannya. 
5.   Stabilitas karyawan 

 Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal 
konsistensi yang kompetatif maka stabilitas karyawan lebih terjamin 
karena turn over relatif kecil. 

6.   Disiplin 
 Dengan memberikan balas jasa yang cukup besar maka disiplin 

karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati 
peraturan-peraturan yang berlaku. 

7.   Pengaruh serikat buruh 
 Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat 

dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. 
8.   Pengaruh pemerintah 

 Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan 
yang berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi 
pemerintah dapat dihindarkan. 

 (Malayu S.P Hasibuan, 2007: 121) 
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c. Asas Kompensasi 

Program kompensasi harus ditetapkan atas asa adil dan layak serta dengan 

memperhatikan undang-undang yang berlaku. Prinsip adil dan layak harus 

mendapat perhatian dengan sebaik-baiknya supaya balas jasa yang akan 

diberikan merangsang gairah dan kepuasan kerja karyawan. 

a. Asas Adil 

Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus 

disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, 

tanggung jawab, jabatan pekerja, dan memenuhi persyaratan internal 

konsistensi. Jadi adil bukan berarti setiap karyawan menerima kompensasi 

yang sama besarnya. Dengan asas adil akan tercipta suasana kerja sama 

yang baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilitas karyawan akan 

lebih baik. 

b. Asas Layak dan Wajar 

Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada 

tingkat normatif yang ideal. Tolok ukur layak adalah relatif, penetapan 

besarnya kompensasi  didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan 

eksternal konsistensi yang berlaku. Hal ini penting supaya semangat kerja 

karyawan tidak berhenti 

 
 4.   Kinerja Guru 

 Kata kinerja adalah terjemahan dari kata performance, yang menurut An 
English - Indonesian Dictionary, terbitan Amerika Serikat, berasal dari 
akar kata “to perform” dengan beberapa “entris” yaitu: (1) melakukan, 
melaksanakan, menjalankan; (2) memenuhi atau melaksanakan kewajiban 
suatu niat atau nazar; (3) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung 
jawab; (4) melakukan sesuatu yang diharapkan seseorang atau mesin. 
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Dengan demikian, kinerja pada dasarnya ditentukan oleh tiga hal, yaitu: 
(1) kemampan; (2) keinginan dan; (3) lingkungan (John M. Echoles dan 
Hassan Shadily, 2005: 425) 

 
  

Menurut Robert L. Malthis dan John H. Jackson (2006: 378) Kinerja 

(performance) adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh 

karyawan. Kinerja karyawan yang umum untuk kebanyakan pekerjaan 

meliputi elemen sebagai berikut: 

a. Kuantitas dari hasil 
b. Kualitas dari hasil 
c. Ketepatan waktu dari hasil 
d. Kehadiran 
e. Kemampuan bekerja sama 

 
Ada tiga faktor utama yang memengaruhi bagaimana kinerja individu 

yaitu kemampuan individual untuk melakukan pekerjaan tersebut, tingkat 

usaha yang dicurahkan, dan dukungan organisasi. (Robert L. Malthis dan 

John H. Jackson (2006: 113) 

 
Menurut Stolovitch dan keeps (Veithzal dan Ahmad Fawzi, 2005: 14) 

Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada 

tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta. 

Sedangkan menurut Griffin (Veithzal dan Ahmad Fawzi, 2005: 14) 

Kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri 

pekerja. 

 
Pada hakikatnya kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang 

dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya sesuai dengan standar 

dan kriteria yang ditetapkan untuk pekerjaan itu. 
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Sesuai dengan pandangan tersebut, kinerja mempunyai empat aspek, yaitu: 
(1) kemampuan; (2) penerimaan tujuan sekolah; (3) tingkatan tujuan yang 
dicapai; (4) interaksi antara tujuan dan kemampuan para karyawan (guru) 
dalam sekolah, dimana masing-masing elemen tersebut berpengaruh 
terhadap kinerja seseorang. 
(Veithzal dan Ahmad Fawzi, 2005: 17) 
Evaluasi kinerja (performance evaluation), yaitu dikenal juga dengan 

istilah penilaian kinerja, pada dasarnya merupakan proses yang digunakan 

sekolah untuk mengevaluasi kegiatan belajar mengajar yang telah 

dilakukan. Kepala sekolah dan guru harus mengevaluasi kinerja untuk 

mengetahui tindakan apa yang akan diambil. Umpan balik yang spesifik 

memungkinkan mereka untuk membuat perencanaan strategi, pelatihan 

dan pengembangan, serta pengambilan keputusan-keputusan lainnya yang 

berkaitan dengan kemajuan sekolah khususnya bagi anak didik. 

Performance evaluation berkaitan dengan kinerja dan 

pertanggungjawaban guru kepada sekolah. Dalam dunia yang bersaing 

secara global, sekolah membutuhkan kinerja yang tinggi. Pada saat yang 

bersamaan, guru membutuhkan feed back terhadap kinerjanya sebagai 

pembimbing sikap untuk masa yang akan datang. 

Dengan demikian, bahwa penilaian kinerja merupakan proses 

mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika 

dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian 

mengomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Penilaian kinerja 

juga disebut pemeringkatan karyawan, evaluasi karyawan, tinjauan 

kinerja, evaluasi kinerja, dan penilaian hasil. (Robert L. Malthis dan John 

H. Jackson (2006: 382) 
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Performance evaluation juga sangat penting untuk memfokuskan guru 

terhadap tujuan strategis dan untuk penempatan, untuk penggantian 

perencanaan dan tujuan untuk pelatihan dan pengembangan. Akhirnya 

dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja atau performance evaluation 

merupakan: 

1. Alat yang paling baik untuk menentukan apakah guru telah 

memberikan hasil kerja yang memadai dan melaksanakan aktivitas 

kinerja sesuai dengan standar kerja. 

2. Satu cara untuk penilaian kinerja dengan melakukan penilaian 

mengenai kekuatan dan kelemahan guru 

3. Alat yang paling baik untuk menganalisis kinerja guru dan membuat 

rekomendasi perbaikan 

 
Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur. 

Dalam menetapkan indikator kinerja, harus dapat diidentifikasikan suatu 

bentuk pengukuran  yang akan menilai hasil dan outcome yang diperoleh 

dari aktivitas yang dilaksanakan. Indikator kinerja ini digunakan untuk 

meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari guru membuat kemajuan 

menujua tujuan dan sasaran dalam rencana strategis. 

 
Penetapan awal indikator kinerja hendaknya didasarkan pada perkiraan 

yang realistis dengan memperhatikan tujuan, sasaran dan hasil yang 

diinginkan. Penetapan awal ini mungkin berdasarkan data atau informasi 

yang sangat sedikit. Namun, paling tidak indikator kinerja haruslah hasil 
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kerja lain, bukan hasil kerja seseorang saja atau hasil pemikiran pimpinan 

sekolah. 

 
Hal-hal  yang perlu diperhatikan dalam mengukur kinerja adalah sebagai 
berikut: 
a. Penetapan indikator kinerja, dengan memperhatikan: 

1. Karakteristik indikator kinerja yang baik, yaitu: 
a) terikat pada tujuan program dan menggambarkan pencapaian 

hasil 
b) pada hal-hal yang perlu mendapat prioritas 
c) terpusat pada hal-hal yang vital dan penting bagi pengambilan 

keputusan 
d) terbatas terkait dengan sistem pertanggungjawaban yang 

memperlihatkan hasil 
b. Pertimbangan utama penetapannya bahwa indikator kinerja harus: 

a) menggambarkan hasil atau usaha pencapaian hasil 
b) merupakan indikator didalam wewenangnya 
c) mempunyai dampak negatif yang rendah 
d) digunakan untuk menghilangkan insentif yang sudah ada 
e) ada pengganti atau manfaat yang lebih besar jika menghilangkan 

insentif 
(Veithzal dan Ahmad Fawzi, 2005: 28) 

 
Menurut Johanes Papu, kinerja kita dalam bidang apapun sangat 

dipengaruhi oleh daya konsentrasi kita. Kemampuan berkonsentrasi itu 

berbeda-beda untuk setiap orang. Namun daya konsentrasi dapat 

ditingkatkan. 

 
Dibawah ini langkah-langkah untuk meningkatkan konsentrasi kerja: 
1. Tingkat minat dan keterampilan kerja sebagai bentuk pertahanan kita 

terhadap gangguan-gangguan yang akan mengalihkan perhatian 
2. Sebelum memulai kerja, terlebih dahulu persiapkan semua bahan dan 

data y ang akan digunakan 
3. Buat jadwal dan prioritas kerja 
4. Tata meja kerja dengan rapi 
5. Atur suasana lingkungan kerja setenang mungkin 
6. Berfikirlah positif 
7. Pusatkan perhatian hanya pada pekerjaan yang sedang kita lakukan 
8. Bertekadlah untuk berhasil dan menyelesaikan tugas secara tuntas 
9. Kuasai dan hayati prosedur kerja agar bisa bekerja dengan lancar 
10. Jaga kesehatan tubuh agar selalu dalam kondisi baik 
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5.   Hasil Penelitian yang Relevan 

 Studi atau penelitian yang sejenis dengan pokok masalah yang dihadapkan 

dalam skripsi ini telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. 

Oleh karena itu pada bagian ini dilengkapi beberapa hasil penelitian yang 

ada kaitannya dengan pokok masalah ini, antara lain: 

 Tabel 2. Hasil Penelitian yang relevan 
Tahun Nama Judul Skripsi Kesimpulan 
2007 Tri Wahyuni Pengaruh Lingkungan 

Kerja dan 
Kompensasi 
Terhadap Kinerja 
Guru pada SMP 
Negeri 1 Bandar 
Lampung Tahun 
Pelajaran 2005/ 2006. 
 

Ada Pengaruh 
Lingkungan 
Kerja dan 
Kompensasi 
Terhadap Kinerja 
Guru pada SMP 
Negeri 1 Bandar 
Lampung Tahun 
Pelajaran 2005/ 
2006. 

2008 Hariyani Hubungan Antara 
Tingkat Pendidikan 
dan Masa Kerja 
dengan Prestasi Kerja 
Guru di SMP N 1 
Gading Rejo Kab. 
Tanggamus Tahun 
2005/ 2006. 
 

Ada Hubungan 
Antara Tingkat 
Pendidikan dan 
Masa Kerja 
dengan Prestasi 
Kerja Guru di 
SMP N 1 Gading 
Rejo Kab. 
Tanggamus 
Tahun 2005/ 
2006. 

2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rumata Lastiur 
Siadari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengaruh 
Pengawasan dan 
Pemberian Insentif 
Terhadap Kinerja 
Karyawan Bagian 
Pengolahan Pabrik 
Minyak Kelapa Sawit 
Kalirejo Lampung 
Tengah Tahun 2007/ 
2008. 
 
 
 
 
 

Ada Pengaruh 
Pengawasan dan 
Pemberian 
Insentif Terhadap 
Kinerja 
Karyawan Bagian 
Pengolahan 
Pabrik Minyak 
Kelapa Sawit 
Kalirejo 
Lampung Tengah 
Tahun 2007/ 
2008. 
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2007 Berti Yuliana Sari Hubungan Masa 
Kerja Dan 
Lingkungan Kerja 
Guru Dengan Kinerja 
Guru Pada SMP 
PGRI 6 Bandar 
Lampung Tahun 
2006/2007 
 

Ada Hubungan 
Masa Kerja Dan 
Lingkungan 
Kerja Guru 
Dengan Kinerja 
Guru Pada SMP 
PGRI 6 Bandar 
Lampung Tahun 
2006/2007 

 
 
B. Kerangka Pikir 

Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, 

yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, 

terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab dan 

produktif, serta sehat jasmani dan rohani. 

 
Sekolah merupakan wadah untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, dan 

tenaga pendidik khususnya guru merupakan jiwa dari sekolah. Tenaga 

kependidikan yang diperlukan pada masyarakat modern ini adalah mereka 

yang profesional, menguasai sains dan teknologi, yaitu sosok personifikasi 

dari moral dan agama. 

Efektif kerja guru merupakan salah satu komponen penting untuk mencapai 

mutu pendidikan. Efektif kerja guru itu erat hubungannya dengan kinerja. 

Kinerja tersebut meliputi kemampuan, keinginan, dan lingkungan.  

 
Upaya guru untuk profesional dalam bekerja seperti datang dan pulang tepat 

waktu, melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik, membuat program 

semester dan program satuan pelajaran tepat waktu akan meningkatkan kinerja 

guru yang lebih baik lagi di sekolah, oleh karena itu dalam hal ini perlu 
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adanya pengawasan yang bertujuan untuk membantu meningkatkan situasi 

belajar pada umumnya dan membantu guru meningkatkan kinerjanya, 

sehingga ia mengajar lebih baik dan siswa pun dapat belajar lebih baik lagi. 

 
Adapun faktor yang mampu mengubah guru yang tidak produktif menjadi 

lebih baik produktif adalah dengan masa kerja. Bagi guru yang masa kerja 

lebih lama diberikan keuntungan lebih banyak seperti menjadi wali kepala 

sekolah, koordinator kegiatan sekolah, ketua komite sekolah, dan sebagainya. 

 
Sedangkan kompensasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh sekolah yang 

diberikan kepada guru dan staf sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Jika 

kemampuan para guru telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga mereka 

mampu memenuhi tuntutan pekerjaan. Maka tepatlah kalau sekarang mereka 

diberi kompensasi secara wajar untuk sumbangan-sumbangan mereka. Dengan 

adanya kompensasi yang tinggi dan wajar akan memberikan semangat dan 

motivasi yang tinggi dalam kegiatan belajar mengajar sehingga kinerja guru 

pun meningkat. 

 
Bertolak dari pemikiran di atas, untuk memperjelas pengaruh pengawasan, 

masa kerja, dan kompensasi terhadap kinerja guru dapat dilihat pada 

paradigma berikut: 
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(Sugiyono, 2009: 44) 

Gambar 1. Paradigma Penelitian Hasil Belajar Ekonomi 
 

 
C. Hipotesis 

1. Ada pengaruh pengawasan terhadap kinerja guru di SMA Negeri 4 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010 

2. Ada pengaruh masa kerja terhadap kinerja guru di SMA Negeri 4 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010 

3. Ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru di SMA Negeri 4 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010 

4. Ada pengaruh pengawasan, masa kerja, dan kompensasi terhadap kinerja 

guru di SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010 
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