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ABSTRAK 

 

Werdiningsih, Wilis. 2015. Korelasi Supervisi Kepala Sekolah Dan Iklim 

Kerja Dengan Kinerja Guru SMK Negeri 2 Ponorogo. Tesis. 

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pasca 

Sarjana, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

Pembimbing: Dr. Mukhibat 
 

Kata Kunci : Supervisi Kepala Sekolah, Iklim Kerja, Kinerja Guru     

   

Guru adalah penentu keberhasilan proses pembelajaran di kelas. 

Kurikulum apapun yang sedang diberlakukan, guru berperan sebagai ujung 

tombak keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Sementara itu, 

pembelajaran yang berkualitas hanya dapat diwujudkan oleh guru yang memiliki 

kemampuan unggul dan motivasi yang tinggi dalam kinerjanya. Kinerja guru 

tidak terwujud dengan begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. 

Baik faktor internal maupun eksternal sama-sama membawa dampak pada kinerja 

guru, di antaranya adalah faktor supervisi kepala sekolah dan iklim kerja baik fisik 

maupun non fisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

antara supervisi kepala sekolah dan iklim kerja dengan kinerja guru di SMK 

Negeri 2 Ponorogo. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan 

rancangan penelitian survey yang menggunakan pendekatan “cross sectional 
survey”. Populasinya adalah keseluruhan aspek yang berkaitan dengan supervisi 

kepala sekolah dan iklim kerja dengan kinerja guru SMK Negeri 2 Ponorogo. 

Anggota populasinya adalah guru-guru SMK Negeri 2 Ponorogo yang berjumlah 

68 orang dan seluruhnya menjadi sampel penelitian. Teknik pengumpulan data 

berupa angket dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan 

teknik correlation product moment dan regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Supervisi kepala sekolah, iklim 

kerja dan kinerja guru SMK Negeri 2 Ponorogo berada pada kategori sangat 

tinggi; 2) Terdapat hubungan yang tidak signifikan antara supervisi kepala 

sekolah (X1) dengan kinerja guru (Y). Koefisien korelasi (R) -0,160 (sangat 

rendah dan tidak searah). Artinya, jika variabel supervisi kepala sekolah 

meningkat maka kinerja guru akan menurun dan sebaliknya; 3) Terdapat 

hubungan yang signifikan antara iklim kerja (X2) dengan kinerja guru (Y). 

Koefisien korelasi (R) 0,297 (rendah dan searah). Artinya, jika variabel iklim 

kerja meningkat maka kinerja guru akan meningkat pula dan sebaliknya; dan 4) 

Terdapat hubungan yang signifikan secara bersama-sama antara supervisi kepala 

sekolah (X1) dan iklim kerja (X2) dengan kinerja guru (Y). Koefisien korelasi 

berganda (R) = 0,329 menunjukkan adanya hubungan secara bersama-sama yang 

rendah. Artinya, semakin meningkat/baik supervisi kepala sekolah dan iklim 

kerja, maka kinerja guru juga akan semakin meningkat/baik pula dan sebaliknya. 
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TRANSLITERASI 

 

1. Sistem Transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penulisan 

tesis ini adalah sistem Institute of Islamic Studies, McGill University sebagai 

berikut: 

 Q = ق  z = ز  ` = ء

 K = ك  s = س  b = ب

 L = ل  sh = ش  t = ت

 M = م  s = ص  th = ث

 N = ن  d = ض  j = ج

 W = و  t = ط  h = ح

 H = ه  z = ظ  kh = خ

 Y = ي  ` = ع  d = د

     gh = غ  dh = ذ

     f = ف  r = ر

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd) digunakan tanda ( ¯ atau ˆ ) 

di atas vocal â, î, dan û.  

3. Bunyi hidup ganda atau diftong ditransliterasi dengan menggabung dua huruf 

"ay" dan "aw". 

Contoh :  

Bayna, alayhim, qawl, mawdhû'ah 

4. Kata-kata yang ditransliterasi dan kata dari bahasa asing yang belum terserap 

menjadi bahasa baku bahasa Indonesia harus dicetak miring, kecuali untuk 

nama orang atau lembaga. 

5. Bunyi hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi; 

transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. 

Contoh : 

Inn al-dîn bukan inna al- dîna; 'ind Allâh bukan 'inda Allâhi. 
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6. Kata yang berakhir dengan tâ' marbûthah dan berkedudukan sebagi sifat (na't) 

dan idhâfah ditransliterasikan dengan "ah" sedangkan mudhâf dengan "at". 

Contoh :  

Sunnah sayyi'ah dhawâbith al-qirâ'ah 

7. Kata yang berakhir dengan yâ' musyaddadah (ber-tasydîd) ditransliterasikan 

dengan î; jika î diikuti dengan tâ ' marbûthah, transliterasinya adalah îyah; jika 

berada di tengah yâ ' musyaddadah ditransliterasikan dengan yy. 

Contoh : 

Al-Ghazâli, al-Nawâwî 

Ibn Taymîyah, Ibn al-Qayyim al-Jawzîyah 

Sayyid, muayyid, muqayyad   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam tataran mikro teknis, guru sebagai tenaga pendidik merupakan 

pemimpin pendidikan. Guru adalah penentu keberhasilan proses 

pembelajaran di kelas. Kurikulum apapun yang sedang diberlakukan, guru 

berperan sebagai ujung tombak keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan di 

sekolah. Peran kepemimpinan tersebut tercermin dari bagaimana guru 

melaksanakan peran dan tugasnya dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. Pelaksanaan peran atau tugas oleh guru sesuai dengan 

tanggung jawabnya dikenal dengan istilah kinerja guru.  

Kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

melaksanakan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan 

harapan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dilihat dari arti kata, kinerja 

berasal dari kata performance. Kata performance memiliki tiga arti, yakni: (1) 

“prestasi” seperti dalam konteks atau kalimat “high performance car”, atau 

“mobil yang sangat cepat”; (2) “pertunjukkan” seperti dalam konteks atau 

kalimat “folk dance performance”, atau “pertunjukan tari-tarian rakyat”; (3) 

“pelaksanaan tugas” seperti dalam konteks atau kalimat “in performing 

his/her duties”, atau pelaksanaan tugasnya buruk.
1
 Dari pengertian di atas 

                                                           
1
 Supardi, Kinerja Guru (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 45.  
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kinerja diartikan sebagai prestasi yang menunjukkan suatu kegiatan atau 

perbuatan dalam rangka melaksanakan tugas yang telah dibebankan. 

Pendapat para ahli mengenai arti kinerja beragam. Diantaranya, 

menurut Mangkunegara, yang dikutip dalam bukunya Supardi yang berjudul 

“Kinerja Guru”, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
2
 Menurut Tjutju dan Suwatno 

dalam bukunya Barnawi dan Mohammad Arifin yang berjudul “Kinerja Guru 

Profesional”, kinerja merupakan prestasi nyata yang ditampilkan seseorang 

setelah yang bersangkutan menjalankan tugas dan perannya dalam 

organisasi.
3
 Secara lebih terukur, Sulistyorini dalam Muhlisin mengemukakan 

bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta kemampuan untuk 

mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan.
4
 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kinerja guru adalah tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan standar kerja 

yang telah ditetapkan selama periode tertentu dalam kerangka mencapai 

tujuan organisasi sekolah. Menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 

pasal 20 tentang Guru dan Dosen, tugas dan kewajiban guru antara lain: (1) 

Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang 

                                                           
2
 Ibid. 

3
 Ibid. 

4
 Barnawi dan Mohammad Arifin, Kinerja Guru Profesional (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), 

12. 
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bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (2) 

Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi 

secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni; (3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar 

pertimbangan jenis kelamin, agama, atau latar belakang keluarga dan status 

sosial ekonomi peserta didik dalam pebelajaran; (4) Menjunjung tinggi 

peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai 

agama dan etika; (5) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan 

bangsa.
5
 

Pembelajaran yang berkualitas hanya dapat diwujudkan oleh guru 

yang memiliki kemampuan unggul dan motivasi yang tinggi dalam 

kinerjanya. Melalui pembelajaran yang berkualitas akan menghasilkan 

lulusan yang berkualitas pula. Demikian pula sebaliknya, jika pembelajaran 

yang dikelola guru tidak berkualitas, lulusannyapun tidak akan berkualitas. 

Hal tersebut akan berdampak pada kemampuan lulusan dalam menghadapi 

persaingan hidup yang semakin berat.  

Dalam bukunya Martinis Yamin dan Maisah yang berjudul 

“Standarisasi Kinerja Guru”, Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan bahwa guru 

memiliki peran yang sangat besar dalam pendidikan, di pundaknya dibebani 

suatu tanggung jawab atas mutu pendidikan.
6
 Maka dari itu guru harus 

mengembangkan dirinya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan-

keterampilan yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Dahulu memungkinkan 

                                                           
5
 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 pasal 20 tentang Guru dan Dosen. 

6
 Martinis Yamin dan Maisah, Standarisasi Kinerja Guru (Jakarta: Gaung Persada, 2010), 26-27.  
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guru tamat SPG dan PGA menjadi guru SD, Diploma I dan Diploma II 

menjadi guru SMP ataupun MTs, demikian pula Diploma III menjadi guru 

SMA sederajat, sekarang guru-guru SD sampai dengan SMA sederajat sudah 

berijazah sarjana dari berbagai perguruan tinggi bahkan sudah banyak dari 

mereka yang bergelar magister dan juga doktor. Namun pengembangan diri 

terhadap ilmu pengetahuan tidak cukup dengan ijazah yang sudah 

diperolehnya akan tetapi harus peka terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan, sains dan teknologi. Sekolah sekarang sudah dihadapkan pada 

persaingan yang tidak berskala nasional akan tetapi sudah internasional, baik 

sekolah negeri maupun swasta.  

Seorang guru yang profesional adalah guru yang mengedepankan 

mutu dan kualitas layanan dan produknya, layanan guru harus memenuhi 

standarisasis kebutuhan masyarakat, bangsa dan pengguna serta 

memaksimalkan kemampuan peserta didik berdasar potensi dan kecakapan 

yang dimiliki masing-masing individu. Produk guru adalah prestasi para 

siswa-siswi dan lulusan-lulusannya dari suatu sekolah, lulusan tersebut harus 

mampu bersaing dalam dunia akademisi dan dunia kerja yang tidak lain 

berfokus pada mutu. Setiap orang dalam sistem sekolah mesti mengakui 

bahwa output lembaga pendidikan adalah pelanggan dari lembaga pendidikan 

tersebut. Transformasi mutu adalah dengan mengadopsi paradigma baru 

pendidikan. Cara pikir dan cara kerja lama yang sudah tergilas oleh masa dan 

kebutuhan harus disingkirkan. Guru harus memiliki keberanian berinovasi 

dalam pembelajaran dan mengembangkan pembelajaran bermutu, 
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pembelajaran yang monoton harus segera diubah dengan pembelajaran 

dinamis dan bermakna. 

W. Edward Deming sebagai “Bapak Mutu” yang dikutip dari buku 

yang sama cenderung menempatkan mutu dalam artian yang manusiawi. 

Ketika pekerjaan sebuah perusahaan berkomitmen pada pekerjaan untuk 

dilaksanakan dengan baik dan memiliki proses manajerial yang kuat untuk 

bertindak, maka mutu akan mengalir dengan sendirinya.
7
 Transformasi 

menuju sekolah bermutu di Indonesia artinya membentuk kualitas manusia 

yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah 

yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain 

di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru dan dosen 

mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang strategis dalam rangka 

menciptakan pendidikan yang berkualitas.  

Dengan demikian kinerja yang dimiliki guru mutlak harus baik. Guru 

harus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dalam rangka mendidik anak 

bangsa agar siap menerima tantangan di masa yang akan datang. Namun pada 

kenyataanya masih banyak guru yang kurang menyadari peran strategisnya 

dalam mencetak generasi muda yang tangguh. Dalam kegiatan pembelajaran 

misalnya, yang semestinya guru mengadakan inovasi dalam kegiatan tersebut, 

justru banyak guru yang meninggalkan jam pelajaran. Di antara guru tersebut, 

hanya memberikan tugas untuk mencatat bahan ajar saja kepada siswa tanpa 

                                                           
7
 Ibid., 29. 
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menemani mereka di dalam kelas. Berdasarkan pengamatan di sekolah swasta 

di Ponorogo, pada tanggal 21 Oktober 2014 hari selasa pada jam pelajaran ke 

9 banyak guru-guru yang meninggalkan jam pelajaran, di antaranya di kelas 

X Apk 1 dan X Apk 3. Hal ini peneliti amati sering terjadi di jam-jam terakhir 

pada setiap harinya. Sementara itu, di sekolah yang sama, juga banyak 

ditemukan guru yang tidak mengajar tetapi hanya memberikan tugas kepada 

siswa-siswinya. Sedangkan guru tidak berada di kelas. Padahal jika mengacu 

pada tugas dan kewajiban guru berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 

2005, salah satunya adalah guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran, tentu kegiatan tersebut hanya dapat 

dilakukan jika guru dan siswa sama-sama berada di kelas untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Sementara itu di sekolah yang berbeda, tetapi sama-sama sekolah 

kejuruan juga ditemukan guru yang sering meninggalkan jam pelajaran. 

Sebagian guru yang lain juga terlambat memasuki kelas begitu bel masuk 

berbunyi. Hal ini peneliti amati seringkali terjadi. 

Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK merupakan salah satu 

lembaga pendidikan yang bertanggung jawab menciptakan sumber daya 

manusia yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian sehingga 

lulusannya dapat mengembangkan kinerja apabila terjun dalam dunia kerja. 

Dua hal yang menjadi kelebihan dari pendidikan kejuruan adalah (a) 

lulusannya dapat mengisi peluang kerja di industri kerja dan dunia usaha 
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karena terkait dengan satu sertifikasi yang dimiliki oleh lulusannya melalui 

uji kemampuan kompetensi; (b) lulusan pendidikan kejuruan dapat 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi apabila lulusan itu 

memenuhi persyaratan.
8
  

Guru merupakan faktor yang dominan dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran. Dengan demikian kompetensi guru betul-betul sangat 

dibutuhkan dalam mengembangkan kemampuan peserta didik. Apabila guru 

tidak memiliki kompetensi yang baik, peserta didik yang diajar juga akan 

memiliki kompetensi yang tidak baik pula. Tidak hanya kompetensi, kinerja 

guru juga harus baik mengingat tanggung jawab yang diemban guru SMK 

besar dalam rangka mempersiapkan peserta didik siap bekerja di dunia kerja.  

Hal ini menyiratkan kegelisahan peneliti. Mengapa guru yang 

memiliki tugas yang berat masih ada saja yang memiliki kinerja yang tidak 

baik?. Berdasarkan bukunya Barnawi dan Mohammad Arifin bahwa kinerja 

guru tidak terwujud dengan begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor 

tertentu. Baik faktor internal maupun eksternal sama-sama membawa dampak 

pada kinerja guru. Faktor internal kinerja guru adalah faktor yang datang dari 

dalam diri guru, misalnya kemampuan, ketrampilan, kepribadian, persepsi, 

motivasi menjadi guru, pengalaman belajar, dan latar belakang keluarga. 

Sedangkan faktor eksternal kinerja guru adalah faktor yang datang dari luar 

                                                           
8
 Arif Firdaus dan Barnawi, Profil Guru SMK Profesional (Jogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), 14. 
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guru, misalnya gaji guru, sarana dan prasarana, lingkungan kerja fisik dan 

kepemimpinan.
9
 

Faktor yang mempengaruhi kinerja guru diungkapkan pula oleh 

Supardi dalam bukunya yang berjudul “Kinerja Guru”, yakni pembinaan oleh 

kepala sekolah melalui supervisi. Hal ini juga sejalan sebagaimana yang 

disampaikan oleh Mark bahwa, “salah satu faktor ekstrinsik yang 

berkontribusi secara signifikan terhadap motivasi kerja, prestasi dan 

profesionalisme guru ialah layanan supervisi kepala sekolah”. Lebih lanjut 

dinyatakan bahwa: “Rendahnya motivasi dan prestasi guru yang 

mempengaruhi profesi guru tidak terlepas dari rendahnya kontribusi kepala 

sekolah dalam membina guru di sekolah melalui kegiatan supervisi. Karena 

kebanyakan waktu supervisor dipergunakan untuk persoalan administratif di 

sekolah.”10
 

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari kepala sekolah mempunyai 

lima macam posisi, yaitu sebagai manajer, administrator, motor penggerak 

hubungan dengan masyarakat, pemimpin dan sebagai supervisor.
11

 Kepala 

sekolah dalam kedudukannya sebagai supervisor berkewajiban membina para 

guru agar menjadi pendidik dan pengajar yang baik. Bagi guru yang sudah 

baik agar dapat dipertahankan kualitasnya dan bagi guru yang belum baik 

dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Sementara itu, semua guru baik 

yang sudah berkompeten maupun yang masih lemah harus diupayakan agar 

tidak ketinggalan zaman dalam proses pembelajaran maupun materi yang 

                                                           
9
 Barnawi dan Mohammad Arifin, Kinerja Guru, 43. 

10
 Supardi, Kinerja Guru, 9. 

11
 Made Pidarta, Supervisi Pendidikan Kontekstual (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 18. 
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diajarkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dikembangkan pada diri setiap 

guru oleh kepala sekolah sebagai supervisor adalah: (1) kepribadian guru; (2) 

peningkatan profesi secara kontinu; (3) proses pembelajaran; (4) penguasaan 

materi pembelajaran; (5) keragaman kemampuan guru; (6) keragaman daerah; 

dan (7) kemampuan guru dalam bekerja sama dengan masyarakat. Butir 1 

sampai dengan 4 menyangkut pengembangan individu guru sedangkan butir 5 

sampai dengan 7 menyangkut konteks sekolah. Kepala sekolah adalah 

manajer terdepan dalam sistem persekolahan yang terdesentralisasi di tingkat 

kabupaten. Menurut teori modern, hanya manajer terdepan yang berhak 

menjadi supervisor.  

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja guru adalah faktor iklim kerja 

fisik dan non fisik. Sekolah yang memiliki iklim kerja yang aman, tertib dan 

nyaman menciptakan proses pembelajaran berlangsung dengan nyaman 

(enjoyable learning). Karena itu, sekolah yang efektif selalu menciptakan 

iklim sekolah yang aman, nyaman tertib melalui pengupayaan faktor-faktor 

yang dapat menumbuhkan iklim tersebut. Sekolah yang mempunyai iklim 

kerja yang positif dan kondusif akan membuat guru-guru merasa lebih 

nyaman dan mempunyai keyakinan serta dalam keadaan gembira, guru tidak 

akan merasa tertekan dan memberikan fokus kepada peserta didik dengan 

ikhlas.
12

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marzuki S, dalam 

disertasinya yang berjudul “Kajian Sekolah Berkesan di Malaysia: Model 

                                                           
12

 Supardi, Kinerja Guru, 13. 
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Lima Faktor”, menunjukkan bahwa, “sekolah yang berprestasi di Malaysia 

menunjukkan iklim kerja yang bersifat terbuka. Dari hasil penelitian 

diketahui bahwa dalam suasana iklim terbuka tersebut terdapat hubungan 

yang baik di antara kepala sekolah dengan guru-guru, guru-guru dan peserta 

didik saling hormat-menghormatidi antara satu dengan yang lain, guru tidak 

memandang rendah kepada peserta didik yang tidak pandai atau dengan kata 

lain peserta didik dihormati tanpa memandang tahap pencapaian 

akademiknya.
13

 Iklim kerja di sekolah pada dasarnya merupakan suasana 

yang dirasakan baik oleh kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan maupun 

peserta didik baik yang bersifat menyenangkan maupun tidak menyenangkan.   

Berangkat dari logika berpikir di atas maka peneliti memfokuskan 

penelitian ini pada korelasi supervisi kepala sekolah dan iklim kerja terhadap 

kinerja guru. Mengingat kinerja guru merupakan hal yang penting dalam 

upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Di Ponorogo SMK merupakan 

sekolah yang memiliki peminat dengan jumlah tinggi, terbukti banyak sekali 

SMK baru yang didirikan. SMK merupakan sekolah yang memiliki tanggung 

jawab yang besar dalam rangka mempersiapkan lulusannya untuk siap terjun 

di dunia kerja. Sehingga kinerja guru SMK harus bagus. Supervisi kepala 

sekolah dan iklim kerja merupakan dua hal yang memengaruhi kinerja guru. 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik benang merah 

bahwa jika supervisi kepala sekolah bagus maka kinerja guru bagus. Begitu 

pula jika iklim kerja bagus maka kinerja guru juga bagus. Namun 

                                                           
13

 Marzuki, “Kajian Sekolah Berkesan di Malaysia: Model Lima Faktor”, Jurnal University 
Malaysia (Januari, 1997), 241. 
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sebagaimana yang telah diungkapkan pula oleh peneliti bahwa faktor yang 

memengaruhi kinerja guru sangat banyak. Sehingga dalam penelitian ini 

peneliti memfokuskan penelitian pada korelasi supervisi kepala sekolah dan 

kinerja guru di SMK Negeri 2 Ponorogo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

pelelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat hubungan antara supervisi kepala sekolah dengan kinerja 

guru SMKN 2 Ponorogo pada tahun 2015? 

2. Apakah terdapat hubungan antara iklim kerja dengan kinerja guru SMKN 

2 Ponorogo pada tahun 2015? 

3. Apakah terdapat hubungan supervisi kepala sekolah dan iklim kerja 

dengan kinerja guru SMKN 2 Ponorogo pada tahun 2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Untuk menjelaskan hubungan supervisi kepala sekolah terhadap kinerja 

guru SMKN 2 Ponorogo pada tahun 2015. 

2. Untuk menjelaskan hubungan iklim kerja terhadap kinerja guru SMKN 2 

Ponorogo pada tahun 2015. 
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3. Untuk menjelaskan hubungan supervisi kepala sekolah dan iklim kerja 

terhadap kinerja guru SMKN 2 Ponorogo pada tahun 2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoretik 

Penelitian ini diharapkan menjelaskan korelasi supervisi kepala 

sekolah dan iklim kerja terhadap kinerja guru SMKN 2 Ponorogo pada 

tahun 2015. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai masukan untuk meningkatkan kompetensi supervisi 

kepala sekolah SMK di Ponorogo. 

b. Bagi Guru 

Sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja guru SMK di 

Ponorogo. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Terdahulu 

Sebelum penelitian ini, beberapa orang peneliti sudah mengadakan 

penelitian tentang supervisi kepala sekolah dan iklim kerja terhadap kinerja 

guru. Di antara penelitian tersebut adalah Da’i Wibowo dalam tesisnya yang 

berjudul “Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah dan KompetensiPedagogik Guru 

Terhadap Kinerja Guru SD Negeri KecamatanKersana Kabupaten Brebes.” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh supervisi kepala sekolah 

dan kompetensi pedagogik guru terhadap kinerja guru SD Negeri Kecamatan 

Kersana Kabupaten Brebes berjumlah 210 orang guru. Karena jumlahpopulasi 

besar diputuskan untuk diambil sampel 136 orang guru. Data dikumpulkan 

melalui angket langsung yang dijawab oleh para guru, selanjutnyadianalisis 

secara statistik dengan teknik analisis regresi ganda menggunakankomputer 

program SPSS Versi 10.0. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa: (1) 

pengaruh supervisi kepala sekolah (X1) dengan kinerja guru (Y) menghasilkan 

angka t observasi sebesar 2,731 > 1.978 (t tabel) artinya nilai supervisi kepala 

sekolah (X1) berpengaruh terhadap kinerja guru (Y), besar pengaruhnya yaitu 

sebesar 0,238 artinya besarnya varian kinerja guru yang dipengaruhi supervisi 

kepala sekolah sebesar 23,8 %; (2) pengaruh kompetensi pedagogik guru (X2) 

menghasilkan angka t observasi sebesar 3,135 > 1.980 (t tabel) artinya nilai 

kompetensi pedagogik guru (X2) berpengaruh terhadap kinerja guru (Y) besar 
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pengaruhnya yaitu sebesar 0,275 artinya besarnya varian kinerja guru yang 

dipengaruhi kompetensi pedagogik guru sebesar 27,5%; dan (3) uji pengaruh 

supervisi kepala sekolah (X1) dan kompetensi pedagogik guru (X2) terhadap 

kinerga guru (Y) dari uji Anova diperoleh F hitung sebesar 29,222 dengan 

tingkat signifikansi < 0,001, sementara F tabel sesuai dengan taraf signifikansi 

0,05 sebesar 3,07 sehingga F hitung > F tabel (29,222 > 3,07) artinya secara 

statistik data yang digunakan untuk membuktikan bahwa semua variabel bebas 

(supervisi kepala sekolah dan kompetensi pedagogik) berpengaruh terhadap 

nilai kinerja guru. Atau dengan kata lain supervisi kepala sekolah (X1), 

kompetensi pedagogik (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja 

guru (Y). Keputusannya adalah menolak Hipotesis nol dan menerima Hipotesis 

alternatif. Artinya nilai koefisien regresi ganda supervisi kepala sekolah (X1), 

kompetensi pedagogik (X2), secara bersama-sama berbeda dengan nol. 

Sehingga supervisi kepala sekolah (X1), kompetensi pedagogik (X2), secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja guru (Y). 

Dalam penelitiannya yang berjudul “Korelasi Kepemimpinan 

Situasional Kepala Sekolah, Motivasi Kerja dan Iklim Kerja terhadap Kinerja 

Guru pada Guru SMA Negeri 1 Tampaksiring” Ngurah Suyadnya, Nyoman 

Natajaya, Gusti Ketut, Arya Sunu, menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat korelasi yang signifikan 

antara kepemimpinan situasional kepala sekolah (X1), motivasikerja (X2), 

iklim kerja guru (X3) terhadap kinerja guru (Y). Penelitian ini termasuk 

penelitian expost facto yang berbentuk korelasional dengan populasi subyek 
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mencakup guru-guru di SMA Negeri 1 Tampaksiring, yangberjumlah 45 orang. 

Data dikumpulkan menggunakan kuisioner dengan model skala Likert. Data 

dianalisis dengan menggunakan regresi sederhana, regresi ganda, dan analisis 

korelasi parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kecenderungan 

kepemimpinan situasional guru dalam kategori baik. Terdapat korelasi yang 

signifikan antara kepemimpinan situasional dengan kinerja guru dengan 

koefisien korelasi (rx1y) sebesar 0,637 dan determinasi sebesar 40,6%; (2) 

Kecenderungan motivasi kerja berada dalam kategori baik. Terdapat korelasi 

yang signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja guru, dengan koefisien 

korelasi (rx2y) sebesar 0,882 dan determinasi sebesar 77,8%; (3) 

Kecendrungan iklim kerja guru berada dalam kategori baik. Terdapat korelasi 

yang signifikan dengan kinerja guru, dengan koefisien korelasi (rx3y) sebesar 

0,805 dan determinasi sebesar 64,8%; (4) Kecenderungan kinerja guru berada 

dalam kategori baik; (5) Terdapat korelasi yang signifikan kepemimpinan 

situasional, motivasi kerja dan iklim kerja bersama-sama dengan kinerja guru, 

dengan koefisien korelasi (Ry123) sebesar 0,950 dan determinasi (R2) sebesar 

90,2%. 

Dalam penelitian yang pertama menetapkan supervisi kepala sekolah 

sebagai X1 dan kompetensi pedagogik guru sebagai X2, sedangkan variabel 

terikatnya adalah kinerja guru SD Negeri Kecamatan Kersana Kabupaten 

Brebes dan dalam penelitian kedua menetapkan tiga variabel bebas yakni X1 

kepemimpinan situasional kepala sekolah, X2 motivasi kerja dan X3 iklim 

kerja, sedangkan variabel terikatnya sama-sama kinerja guru, maka dalam 
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penelitian ini X1 diambil supervisi kepala sekolah, X2 iklim kerja, dan variabel 

terikatnya adalah kinerja guru. Dalam penelitian yang pertama menggabungkan 

kompetensi dari personal kepala sekolah dan tenaga guru sebagai variabel 

bebasnya. Dan dalam penelitian kedua menggabungkan antara model 

kepemimpinan kepala sekolah, motivasi dan suasana sekolah sebagai variabel 

bebasnya. Sedangkan dalam penelitian ini menggabungkan kompetensi kepala 

sekolah dalam hal ini supervisi dan  suasana sekolah atau istilah lainnya adalah 

iklim kerja. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka patut 

diduga bahwa ada pengaruh yang signifikan antara supervisi kepala sekolah 

dan iklim kerja  secara terpisah maupun secara bersama-sama dengan kinerja 

guru. Karena itulah kami akan mengkaji secara lebih mendalam pengaruh 

supervisi kepala sekolah dan iklim kerja terhadap kinerja guru. 

 

B. Landasan Teori 

1. Supervisi Kepala Sekolah 

a. Pengertian Supervisi 

Secara etimologis, istilah supervisi diambil dari perkataan bahasa 

Inggris supervision yang artinya pengawasan di bidang pendidikan.
14

 

Orang yang melakukan supervisi disebut supervisor. Ditinjau dari sisi 

morfologisnya, supervisi dapat dijelaskan menurut bentuk kata. Supervisi 

terdiri dari dua kata, yakni super berarti atas, visi berarti lihat, tilik, 
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 Jasmani Asf dan Syaiful Mustofa, “Supervisi Pendidikan”, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013), 

25. 
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awasi. Seorang supervisor memang memiliki posisi di atas atau 

mempunyai kedudukan yang lebih dari orang yang disupervisinya. 

Konsep supervisi pendidikan dijelaskan oleh Jasmani Asf dan Syaiful 

Mustofa adalah segala bantuan dari supervisor dan atau semua pemimpin 

kepala sekolah untuk memperbaiki manajemen pengelolaan sekolah dan 

meningkatkan kinerja staf/guru dalam menjalankan tugas, fungsi dan 

kewajibannya sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai dengan optimal. 

Caranya adalah dengan memberi bantuan, dorongan, pembinaan, 

bimbingan dan memberi kesempatan bagi pengelola sekolah dan para 

guru untuk memperbaiki dan mengembangkan kinerja dan 

profesionalismenya.
15

 

Piet A. Sahertian menjelaskan dalam bukunya yang berjudul 

“Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan” menjelaskan bahwa 

secara historis mula-mula diterapkan konsep supervisi yang tradisional, 

yakni pekerjaan inspeksi, mengawasi dalam pengertian mencari 

kesalahan dan menemukan kesalahan dengan tujuan untuk diperbaiki.
16

 

Perilaku supervisi yang tradisional ini disebut snooper vision, yaitu tugas 

memata-matai untuk menemukan kesalahan. 

Konsep ini menyebabkan guru-guru takut dan mereka bekerja 

dengan tidak baik karena takut dipersalahkan. Kemudian berkembanglah 

supervisi yang bersifat ilmiah, yakni: (1) sistematis, artinya dilaksanakan 
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 Ibid., 26-27. 
16

 Piet A. Sahertian, Konsep Dasar Dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),16. 
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secara teratur, berencana dan kontinu; (2) objektif dalam pengertian ada 

data yang didapat berdasarkan observasi nyata bukan berdasarkan 

tafsiran pribadi; (3) menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan 

informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penelitian terhadap 

proses pembelajaran di kelas. Dalam teorinya Sahertian merumuskan 

bahwa supervisi tidak lain adalah usaha memberi layanan kepada guru-

guru baik secara individual maupun secara kelompok dalam usaha 

memperbaiki pengajaran. Kata kunci dari pemberian supervisi pada 

akhirnya ialah memberikan layanan dan bantuan.
17

 

Willes yang dikutip dari bukunya Jasmani Asf yang berjudul 

“Supervisi Pendidikan” secara singkat telah merumuskan sebagai berikut, 

“Supervision is assistance in the development of better teaching learning 

situation.” Supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi 

pembelajaran yang lebih baik. Rumusan ini mengisyaratkan bahwa 

layanan supervisi meliputi keseluruhan situasi belajar mengajar (goal, 

material, technique, method, teacher, student, and environment).
18

 

Situasi belajar inilah yang diperbaiki dan ditingkatkan melalui kegiatan 

supervisi. Dijelaskan bahwa situasi belajar-mengajar di sekolah akan 

lebih baik tergantung kepada keterampilan supervisor sebagai pemimpin. 

Seorang supervisor yang baik memiliki lima keterampilan dasar, yaitu: 

(1) keterampilan dalam hubungan-hubungan kemanusiaan; (2) 

keterampilan dalam proses kelompok; (3) keterampilan dalam 
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 Jasmani Asf dan Syaiful Mustofa, Supervisi Pendidikan, 26. 
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kepemimpinan pendidikan; (4) keterampilan dalam mengatur personalia 

sekolah; (5) keterampilan dalam evaluasi. 

Sedangkan dalam bukunya “Administrasi dan Supervisi 

Pendidikan”, M. Ngalim Purwanto menjelaskan bahwa supervisi adalah 

segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada 

perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di 

dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan.
19

 Supervisi ini berupa 

dorongan, bimbingan dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan 

kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan 

pembaharuan-pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan 

alat-alat pelajaran dan metode-metode mengajar yang lebih baik, cara-

cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa supervisi merupakan kegiatan 

pengawasan, penilaian yang dilakukan oleh seseorang yang berwenang 

yang memiliki jabatan lebih tinggi kepada kinerja seseorang yang 

jabatannya di bawahnya agar kinerjanya lebih baik. Supervisi dalam 

pendidikan memiliki fungsi yang bukan hanya sekedar kontrol melihat 

apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau 

program yang telah direncanakan, tetapi lebih dari itu. Supervisi dalam 

pendidikan memiliki pengertian yang luas. Kegiatan supervisi mencakup 

penentuan kondisi-kondisi atau syarat-syarat personel maupun material 
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yang diperlukan untuk terciptanya situasi belajar-mengajar yang efektif 

dan usaha memenuhi syarat-syarat itu.  

Supervisi pendidikan ditujukan kepada penciptaan atau 

pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Untuk itu ada 2 

hal yang diperhatikan yakni: (1) pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar; 

(2) hal-hal yang menunjang kegiatan belajar-mengajar. Terkait dengan 

aktivitas belajar-mengajar, maka aspek utama adalah guru. Dengan 

demikian dapat ditarik benang merah bahwa sebenarnya layanan dan 

aktivitas persupervisian harus lebih diarahkan kepada upaya 

memperbaiki dan meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola 

kegiatan belajar-mengajar. Supervisi yang menekankan pada pembinaan 

guru dalam hal ini pembinaan kemampuan profesional guru sering 

disebut dengan istilah supervisi akademik.  

Berdasarkan Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar 

kepala sekolah, seorang kepala sekolah harus memiliki lima kompetensi, 

yakni kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi 

kewirausahaan, kompetensi supervisi dan kompetensi sosial. Dalam 

permendiknas tersebut dijelaskan bahwa kompetensi supervisi meliputi 

kegiatan: (1) merencanakan program supervisi akademik dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru; (2) melaksanakan supervisi akademik 

terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi 

yang tepat serta; (3) menindaklanjuti hasil supervisiakademik terhadap 

guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. 
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Ngalim Purwanto menjelaskan bahwa tugas kepala sekolah 

sebagai supervisor adalah cakap dalam meneliti, menari, dan menentukan 

syarat-syarat yang diperlukan bagi kemajuan sekolah sehingga tujuan-

tujuan pendidikan di sekolah semaksimal mungkin dapat tercapai.
20

 

Seorang kepala sekolah harus dapat meneliti dan menentukan syarat-

syarat mana yang telah ada dan mencukupi, dan syarat mana yang belum 

ada atau kurang mencukupi yang perlu untuk diusahakan agar terpenuhi. 

Contoh-contoh pertanyaan yang dapat menjadi gambaran betapa banyak 

kondisi atau syarat yang perlu diteliti dan diusahakan perbaikannya oleh 

setiap kepala sekolah sebagai supervisor di antaranya: (1) Bagaimana 

keadaan gedung sekolah? Sudah baik dan memenuhi syarat atau sudah 

rusak? Bagaimana usaha memperbaikinya?; (2) Apakah perlengkapan 

sekolah dan alat-alat pelajaran  cukup dan memenuhi syarat-syarat 

filosofis, psikologis dan didaktis? Jika belum apa kurangnya dan 

bagaimana usaha mencukupkannya?; (3) Bagaimana keadaan guru-

gurunya? Terlalu banyak guru wanita? Terlalu banyak guru honorer 

daripada guru tetap? Adakah kemungkinan mengusahakan keadaan 

sebaliknya?; (4) Bagaimana semangat kerja guru-guru dan pegawai 

sekolah? Apakah banyak guru dan pegawai yang malas? Bagaimana 

absensi mereka? Apa yang menjadi penyebabnya; (5) Bagaimana cara 

mengajar guru-guru? Sesuai dengan kurikulum yang berlaku? Adakaha 

usaha mereka untuk selalu memperbaiki dan mencobakan metode-
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metode mengajar yang lebih baik?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 

menunjukkan betapa banyak dan berat tugas serta tanggung jawab kepala 

sekolah dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai supervisor.  

Sementara itu, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam 

pelaksanaan supervisi menurut Supardi dalam bukunya Kinerja Guru 

meliputi: “(1) memahami arti, tujuan dan teknik supervisi, (2) menyusun 

program supervisi, (3) melaksanakan supervisi, (4) memanfaatkan hasil 

supervisi dan (5) umpan balik hasil supervisi.
21

 Tanggung jawab tersebut 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Mengorganisasi dan membina guru, yang mencakup: (a) memotivasi 

dan meningkatkan semangat kerja; (b) menegakkan disiplin dan 

sanksi-sanksinya; (c) memberi konsultasi, memimpin diskusi, dan 

membantu pemecahan masalah; (d) memberi contoh perilaku seperti 

apa yang dituntut dalam supervisinya; (e) ikut mengusahakan 

insentif guru-guru; (f) mengembangkan profesi guru lewat belajar 

kelompok, penataran dan belajar lebih lanjut; (g) mengusahakan 

perpustakaan untuk guru-guru; (h) memberi kesempatan kepada 

guru-guru mengarang bahan pelajaran sendiri sebagai buku 

tambahan. 

b. Mempertahankan dan mengembangkan kurikulum yang berlaku, 

yang mencakup: (a) menciptakan dan mempertahankan keadaan dan 

iklim pembelajaran yang sesuai, (b) memberi pengarahan kepada 
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guru-guru tentang tata cara mengelola kelas, (c) mengkoordinasi 

guru, (d) memberikan pengetahuan pendidikan yang baru, (e) 

mengembangkan program pembelajaran yang sesuai, (f) 

mengembangkan bahan mata pelajaran bersama guru, (g) 

mengembangkan model pembelajaran bersama guru, (h) 

mengembangkan alat-alat bantu pembelajaran berasam guru, (i) 

memberi contoh model pembelajaran, (j) mengembangkan program 

pengayaan dan remidial bersama guru, (k) membantu menciptakan 

sekolah sebagai pusat kebudayaan untuk mengembangkan peserta 

didik sebagai manusia seutuhnya, (l) menilai dan membina 

ketatausahaan kelas dan sekolah pada umumnya. 

c. Meningkatkan pelaksanaan aktivitas penunjang kurikulum, yang 

mencakup: (a) melakukan penelitian pendidikan bersama guru dan 

kepala sekolah, (b) mengadakan hubungan dengan masyarakat 

bersama guru-guru dan kepala sekolah.
22

 

Supervisi pendidikan bertujuan mengetahui tingkat keberhasilan 

pembelajaran yang dilakukan terhadap guru dan peserta didik. Pada guru 

yang akan disupervisi, hal yang perlu disupervisi oleh kepala sekolah 

adalah: (1) masalah wawasan dan kemampuan profesional guru, (2) 

masalah kehadiran dan aktivitas guru, (3) masalah persiapan 

pembelajaran guru, mulai dari analisis bahan mata pelajaran, program 

tahunan, program semester dan rencana pelaksanaan pembelajaran, (4) 
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masalah pencapaian tujuan kurikuler dan pelaksanaan ekstrakurikuler, (5) 

penguasaan bahan ajar, (6) penggunaan metode pembelajaran, (7) 

penggunaan alat peraga, (8) pengaruh timbal balik pembelajaran, (9) 

penilaian hasil belajar peserta didik, (10) tindak lanjut hasil penilaian 

pembelajaran, (11) masalah kerja sama guru dengan peserta didik, 

dengan sesama guru, tenaga kependidikan dan kepala sekolah.
23

 

b. Teknik Supervisi 

Secara teoritis terdapat beberapa pendekatan yang dapat 

digunakan oleh seorang supervisor dalam melakukan supervisi 

pendidikan, di antaranya: (1) Pendekatan langsung; (2) Pendekatan tidak 

langsung dan; (3) Pendekatan kolaboratif.  

Pendekatan langsung adalah cara pendekatan terhadap 

permasalahan yang bersifat langsung. Seorang supervisor memberikan 

arahan secara langsung kepada guru yang disupervisinya sehingga 

perilaku supervisor lebih dominan. Pendekatan langsung (direct) ini 

berdasarkan pada pemahaman terhadap psikologi behaviorisme yang 

pada prinsipnya menyatakan bahwa segala perbuatan berasal dari refleks, 

yaitu respon terhadap rangsangan atau stimulus. Oleh karena itu, guru 

yang mengalami kekurangan perlu diberi rangsangan agar ia dapat 

bereaksi. Diantara perilaku supervisor dalam pendekatan langsung adalah 

menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, menetapkan 

tolok ukur, dan memberi penguatan. 
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Pendekatan tidak langsung adalah cara pendekatan terhadap 

permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Supervisor tidak secara 

langsung menunjukkan permasalahan, tetapi ia terlebih dahulu 

mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh para guru. 

Supervisor memberikan kesempatan yang sebanyak mungkin kepada 

para guru untuk mengemukakan permasalahan yang mereka alami. 

Pendekatan tidak langsung ini berdasarkan pada pemahaman psikologi 

humanistic yang dalam prinsipnya menyatakan bahwa orang yang akan 

dibantu itu sangat dihargai. Oleh karena itu pribadi guru sebagai orang 

yang akan dibina begitu dihormati sehingga supervisor lebih banyak 

mendengarkan permasalahan serta memahami apa yang dialami oleh para 

guru. Perilaku supervisor dalam pendekatan tidak langsung meliputi 

mendengarkan, memberikan penguatan, menjelaskan, menyajikan dan 

memecahkan permasalahan. 

Sedangkan pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang 

memadukan cara pendekatan langsung dengan pendekatan yang tidak 

langsung menjadi pendekatan baru. Pada pendekatan ini, supervisor 

dengan yang disupervisi bersama-sama dan bersepakat untuk menetapkan 

struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan 

terhadap masalah yang dihadapi. Pendekatan kolaboratif didasarkan pada 

psikologi kognitif yang pada prinsipnya menyatakan bahwa belajar 

adalah hasil paduan antara kegiatan individu dengan lingkungan yang 

pada gilirannya nanti akan berpengaruh dalam pembentukan aktivitas 
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individu. Dengan demikian pendekatan dalam supervisi berhubungan 

pada dua arah, yaitu dari atas ke bawah (top down) dan dari arah bawah 

ke atas (bottom up). Perilaku supervisor dalam pendekatan kolaboratif 

sebagai beriktu menyajikan, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan 

permasalahan, dan negosiasi.  

Sementara teknik yang digunakan supervisor dalam kegiatan 

supervisi adalah sebagai berikut: 

1. Kunjungan dan Observasi Kelas 

Kunjungan dan observasi kelas adalah metode/teknik 

pembinaan guru oleh kepala sekolah, supervisor (pengawas), dan 

pembina lainnya dalam rangka mengamati pelaksanaan proses belajar 

mengajar sehingga memperoleh data yang diperlukan dalam 

pembinaan guru. Kunjungan dan observasi kelas merupakan 

metode/teknik supervisi yang to the point kena sasaran.  

Jenis observasi menurut Piet A. Sahertian ada dua yakni 

observasi langsung (directed observation) dan observasi tidak 

langsung (indirect observation). Observasi langsung maksudnya 

adalah seorang supervisor berada di antara guru dan juga siswa yang 

sedang belajar di kelas. Sehingga dalam observasi langsung, 

supervisor mengamati secara langsung kegiatan guru mengajar di 

kelas. Sedangkan observasi tidak langsung dilakukan oleh seorang 

supervisor dengan perantara, misalnya supervisor mengobservasi 

dibatasi oleh ruang kaca di mana murid-murid tidak mengetahuinya. 



41 

 

 

Tujuan dari kunjungan dan observasi kelas ini adalah untuk 

menolong guru dalam mengatasi kesulitan atau masalah guru di dalam 

kelas. Melalui kegiatan ini pengawas akan membantu memecahkan 

permasalahan yang dialami guru. Kunjungan dan observasi kelas 

dapat dilakukan dengan pemberitahuan atau tanpa pemberitahuan 

terlebih dahulu, ataupun bisa atas dasar undangan dari kepala sekolah 

atau guru itu sendiri. 

Dalam melaksanakan kunjungan dan observasi kelas terdapat 

tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pengamatan dan tahap akhir. 

Pada tahapan persiapan supervisor merencanakan waktu, sasaran dan 

cara mengobservasi selama kunjungan kelas. Sedangkan pada tahapan 

pengamatan supervisor melakukan observasi jalannya proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan pada tahap akhir 

supervisor bersama guru mengadakan perjanjian untuk membicarakan 

hasil-hasil observasi. Setelah itu dilakukan tindak lanjut.  

Kunjungan dan observasi kelas sangat bermanfaat untuk 

mendapatkan informasi tentang proses belajar mengajar secara 

langsung, baik yang menyangkut kelebihan maupun kekurangan dan 

kelemahannya. Melalui teknik ini supervisor atau kepala sekolah 

dapat mengamati secara langsung kegiatan guru dalam melaksanakan 

tugas utamanya, mengajar, menggunakan alat, metode, dan teknik 

mengajar secara keseluruhan dengan berbagai faktor yang 

mempengaruhinya. Hasil observasi ini dapat digunakan oleh 
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supervisor bersama guru untuk menentukan cara-cara yang paling 

tepat untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi pembelajaran. 

Agar kunjungan kelas berlangsung efektif, maka penting untuk 

diadakan persiapan dengan teliti dan dilaksanakan secara hati-hati.  

2. Pembicaraan Individual 

Kunjungan dan observasi kelas pada umumnya dilengkapi 

dengan pembicaraan individual antara supervisor, kepala skeolah dan 

guru atau sesama guru. Pembicaraan individual dapat pula dilakulan 

tanpa harus melakukan kunjungan dan observasi kelas terlebih dahulu, 

jika supervisor dan kepala sekolah merasa bahwa guru memerlukan 

bantuan atau guru itu sendiri yang merasa perlu bantuan. Pembicaraan 

individual merupakan salah satu alat supervisi penting karena dalam 

kesempatan tersebut supervisor dapat bekerja secara individual 

dengan guru dalam memecahkan masalah pribadi yang berhubungan 

dengan proses pembelajaran.  

Tujuan dari teknik/metode supervisi pembicaraan individual 

yaitu untuk menganalisis kesulitan-kesulitan guru dalam 

pembelajaran, baik yang timbul oleh guru itu sendiri maupun yang 

ditimbulkan oleh komponen pembelajaran yang lain. Prinsip dasar 

metode/teknik supervisi pembicaraan individual adalah 

pelaksanaannya dilakukan setelah supervisor mengobservasi kondisi 

atau situasi proses pembelajaran. Dengan demikian terjalin hubungan 

yang akrab antara supervisor dan guru.  
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3. Diskusi Kelompok 

Diskusi kelompok atau pertemuan kelompok adalah suatu 

kegiatan pengumpulan sekelompok orang dalam situasi tatap muka 

dan interaksi lisan untuk bertukar informasi atau berusaha mencapai 

suatu keputusan tentang masalah-masalah bersama. Kegiatan diskusi 

ini dapat mengambil beberapa bentuk pertemuan, seperti panel, 

seminar, lokakarya, konferensi, kelompok studi, kelompok komisi, 

dan kegiatan lain yang bertujuan bersama-sama membicarakan dan 

menilai masalah-masalah tentang pendidikan dan pengajaran.   

Kegiatan kelompok diskusi di sekolah dapat dikembangkan 

melalui rapat sekolah untuk membahas bersama-sama masalah 

pendidikan dan pengajaran di sekolah yang bersangkutan. Pertemuan-

pertemuan semacam itu penting dalam supervisi modern agar guru 

dapat menikmati berbagai suasana pertemuan kelompok dengan 

tenang dan menyenangkan.  

4. Demonstrasi Mengajar 

Demostrasi mengajar merupakan metode/teknik supervisi 

pendidikan yang dapat dilakukan oleh supervisor dan atau guru yang 

dipandang ahli untuk memperkenalkan metode mengajar yang efektif.  

Demonstrasi mengajar ialah proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh supervisor dan atau guru yang memiliki kemampuan 

dalam hal mengajar sehingga guru lain dapat mengambil hikmah dan 

manfaatnya. Demostrasi mengajar bertujuan untuk memberi contoh, 
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bagaimana cara melaksanakan proses pembelajaran yang baik dalam 

menyajikan materi, menggunakan pendekatan, metode, dan media 

pembelajaran. Demonstrasi mengajar bertujuan membantu guru dalam 

mengembangkan pembelajaran yang efektif. Demonstrasi mengajar 

ini merupakan teknik supervisi yang besar manfaatnya bagi guru-guru, 

karena melalui demonstrasi mengajar guru dapat menganalisis metode 

mengajar yang baik dan sesuai berdasarkan penampilan dari rekannya.  

5. Pengembangan Perpustakaan 

Seorang guru seyogyanya merupakan reading people dan 

menjadi bagian dari masyarakat belajar, yang menjadikan belajar 

sebagai kebutuhan hidupnya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan 

berbagai sumber belajar yang dapat memenuhi kebutuhan guru, 

terutama dalam kaitannya dengan sumber-sumber belajar berupa 

buku. Sehubungan dengan hal itu, diperlukan sejumlah buku 

peprpustakaan yang sesuai dengan bidang ilmu atau bidang kajian 

setiap guru. Dalam hal ini kehadiran perpustakaan di sekolah sangat 

dirasakan manfaatnya dan sangat penting bagi peningkatan dan 

pertumbuhan jabatan guru. 

Penyediaan dan ketercukupan sumber-sumber belajar 

perpustakaan sebagai metode/teknik supervisi pendidikan mutlak 

dipenuhi oleh pengelola  lembaga pendidikan. Dengan demikian 

harapan guru sebagai reading people dapat terwujud. 
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6. Buletin Supervisi 

Sebagai salah satu metode/teknik supervisi, buletin supervisi 

dapat dibuat secara berkala dan tentu dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber informasi untuk perbaikan program pendidikan dan 

pengajaran. Buletin supervisi merupakan metode/teknik supervisi 

yang bertujuan untuk menciptakan komunikasi secara internal dan 

bersifat pengembangan dengan sarana media cetak. 

7. Kunjungan Rumah 

Metode/teknik supervisi kunjungan rumah bisa dilakukan 

supervisor untuk melakukan pembinaan terhadap guru sebagai 

pelaksana tugas dan kewajibannya sebagai pendidik. Kunjungan 

rumah merupakan suatu metode/teknik supervisis yang door to door 

dengan cara jemput bola kepada guru yang akan disupervisi. 

Tujuannya untuk mempelajari bagaimana situasi dan kondisi 

kehidupan orang yang disupervisi di rumah, terutama meneliti 

masalah-masalah yang secara langsung maupun tak langsung 

memengaruhi tugas dan kewajiban dari orang yang disupervisi 

tersebut. Melalui kunjungan rumah, supervisor dan kepala sekolah 

dapat membantu dan meringankan permasalahan di rumah yang 

dialami guru. Kunjungan rumah dapat dilakukan dengan 

pemberitahuan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan bisa juga 

atas undangan dari guru itu sendiri.  
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8. Intervisitasi 

Intervisitasi merupakan metode/teknik supervisi pendidikan 

dengan cara saling mengunjungi antara sesamaguru yang sedang 

mengajar untuk mengobservasi situasi dalam proses pembelajaran 

masing-maisng. Kunjungan antar kelas juga dapat digolongkan 

sebagai teknik supervisi secara perorangan. Kegiatan ini dilakukan 

guru yang satu berkunjung ke kelas lain dalam lingkungan sekolah itu 

sendiri. Melalui kunjungan kelas ini, diharapkan guru akan 

memperoleh pengalaman baru dari teman sejawatnya mengenai 

pelaksanaan proses pembelajaran, pengelolaan kelas dan sebagainya.  

9. Workshop/Lokakarya 

Workshop atau lokakarya merupakan salah satu metode/teknik 

supervisi yang dapat diterapkan oleh supervisor dalam melakukan 

supervisi manajerial yang bertujuan untuk mengembangkan 

profesionalisme kepala sekolah, guru ataupun karyawan. 

Penerapan metode/teknik tersebut bersifat kelompok dan dapat 

melibatkan beberapa kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan 

perwakilan komite sekolah. Prinsip dasar supervisi pendidikan teknik 

workshop/lokakarya adalah menghidupkan kerja sama antara 

komponen pendidikan yang memadai. Metode/teknik ini bertujuan 

untuk memecahkan situasi dan permasalahan yang muncul di bidang 

pendidikan dan pengajaran dalam kehidupan sehari-hari.  

 



47 

 

 

10. In-Service Training 

Untuk kepentingan meningkatkan kualitas mengajar, seorang 

supervisor perlu mengajak dan mendorong kepada guru untuk 

mengembangkan pengetahuan sesuai dengan profesinya dengan 

berbagai macam cara. Salah satunya dengan mengikuti dan atau 

mengadakan penataran-penataran (in service training). Metode/teknik 

supervisi  in service training ini dilakukan melalui penataran-

penataran untuk guru mata pelajaran per-sektor atau gugus, per-

kabupaten, atau per-wilayah. 

Mengingat bahwa penataran pada umumnya diselenggarakan 

oleh pusat atau wilayah maka tugas kepala sekolah adalah mengelola 

dan membimbing tindak lanjut (follow up) dari hasil penataran 

tersebut. Prinsip dasar teknik supervisi in service training mengacu 

pada asas pendidikan seumur hidup yang bertujuan untuk pemenuhan 

kebutuhan tenaga profesional sehingga diperlukan strategi yang 

memadai dalam pengembangan ini. 

11. Rapat Sekolah 

Pertemuan atau rapat sekolah (meeting) sebagai salah satu 

metode/teknik supervisi pendidikan perlu mendapat perhatian dari 

setiap kepala sekolah. Dalam pelaksanaannya, dalam metode/teknik 

ini banyak hal yang dibicarakan maka harus diagendakan secara 

periode dan berkala dengan jelas dan pada waktu yang tepat.  
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c. Model Supervisi Pembelajaran 

Beberapa model supervisi telah dikembangkan oleh pakar dalam 

bidang supervisi pembelajaran khusus untuk meningkatkan keberhasilan 

supervisi di sekolah maupun di madrasah. Model supervisi merupakan 

alternatif kepada supervisor dan guru yang disupervisi untuk mengatasi 

masalah yang timbul. Model supervisi pembelajaran adalah perlu untuk 

melakukan pengendalian, arahan, observasi dan menilai apa yang berlaku 

dalam kelas. Model supervisi pembelajaran di antaranya: 

1. Model Supervisi Pengembangan 

Model supervisi pengembangan merupakan model supervisi 

pengembangan oleh Glickman, Gordon dan Ross Gordon. Dalam 

supervisi model ini terdapat tiga tahapan, yakni pengembangan 

kurikulum, tahap observasi dan pengembangan profesionalisme 

guru.
24

 Pendidikan adalah suatu bidang yang dinamik, maka 

kurikulum perlu mengalami perubahan sejajar dengan perkembangan 

zaman. Kurikulum dimaksudkan adalah isi kandungan pembelajaran, 

yakni sejumlah mata pelajaran yang ditentukan oleh Kementrian 

Pendidikan Nasional kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kantor 

Wilayah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kemudian 

diaplikasikan di sekolah/madrasah oleh guru-guru di dalam kelas. 

Kurikulum didefinisikan sebagai uraian rencana pengajaran dan 

pembelajaran, integrasi, kandungan, kesan dan tindakan. Dalam 

                                                           
24

 Ibid., 92. 
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konteks pengembangan kurikulum, supervisor boleh menyumbangkan 

perubahan dalam kandungan pembelajaran dan bahan pembelajaran 

untuk keberhasilan pembelajaran. 

Observasi merupakan supervisi pembelajaran yang 

diaplikasikan di sekolah. Observasi memerlukan supervisor masuk 

kelas ketika guru sedang melakukan kegiatan pembelajaran. Proses 

observasi melibatkan tiga fase yaitu perbincangan sebelum observasi, 

pada saat observasi dan pasca observasi.
25

 

Pengembangan guru adalah penting bagi meningkatkan taraf 

profesionalisme guru. Oleh karena itu, sebagai supervisor, seorang 

kepala sekolah perlu mewujudkan suasana yang mendorong ke arah 

pengembangan profesionalisme guru.   

2. Supervisi Rekan Sejawat 

Supervisi rekan sejawat merupakan supervisi yang dilakukan 

oleh rekan sejawat sendiri. Rekan membantu rekan lain dan bertindak 

membantu di antara satu sama lain. Supervisi ini tidak bersifat 

menilai, tetapi mengutamakan kerja sama. Di sini rekan yang 

bertindak sebagai supervisor akan memberikan informasi dan 

berbincang dengan guru yang akan disupervisi sebelum proses 

supervisi dilakukan. 

 

 

                                                           
25

Ibid., 92. 
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3. Supervisi Inkuiri 

Supervisi inkuiri merupakan pendekatan yang merujuk kepada 

kajian yang dilakukan sendiri oleh guru melalui refleksi terhadap 

pembelajarannya. Dalam pembelajaran misalnya, guru perlu 

menyelesaikan dan menangani berbagai masalah secara sendiri. 

Melalui supervisi berasaskan inkuiri, guru secara individu atau dengan 

kerja sama dengan guru-guru lain melibatkan diri dalam penelitian 

tindakan kelas untuk memperbaiki mutu pembelajaran.  

4. Supervisi Klinik 

Pendekatan supervisi klinik merupakan observasi yang 

bermaksud untuk memperbaiki pembelajaran guru secara 

berkesinambungan dan bertahap. Supervisi klinik memerlukan 

supervisor masuk untuk mengobservasi guru di dalam kelas. Data 

utama berdasarkan pengamatan di kelas merupakan bahan yang akan 

dianalisis untuk dijadikan dasar dalam membentuk program, prosedur 

dan strategi yang meningkatkan pembelajaran peserta didik. Di antara 

ciri umum supervisi klinik adalah: 

a) Memerlukan interaksi yang intensif di antara supervisor dengan 

guru. 

b) Supervisi klinik bersifat penilaian formatif. 

c) Guru mengambil peranan yang lebih aktif, yaitu menentukan arah 

supervisi. 
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d) Meningkatkan motivasi guru karena penilaian adalah berfokuskan 

kepada keperluan guru sendiri. 

e) Membantu mewujudkan rasa kerekanan dan kesejawatan. 

Supervisi kepala sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah yang 

menggunakan model supervisi pengembangan kurikulum. Adapun 

dimensi supervisi kepala sekolah menurut Supardi meliputi: (1) 

pengembangan kurikulum dengan indikator: (a) pengembangan tujuan 

kurikulum/pembelajaran, (b) pengembangan bahan ajar, (c) 

pengembangan strategi pembelajaran, (d) pengembangan media 

pembelajaran, (e) pengembangan evaluasi pembelajaran; (2) dimensi 

observasi dengan indikator: (a) praobservasi, (b) pelaksanaan 

observasi, (c) pasca observasi; (3) dimensi pengembangan profesional 

guru dengan indikator: (a) pemberian informasi, (b) membuat program 

pengembangan, (c) memberi contoh, (d) pembinaan dan, (e) 

penegakan disiplin. 

2. Iklim Kerja 

Sebuah sekolah adalah sebuah organisasi. Organisasi pada dasarnya 

merupakan kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan 

bersama. Organisasi adalah kerangka kerja yang diandalkan oleh seluruh 

sistem manajemen untuk mendapatkan hasil kerja yang efisien. Oleh sebab 

itu hubungan antar manusia sebagai pelaksana organisasi tersebut memiliki 

peranan yang sangat penting. Hubungan antar manusia dalam suatu 
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organisasi dapat mewarnai dan memberikan situasi yang memungkinkan 

setiap individu di dalam organisasi tersebut merasa nyaman dan betah 

dalam berkarya dan meniti karir demi kemajuan organisasi dan 

perkembangan dirinya. Dengan pemahaman demikian, dapat dilihat bahwa 

organisasi memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Maka setiap organisasi memerlukan 

pengorganisasian yang baik sehingga organisasi tersebut dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. Peran pemimpin organisasi dalam hal 

pengorganisasian sangat penting. Peran pemimpin ini tampak dalam 

mengelola dan mengendalikan organisasi sehingga akan diperoleh suatu 

hasil kerja dan usaha bersama yang dapat mencapai tujuan bersama yang 

telah ditetapkan. Perilaku individu dengan segala latar belakangnya yang 

berbeda di dalam suatu setting organisasi akan membentuk suatu iklim 

organisasi yang akan menjadi ciri dan suasana organisasi tersebut. 

Iklim sekolah pada dasarnya dapat dikemukakan sebagai iklim 

organisasi yang terjadi pada suatu sekolah. Iklim sekolah merupakan hasil 

dari media interaksi dalam organisasi sekolah. Iklim ini akan memberi 

pengaruh pada perilaku guru dalam melaksanakan tugasnya di sekolah. 

Atau dengan kata lain salah satu aspek penting yang mendukung 

keberhasilan proses pembelajaran guru adalah iklim sekolah atau iklim 

kerja di sekolah. Iklim kerja di sekolah atau selanjutnya diterangkan 

dengan istilah iklim kerja yang kondusif adalah iklim yang benar-benar 

sesuai dan mendukung kelancaran serta kelangsungan proses pembelajaran 
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yang dilakukan oleh guru. Uhar Suharsaputra menegaskan bahwa iklim 

organisasi merupakan lingkungan efektif yang dapat memberi dampak 

bagi kinerja organisasi melalui sikap dan perilaku anggota organisasi 

dalam menjalankan tugasnya.
26

 Uhar juga menjelaskan bahwa iklim 

menggambarkan persepsi yang didukung bersama oleh anggota organisasi, 

sedangkan budaya menggambarkan nilai-nilai yang dijadikan dasar oleh 

anggota organisasi dalam melaksanakan peran dan tugasnya.
27

 Sehingga 

antara iklim dan budaya memiliki keterkaitan hubungan, iklim yang baik 

akan mendorong tumbuhnya budaya yang baik pula, begitupun sebaliknya. 

Iklim kerja di sekolah atau madrasah adalah: “keadaan sekitar 

sekolah atau madrasah dan suasana yang sunyi dan nyaman yang sesuai 

dan kondusif untuk pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi 

akademik. Iklim kerja sekolah merupakan suasana yang terdapat di dalam 

suatu sekolah. Iklim kerja di sekolah menggambarkan keadaan warga 

sekolah tersebut dalam keadaan riang dan mesra ataupun kepedulian antara 

satu sama lainnya. Hubungan yang mesra pada iklim kerja di sekolah atau 

madrasah terjadi: “karena disebabkan terdapat hubungan yang baik di 

antara kepala sekolah dan guru dan di antara guru dan peserta didik.
28

Iklim 

sekolah akan memberi pengaruh pada perilaku guru dalam melaksanakan 

tugasnya di sekolah.
29

 

Sekolah dengan iklim kondusif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

                                                           
26

 Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 81. 
27

 Ibid., 80. 
28

 Supardi, Kinerja Guru, 121. 
29

 Uhar Suharsaputra, “Administrasi Pendidikan”, 83. 
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a. Sekolah mempunyai seperangkat nilai etika-moralitas dan etos yang 

dianggap penting. 

b. Kepala sekolah, guru dan murid menunjukkan kepedulian dan loyalitas 

terhadap tujuan sekolah dan nilai-nilai 

c. Sekolah menjanjikan lingkungan dan suasana yang menyenangkan, 

menggairahkan dan menantang bagi guru dan peserta didik 

d. Adanya iklim saling menghargai dan saling mempercayai sesama di 

antara guru dan peserta didik 

e. Adanya iklim saling mempercayai dan komunikasi yang terbuka di 

sekolah 

f. Adanya ekspektasi terhadap semua peserta didik bahkan mereka akan 

berlaku sebaik-baiknya 

g. Adanya komitmen yang kuat untuk belajar sungguh-sungguh 

h. Kepala sekolah, guru dan peserta didik mempunyai semangat yang 

tinggi untuk mencapai prestasi belajar yang tinggi 

i. Adanya semangat juang yang tinggi di kalangan peserta didik 

j. Peserta didik saling menaruh respek terhadap sesamanya dan terhadap 

barang-barang milik mereka 

k. Adanya kesempatan bagi peserta didik untuk mengambil tanggung 

jawab di sekolah 

l. Adanya disiplin yang baik di sekolah 
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m. Jarang sekali ada kejadian yang menuntut tenaga kependidikan untuk 

turun tangan menertibkan pelanggaran disiplin yang dilakukan peserta 

didik 

n. Adanya tingkat kemangkiran yang rendah di kalangan peserta didik 

o. Adanya tingkat mengulang kelas yang rendah 

p. Adanya tingkat kenakalan yang rendah 

q. Adanya semangat juang yang tinggi di kalangan guru 

r. Adanya tingkat persatuan dan semangat tinggi di kalangan guru 

s. Adanya tingkat kemangkiran yang rendah di kalangan guru 

t. Sedikit sekali permohonan untuk pindah dari guru ke sekolah lain
30

 

Menurut Tagiuri, yang dikutip dari bukunya Supardi, iklim sebagai 

karakteristik keseluruhan dari lingkungan sekolah terbagi atas empat 

dimensi, yakni ekologi, miliu, sistem sosial dan budaya.
31

  

a. Ekologi atau Fisik 

Ekologi/fisik merujuk kepada aspek fisik dan material sebagai 

faktor sekolah (input), contohnya: ukuran, umur, reka bentuk, 

kemudahan, kondisi bangunan, teknologi yang digunakan oleh anggota 

dalam organisasi, kursi dan meja, papan tulis dan lain-lain. Unsur  ini 

meliputi kebersihan, keselamatan, penggunaan sumber daya secara 

hemat dan efisien, kenyamanan serta keindahan. Kebersihan mencakup 

kebersihan kelas, kebersihan lingkungan sekolah, kebersihan bangunan, 

dan kebersihan dalam berpakaian. Sekolah juga memiliki kepedulian 
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 Supardi, Kinerja Guru, 124. 
31

 Ibid., 130. 
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terhadap kebersihan lingkungan sekolah mulai dari ruangan-ruangan 

yang ada di sekolah, kantin, WC, teras maupun halaman sekolah. 

Unsur keselamatan bertumpu pada jaminan pihak sekolah akan 

keselamatan gedung. Sekolah memberikan jaminan bahwa struktur 

bangunan sekolah menjamin keselamatan bagi semua warga sekolah. 

Sehingga sekolah perlu memiliki alat pencegah kebakaran, rencana 

penyelamatan pada situasi darurat dan memiliki peraturan yang 

menjamin keselamatan seperti mencegah kebakaran, pemberian 

pertolongan pada situasi darurat, serta tersedianya ruang perawatan. 

Sumber daya yang ada di sekolah juga digunakan secara hemat oleh 

seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga 

kependidikan dan peserta didik seperti penggunaan air, listrik, dan 

telepon.  

Selain itu, kenyamanan juga dapat dirasakan oleh semua warga 

sekolaha. Iklim sekolah yang kondusif adalah apabila warga sekolah 

merasakan adanya kenyamanan, ketentraman, kemesraan, dan 

kegembiraan, serta kelancaran dalam proses pembelajaran. Sekolah 

memastikan sarana prasaran seperti kursi, lemari, meja yang terdapat di 

sekolah adalah sesuai dengan kebutuhan. Bangunan sekolah dan 

ruangan kelas dilengkapi dengan ventilasi udara yang baik dan 

dilengkapi penerangan yang mencukupi sehingga peserta didik 

merasakan kenyamanan ketika pembelajaran berlangsung di kelas. 
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Sekolah berusaha mengurangi kebisingan yang diakibatkan oleh 

lingkungan maupun dari dalam sekolah. 

Budaya keindahan perlu ditanamkan kepada semua warga 

sekolah seperti: penanaman pohon pelindung maupun tanaman hias di 

sekolah. Dinding sekolah dan ruangan kelas diberi gambar-gambar 

pahlawan atau bahan pelajaran serta kata-kata mutiara atau kata-kata 

penuh kebijaksanaan agar mendukung pembelajaran. Sekolah dan 

warga sekolah peka dan mengutamakan keindahan lingkungan sekolah 

dan ruangan kelas. 

b. Miliu/Aspek Sosial 

Miliu merujuk pada dimensi sosial dalam organisasi contohnya 

apa dan siapa mereka dalam organisasi sekolah yaitu dari segi bangsa, 

etnis, gaji guru, sosioekonomi peserta didik, tingkat pendidikan guru, 

moral dan motivasi orang dewasa (ibu, bapak, keluarga, tahap kepuasan 

kerja dan peserta didik yang berada di sekolah tersebut). 

Dari aspek sosial perlu dibudayakan saling menghormati, rasa 

tanggung jawab, kerja sama, kebersamaan, kebanggaan, kesetiaan, 

kemesraan dan kegembiraan serta keadilan. Saling menghormati dapat 

ditanamkan dengan saling memberi salam, mengucapkan terima kasih, 

saling memberi maaf, senantiasa menghargai pendapat orang lain serta 

kepatuhan terhadap tata tertib dan disiplin sekolah. 

Rasa tanggung jawab ditanamkan terhadap semua warga 

sekolah. Penekanan pada peserta didik untuk mematuhi tata tertib dan 
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disiplin sekolah. Penekanan terhadap kebersihan kebersihan diri, 

pakaian dan tempat belajar.  

Kerja sama diperlukan dalam menyelesaikan tugas dan masalah-

masalah bersama. Setiap warga sekolah bersedia bahu membahu, saling 

membantu, tolong-menolong  serta kerelaan dalam menjalankan tugas 

dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan 

pribadi dan golongan.  

Semangat kebersamaan, kebanggaan, kesetiaan terhadap sekolah 

perlu ditanamkan kepada segenap warga sekolah. Di sekolah senantiasa 

dikembangkan toleransi antar etnis dan antar umat beragama. Peserta 

didik, guru dan tenaga kependidikan serta kepala sekolah memiliki 

kecintaan dan kebanggaan terhadap sekolah. Kebanggaan dan kesetiaan 

terhadap sekolah terhadap sekolah dapat dilihat ketika selalu bercerita 

tentang keindahan dan kedamaian sekolahnya, peserta didik yang setia 

menggunakan lencana sekolah, dukungan terhadap utusan sekolah yang 

mengikuti kompetisi olah raga, karya ilmiah dan kegiatan 

ekstrakurikuler di luar sekolah. Kebersamaan, kebanggan dan kesetiaan 

terhadap sekolah dapat dimanifestasikan dengan memelihara harta 

benda dan menjaga nama baik sekolah. 

Kemesraan dan kegembiraan pada iklim kerja di sekolah 

tercermin pada sifat ramah tamah, saling bertegur sapa apabila bertemu 

di antara peserta didik, guru-guru, tenaga kependidikan dan tamu yang 

datang ke sekolah. Warga madrasah mudah untuk diajak berunding 
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untuk menyelesaikan masalah-masalah dan konflik yang muncul. 

Kemesraan dan kegembiraan perlu dipupuk dalam hubungan antara 

kepala sekolah dengan guru dan tenaga kependidikan serta peserta 

didik, guru dengan guru dan peserta didik serta tenaga kependidikan. 

Keadilan senantiasa dimanifestasikan di sekolah. Kepala sekolah 

tidak pilih kasih terhadap guru dan tenaga kependidikan dalam 

pemberian wewenang, tugas dan tanggung jawab, tetapi diberikan 

secara adil, proporsional dan tulus. Sekolah senantiasa memberikan 

pelayanan yang baik kepada semua warga sekolah. Pemberian kata-kata 

pujian, penghargaan, teguran, dan hukuman serta motivasi kepada 

semua warga sekolah tanpa memandang dan melihat latar belakang. 

c. Sistem Sosial dalam Organisasi 

Sistem sosial dalam organisasi merujuk kepada aspek struktur 

administrasi, bagaimana cara membuat keputusan, pola komunikasi di 

kalangan anggota organisasi. 

Struktur administrasi berkaitan dengan pembagian tugas dan 

tanggung jawab pekerjaan. Pembagian tugas mengajar dan tugas 

tambahan lainnya di kalangan guru. 

Pengambilan keputusan di sekolah yang dilakukan oleh kepala 

sekolah dilakukan dengan terlebih dahulu meminta pendapat guru dan 

tenaga kependidikan. Keterlibatan guru dan tenaga kependidikan 

diperlukan karena guru dan tenaga kependidikan ikut bertanggung 
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jawab dalam pelaksanaan terhadap keputusan kepala sekolah yang telah 

diambil.  

Pola komunikasi yang dikembangkan di sekolah adalah 

komunikasi langsung dua arah secara lisan, tertulis maupun bermedia. 

Komunikasi yang dikembangkan adalah dengan menghilangkan 

hambatan-hambatan dalam komunikasi seperti hambatan budaya, 

hambatan jabatan dan hamabtan lainnya. Komunikasi yang 

dikembangkan tidak hanya sebatas komunikasi lisan, tetapi juga 

komunikasi tertulis, seperti penggunaan surat, buletin dan lainnya. 

Komunikasi yang dikembangakn tidak sebatas komunikasi langsung 

tetapi juga komunikasi bermedia seperti pengguanaan telepon, internet 

dan sebagainya. 

d. Budaya Sekolah 

Budaya sekolah merujuk kepada nilai, sistem kepercayaan, 

norma dan cara berpikir anggota dalam organisasi serta budaya ilmu. 

Nilai-nilai yang dikembangkan, moral dan semangat untuk 

belajar dan terus belajar di kalangan peserta didik. Pembelajaran yang 

turut dikembangkan adalah pembelajaran yang merangsang berpikir 

aktif, kreatif dan inovatif serta positif. Di kalangan kepala sekolah, 

guru, tertanam nilai moral dan semangat dalam bekerja untuk 

menghasilkan dan memberikan layanan yang terbaik. Nilai lain yanga 

dikembangkan adalah berkaitan dengan pembelajaran dan penegakan 

norma kesusilaan, kesopanan, moral dan agama. 
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Budaya ilmu menjadi nilai yang harus tertanam dalam setiap 

warga sekolah. Budaya ilmu diartikan sebagai suatu budaya yang 

meletakkan nilai tertinggi dan asas kepada pengetahuan sebagai kunci 

segala kebaikan dan keutamaan lainnya yang dicari dan dikembangkan 

pada setiap masa dan temapat. Budaya ilmu adalah penting dalam dunia 

peserta didik dan guru harus memupuk peserta didik agar senantiasa 

rajin membaca dan menggali informasi. 

Menurut Supardi, iklim kerja adalah suasana yang dirasakan oleh 

seluruh guru di sekolah yang meliputi: (1) dimensi guru-guru merasa 

nyaman, berpuas hati dan memiliki keyakinan dengan indikator: (a) 

hubungan baik guru dengan peserta didik, (b) tanggung jawab, (c) tingkat 

kehadiran, (d) keyakinan; (2) dimensi guru tidak merasa tertekan dan 

memberikan perhatian kepada kemajuan peserta didik dengan indikator: 

(a) komunikasi guru dengan peserta didik dan kepala sekolah, (b) 

perhatian guru terhadap pencapaian akademik peserta didik, (c) pemberian 

motivasi kepada peserta didik, (d) hubungan guru dengan orang tua peserta 

didik, (e) perlakukan terhadap peserta didik, (f) kemauan memajukan 

peserta didik; (3) dimensi kepala sekolah memiliki keyakinan akan 

kinerjanya dan memiliki kepedulian dengan indikator: (a) pengenalan 

terhadap guru, (b) keyakinan akan kemampuan guru dan peserta didik, (c) 

kerja sama menyelesaikan masalah, (d) kerja sama dalam pengambilan 

keputusan, (e) wawasan, (f) perhatian terhadap guru dan peserta didik, (g) 

kerja sama dalam memajukan sekolah; (4) dimensi peserta didik merasa 
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nyaman dan belajar dengan sungguh-sungguh dengan indikator: (a) 

kenyamanan sekitar sekolah, (b) motivasi belajar, (c) pemeliharaan harta 

benda sekolah, (d) keinginan berjumpa guru untuk mendapat nasihat dan 

bantuan, (e) tingkat kehadiran, (f) disiplin, (g) kebersihan, (h) penegakan 

peraturan.
32

 

3. Kinerja guru 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen pasal 2: “guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dalam UU tersebut juga 

dijelaskan bahawa: “guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga 

profesional pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah, pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan dalam pasal 7 dijelaskan profesi guru merupakan 

bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip: 

(1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme; (2) memiliki 

komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, 

dan akhlak mulia; (3) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan 

bidang tugas; (4) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan 

prestasi kerja; (5) memiliki kesempatan untuk mengembangkan 
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keprofesionalan secara berkelanjutan; (6) memiliki jaminan perlindungan 

hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; (7) memiliki 

organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang 

berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. 

Depdikbud menekankan bahwa guru merupakan sumber daya 

manusia yang mampu mendayagunakan faktor-faktor lainnya sehingga 

tercipta pembelajaran yang bermutu dan menjadi faktor utama yang 

menentukan mutu pendidikan. Guru sangat menentukan mutu pendidikan, 

berhasil tidaknya proses pembelajaran, tercapai tidaknya tujuan pendidikan 

dan pembelajaran, terorganisasikannya sarana dan prasarana, peserta didik, 

media, alat dan sumber belajar. Kinerja guru yang baik dapat menciptakan 

efektivitas dan efisiensi pembelajaran serta dapat membentuk disiplin 

peserta didik, madrasah atau sekolah dan guru sendiri.  

Kinerja guru merupakan kemampuan seorang guru dalam 

melaksanakan tugas pembelajaran di madrasah dan bertanggung jawab 

atas peserta didik di bawah bimbingannya dengan meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik. Oleh karena itu, Supardi menegaskan bahwa kinerja 

guru dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan 

seseorang guru dalam menjalankan tugasnya di sekolah/madrasah serta 

menggambarkan adanya suatu perbuatan yang ditampilkan guru dalam 

atau selama melakukan aktivitas pembelajaran.
33
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Standar beban kerja guru mengacu pada Undang-Undang nomor 14 

tahun 2005, dalam pasal 35 disebutkan bahwa beban kerja guru mencakup 

kegiatan pokok yakni merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih 

peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. 

Tugas guru yang pertama adalah merencanakan pembelajaran. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan 

prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu 

kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan 

dalam silabus.
34

 Selanjutnya tugas guru adalah melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di kelas di mana guru bertatap muka secara langsung dengan 

peserta didik. Kegiatan pembelajaran di kelas merupakan inti 

penyelenggaraan pendidikan yang ditandai oleh adanya kegiatan 

pengelolaan kelas, penggunaan media dan sumber belajar dan penggunaan 

metode serta strategi pembelajaran. Guru juga bertugas menilai hasil 

pembelajaran. Menilai hasil pembelajaran merupakan serangkaian 

kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang 

proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna untuk 

menilai peserta didik maupun dalam pengambilan keputusan 

lainnya.
35

Tugas guru yang selanjutnya adalah membimbing dan melatih 

siswa baik dalam kegiatan pembelajaran, intrakurikuler maupun 
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ekstrakurikuler. Dan terakhir guru harus melaksanakan tugas tambahan 

yang diberikan kepadanya, baik tugas struktural maupun tugas khusus. 

Supardi menegaskan bahwa kinerja guru adalah kemampuan dan 

keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran yang 

ditunjukkan oleh dimensi: (1) kemampuan menyusun rencana 

pembelajaran dengan indikator: (a) merencanakan pengelolaan 

pembelajaran, (b) merencanakan pengorganisasian bahan pelajaran, (c) 

merencanakan pengelolaan kelas, (d) merencanakan penilaian hasil 

belajar; (2) dimensi kemampuan melaksanakan pembelajaran dengan 

indikator: (a) memulai pembelajaran, (b) mengelola pembelajaran, (c) 

mengorganisasikan pembelajaran, (d) melaksanakan penilaian proses dan 

hasil belajar, (e) mengakhiri pembelajaran; (3) dimensi kemampuan 

melaksanakan hubungan antar pribadi dengan indikator: (a) 

mengembangkan sikap positif peserta didik, (b) menampilkan kegairahan 

dalam pembelajaran, (c) mengelola interaksi perilaku dalam kelas; (4) 

dimensi kemampuan melaksanakan penilaian hasil belajar dengan 

indikator: (a) merencanakan penilaian, (b) melaksanakan penilaian, (c) 

mengelola dan memeriksa hasil penilaian, (d) memanfaatkan hasil 

penilaian, (e) melaporkan hasil penilaian; (5) dimensi kemampuan 

melaksanakan program pengayaan dengan indikator: (a) memberikan 

tugas, (b) memberikan bahan bacaan, (c) tugas membantu guru: (6) 
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dimensi kemampuan melaksanakan program remidial dengan indikator: (a) 

memberikan bimbingan khusus, (b) penyederhanaan.
36

 

Sementara itu berdasarkan Pedoman Penilaian Kinerja Guru yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan, Kementrian Pendidikan Nasional yang mengacu 

pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Permenneg PAN dan RB) nomor 16 tahun 2009 

tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, kinerja guru 

mencakup empat kompetensi, kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Penilaian 

kompetensi pedagogik mencakup 7 aspek, yakni: (1) mengenal 

karakteristik peserta didik, (2) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran, (3) pengembangan kurikulum, (4) kegiatan pembelajaran 

yang mendidik, (5) pengembangan potensi peserta didik, (6) komunikasi 

dengan peserta didik, (7) penilaian dan evaluasi. Penilaian kompetensi 

kepribadian mencakup aspek: (1) bertindak sesuai dengan norma agama, 

hukum, sosial dan kebudayaan Nasional, (2) menunjukkan pribadi yang 

dewasa dan teladan, (3) etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa 

bangga menjadi guru. Penilaian kompetensi sosial mencakup aspek: (1) 

bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif, (2) 

komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta 

didik, dan masyarakat. Penilaian kompetensi profesional mencakup aspek: 
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(1) penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu, (2) mengembangkan 

keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif.
37

 

4. Kontribusi Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru 

Kinerja guru dapat ditingkatkan melalui supervisi kepala sekolah 

dengan melakukan penilaian kinerja.
38

 Supervisi pembelajaran yang 

dilakukan kepala sekolah bertujuan meningkatkan mutu proses dan hasil 

pembelajaran.  Mutu proses pembelajaran adalah mutu dari aktivitas 

pembelajaran yang dilakukan guru dan mutu aktivitas belajar yang 

dilakukan peserta didik. Sedangkan mutu hasil pembelajaran adalah mutu 

dari hasil aktivitas pembelajaran yang dilakukan guru dan mutu hasil 

aktivitas belajar yang dilakukan peserta didik.  

Mutu pembelajaran diperngaruhi oleh faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal berupa faktor psikologis, sosiologis dan 

fisiologis yang terdapat dalam diri peserta didik maupun guru. Di samping 

faktor guru sendiri dan peserta didik, faktor eksternal berupa supervisi 

yang dilakukan kepala sekolah terhadap guru juga berpengaruh terhadap 

mutu pembelajaran. Dengan supervisi yang dilakukan kepala sekolah, 

maka dapat diketahui pertolongan-pertolongan apa yang harus diberikan 

kepada guru dalam rangka pembecahan masalah pembelajaran yang 

dihadapi guru serta bagaimana meningkatkan kinerja guru. Karenanya 
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diduga terdapat kontribusi positif supervisi kepala sekolah terhadap 

peningkatan kinerja guru.  

5. Kontribusi Iklim Kerja Terhadap Kinerja Guru 

Iklim kerja disekolah pada dasarnya merupakan suasana yang 

dirasakan baik oleh kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan maupun 

peserta didik baik yang bersifat menyenangkan maupun yang tidak 

menyenangkan. Iklim kerja di sekolah dipengaruhi oleh kualitas 

kepemimpinan, kadar kepercayaan, komunikasi timbal balik, perasaan 

melakukan pekerjaan yang bermanfaat, tanggung jawab dan insentif yang 

adil. Di samping hal-hal di atas, bila dirinci faktor-faktor yang dapat 

menentukan terbentuknya iklim kerja di sekolah meliputi: ekologi yaitu 

hal yang berkaitan dengan ukuran dan keadaan gedung untuk kemudahan 

sekolah; miliu yaitu hal-hal yang berkaitan dengan gaji, motivasi, 

kepuasan kerja guru untuk perilaku guru maupun peserta didik; sistem 

sosial yaitu berkaitan dengan pengelolaan kelas dan pola komunikasi 

sekolah; dan budaya yaitu hal yang berkaitan dengan norma-norma 

sekolah. 

Apabila iklim di sekolah menyenangkan maka akan merangsang 

guru memiliki tanggung jawab melaksanakan tugas dan kewajibannya 

dengan baik dan senang hati. Keinginan untuk menguasai materi pelajaran, 

berusaha memecahkan masalah-masalah yang muncul akan memberikan 

dorongan agar guru bisa berhasil dalam proses pembelajaran. Guru juga 

mampu menempatkan diri dalam pergaulan antar warga sekolah, 
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mendorong ia memenuhi tuntutan dan tanggung jawab dilakukan dengan 

kesadaran yang tinggi.  Dengan disiplin diri yang tinggi, guru turut 

menegakkan citra sekolah dan sebagai lembaga pendidikan.  

Antara iklim kerja di sekolah dengan faktor-faktor yang ada di 

dalamnya ditemukan hubungan positif dan paralel dengan efektivitas 

sekolah. Efektivitas suatu sekolah dalam praktiknya dapat dilihat dari 

beberapa aspek yang meliputi iklim kerja, penguatan kemampuan dasar 

peserta didik, terpenuhinya harapan guru, administrasi kepemimpinan dan 

sistem umpan balik dalam penilaian kemajuan akademik. Hal ini 

menegaskan bahwa iklim kerja di sekolah berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja dan kepuasan kerja para guru. Berdasarkan uraian di 

atas diduga terdapat kontribusi positif iklim kerja terhadap peningkatan 

kinerja guru. 

6. Kontribusi Supervisi Kepala Sekolah dan Iklim Kerja Secara 

Bersama-sama Terhadap Peningkatan Kinerja Guru 

Kinerja merupakan kemampuan dalam melaksanakan aktivitas 

secara menyeluruh terhadap pekerjaan yang merupakan tanggung jawab 

seseorang dan lebih dari itu kinerja juga bermakna sebagai kerja yang 

menggambarkan produktivitas dan kualitas kerja seseorang dalam suatu 

organisasi. Sekolah sebagai suatu bentuk organisasi dalam pendidikan 

dipandang sebagai suatu sistem, yakni unit-unit kerja yang terdiri dari 

kelompok orang-orang yang mengemban berbagai tugas dan tanggung 
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jawab serta terkoordinasi untuk memiliki kontribusi dalam mencapai 

tujuan pendidikan.  

Dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak semua guru 

memiliki kinerja yang dipersyaratkan profesi guru secara ideal. Dan dalam 

kenyataannya masih banyak ditemukan guru-guru dengan kinerja minimal 

apalagi bagi guru-guru yang baru mulai melaksanakan tugas sebagai 

tenaga pendidik di sekolah. Begitu juga dengan guru-guru senior ada 

kecenderungan dalam melaksanakan tugas terkesan monoton, 

membosankan bagi peserta didik dan kurang melakukan kreativitas serta 

kurang dalam melakukan inovasi-inovasi dan ditemukan banyak guru 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran lebih aktif dibandingkan peserta 

didik dan terkesan guru yang belajar bukan peserta didik yang belajar. 

Kekurangan dan kelemahan yang terdapat pada guru dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar bukan tidak disadari 

atau diketahui oleh guru yang bersangkutan. Karenanya guru 

membutuhkan pertolongan untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan 

yang ada pada dirinya baik dalam melakukan pembelajaran di dalam 

maupun di luar kelas. Pertolongan ini bisa diberikan oleh kepala sekolah 

melalui kegiatan supervisi. Supervisi yang dilakukan kepala sekolah 

adalah suatu bentuk pertolongan dengan membimbing dan mengarahkan 

serta mengembangkan kompetensi kerja yang telah dimiliki oleh guru. 

Berbagai teknik dapat dilakukan kepala sekolah mulai dari kunjungan 
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kelas, observasi, pertemuan individu, samapi pada rapat dewan guru dalam 

rangka pengembangan kurikulum.  

Di samping supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap 

guru perlu pula diciptakan lingkungan kerja yang menggambarkan iklim 

kerja sekolah yang kondusif yang dirasakan oleh guru dalam 

melaksanakan tugasnya. Iklim kerja yang dirasakan dan dipersepsikan para 

guru dapat menunjang tumbuhnya suasana kerja dalam suatu organisasi 

sekolah. Memerhatikan dan membina iklim kerja berarti sekaligus 

menunjang martabat para personalia atau pegawai sebagai manusia. Sebab 

dengan memperbaiki iklim kerja akan mengembangkan sikap sosial, 

toleransi, menghargai pendapat orang lain dan juga bekerja sama 

menyelesaikan masalah. Semua perilaku ini adalah cermin dan cara kerja 

yang baik yang jika perilaku ini dapat dipertahankan lama maka akan 

menjadi tradisi atau kebiasaan bekerja sehingga menjadi pendorong dalam 

meningkatkan kinerja guru. Dari urian di atas diduga supervisi kepala 

sekolah dan iklim kerja berkontribusi dalam peningkatan kinerja guru. 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas, maka 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Ada korelasi yang positif (negatif) dan signifikan antara supervisi kepala 

sekolah dengan kinerja guru. 
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2. Ada korelasi yang positif (negatif) dan signifikan antara iklim kerja dengan 

kinerja guru. 

3. Ada korelasi yang positif (negatif) dan signifikan secara bersama-sama 

antara supervisi kepala sekolah dan iklim kerja dengan kinerja guru. 

 


