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ABSTRAK 

Kholifah, Aulia Nurul. 2019, Supervisi Kepala Sekolah 

dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga 

Kependidikan di SMAN 2 Ponorogo. Skripsi. 

Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri ( IAIN ) Ponorogo. Pembimbing, Dr. AB 

Musyafa’ Fathoni, M.Pd.I. 

Kata kunci: Supervisi, Kepala Sekolah, Kinerja Tenaga 

Kependidikan 

Supervisi kepala sekolah diperlukan untuk membina 

dan meberikan pengarahan bagi tenaga kependidikan agar 

dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Supervisi tersebut 

dapat berupa pendekatan baik secara individu maupun 

kelompok, selain dengan dua macam pendekatan itu juga 

menggunakan pendekatan langsung dan tidak langsung, 

dengan menggunakan teknik-teknik supervisi. Hasil dari 

supervisi perlu ditindak lanjuti agar memberikan dampak 

yang nyata untuk meningkatkan kinerja tenaga 

kependidikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) 

Bagaimana pendekatan  yang dilakukan oleh kepala sekolah 

dalam meningkatkan kinerja tenaga kependidikan di SMAN 

2 Ponorogo. (2) Bagaimana teknik yang dilakukan oleh 

kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja tenaga 

kependidikan di SMAN 2 Ponorogo. (3) Bagaimana tindak 

lanjut hasil supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan 

kinerja tenaga kependidikan di SMAN 2 Ponorogo. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu 

jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Objek 

dalam penelitian ini yaitu mengenai pendekatan, teknik dan 
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tindak lanjut hasil supervisi kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan di SMAN 2 

Ponorogo. Dan subjek penelitian ini yaitu kepala sekolah di 

SMAN 2 Ponorogo dan tenaga kependidikan di SMAN 2 

Ponorogo. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini 

terdiri dari tiga tahap, antara lain: reduksi data, penyajian 

data, dan kesimpulan.  

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut: (1) Pendekatan supervisi kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan di SMAN 2 

Ponorogo apabila ada tenaga kependidikan yang kurang 

disiplin dalam kinerjanya kepala sekolah memberikan 

pendekatan secara individu dan kelompok, juga 

menggunakan pendekatan langsung dan tidak langsung (2) 

Teknik supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan 

kinerja tenaga kependidikan di SMAN 2 Ponorogo 

menggunakan teknik kunjungan kelas dan diskusi kelompok 

dengan tujuan memberikan pembinaan kepada tenaga 

kependidikan. (3) Tindak lanjut hasil supervisi kepala 

sekolah dalam meningkatkan kinerja tenaga kependidikan di 

SMAN 2 Ponorogo yakni berupa penguatan dan 

penghargaanyang mempunyai manfaat untuk meningkatkan 

kinerja dan memberikan dampak yang nyata. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan adalah hal yang terpenting dalam 

kehidupan ini untuk menemukan arah laju perjalanan 

suatu bangsa, generasi saat ini dan generasi yang 

akan datang. Oleh karena itu perhatian terhadap 

kinerja sumber daya manusia adalah hal yang utama 

yang perlu diperhatikan untuk menyiapkan SDM 

yang handal dan berkualitas. Sebagai suatu upaya, 

Pendidikan berusaha untuk menjadikan manusia 

yang memiliki kemampuan cipta (kognitif), segi rasa 

(afektif) maupun dari segi karsa (psikomotorik). 

Pembinaan dari segi cipta antara lain bisa dilakukan 

melalui peningkatan intelektualitas, pendidikan dan 

latian logika dalam wujud penguasaan dan 

penerapan ilmu dan teknologi. Pengembangan dari 
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segi rasa dapat dilakukan melalui kegiatan dan 

apresiasi kesenian dalam berbagai bentuk. 

Sedangkan karsa dikembangkan melalui penanaman 

dan pengembangan etika, adat kebiasaan dan 

pendidikan dalam rangka membangun kemampuan 

manusia. Disamping itu juga bahwa pendidikan 

berhubungan langsung dalam kehidupan manusia 

kapan dan dimana saja berada. Sebagaimana yang 

tercantum dalam tujuan nasional kita yaitu, “ 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

membangunkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu 

manusia yang beriman, bertaqwa terhadap tuhan 

yang maha esa, berbudi pekerti luhur, memiliki 

penegetahuan dan ketrampilan yang handal dan 

mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan 

dan kebangsaan”.
1
 

                                                           
1
 Redaksi Bumi Askara, UU Tentang Sistem Pendidikan 
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Berkenaan dengan tujuan pendidikan dan 

betapa perlunya peningkatan mutu kinerja guru dan 

tenaga kependidikan dalam rangka mengembangkan 

kualitas sumber daya manusia dan taraf mutu dan 

kehormatan bangsa “ maka didalam UU No. 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

ditekankan pentingnya peningkatan dan 

penyempurnaan penyelenggara pendidikan 

nasional”.
2
 Maka dengan ini diperlukan untuk 

meningkatkan mutu dengan memeperbaiki sistem 

serta praktek manajemen pendidikan secara 

mendasar. Oleh karena itu, sikap pendidikan 

harusnya mencerminkan peningkatan harkat dan 

martabat kemanusiaan untuk peningkatan kinerja 

masyarakat bangsa dan Negara, Pengembangan 

                                                                                                                     
Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya (Jakarta; Sinar Grafika).cet. 

ke-3, 4. 
2
 Bambang Triantoro, Perkiraan Strategis Nasional Tahun 

2003 Sistem Pendidikan (IKIP Jakarta; 1990). 
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kinerja sumber daya manusia sangat diperlukan 

khususnya untuk dapat menjawab dan 

memanfaatkan kesempatan yang ada. Penentuan 

maju dan mundurnya suatu Negara.  

Supervisi dibutuhkan untuk membantu kepala 

sekolah sebagai seorang supervisor dalam 

meningkatkan kinerja sumberdaya manusia 

terutamanya tenaga kependidikan. “ kepala sekolah 

merupakan pemimpin pendidikan yang penting kalau 

tidak dapat dikatakan penting. Dikatakan sangat 

penting karena lebih dekat dan langsung 

berhubungan dengan pelaksanaan program 

pendidikan tiap-tiap sekolah”.
3
 Dapat dilaksanakan 

atau tidaknya suatu program pendidikan dan tercapai 

atau tidaknya tujuan pendidikan itu, sangat 

                                                           
3
 Ngalim Purwanto,  Administrasi dan Supervisi Pendidikan, 

(Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2007). Cet ke-7,  101. 
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bergantung pada kecakapan dan kebijaksanaan 

kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. 

Pelaksanaan supervisi seperti inilah yang 

diharapkan dapat dilaksanakan disekolah. Maka dari 

itu kepala sekoalah harus benar-benar bisa 

menjalankan tugasnya dengan baik. Karena 

kemajuan sekolah itu tergantung pada 

keprofesionalan kepala sekolah, oleh sebab itu 

kepala sekolah harus memiliki kegiatan supervisi. 

Hal ini bisa membantu kepala sekolah dalam melihat 

bagaimana jalannya manajemen sekolah dan kinerja 

tenaga kependidikan dengan baik, meskipun 

supervisi itu sudah dijalankan tetapi masih banyak 

lembaga pendidikan yang belum menjalankan 

kegiatan supervisi salah satu sekolah yang telah 

melaksanakan supervisi ialah SMAN 2 Ponorogo.  



14 
 

 

Sedangkan realitanya di SMAN 2 Ponorogo 

supervisi kepala sekolah sudah berjalan dengan 

terbukti adanya kegiatan supervisi terhadap kinerja 

tenaga kependidikan, dengan adanya supervisi 

kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja tenaga 

kependidikan di SMAN 2 Ponorogo memberikan 

dampak positif bagi lembaga sekolah karena dengan 

diadakannya supervisi dapat terlihat perubahan yang 

signifikan.
4
 

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang 

saya lakukan di SMAN 2 Ponorogo. Saya 

menemukan tenaga kependidikan yang telah 

melaksanakan tugas dengan cukup baik, sehingga 

kepala sekolah memberikan penghargaan seperti 

halnya piagam penghargaan dan lain sebagainya.
5
 

                                                           
4
 Hasil pengamatan dan wawancara di SMAN 2 Ponorogo, 7 

Januari 2019. 
5
 Hasil pengamatan  dan wawancara di SMAN 2 Ponorogo, 7 

januari 2019. 
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Berdasarkan pada uraian latar belakang 

tersebut penulis (peneliti) merasa perlu dan penting 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Supervisi 

Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja 

Tenaga Kependidikan (Studi Kasus di SMAN 2 

Ponorogo)” 

B. FOKUS PENELITIAN 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, 

maka peneliti ingin memfokuskan penelitiannya 

yakni pendekatan supervisi kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan, teknik 

supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan 

kinerja tenaga kependidikan, tindak lanjut hasil 

supervisi dalam meningkatkan kinerja tenaga 

kependidikan di SMAN 2 Ponorogo.  

C. RUMUSAN MASALAH 
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Dari beberapa uraian di atas, masalah yang 

akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai: 

1. Bagaimana pendekatan supervisi kepala sekolah 

dalam meningkatkan kinerja tenaga 

kependidikan di SMAN 2 Ponorogo 

2. Bagaimana teknik supervisi kepala sekolah 

dalam meningkatkan kinerja tenaga 

kependidikan di SMAN 2 Ponorogo 

3. Bagaimana tindak lanjut hasil supervisi dalam 

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan di 

SMAN 2 Ponorogo  

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan pendekatan supervisi 

kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja 

tenaga kependidikan di SMAN 2 Ponorogo 
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2. Untuk mendeskripsikan teknik pelaksanaan 

suprvisi kepala sekolah melaksanakan program 

supervisi dalam meningkatkan kinerja tenaga 

kependidikan di SMAN 2 Ponorogo 

3. Untuk mendeskripsikan tindak lanjut hasil 

supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan 

kinerja tenaga kependidikan di SMAN 2 

Ponorogo 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

A. Manfaat Teoritik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya kajian ilmu pengetahuan 

khususnya mengenai peran supervisi kepala 

sekolah dalam meningkatkan kinerja tenaga 

kependidikan. 



18 
 

 

B.  Manfaat Praktis 

1. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait 

mengenai supervisi kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan di 

SMAN 2 Ponorogo 

2. Sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan 

kinerja tenaga kependidikan di SMAN 2 

Ponorogo. 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan digunakan untuk 

mempermudah dan memberikan gambaran terhadap 

maksud yang terkandung dalam proposal ini, untuk 

memudahkan penyusunan proposal ini dibagi 

menjadi beberapa bab yang dilengkapi dengan 

pembahasan-pembahasan yang sistematis, yaitu:  

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tinjauan 

global permasalahan yang dibahas, yaitu terdiri dari 
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latar belakang masalah Dalam bab ini dikemukakan 

latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II Telaah Hasil Penelitian Terdahulu dan 

atau Kajian Teori, bab ini berfungsi sebagai alat 

penyusunan instrument pengumpulan data. Yang 

berfungsi untuk mengetengahkan kerangka acuan 

teori yang digunakan sebagai landasan melakukan 

penelitian terdiri dari pengertian supervisi, kepala 

sekolah, pengertian kinerja tenaga kependidikan. 

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi 

tentang metode yang digunakan peneliti yaitu 

pendekatan, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data, pengecekan keabsahan data, dan 

tahapan-tahapan penelitian. 
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Bab IV Temuan Data, bab ini berisi temuan 

tentang data umum dan data khusus. Data umum 

berisi tentang deskripsi singkat profil lokasi 

penelitian. Sedangkan data khusus berisi tentang 

temuan yang diperoleh dari pengamatan dan atau 

hasil wawancara serta dokumentasi lainnya yang 

terkait dengan supervise kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan di SMAN 

2 Ponorogo. 

Bab V Pembahasan, bab ini yang memuat 

gagasan-gagasan peneliti terkait dengan supervisi 

kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja tenaga 

kependidikan di SMAN 2 Ponorogo. Dalam bab ini 

berfungsi menafsirkan dan menjelaskan data hasil 

temuan dilanpangan. 

Bab VI Penutup, bab ini merupakan bab 

terakhir dari skripsi yang berfungsi mempermudah 
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pembaca dalam menggambarkan inti sari. Dalam bab 

ini berisi kesimpulan yang berisi jawaban atas 

rumusan masalah dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU ATAU 

KAJIAN TEORI 

A. TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

1. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebagaimana telah diuraikan peneliti 

diatas, fokus pembahasan skripsi ini adalah 

supervisi kepla sekolah dalam meningkatkan 

kinerja tenaga kependidikan (studi kasus pada 

SMAN 2 Ponorogo). Untuk menghindari 

pengulangan hasil penelitian yang membahas 

permasalahan tersebut, maka peneliti akan 

memaparkan beberapa hasil penelitian yang 

sudah ada. 

Dalam hal ini peneliti mencoba mengkaji 

dan menggali beberapa penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya untuk memperkaya 
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khasanah dan memperluas wawasan terkait 

dengan judul skripsi peneliti. Adapun hasil 

penelusuran skripsi yang relevan sesuai skripsi 

peneliti, sebagai berikut:  

Nama : Ika Khairiyah Mukin (2013) 

yang berjudul “Peran Kepemimpinan Kepala 

Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di 

Madrasah Aliyah Negeri Kupang NTT”, adapun 

kesimpulan hasil penelitian tersebut adalah yang 

membahas tentang peran kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru di Madrasah Aliyah 

Negeri Kupang, peran kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru di madrasah aliyah 

negeri kupang sebagai berikut kepala madrasah 

sebagai educator atau pendidik dengan kualitas 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru, bisa 

dilihat ada prestasi-prestasi dari siswa siswi 
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Madrasah aliyah negeri kupang telah memiliki 

beberapa prestasi yang membanggakan, 

peningkatan kinerja tenaga kependidikan dan 

antara lain yaitu mengikut sertakan guru-guru 

dalam penataran-penataran untuk menambah 

wawasan para guru, kepala sekolah sebagai 

supervisor yaitu untuk mengetahui berjalan baik 

atau tidaknya program yang telah ditentukan 

maka perlu adanya pengawasan atau kunjungan 

kelas. Kepala madrasah sebagai leader atau 

pemimpin kemampuan yang harus diwujudkan 

kepala madrasah sebagai leader dapat dianalisis 

dari kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga 

kependidikan, visi dan misi madrasah, dan 

kemampuan berkomunikasi. Kepala madrasah 

sebagai manager kepala madrasah aliyah negeri 

kupang bekerja sama dengan para tenaga 
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kependidikan yaitu, berkoordinasi dengan para 

guru bidangnya masing-masing, seperti dengan 

waka madrasah, guru agama sendiri, guru umum 

sendiri, guru- guru S2 sendiri dan guru senior. 

Kepala madrsah sebagai administrator, 

sebagaimana yang telah lazim diketahui bahwa 

dalam administrasi terdapat beberapa fungsi 

yang diantranya perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengkoordinasiaqn, pengawasan, 

kurikulum, kesiswaan, kepegawaian, dan lain-

lain. Kepala madrasah sebagai motivator, tiap 

tahun, kepala madrasah selalu memberikan 

penghargaan kepada guru-guru yang dianggap 

berprestasi dan sebagai pemimpin suatu lembaga 

pendidikan yaitu mempengarui atau membujuk 

tenaga kependidikannya. Kepala madrasah 

sebagai inovator, inovasi dan pembaharuan yang 
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dilakukan, maka berarti terdapat kemajuan yang 

cukup signifikan.
6
 

Nama : Ari Khozin Efendi (2014) yang 

berjudul “peran kepala sekolah dalam 

peningkatan mutu pendidikan sekolah 

dasar(studi pada SD Muhammadiyah AL-

Mujahidin Wonosari Gunung Kidul Tahun 

2007-2014)”. Adapun kesimpulan hasil 

penelitian tersebut adalah latar belakang 

diadakannya peningkatan mutu pendidikan ini 

adalah peran yang dilakukan kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan meliputi 

pembenahan input, proses dan output serta 

mengoptimalkan segala sumber daya yang ada 

secara berkesinambungan. Peningkatan mutu 

                                                           
6
 Ika Khairiyah Mukin, “Peran Kepemimpinan Kepala 

Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Madrasah Aliyah 

Negeri Kupang NTT”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta: 2013. 
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yang dilakukan kepala SD Muhammadiyah Al-

Mujahidin Wonosari. Sumber daya manusia 

diantaranya peningkatan profesionalisme tenaga 

pendidk dan kependidikan, pelayanan proses 

pembelajaran kepada siswa. Sumber daya 

selebihnya diantaranya pengelolaan sumber 

dana, pembenahan sumber daya kurikulum, 

pembenahan sarana dan prasarana sekolah, 

penerapan budaya mutu.
7
  

Skripsi yang disebutkan diatas dapat 

diketahui bahwa apa yang hendak penulis teliti 

pada dasarnya berbeda. Karena disini penulis 

lebih menekankan kepada supervisi kepala 

sekolah dalam meningkatkan kinerja tenaga 

kependidikan di SMAN 2 Ponorogo. Dengan 

                                                           
7
Ari Khozin Efendi, “Peran Kepala Sekolah dalam Peningkatan 

Mutu Pendidikan Sekolah Dasar(Studi Pada SD Muhammadiyah AL-

Mujahidin Wonosari Gunung Kidul), Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2015. 
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menfokuskan penelitian pada kepala sekolah 

pendekatan seperti apa yang dilakukan dalam 

mensupervisi tenaga kependidikan dan 

bagaimana teknik supervisi yang dilakukan oleh 

kepala sekolah terhadap kinerja tenaga 

kependidikan di SMAN 2 Ponorogo.  

B. Kajian Teori 

1. Supervisi 

a. Pengertian Supervisi 

Supervisi secara etimologis berasal 

dari bahasa inggris “to supervise” atau 

mengawasi. Menurut meriam Webster;s 

colligate dictionary disebutkan bahwa 

supervise merupakan “A critical watching 

and directing”. Beberapa sumber lainnya 

menyatakan bahwa supervise berasal dari dua 

kata, yaitu “superior” dan “vision”. Hasil 
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analisis menunjukkan bahwa kepala sekolah 

digambarkan sebagai seorang “expert” dan 

“superior”, sedangkan guru digambarkan 

sebagai orang yang memerlukan kepala 

sekolah. Supervisi ialah suatu aktifitas 

pembinaan yang direncanakan untuk 

membantu para guru dan pegawai sekolah 

lainnya dalam melakukan pekerjaan secara 

efektif. Manullang menyatakan bahwa 

supervisi merupakan proses untuk 

menerapkan pekerjaan apa yang sudah 

dilaksanakan, menilainya dan apabila perlu 

mengkoreksi dengan maksud supaya 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana 

semula. Supervisi merupakan usaha memberi 

pelayanan agar guru menjadi lebih 
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profesional dalam menjalankan tugas 

melayani peserta didik.
8
 

Supervisi adalah segala bantuan dari 

para pemimpin sekolah, yang tertuju kepada 

perkembangan kepemimpinan guru-guru dan 

personel sekolah lainnya didalam mencapai 

tujuan-tujuan pendidikan. 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 

                                                           
8
 Doni Juni Priansa, Manajemen Supervisi & Kepemimpinan 

Kepala Sekolah (Bandung: Alfabeta), 84.  
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pengajaran dan sebagainya.
9
 Dengan kata 

lain, supervisi ialah suatu aktivitas 

pembinaan yang direncanakan untuk 

membantu para guru dan pegawai sekolah 

lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka 

secara efektif. 

Supervisi merupakan kegiatan untuk 

membantu guru dalam mengelola 

pembelajaran.
10

 Menurut supardi 

mengartikan supervisi sebagai pelayanan 

untuk membantu, mendorong, membimbing, 

dan membina guru-guru agar mampu 

meningkatkan kemampuan dan ketrampilan 

dalam menjalankan tugas pembelajaran.
11

  

                                                           
9
 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan 

(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), 76.  
10

 Barnawi & Mohammad Arifin, Meningkatkan Kinerja 

Pengawas Sekolah (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 41.  
11

 Leniwati & Yasir Arafat, Implementasi Supervisi Akademik 

Kepala Sekolah untuk Meningkatkan Kinerja Guru. Jurnal Manajemen, 
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Dari devinisi supervisi menurut 

Sahertian telah berkembang dari yang bersifat 

tradisoinal menjadi supervisi yang bersifat 

ilmiah, sebagai berikut (a) Sistematis, artinya 

dilaksanakan secara teratur, berencana dan 

secara kontinu (b) Objek, artinya ada data 

yang didapat berdasarkan observasi nyata, 

bukan berdasarkan tafsiran pribadi (c) 

Menggunakan alat pencatat yang dapat 

memberikan informasi sebagai umpan balik 

untuk mengadakan penilaian terhadap proses 

pembelajaran dikelas.
12

 

Dari beberapa pengertian diatas, 

supervisi secara sederhana bahwa supervisi 

merupakan upaya kepala sekolah dalam 

                                                                                                                     
Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan, Volume 2, No. 1 (Januari 

2017), 108.  
12 Piet A. Sahertian, Konssep Dasar & Teknik Supervisi 

Pendidikan (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 16. 
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pembinaan guru untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dan pengajaran di sekolah. 

Ditinjau dari objek yang di supervisi, 

ada tiga macam supervisi yaitu :
13

 

a. Supervisi Akademik yaitu yang menitik 

beratkan pengamatan supervisor pada 

masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal 

yang langsung berada dalam lingkungan 

kegiatan pembelajaran pada waktu sisa 

sedang dalam proses pembelajaran. 

b. Supervisi Administrasi yang menitik 

beratkan pengamatan supervisor pada 

aspek-aspek administrasi yang berfungsi 

sebagai pendukung dengan pelancar 

terlaksananya pembelajaran. 

                                                           
13

 Dadang Suhardan, Supervisi Profesional, (Bandung: 

Alfabeta, 2010), 47. 
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c. Supervisi Lembaga yaitu menitik 

beratkan pengamatan supervisor pada 

aspek-aspek yang berada disentral 

madrasah. Jika supervisi akademik 

dimaksudkan untuk meningkatkan 

pembelajaran, maka supervisi lembaga 

dimaksudkan untuk meningkatkan nama 

baik sekolah atau kinerja sekolah. 

b. Jenis Supervisi 

Berdasarkan banyaknya jenis 

pekerjaan yang dilakukan oleh guru-guru 

maupun para kepala sekolah dan pegawai, 

karyawan, dan atau staf sekolah, menagacu 

kepada beberapa uraian tentang supervisi 

pendidikan, dapat dijelaskan bahwa supervisi 

di dalam dunia pendidikan dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu supervisi umum 
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dan pengajaran. Di samping kedua jenis 

tersebut, dikenal juga ada istilah supervisi 

klinis. 

1) Supervisi umum dan Supervisi 

pendidikan  

Supervisi umum adalah 

supervisi yang dilakukan terhadap 

kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang 

secara tidak langsung berhubungan 

dengan usaha perbaikan pengajaran, 

seperti supervisi terhadap kegiatan 

pengelolaan bangunan dan perlengkapan 

sekolah atau kantor-kantor pendidikan, 

supervisi terhadap pengelolaan 

administrasi kantor, supervisi 

pengelolaan keuangan sekolah atau 

kantor pendidikan dan sejenisnya. 
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Sementara yang dimaksud 

dengan supervisi pendidikan ialah 

kegiatan-kegiatan kepengawasan yang 

ditujukan untuk memperbaiki kondisi-

kondisi personel maupun materil yang 

memungkinkan terciptanya situasi 

belajar mengajar yang lebih baik demi 

terciptanya tujuan pendidikan. 

2) Supervisi Klinis 

Supervisi klinis termasuk 

bagian dari supervisi pengajaran. 

Dikatakan supervisi klinis karena 

prosedur pelaksanaannya lebih 

ditekankan kepada mencari sebab-sebab 

atas kelemahan yang terjadi di dalam 

proses belajar mengajar, kemudian 

secara langsung pula diusahakan 
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bagaimana cara memperbaiki kelemahan 

atau kekurangan tersebut.
14

 

c. Pendekatan Supervisi 

Pendekatan supervisi kepala sekolah 

secara langsung adalah cara pendekatan 

terhadap masalah yang bersifat langsung. 

Pendekatan ini berdasarkan pemahaman 

terhadap psikologi behaviorisme yang 

berprinsip bahwa segala perbuatan bersifat 

reflek, yaitu respon terhadap stimulus, oleh 

karena itu guru ini mengalami kekurangan, 

maka perlu diberi rangsangan agar dia 

bereaksi. Pada pendekatan langsung 

supervisor mengarahkan kegiatan untuk 

perbaikan pengajaran dengan menetapkan 

perangkat standar perbaikan, penggunaan 

                                                           
14

 Jasmani Asf dan Syaiful Mustofa, Supervisi Pendidikan, 

(Yogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 88-89. 
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sarana pengajaran, dan berbagai tuntutan 

yang harus diikuti guru. Tanggung jawab 

sepenuhnya oleh supervisor, sedangkan 

tanggung jawab guru rendah.
15

 

Pendekatan tidak langsung adalah 

cara pendekatan terhadap masalah yang 

sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor 

tidak secara langsung menunjukkan 

permasalahan tapi mendengarkan apa yang 

dikemukakan guru secara aktif. Supervisor 

memberikan kesempatan guru untuk 

mengungkapkan masalahnya secara alami. 

Pada pendekatan tidak langsung guru 

menunjukkan tanggung jawab yang tinggi. 

Tugas supervisor pada pendekatan ini adalah 

mendengarkan dan memperhatikan secara 

                                                           
15

 Luk-luk Nur Mufidah, Supervisi Pendidikan, (Yogyakarta” 

Teras, 2009), 41.  
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cermat akan keperhatinan guru terhadap 

masalah peningkatan pengajarannya dan 

sekaligus gagasan guru sebagai upaya untuk 

mengatasinnya.
16

 Pendekatan supervisi 

pendidikan pendekatan berasala dari kata 

approach adalah cara mendekatkan diri 

kepada objek atau langkah-langkah menjuju 

objek. Sudjana (2004) membagi pendekatan 

supervisi menjadi dua, yaitu: Pendekatan 

langsung (direct contact) dan pendekatan 

tidak langsung (indirect contact). Pendekatan 

pertama dapat disebut dengan pendekatan 

tatap muka dan kedua, pendekatan 

menggunakan perantara, seperti melalui surat 

menyurat, media massa, media elektronik, 

radio, kaset, internet dan yang sejenisnya. 

                                                           
16

 Luk-luk Nur Mufidah, Supervisi Pendidikan, 42. 
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Sementara dikenal juga pendekatan 

kolaboratif, yaitu pendekatan yang 

menggabungkan kedua pendekatan itu. Suatu 

pendekatan atau teknik pemberian supervisi, 

sebenarnya juga sangat bergantung kepada 

prototipe orang yang disupervisi.
17

 

Pendekatan langsung (direktif) 

pendekatan direktif adalah cara pendekatan 

terhadap masalah yang bersifat langsung. 

Supervisor memberikan arahan langsung, 

sudah tentu pengaruh perilaku supervisor 

lebih dominan. Pendekatan direktif ini 

berdasarkan pada pemahaman terhadap 

psikologis behaviourisme ialah bahwa segala 

perbuatan yang berasal dari refleks, yaitu 

respond terhadap rangsangan/stimulus. 

                                                           
17

 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar 

Mengajar,(Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset), 72.  
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Pendekatan tidak langsung (Non-

Direktif) cara pendekatan terhadap 

permasalahan yang sifatnya tidak langsung. 

Perilaku supervisor tidak secara langsung 

menunjukkan permasalahan, tapi terlebih 

dahulu mendengarkan secara aktif apa yang 

dikemukakan oleh dosen. Dia memberikan 

kesempatan sebanyak mungkin kepada yang 

disupervisi untuk mengemukakan 

permasalahan yang mereka alami. 

Pendekatan non direktif ini berdasarkan pada 

pemahaman psikologis humanistik. 

Psikologis humanstik sangat menghargai 

orang yang akan dibantu. Oleh karena pribadi 

dosen yang dibina begitu dihormati. Maka 

lebih banyak mendengarkan permasalah yang 

dihadapi oleh dosen. Yang disupervisi 
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mengemukakan masalahnya. Supervisor 

mencoba mendengarkan, dan memahami apa 

yang dialami. Perilaku ketiga supervisor 

dalam pendekatan non-direktif adalah sebagai 

berikut: mendengarkan, memberi penguatan, 

memberi penguatan, menjelaskan, 

menyajikan, dan memecahkan masalah.
18

 

Pendekatan kolaboratif adalah cara 

pendekatan direktif non directif menjadi satu 

cara pendekatan baru. Pada pendekatan ini, 

baik supervisor maupun yang disupervisi 

bersama-sama bersepakat untuk menetapkan 

struktur proses percakapan terhadap masalah 

yang dihadapi. Pendekatan ini didasarkan 

pada psikologi kognitif. Psikologi kognitif 

                                                           
18

 Retno Djohar juliani, Metode, Pendekatan dan Teknik 

Supervisi Pendidikan di Perguruan Tinggi, Jurusan Administrasi Niaga 

Visit Universitas Pandanaran, https:// 

Jurnal.unpad.ac.id/index.php(diakses pada tanggal 27 juni 2019). 
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beranggapan bahwa balajar adalah perpaduan 

antara kegiatan individu dengan lingkungan 

yang pada gilirannya akan berpengaruh 

dalam pembentukan aktifitas-aktifitas 

individu. Dengan demikian, pendekatan 

dalam supervisi berhubungan pada dua arah 

yakni dari atas kebawah dari bawah keatas. 

Perilaku supervisor dalam pendekatan ini 

adalah sebagai berikut, yakni : 1) 

menyajikan, 2) menjelaskan, 3) 

mendengarkan, 4) mememcahkan masalah, 5) 

negosiasi. Pendekatan itu dilakukan dengan 

melalui tahap-tahap kegiatan pemberian 

supervisi sebagai berikut, yakni: 1) 

percakapan awal, 2) observasi, 3) 
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analisis/intrpretasi, 4) percakapan akhir, 5) 

analisis akhir, 6) diskusi.
19

  

d. Teknik-teknik Supervisi 

Supervisor hendaknya dapat memilih 

teknik-teknik supervisi yang tepat, sesuai 

dengan tujuan yang akan dicapai. Untuk 

kepentingan tersebut, berikut diuraikan 

beberapa teknik supervisi yang dapat dipilih 

dan dapat digunakan supervisor pendidikan, 

baik yang bersifat kelompok maupun 

individual. Teknik-teknik tersebut antara lain, 

kunjungan dan observasi kelas, pembicaraan 

individual, diskusi kelompok, demonstrasi 

mengajar, dan perpustakaan profesional.
20

 

                                                           
19

 Retno Djohar juliani, Metode, Pendekatan dan Teknik 

Supervisi Pendidikan di Perguruan Tinggi, Jurusan Administrasi Niaga 

Visit Universitas Pandanaran, https:// 

Jurnal.unpad.ac.id/index.php(diakses pada tanggal 27 juni 2019). 
20

 E. Mulyasa,  Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2014), 160. 
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1) Kunjungan dan observasi kelas 

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 kepala 

sekolah dapat mengamati secara langsung 

kegiatan guru dalam melakukan tugas 

utamanya, mengajar, penggunaan alat, 

metode, dan teknik mengajar secara 

keseluruhan dengan berbagai faktor yang 

mempengaruhinya. Hasil observasi kelas 

ini dapat digunakan oleh supervisor 

bersama guru untuk menentukan cara-cara 

                                                                                                                     
 



46 
 

 

yang paling tepat untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kondisi belajar mengajar.  

2) Pembicaraan individual 

Kunjungan dan observasi kelas 

pada umumnya dilengkapi dengan 

pembicaraan individual antara kepala 

sekolah dan guru. Pembicaraan individual 

dapat pula dilakukan tanpa harus 

melakukan kunjungan kelas terlebih 

dahulu jika 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 tersbut supervisor dapat 

bekerja secara individual dengan guru 

dalam memecahkan masalah pribadi yang 
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berhubungan dengan proses belajar 

mengajar.
21

 

3) Diskusi kelompok 

Diskusi kelompok atau pertemuan 

kelompok adalah suatu kegiatan 

mengumpulkan 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, 

loka karya, konperensi, kelompok studi, 

kelompok komisi, dan kegiatan lain yang 

bertujuan bersama-sama membicarakan 

                                                           
21

 E. Mulyasa,  Manajemen Berbasis Sekolah, 161. 
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dan menilai masalah-masalah tentang 

pendidikan dan pengajaran.
22

 

4) Demostrasi mengajar 

Demostrasi mengajar ialah belajar 

mengajar yang dilakukan oleh seorang 

guru yang memiliki kemampuan dalam hal 

mengajar sehingga guru lain dapat 

mengambil hikmah dan manfaatnya. 

Demostrasi mengajar bertujuan untuk 

memberi contoh bagaimana cara 

melaksanakan proses belajar mengajar 

yang baik dalam menyajikan materi, 

menggunakan pendekatan, metode, media 

pembelajaran.
23

 

5) Perpustakaan profesional  

                                                           
22

 E. Mulyasa,  Manajemen Berbasis Sekolah, 162 
23

 Ibid.,162 
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Ciri profesional seorang guru 

antara lain tercermin dalam kemauan dan 

kemampuannya untuk belajar terus dalam 

rangka meningkatkan dan memperbaiki 

tugas utamnya, yaitu mengajar. Guru 

hendaknya merupakan kelompok “reading 

people”dan menjadi bagian dari 

masyarakat belajar, yang menjadikan 

belajar sebagai kebutuhan hidupnya. 

Disamping teknik-teknik supervisi yang 

telah diuraikan diatas, masih banyak 

teknik lain seperti program orientasi, loka 

karya, buletin supervisi, penelitian 

tindakan (action research), pengembangan 

kurikulum, rapat guru, bahkan penilaian 

diri sendiri berkaitan dengan pelaksanaan 

tugas oleh para guru. Pada hakikatnya 
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tidak ada suatu teknik tunggal yang bisa 

memenuhi segala kebutuhan, dan baik 

tidak teknik yang digunakan bergantung 

pada situasi dan waktu pelaksanaanya. 

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan 

supervisi secara optimal perlu diperlukan 

beberapa teknik supervisi agar data dan 

informasi yang diperoleh dapat saling 

melengkapi dan menyempurnakan.
24

 

Metode dalam konteks supervisi 

adalah suatu cara yang ditempuh oleh 

supervisor pendidikan guna merumuskan 

tujuan yang hendak dicapai, baik oleh 

sistem perorangan maupun kelembagaan 

pendidikan itu sendiri. Sementara teknik 

adalah langkah-langkah konkret yang 

                                                           
24

 E. Mulyasa,  Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2014), 163. 
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dilakukan oleh seorang supervisor, dan 

teknik yang dilaksanakan dalam supervisi 

dapat ditempuh melalui berbagai cara, 

yakni pada prinsipnya supervisor berusaha 

merumuskan harapan-harapan menjadi 

sebuah kenyataan.  

Teknik supervisi merupakan cara-

cara yang ditempuh supervisor untuk 

mencapai tujuan tertentu, baik yang 

berhubungan dengan penyelesaian 

masalah manajerial dengan sasaran kepala 

sekolah dalam mengembangkan 

kelembagaan serta masalah-masalah lain 

yang berhubungan, serta berorientasi pada 

peningkatan mutu pendidikan dan masalah 

akademik dengan sasaran para guru kelas 

dan atau mata pelajaran untuk 
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memperbaiki proses pembelajaran dikelas, 

dilaboratorium, dan atau di alam bebas 

serta memperbaiki pencapaian hasil 

belajar peserta didik.
25

 

Teknik supervisi berdasarkan 

banyaknya guru yang dibimbing 

dibedakan menjadi “teknik kelompok dan 

teknik individual”. Teknik kelompok 

dipilih untuk membantu guru secara 

kelompok diluar tugas proses 

pembelajaran, dan teknik individu lebih 

tepat untuk membantu guru dalam proses 

pembelajaran.
26

 

Teknik supervisi yang termasuk 

teknik kelompok, meliputi : (1) pertemuan 

                                                           
25

 Jasmani Asf dan Syaiful Mustofa, Supervisi Pendidikan, 

(Yogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 70-71. 
26

 Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2013), 105-106. 
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orientasi bagi guru-guru baru, (2) studi 

kelompok antara guru, (3) rapat guru, (4) 

diskusi sebagai proses kelompok, (5) tukar 

menukar pengalaman, (6) diskusi planel, 

(7) seminar, (8) kunjungan sekolah untuk 

tenaga kependidikan. Sedangkan teknik 

individu meliputi : (1) kunjungan kelas, 

(2) observasi kelas, (3) pertemuan pribadi, 

(4) saling mengunjungi kelas, (5) menilai 

diri pribadi.
27

 

Teknik supervisi individual adalah 

teknik yang digunakan pada pribadi yang 

mengalami masalah khusus dan 

memerlukan bimbingan tersendiri dari 

kepala sekolah. Teknik-teknik supervisi 

yang bersifat individual antara lain: 

                                                           
27

Ibid.,106. 
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kunjungan kelas, observasi kelas, 

percakapan pribadi, inter visitasi, 

penyeleksi berbagai sumber materi untuk 

mengajar dan menilai diri sendiri. 

Teknik supervisi kelompok 

digunakan pada saat kepala sekolah 

menghadapi banyak guru yang 

menghadapi masalah yang sama. Teknik-

teknik supervisi yang bersifat kelompok 

antara lain: pertemuan orientasi, rapat 

guru, studi kelompok anta guru, diskusi, 

lokakarya, dan tukar menukar 

pengalaman.
28

  

Teknik supervisi yang dapat dipilih 

dan digunakan supervisor meliputi :  

1) Kunjungan dan Observasi Kelas 

                                                           
28

 Doni Juni Priansa, Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan 

Kepala Sekolah, (Bandung: Alfabeta, 2014), 104. 
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Kunjungan dan observasi kelas adalah 

metode/teknik pembinaan guru oleh kepala 

sekolah, supervisor (pengawas), dan 

pembinaan 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.  

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 itu, supervisor dan atau kepala 

sekolah dapat mengamati secara langsung 

kegiatan guru dalam melaksanakan tugas 
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utamanya, mengajar, menggunakan alat, 

metode, dan teknik mengajar secara 

keseluruhan dengan berbagai faktor yang 

mempengaruhinya. Hasil observasi kelas ini, 

dapat digunakan oleh supervisor bersama 

guru untuk menentukan cara-cara yang paling 

tepat untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kondisi pembelajaran.  

Kunjungan dan observasi kelas dapat 

dilakukan dengan tiga pola sebagai berikut : 

(1) kunjungan dan observasi kelas tanpa 

memeberi tahu guru yang akan dikunjungi, 

(2) kunjungan dan observasi kelas dengan 

terlebih dahulu memberi tahu, dan (3) 

kunjungan dan observasi kelas atas undangan 

kepala sekolah dan guru. Ketiga pola tersebut 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-
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masing, pola mana yang akan dipilih harus 

disesuaikan dengan tujuan utama kunjungan 

dan observasi kelas.
29

  

2) Pertemuan Pribadi/Individu 

Pertemuan pribadi bisa juga di 

istilahkan individual conference. Teknik ini 

dapat dilakukan  secara formal dan informal 

atau langsung dan tidak langsung. Dengan 

perkembangan teknologi komunikasi yang 

semakin canggih pertemuan tidak langsung 

dan informal bisa lebih efektif. Pertemuan 

pribadi dapat dilakukan setelah kunjungan 

kelas. Didalam buku pedoman supervisi guru 

yang dilakukan oleh depdikbud (1986), 
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 Jasmani dan Syaiful Mustofa, Supervisi Pendidikan, 72-73. 
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pertemuan pribadi dapat dilaksanakan 

sebelum dan sesudah kunjungan kelas.
30

 

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 kelompok diskusi di 

sekolah dapat dikembangkan melalui rapat 

sekolah untuk membahas bersama-sama 

mengenai masalah pendidikan dan 

pengajaran di sekolah bersangkutan.
31

 

4) Workshop (Lokakarya) 

                                                           
30

 Supardi, Supervisi Pendidikan, 78. 
31

 Jasmani dan Syaiful Mustofa, Supervisi Pendidikan, 74-75. 
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Workshop dalam kegiatan supervisi 

pendidikan dapat diartikan sebagai suatu 

kegiatan belajar kelompok yang terjadi dari 

sejumlah petugas pendidikan yang 

mempunyai masalah yang relatif sama ingin 

dipecahkan bersama melalui percakapan dan 

bekerja secara kelompok maupun bersifat 

perseorangan.
32

 

Workshop adalah suatu kegiatan 

belajar kelompok yang terdiri petugas-

petugas pendidikan yang memecahkan 

problema yang dihadapi melalui percakapan 

dan bekerja secara kelompok maupun 

perseorangan. Ciri-ciri Workshop:
33

   

                                                           
32

 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga 

Kependidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013), 178. 
33

 Piet A. Sahertian, Konssep Dasar & Teknik Supervisi 

Pendidikan (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 105 
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1) Masalah yang dibahas bersifat “life 

centered” dan muncul dari peserta 

sendiri. 

2) Selalu menggunakan sejauh mungkin 

aktifitas mental dan fisik agar tercapai 

taraf pertumbuhan profesi yang lebih 

tinggi dan lebih baik dari semula. 

3) Cara yang digunakan ialah metode 

pemecahan masalah “musyawarah dan 

penyelidikan”. 

4) Musyawaroh kelompok diadakan 

menurut kebutuhan. 

5) Menggunakan resource person dan 

resource material yang memberi bantuan 

yang besar sekali dalam mencapai hasil 

yang sebaik-baiknya. 
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6) Senantiasa memelihara kehidupan yang 

seimbang di samping 

memperkembangkan pengetahuan, 

kecakapan, perubahan tingkah laku, 

disediakan juga kesempatan untuk 

bervariasi seperti tamasya untuk 

menambah pengalaman, pertemuan yang 

mengembirakan, role playing, dan lain-

lain. 

Jenis-jenis Workshop:
34

  

  Jenis workshop ditentukan 

berdasarkan lembaga/organisasi yang 

melaksanakan, dan sifat kerjanya. 

1) Berdasarkan lembaga/organisasi 

a) Faculty workshop 

b) Institute workshop 

                                                           
34

  Ibid., 106 
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c) Graduate workshop 

2) Berdasarkan waktu 

a) pre-school workshop 

b) summer workshop (bila di indonesia 

workshop di waktu liburan) 

3) Berdasarkan sifat 

a) Conference workshop 

b) Training workshop 

Prosedur Pelaksanaan  

1) merumuskan tujuan workshop (output 

yang akan dicapai). 

2) Merumuskan pokok-pokok masalah yang 

akan dibahas secara terperinci. 

3) Menentukan prosedur pemecahan 

masalah. 

a) Merumuskan masalah yang akan 

dibahas. 
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b) Tujuan pembahasan. 

c) Metode pembahasan. 

(1) Membaca buku. 

(2) Mendengar 

pengarahan/prasarana. 

(3) Mengerjakan tugas-

tugasmerumuskan kesimpulan. 

d) Menentukan alat dan bahan 

pelengkapan yang dipakai selama 

workshop. 

e) Merumuskan kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi. 

f) Merumuskan kesimpulan dan saran-

saran.
35

 

e. Tindak lanjut hasil supervisi akademik  

                                                           
35

 Ibid., 104  
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Hasil supervisi perlu ditindak lanjuti 

agar memberikan dampak yang nyata untuk 

meningkatkan profesionalisme guru. Tindak 

lanjut tersebut berupa penguatan dan 

penghargaan, teguran yang bersifat mendidik, 

dan kesempatan untuk mengikuti pelatihan 

atau penataran lebih lanjut. Pemanfaatan hasil 

umpan balik supervisi akademik menyangkut 

dua kegiatan penting, yaitu berkenaan dengan 

pembinaan supervisi akademik. 

Kegiatan pembinaan dapat berupa 

pembinaan langsung maupun pembinaan 

tidak langsung. 

a. Pembinaan langsung, pembinaan ini 

dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya 

khusus, yang perlu perbaikan dengan 

segera dari hasil analisis supervisi. 
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b. Pembinaan tidak langsung, pembinaan ini 

dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya 

umum yang perlu perbaikan dan perhatian 

setelah memperoleh hasil analisis.  

Menurut Buku Panduan Supervisi 

Akademik Dirjen PMPTK (2010), dapat 

disimpulkan bahwa tindak lanjut supervisi 

akademik berkenaan dengan:  

1) Dalam pelaksanaannya kegiatan tindak 

lanjut supervisi akademik sasaran 

utamanya adalah kegiatan belajar 

mengajar. 

2) Hasil analisis, catatan supervisor, dapat 

dimanfaatkan untuk perkembangan 

ketrampilan mengajar guru atau 

meningkatkan profesionalisme guru dan 

karyawan, setidak-tidaknya dapat 
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mengurangi kendala-kendala yang 

muncul atau yang mungkin akan muncul. 

3) Umpan balik akan memberi pertolongan 

bagi supervisor dalam melaksanakan 

tindak lanjut supervisi. 

4) Berdasarkan umpan balik itu pula dapat 

tercipta suasana komunikasi yang tidak 

menimbulkan ketegangan, menonjolkan 

otoritas yang mereka miliki, memberi 

kesempatan untuk mendorong guru 

memperbaiki penampilan serta 

kinerjanya.
36

   

2. Kepala Sekolah  

a. Pengertian Kepala Sekolah  

Kedua kata tersebut adalah “kepala” 

dan “sekolah”. Kata “kepala” dapat diartikan 

                                                           
36

   Doni Juni Priansa, Manajemen Supervisi dan 

Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Bandung: Alfabeta, 2014), 117-119 
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“ketua” atau “pemimpin” dalam suatu 

organisasi atau sebuah lembaga. Sedang 

“sekolah” adalah sebuah lembaga dimana 

menjadi tempat menerima dan memberi 

pelajaran.
37

 

Kepala sekolah yang berhasil apabila 

mereka memahami keberadaan sekolah 

sebagai organisasi yang kompleks dan unik, 

serta mampu melaksanakan peranan kepala 

sekolah sebagai seorang yang diberi tanggung 

jawab untuk memimpin sekolah.
38

 Kepala 

sekolah sebagai seorang yang bertugas 

membina lembaga agar berhasil mencapai 

tujuan pendidikan yang telah ditentukan 

                                                           
37

 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan 

Teoritik dan Permasalahannya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1999),83. 
38

 Ibid, 81. 
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harus mampu mengarahkan dan 

mengkoordinasi segala kegiatan.
39

  

Jadi kepala sekolah dapat diartikan 

sebagai pemimpin sekolah atau pemimpin 

suatu lembaga dimana tempat meneriama dan 

memberi pelajaran. Kepala sekolah sebagai 

seorang pendidik, administrator, pemimpin 

dan supervisor, diharapkan dengan sendirinya 

dapat mengelola lembaga pendidikan kearah 

perkembangan yang lebih baik dan dapat 

menjanjikan masa depan.
40

 

Kepala sekolah adalah seorang guru 

yang mempunyai kemampuan untuk 

memimpin segala sumber daya yang ada di 

suatu sekolah, sehingga dapat didayagunakan 

                                                           
39

 B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta 

: Asdi Mahastya, 2004), 183-184. 
40

 Marno Dan Triyo Supriyanto, Manajemen dan 

Kepemimpinan Pendidikan Islam (Bandung : Refika Aditama, 2013), 

33. 
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secara maksimal untuk mencapai tujuan 

bersama. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 

adanya kualifikasi yang kompetensi yang 

diatur dalam peraturan mentri pendidikan 

nasional RI No. 13 Tahun 2007 tentang 

standar kepala sekolah/madrasah, yaitu :
41

 

a. Kualifikasi umum kepala 

sekolah/madrasah adalah sebagai berikut:  

1) Memiliki kualifikasi akademik sarjana 

(S1) atau diploma (DIV) kependidikan 

atau non kependidikan pada perguruan 

tinggi yang terakreditasi. 

2) Pada waktu diangkat sebagai kepala 

sekolah berusia setinggi-tingginya 56 

tahun. 

                                                           
41

  Peraturan Mentri Pendidikan Nasional RI No. 13 Tahun 

2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. 
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3) Memiliki pengalaman mengajar 

sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun 

menurut jenjang sekolah masing-

masing kecuali di taman kanak-

kanak/raudhatul athfal (TK/RA) 

memiliki pengalaman mengajar 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di 

TK/RA, dan 

4) Memiliki pangkat serendah-rendahnya 

III/c bagi pengawal negeri sipil 

dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga 

yang berwenang. 

b. Sedangkan kompetensi yang harus 

dimiliki oleh kepala sekolah 

diantaranya kompetensi kepribadian, 

manajerial, kewirausahaan, supervisi, 

dan sosial. 
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b. Tugas dan Peran Kepala Sekolah  

Dalam mengembangakan mutu 

pendidikan di sekolah kepala sekolah 

mempunyai tugas dan peranan-peranan 

yang harus dijalankan. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin 

pendidikan harus dapat mengenalkan dan 

mengerti berbagai kedudukan, keadaan, 

dan apa yang diinginkan, baik oleh guru 

maupun pegawai tata usaha serta 

pembantu lainnya. Sehingga dengan kerja 

sama yang baik dapat menghasilkan 

pikiran yang harmonis dalam usaha 

perbaikan sekolah.
42

 

Kepala sekolah merupakan salah 

satu komponen pendidikan yang paling 

                                                           
42

 Marrno Dan Triyo Supriyatno, Manajemen dan 

Kepemimpinan Pendidikan Islam, 36.  
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berperan dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan. Hubungan antara mutu kepala 

sekolah dengan berbagai aspek kehidupan 

sekolah sangat erat seperti disiplin 

sekolah, iklim budaya sekolah, dan 

menurunnya perilaku nakal peserta didik. 

Dalam hal itu, kepala sekolah bertanggung 

jawab atas manajemen pendidikan secara 

mikro, yang secara langsung berkaitan 

dengan proses pembelajaran di sekolah. 

Sebagai mana dikemukakan pada pasal 12 

ayat 1 PP 28 tahun 1990 bahwa “kepala 

sekolah bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan, 

administrasi sekolah, pembinaan tenaga 

kependidikan lainnya, dan pendaya 

gunaan serta pemeliharaan saran dan 
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prasarana”.
43

 Kepala sekolah berperan 

sebagai kekuatan sentral yang menjadi 

kekuatan penggerak kehidupan sekolah. 

Kepala sekolah harus memahami tugas 

dan fungsi mereka demi keberhasilan 

sekolah, serta mempunyai kepedulian 

kepada staf dan siswa.
44

 

Sebagai seorang pemimpin, kepala 

sekolah mempunyai peran penting dalam 

supervisi. Kepala sekolah mempunyai 

peran memberikan petunjuk dan 

pengarahan kepada guru-guru. Dalam 

menjalankan kepemimpinannya kepala 

sekolah harus memahami akan fungsi dan 

peranannya sebagai pemimpin. Fungsi dan 

peran kepala sekolah harus dijalankan 

                                                           
43

 E. Mulyasa,  Menjadi Kepala Sekolah Dalam Konteks KBM 

dan KBK  (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 24-25.  
44

 Wahjosumidjo,  Kepemimpinan Kepala Sekolah, 82. 
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dengan baik agar visi dan misi serta tujuan 

tercapai. 

Tugas dan peran kepala sekolah 

dibagi menjadi tujuh pokok yaitu: sebagai 

pendidik (educator), sebagai manajer, 

sebagai administrator, sebagai supervisor, 

sebagai leader (pemimpin), sebagai 

innovator, serta sebagai motivator. 

Adapun penjelasan tugas dan peran-peran 

kepala sekolah tersebut diuraikan sebagai 

berikut:       

a. Kepala Sekolah sebagai Educator 

(pendidik) 

Kepala sekolah sebagai educator 

harus memiliki strategi yang tepat untuk 

meningkatkan profesionalisme tenaga 

kependidikan di sekolahnya. 
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Menciptakan iklim sekolah yang 

kondusif, memberikan nasehat kepada 

warga sekolah, memberikan dorongan 

kepada seluruh tenaga kependidikan, 

serta melaksanakan model pembelajaran 

yang menarik, seperti team teaching, 

moving class, dan mengadakan program 

akselerasi (acceleration) bagi peserta 

didik yang cerdas di atas normal.
45

 

Perspektif kebijakan pendidikan 

nasional (depdiknas, 2006) kegiatan 

belajar merupakan ini dari proses 

pendidikan,dan guru merupakan 

pelaksana serta pengembang utama 

kurikulum di sekolah.
46

 

                                                           
45

 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2007), 98.  
46

 Jamal Ma’mur Asmani, Tipe Menjadi Kepala Sekolah Yang 

Professional (Jakarta: Diva Proses, 2012), 16.  
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b. Kepala Sekolah sebagai Manajer 

Sekolah merupakan sebuah 

organisasi, sehingga diperlukan 

pengelola/kegiatan manajemen agar 

sumberdaya yang ada di dalamnya dapat 

didayagunakan secara efktif sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian kepala sekolah 

memiliki peran sebagai manajer. 

Terdapat tiga ketrampilan yang harus 

dimiliki oleh seorang manjer, yaitu:  

1) Kemampuan menyusun program 

secara sistematis, periodik dan 

kemampuan melaksanakan program 

yang dibuatnya secara skala prioritas. 
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2) Kemampuan menyusun organisasi 

personal dengan uraian tugas sesuai 

dengan standar yang ada. 

3) Kemampuan menggerakan stafnya 

dan segala sumberdaya yang ada, 

serta lebih lanjut memberikan acuan 

yang dinamis, dalam kegiatan rutin 

dan temporer.
47

 

Sebagai manajer, kepala sekolah 

berperan dalam mengelola sumberdaya 

untuk mencapai tujuan institusi secara 

efektif dan efisien. Dalam hal ini, kepala 

sekolah harus memiliki: 

1) Kemampuan menyusun program, 

2) Kemampuan menyusun organisasi 

sekolah, 

                                                           
47

 Marrno dan Triyo Supriyatno, Manajemen dan 

Kepemimpinan Pendidikan Islam (Bandung: Refika Aditama, 2013), 33. 
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3) Kemampuan menggerakkan guru, dan 

4) Kemampuan mengoptimalkan sarana 

pendidikan.
48

 

Manajemen pada hakikatnya 

merupakan suatu proses merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan, 

memimpin dan mengendalikan usaha 

para anggota organisasi serta mendaya 

gunakan seluruh sumber-sumber daya 

organisasi dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.
49

 

c. Kepala Sekolah sebagai Administrator 

Kepala sekolah sebagai 

administrator memiliki hubungan yang 

sangat erat dengan berbagai aktivitas 

                                                           
48

 Jamal Ma’mur Asmani,  Tipe Menjadi Kepala Sekolah Yang 

Professional (Jakarta: Diva Proses, 2012), 33-34. 
49 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2007), 103. 
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pengelolaan administrasi yang bersifat 

pencatatan, penyusunan, dan 

pendokumenan seluruh program sekolah. 

Secara spesifik, kepala sekolah harus 

memiliki kemampuan untuk mengelola 

kurikulum, mengelola administrasi sarana 

dan prasarana, mengelola administrasi 

kearsipan, dan mengelola administrasi 

keuangan.
50

  

Sebagai administrator, kepala 

sekolah berperan dalam mengatur tata 

laksana sistem administrasi di sekolah, 

sehingga bisa lebih efektif dan efisien. 

Dalam hal ini, kepala sekilas harus 

memiliki:  

                                                           
50

 Ibid., 107.  
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1) Kemampuan mengelola administrasi 

PBK/BK, 

2) Kemampuan mengelola administrasi 

kesiswaan, 

3) Kemampauan mengelola 

administrasi ketenagaan, 

4) Kemampuan mengelola administrasi 

keuangan, 

5) Kemampuan mengelola administrasi 

sarana dan prasarana, dan 

6) Kemampuan mengelola administrasi 

persuratan.
51

 

d. Kepala Sekolah sebagai Supervisor 

(penyelia) 

Tugas kepala sekolah sebagai 

supervisor dalah mensupervisi pekerjaan 

                                                           
51

 Jamal Ma’mur Asmani, Tipe Menjadi Kepala Sekolah Yang 

Professional, 34. 
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yang dilakukan oleh tenaga 

kependidikan. Kepala sekolah harus 

membina, mengarahkan, membantu guru-

guru dalam mengatasi maslah yang 

dihadapi pada proses pembelajaran. 

Kepala sekolah perlu 

melaksanakan kegiatan supervisi yang 

dapat dilakukan melalui kegiatan 

kunjungankelas untuk mengamati proses 

pembelajaran secara langsung,terutama 

dalam pemilihan dan penggunaan 

metode, media yang digunakan, serta 

keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran.
52

 

Sebagai supervisor kepala sekolah 

berperan dalam upaya membantu 

                                                           
52

 Ibid., 38.  
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mengembangkan profesionalisme guru 

dan tenaga kependidikan lainnya. Dalam 

hal ini, kepala sekolah harus memiliki:  

1) Kemampuan menyusun program 

supervisi pendidikan 

2) Kemampuan melaksanakan program 

supervisi, dan 

3) Kemampuan memanfaatkan hasil 

supervisi.
53

 

Dalam menjalankan fungsinya 

sebagai supervisor, kepala sekolah harus 

mampu menguasai tugas-tugasnya dan 

melaksanakan tugasnya dengan baik, 

bertanggung jawab terhadap seluruh 

kegiatan sekolah, mengatur proses 

belajar mengajar, mengatur hal-hal yang 

                                                           
53

 Ibid., 34.  
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menyangkut kesiswaan, personalia, 

sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

dalam pelajaran, ketatausahaan, 

keuangan serta mengatur hubungan 

dengan masyarakat. 

Beberapa prinsip yang digunakan 

dalam mengadakan kegiatan supervisi 

adalah:
54

  

1) Supervisi hendaknya bersifat 

kontruktif dan kreatif sehingga 

menimbulkan dorongan semangat 

bekerja bagi para pegawai yang 

dinilai. 

2) Supervisi hendaknya bersifat 

sederhana, realistis dan informal 

dalam pelaksanaannya. 

                                                           
54

 Herabidin, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: 

Pustaka Setia, 2009), 210-212. 
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3) Supervisi harus bersifat objektif, 

tidak mencari-cari kesalahan, tidak 

bersifat otoriter, dan mementingkan 

hubungan profesional. 

4) Supervisi bersifat preventif, yaitu 

mencegah timbulnya hal-hal yan 

berakibat buruk. 

5) Supervisi bersifat korektif, yaitu 

memperbaiki penyimpangan-

penyimpangan kegiatan dalam 

organisasi sekolah.  

6) Supervisi bersifat kooperatif, yaitu 

menemukan penyimpangan-

penyimpangan yang ada dan 

berusaha memperbaikinya secara 

bersama-sama. 
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7) Supervisi harus memperhatikan 

kemampuan para anggota organisasi 

sehingga mereka dapat menjalankan 

tugasnya dengan baik.
55

 

e. Kepala Sekolah sebagai Leader 

(pemimpin) 

Kepala sekolah sebagai leader 

harus mampu memberikan petunjuk dan 

pengawas, meningkatkan kemauan tenaga 

kependidikan, membuak komunikasi dua 

arah, mendelegasikan tugas.
56

 

Gaya kepemimpinan kepala 

sekolah seperti apakah yang dapat 

menumbuh kembangkan kreativitas 

sekaligus mendorong peningkatan 

                                                           
 

56
 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2007), 115. 
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kompetensi guru? Dalam teori 

kepemimpinan, setidaknya kita 

mengeanal dua gaya kepemimpinan, 

yaitu kepemimpinan yang berorientasi 

pada tugas dan kepemimpinan yang 

berorientasi pada manusia.
57

 

Kepala sekolah berperan dalam 

mempengaruhi orang-orang untuk 

bekerjasama dalam mencapai visi dan 

tujuan bersama. Dalam hal ini, kepala 

sekolah harus memiliki:
58

  

1) Memiliki kepribadian yang kuat. 

Sebagai seorang muslim yang taat 

beribadah, memelihara norma agama 

dengan baik, jujur, percaya diri, 

                                                           
57

 Jamal Ma’mur Asmani, Tipe Menjadi Kepala Sekolah Yang 

Professional, 39. 
58

 Marrno dan Triyo Supriyatno, Manajemen dan 

Kepemimpinan Pendidikan Islam, 38-39.  
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dapat berkomunikasi dengan baik, 

tidak egois, bertindak dengan 

objektif, penuh optimis, bertanggung 

jawab demi kemajuan dan 

perkembangan, berjiwa besar dan 

mendelegasikan sebagai tugas dan 

wewenang kepada orang lain. 

2) Memahami semua personalnya yang 

memiliki kondisi yang berbeda, 

begitu juga kondisi siwanya berbeda 

dengan yang lain.  

3) Memiliki upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan guru dan 

karyawannya. 

4) Mau mendengar kritik/usulan/usulan 

yang konstruktif dari semua pihak 

yang terkait dengan tugasnya baik 
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dari staf, karyawan atau siswanya 

sendiri. 

5)  Memiliki visi dan misi yang jelas 

dari lembaga yang dipimpinnya. Visi 

dan misi tersebut disampaikan dalam 

pertemuan individual maupun 

kelompok. 

6) Kemampuan komunikasi dengan 

baik, mudah dimengerti, teratur dan 

sistematis kepada semua pihak. 

7) Kemampuan mengambil keputusan 

bersama secara musyawarat. 

8) Kemampuan menciptakan hubungan 

kerja yang harmonis, membagi tugas 

secara merata dan dapat diterima 

oleh semua pihak. 

f. Kepala Sekolah sebagai Innovator 
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Kepala sekolah sebagai sentral 

penggerak organisasi sekoalah harus 

mampu menciptakan hal-hal yang baru 

untuk mengembangkan sekolah yang 

dipimpinnya, dalam hal ini kepala 

sekolah juga berperan sebagai innovator. 

Dalam rangka melakukan peran 

dan fungsinya sebagai innovator, kepala 

sekolah harus memiliki strategi yang 

tepat untuk menjalin hubungan yang 

harmonis dengan lingkungan, mencari 

gagasan baru, mengintegrasikan setiap 

kegiatan, memberikan teladan, dan 

mengembangkan model-model 

pembelajaran yang inovatif.
59

  

                                                           
59

 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, 118. 
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Kepala sekolah adalah pribadi 

yang dinamis dan kreatif yang tidak 

terjebak dalam rutinitas, dalam hal ini, 

kepala sekolah harus memilik: 

1) Kemampuan melaksanakan reformasi 

(perubahanuntuk lebih baik) dan 

2) Kemampuan melaksanakan kebijakan 

terkini di bidang pendidikan.
60

 

Kepala sekolah sebagai  innovator 

akan mencerminkan dari cara-cara dia 

melakukan pekerjaannya secara 

konstruktif, kreatif, delegatif, intregratif, 

rasional dan objektif, pragmatis, 

keteladanan, disiplin, serta adaptabel dan 

feleksibel.
61

  

g. Kepala Sekolah sebagai Motivator 

                                                           
60

 Jamal Ma’mur Asmani, Tipe Menjadi Kepala Sekolah Yang 

Professional, 33. 
61 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, 118. 
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Kepala sekolah sebagai motivator 

bertugas memberikan dorongan dan 

dukungan kepada semua bawahannya 

agar mampu bekerjasama dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui 

pengaturan suasana kerja, disiplin, 

dorongan, penghargaan secara efektif, 

dan penyedian berbagai sumber belajar 

lewat pengembangan pusat sumber 

belajar.
62

 

Kepala sekolah harus mampu 

memberi dorongan, sehingga seluruh 

komponen pendidikan dapat berkembang 

secara profesional. 

                                                           
62

 Jamal Ma’mur Asmani, Tipe Menjadi Kepala Sekolah Yang 

Profesional, 32.  
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1) Kemampuan mengatur lingkungan 

kerja (fisik) 

2) Kemampuan mengatur suasana 

kerja/belajar, dan 

3) Kemampuan memberi keputusan 

pada warga sekolah.
63

        

3. Kinerja Tenaga Kependidikan 

a. Pengertian kinerja tenaga kependidikan 

Kata “performance” memberikan tiga arti, 

yaitu: (1) “prestasi” seperti dalam konteks atau 

kalimat “high performance car” atau “mobil 

yang sangat cepat”; (2) “pertunjukan” seperti 

dalam konteks atau dalam konteks “folk dance 

performance”, atau “pertunjukan tari-tarian 

rakyat”; (3) “pelaksanaan tugas” seperti dalam 
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konteks atau kalimat “in performing his/her 

duties”.
64

  

Kinerja adalah sesuatu yang ingin dicapai, 

prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja. 

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. 

Dari pengertian di atas kinerja diartikan 

sebagai prestasi, menunjukkan suatu kegiatan atau 

perbuatan dan melaksankan tugas yang telah 

dibebankan. Pengertian kinerja sering 

diidentikkan dengan prestasi kerja. Karena ada 

persamaan antara kinerja dengan prestasi kerja. 

Prestasi kerja merupakan hasil kerja seseorang 

                                                           
64

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1997), 503.  
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dalam periode tertentu merupakan prestasi kerja, 

Bila dibandingkan dengan target/sasaran, standar, 

kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan 

telah disepakati bersama ataupun kemungkinan-

kemungkinan lain dalam suatu rencana rencana 

tertentu.
65

 

Kinerja lebih sering disebut dengan 

prestasi yang merupakan “hasil” atau “apa yang 

keluar” (outcomes) dari sebuah pekerjaan dan 

konstribusi sumber daya manusia terhadap 

organisasi. Dalam sebuah perusahaan, menurut 

mutis maka persoalan kinerja yang dapat 

diidentifikasi dari beberapa sudut diantaranya: (a) 

Perusahaan harus dapat menghasilkan barang atau 

jasa dengan kualitas yang semakin meningkat; (b) 

Pelayanan kepada konsumen makin cepat dan 
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 Supardi, Kinerja Guru, Edisi 1 cetakan 3 (Jakarta: Rajawali 
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makin efisien; (c) Penekanan biaya produksi 

sehingga harga pokok penjualan dapat stabil 

sehingga dapat dirasakan oleh seluruh konsumen; 

dan (d) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan 

para pekerja agar dapat berinovasi dalam 

memenuhi kebutuhan konsumen yang selalu 

berubah menyesuaikan dengan dinamika dan 

tuntunan zaman.
66

 

Bila diaplikasikan pada aktivitas pada 

lembaga pendidikan berdasarkan pendapat di atas, 

maka pernyataan kinerja yang dimaksud adalah: 

(1) prestasi kerja pada penyelenggara lembaga 

pendidikan dalam melaksanakan program 

pendidikan mampu menghasilkan lulusan atau 

output yang semakin meningkat kualitasnya; (2) 

mampu memperlihatkan/mempertunjukkan 
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kepada masyarakat(dalam hal ini peserta didik) 

berupa pelayanan yang baik; (3) biaya yang harus 

dikeluarkan masyarakat untuk “menitipkan” 

anaknya sebagai peserta didik dalam memenuhi 

kebutuhan belajarnya tidak memberatkan dan 

terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; dan 

(4) dalam melaksanakan tugasnya para pengelola 

lembaga pendidikan seperti kepala sekolah, guru 

dan tenaga kependidikannya semakin baik dan 

berkembang serta mampu mengikuti dinamika 

kebutuhan masyarakat yang selalu berubah sesuai 

dengan kemajuan dan tuntunan zaman.
67

  

Kinerja mengandung makna hasil kerja, 

kemampuan, prestasi atau dorongan untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan. Keberhasilan 

individu atau organisasi dalam mencapai target 

                                                           
67
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atau sasaran tersebut merupakan kinerja. “kinerja 

adalah hasil kerja seseorang dalam suatu periode 

tertentu yang dibandingkan dengan beberapa 

kemungkinan, misalnya standar target, sasaran 

atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu”.
68

 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas 

dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil 

kerja yang telah dicapai oleh seseorang dalam 

suatu organisasi untuk mencapai tujuan 

berdasarkan atas standarisasi atau ukuran dan 

waktu yang disesuaikan dengan jenis 

pekerjaannya dan sesuai dengan norma dan etika 

yang telah ditetapkan. 

Banyak faktor yang mempengaruhi mutu 

kinerja seseorang. Antara lain: “ (1) partisipasi 

                                                           
68

 Supriatno, Penilaian Kinerja dan Pengembangan Guru, 
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SDM, (2) pengembangan karier, (3) komunikasi, 

kesehatan dan keselamatan kerja, (4) penyelesaian 

konflik, (5) insentif yang baik, dan (6) 

kebanggaan” Aspek-aspek lain yang dapat 

digunakan untuk menilai kinerja atau prestasi 

kerja di antaranya: (1) kemampuan kerja, (2) 

kerajinan, (3) disiplin, (4) hubungan kerja, (5) 

prakarsa, (6) kepemimpinan atau hal-hal khusus 

sesuai dengan bidang dan level pekerjaan yang 

dijabatanya.
69

  

Pendapat lain mengenai kinerja 

menyatakan: “kinerja merupakan fungsi dari 

interakssi antara ability (kemampuan dasar) 

dengan motivasion (motivasi) yaitu kinerja 

(performance) P = (AxM)”). Teori tersebut 

menunjukkan bahwa orang yang memiliki 

                                                           
69
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kemampuan dasar yang tinggi, tetapi memiliki 

motivasi yang rendah akan menghasilkan kinerja 

yang rendah demikian pula halnya apabila orang 

yang sebenarnya memiliki motivasi yang tinggi, 

tetapi kemampuan dasar yang rendah, maka 

kinerjanya pun rendah pula. Seorang dengan 

kinerja tinggi disamping memiliki kemampuan 

dasar yang tinggi juga harus memiliki motivasi 

yang tinggi. Motivasi dapat diartikan sebagai 

suatu usaha yang menimbulkan dorongan untuk 

melakukan suatu tugas.
70

 Konsep penting dari 

teori diatas adalah bahwa untuk mengungkap dan 

mengukur kinerja guru yang dapat dilakukan 

dengan menelaah kemampuan dasar guru atau 

pelaksanaan kompetensi dasar guru atau 

motivasinya dalam bekerja. 
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b. Indikator kinerja tenaga kependidikan 

Indikator kinerja merupakan aspek-aspek 

yang menjadi tolak ukur menilai kinerja. Menurut 

Jhon Miner dalam Sudarmanto mengemukakan 4 

dimensi yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur 

dalam meniai kinerja secara umum, yaitu : 

Indikator kinerja Tiap individu, kelompok 

atau organisasi memiliki kriteria penilaian tertentu 

atas kinerja atau tanggunf jawab yang diberikan. 

Contoh tentang kriteria kinerja seseorang 

“trainer” sebagai berikut : (1) jumlah pelatihan 

yang dilakukannya sepanjang tahun, (2) jumlah 

keseluruhan peserta program pelatihan, (3) 

peningkatan dalam diri peserta pelatihan, (4) 

pertambahan nilai peserta dibandingkan dengan 

yang tidak mengikuti program, dan (5) jumlah 

kesalahan, ketidakhadiran, atau kelambanan 
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peserta pelatihan dibandingkan dengan yang tidak 

mengikuti program.
71

  

Secara individual, kinerja seseorang 

ditentukan oleh beberapa bidang sebagai berikut: 

(a) Kemampuan (ability), (b) komitmen 

(commitment), (c) umpan balik (feedback), (d) 

kompleksitas tugas (task complexity), (e) kondisi 

yang menghambat(situational constraint), (f) 

tantangan (challenge), (g) tujuan (goal), (h) 

fasilitas, keakuratan dirinya (self-afficacy), (i) 

arah (direction, usaha (effort), (j) daya 

tahan/ketekunan (persistense), (k) strategi khusus 

dalam menghadapi tugas (task specific 

strategis).
72

 

Kinerja pegawai dapat dilihat dari: 

seberapa baik kualitas pekerjaan yang dihasilkan, 
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tingkat kejujuran dalam berbagai situasi, inisiatif 

dan prakarsa memunculkan ide-ide baru dalam 

pelaksanaan tugas, sikap karyawan terhadap 

pekerjaan dalam (suka atau tidak suka, menerima 

atau menolak) kerja sama atau keandalan, 

pengetahuan atau ketrampilan tentang pekerjaan, 

pelaksanaan tanggung jawab, pemanfaat waktu 

serta pemanfaatan waktu secara efektif.
73

  

Sedangkan yang dapat dijadikan indikator 

standar kinerja guru di antaranya:
74

  

Standar 1: Knowledge skills, and Dispositions 

Standar 2: Assesment System and Unit Evaluation 

Standar 3: Field eexperience and clinical practice 

Standar 4: Diversity  

Standar 5: Faculty Qualifications, Performance, 

and Development 
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Standar 6: Unit Govermance and Resources 

Indikator diatas menunjukkan bahwa 

standar kinerja guru merupakan suatu bentuk 

kualitas atau patokan yang menunjukkan adanya 

jumalah dan mutu kerja yang harus dihasilkan 

guru meliputi: pengetahuan, ketrampilan sistem 

penempatan dan unit variasi pengalaman, 

kemampuan praktis, kualifikasi, hasil pekerjaan, 

dan pengembangan. 

Berdasarkan hasil riset, teacher quality is 

the most important determinan of the school 

quality yang tergabung dalam national center for 

educational statistic di amerika serikat (NCES) 

dilaporkan bahwa standar kualitas yang harus 

dipenuhi oleh guru adalah: “1) the academic skills 
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of teacher, 2) teacher assigment 3)teacher 

experience,dan 4) profesional development”.
75

 

Kemampuan akademik berkaitan dengan 

penguasaan tingkat pendidikan, penguasaan 

kompetensi pedagogik, kemampuan assigment 

adalah kemampuan berkaitan dengan kemampuan 

dalam membina hubungan dan kepribadian yang 

mantap. Pengalaman guru adalah seberapa besar 

pengalaman yang telah dijalani oleh guru dapat 

meningkatkan kinerjanya. Pengembangan 

profesional pada guru diharapkan guru dapat 

mengembangkan profesinya yang dilandasi 

penguasaan dasar-dasar profesional guru dalam 

kegiatan pembelajaran terhadap peserta didik 

didalam maupun diluar kelas. 
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Dengan demikian, dapat diartikan bahwa 

kinerja pegawai sangat dipengaruhi karakteristik 

individu yang terdiri atas, pengetahuan, 

ketrampilan, kemampuan, motivasi, kepercayaan, 

nilai-nilai, serta sikap.
76
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan  

Dalam penelitian ini digunakan 

jenis penelitian kualitatif, pendekatan 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskritif berupa kata-

kata yang ditulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati 

bertujuan menggambarkan secara 

sistematis mengenai fakta-fakta yang 

ditemukan di lapangan, bersifat verbal, 
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kalimat-kalimat, fenomena-fenomena, dan 

tidak berupa angka-angka.
77

 

Penelitian kualitatif ini sebagai 

sumber data langsung, deskriptif, proses 

lebih dipentingkan dari pada hasil. Dalam 

hal ini pendekatan yang digunakan adalah 

study kasus, yaitu suatu deskripsi intensif 

dan analisis fenomena tertentu atau satuan 

social seperti individu, kelompok, 

institusi, atau masyarakat. Dalam study 

kasus peneliti ingin mencermati individu 

atau sebuah unit secara mendalam dan 

menjelaskan fenomena-fenomena yang 

ada dilokasi tersebut.
78

 

2. Jenis Penelitian  

                                                           
77

 Lexy J.Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif 

(Bandung:PT Remaja Rusdakarya, 2002), 3.  
78

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendidikan, Edisi 
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Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafatpospositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

(sebagai lawanya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi.
79

 Sedangkan 

penelitian deskriptif merupakan bentuk 

penelitian yang paling dasar, yakni 

mendeskripsikan atau menggambarkan 

fenomena yang ada, baik yang alamiah 

                                                           
79

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif R&D. 

(Bandung: Alfabeta, 2010). 9 
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maupun yang direkayasa. Penelitian 

deskriptif memiliki beberapa varian, tatapi 

pada penelitian ini menekankan pada studi 

kasus. Studi kasus yaitu metode untuk 

menghimpun dan menganalisis data 

berkenaan dengan suatu kasus.
80

 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, yang 

menjadi instrument atau alat peneliti itu 

sendiri atau bisa disebut sebagai human 

instrument. Oleh karena itu dalam penelitian 

kualitatif “the researcher is the key 

instrument” jadi, peneliti adalah merupakan 

instrument kunci dalam penelitian.
81

 Dalam 

penelitian ini peneliti bertindak sebagai 
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partisipan penuh seolah-olah melebuh 

menjadi satu untuk berinteraksi social 

membutuhkan waktu cukup lama dengan 

subyek dalam penelitian dan selama itu nanti 

data berbentuk field note yang nantinya 

disusun secara sistematis.   

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di SMAN 

2 Ponorogo dengan alamat JL. Pacar No. 24, 

Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten 

Ponorogo. Peneliti memilih di SMAN 2 

Ponorogo, karena topik yang dibahas dalam 

penelitian ini mengenai supervisi kepala 

sekolah dalam meningkatkan kinerja tenaga 

kependidikan di SMAN 2 adalah pilihan 

yang cocok sebagai objek penelitian, dimana 

kegiatan supervisi kepala sekolah tersebut 
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sangat menunjang kinerja dari tenaga 

kependidikan. 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana 

fakta diperoleh.
82

 Sumber data utama dalam 

penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan 

selebihnya adalah tambahan seperti dokumen 

dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan berbagai sumber data 

utama yaitu hasil wawancara dengan 

beberapa pihak dan observasi yang terkait 

dengan penelitian ini. Sedangkan sumber dan 

data tertulis, foto, serta hal-hal lain yang 

diperlukan merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode wawancara dan 
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observasi. Adapun sumber data di atas 

menggungkapkan tentang:
83

 

Adapun untuk memperoleh data 

dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan 

dua sumber data, yaitu: 

1. Manusia, meliputi: 

a. Kepala Sekolah 

b. Waka Kurikulum 

c. Waka Kesiswaan 

d. Kepala Tata Usaha 

2. Non manusia sebagai data tambahan, 

meliputi dokumentasi yang tertulis, foto, 

dan bahan-bahan lain yang berhubungan 

dengan penelitian Peran Supervisi Kepala 

Sekolah di SMAN 2 Ponorogo. 

 

                                                           
83

 Moleoneng, Metodologi, 112 



113 
 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar yang 

ditetapkan. Maka tidak terlepas dari teknik di 

atas, yaitu peneliti menggunakan metode: 

1. Teknik wawancara (Interview) 

wawancara adalah tanya jawab 

dengan seseorang yang diperlukan untuk 

dimintai keterangan atau pendapatnya 

mengenai suatu hal.
84

 

Wawancara yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif ini adalah wawancara 

                                                           
84

 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
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mendalam, artinya penelitian mengajukan 

beberapa pertanyaan secara mendalam yang 

berhubungan dengan fokus permasalahan, 

sehingga dengan wawancara mendalam ini 

data-data bisa terkumpul semaksimal 

mungkin.
85

 

Informan adalah orang yang 

mempunyai informasi-informasi pokok yang 

memberiakan keterangan kepada peneliti. 

Orang-orang yang akan menajdi informan 

tersebut adalah:  

a. Ibu Lilik Hermiwi, selaku kepala sekolah 

SMAN 2 Ponorogo. 

b. Bapak Sugeng, selaku waka kesiswaan di 

SMAN 2 Ponorogo. 

                                                           
85
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c. Ibu Ernin, selaku waka kurikulum di 

SMAN 2 Ponorogo. 

d. Bapak Mansur Anwar selaku Ketua Tata 

Usaha di SMAN 2 Ponorogo. 

e. Bapak Subandi, selaku Staf Tata Usaha di 

SMAN 2 Ponorogo. 

2. Observasi 

Teknik observasi atau pengamatan 

adalah suatu teknik atau cara mengunpulkan 

data dengan jalan mengadakan pengamatan 

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. 

Observasi ini digunakan untuk menggali data 

dari sumber data seperti peristiwa, tempat, 

lokasi, benda dan rekaman. Ada alasan 

mengapa teknik observasi dilakukan dalam 

penelitian ini. Pertama, pengamatan ini 

didasarkan pada pengamatan langsung. 
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Kedua pengamatan memungkinkan peneliti 

untuk melihat dan mengamati sendiri, 

kemudian mencatat perilaku kejadian sebagai 

mana yang terjadi pada keadaan yang 

sebenarnya.
86

 Dalam penelitian ini observasi 

dilakukan pada aktifitas yang berhubungan 

dengan supervisi kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan di 

SMAN 2 Ponorogo. Hasil penelitian ini 

dicatat dalam catatan lapangan, sebab catatan 

lapangan merupakan alat yang sangat penting 

dalam penelitian kualitatif.
87

 Dalam 

penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

partisipan. Pada observasi ini, peneliti 

mengamati aktivitas-aktivitas sehari-hari 
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pada objek penelitian, situasi sosial kejadian 

yang ada dan lain-lain. Hasil observasi 

tersebut dicatat dalam catatan lapangan (field 

note), sebab catatan tersebut sanat penting 

dalam penelitian kualitatif.
88

 Adapun 

observasi dalam penelitian ini dilakukan di 

SMAN 2 Ponorogo terutama pada Kepala 

Sekolah dengan maksud untuk menngetahui 

aktivitas Kepala Sekolah dalam 

melaksanakan supervisi. 

Format rekaman hasil observasi 

(pengamatan) catatan lapangan dalam 

penelitian ini menggunakan format rekaman 

hasil observasi. Kemudian tulisan lengkap 

dari observasi ini dinamakan transkrip 

observasi. 
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3. Teknik dokumentasi  

Dokumentasi bisa berupa catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.
89

 Hasil 

penelitian dari observasi atau wawancara ini 

akan lebih dapat dipercaya apabila didukung 

oleh foto-foto atau karya tulus akademik dan 

seni yang telah ada. Dokumentasi ini 

digunakan untuk mendapatkan data dengan 

jalan menyelidiki dokumen. Dokumen tidak 

hanya digunakan sebagai bahan penelitian 

yang bersifat sejarah saja, tetapi juga bisa 

digunakan pada penelitian yang lain atau 

yang bersifat masa sekarang.
90

 Teknik ini 

digunakan dalam penelitian untuk 
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memperoleh data tentang sejarah berdirinya 

sekolah, letak geografis sekolah, keadaan 

guru dan siswa, sarana dan prasarana, 

struktur organisasi serta data tentang 

supervisi kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan di 

SMAN 2 Ponorogo. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 

mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain .
91

 

Teknik analisis data kualitatif, mengikuti 

konsep yang diberikan Miles dan Huber man. 

                                                           
91

 Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi IAIN Ponorogo, 

Pedoman Penulisan Skripsi 
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Miles dan Huber man, mengemukakan bahwa 

aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga 

samapai tuntas, dan datanya sampai jenuh. 

Aktifitas dalam analisis data, meliputi: data 

reduction
92

, data display,
93

 dan conclusion.
94

 

Adapun langkah-langkah analisinya sebagai 

berikut:  

 

 

                                                           
92

 Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, membuat kategori, dengan demikian data yang telah 

direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.  
93

 Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data atau menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network dan chart. 

Bila dipola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama 

penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku yang 

selanjutnya akan didisplaykan pada laporan akhir penelitian. 
94

 Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.  

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), 

337 
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Gambar 3.1 Langkah-langkah analisis data 

Keterangan: 

1. Langkah pertama yaitu mereduksi data dalam 

konteks penelitian yang dimaksud adalah 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

menfokuskan pada hal-hal yang penting, dan 

membuat kategori. Dengan demikian kata 

yang telah direduksikan memeberikan 

Penyajian data Pengumpulan data 

Reduksi data 

Kesimpulan-

kesimpulan: 

penarikan/veri

fikasi 
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gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah penelitian untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

2. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data atau menyajikan 

data kedalam pola yang dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, 

network, dan chart. Bila pola-pola yang 

ditemukan telah didukung oleh data, maka 

pola tersebut menjadi baku dan akan 

didisplaykan , pada laporan akhir penelitian.  

3. Langkah terakhir dalam analisis data 

kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Penarikan kesimpulan hanyalah 

sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga 

diverifikasikan selama penelitian 
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berlangsung. Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif yang diharapkan adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas.
95

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep 

penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan 

(reliabilitas) serta derajat kepercayaan dan 

keabsahan data.
96

 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik pengamatan yang tekun 

dan triangulasi. 

1. Pengamatan yang tekun 

Ketekunan pengamat bermaksud 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam 

                                                           
95

 Mattew B. Miles, dan A. Michael Hiberman, Analisis Data 

Kualitatif, (Jakarta: UI Press, 1993), 345 
96

 Moleong, metodologi penelitian kualitatif, 338-345 
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situasi yang sangat relevan dengan persoalan 

atau isu yang sedang dicari dan kemudian 

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara 

rinci. Ketekunan pengamatan ini dilakukan 

peneliti dengan cara: 

a. Mengadakan pengamatan dengan teliti dan 

rinci secara berkesinambungan terhadap 

faktor-faktor yang menonjol dan yang ada 

hubungannya dengan paradigma. 

b. Menelaah secara rinci sampai pada satu 

titik sehingga pada pemeriksaan awal 

salah satu atau seluruh faktor yang 

ditelaah sudah dipahami dengan cara 

biasa. 

2. Triangulasi 

Teknik triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang 
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memenfaatkan sesuatu yang lain di luar data 

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Teknik ini 

dapat dicari dengan jalan:
97

  

a. Membandingkan dengan data hasil 

pengamatan dengan data wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan 

orang di depan umum dan pribadi. 

c. Membandingkan keadaan perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat atau 

pandangan orang yang berpendidikan 

tinggi, orang biasa atau pemerintah. 

d. Membandingkan dengan apa yang 

dikatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang 

waktu. 

                                                           
97

  Moleong, metodologi penelitian kualitatif, 177-178 
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e. Membandingkan hasil wawancara dengan 

isu suatu dokumen yang berkaitan.
98

 

H. Tahapan-tahapan penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dalam 

penelitian ini ada tiga tahapan ditambah dengan 

tahapan terakhir dari penelitian yaitu tahapan 

penulisan laporan hasil penelitian. Tahapan-

tahapan penelitian tersebut adalah:  

a. Tahap pra lapangan, yang meliputi 

penyusunan rencana penelitian, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang 

menyangkut persoalan etika penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: 

memahami latar belakang penelitian dan 

                                                           
98

 Ibid.,177-178 
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persiapan diri, memasuki lapangan dan 

berperan serta sambil mengumpulkan data. 

c. Tahap analisi data, yang meliputi: analisis 

lama dan setelah pengumpulan data. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya SMAN 2 Ponorogo 

SMA 2 Ponorogo berdiri pada tanggal 16 Juli 

1979, dengan SK menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 

8188/1979, tanggal 30 September 

1979.Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

035/0/1997 nama tersebut diubah menjadi 

SMUNegeri 2 Ponorogo. Sekolah ini sudah 

memiliki gedung sendiri sebanyak 9 lokal yang 

dibangun sejak tahun 1978. Tetapi gedung-

gedung tersebut belum dapat dipakai karena 

belum dilengkapi dengan fasilitas kegiatan belajar 

mengajar. Oleh karena itu proses KBM sehari-
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hari dilaksanakan pada siang hari di SMA Negeri 

1 Ponorogo yang pada saat itu menempati gedung 

swasta milikYayasan Pembangunan Bakti di jalan 

Batoro Katong Ponorogo (sekarang dipakai SMA 

Bakti Ponorogo) 

Penerimaan murid perdana dikelola oleh 

SMA Negeri 2 Ponorogo dengan siswa 3kelas 

144 orang yang merupakan hasil seleksi dengan 

sistem “Test Tulis” dan “Wilayah calon”. Materi 

test tulis meliputi PMP, Bahasa Indonesia, 

Matematika, Bahasa Inggris, IPA dan IPS. 

Sedangkan wilayah 101 calon dibagi menjadi 2 

bagian yakni wilayah “Ponorogo Utara” dan 

“Ponorogo Selatan” dengan garis batas Jalan 

Imam Bonjol ke Timur (Jl. Alun-alun Selatan, Jl. 

Panglima Sudirman, Jl. Gajah Mada dan Jl. Ir. 
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Juanda) sampai dengan Jl. Raya Pulung (Halim 

PerdanaKusuma).  

Calon siswa yang lulus test dan berdomisili 

di Ponorogo selatan dinyatakan di terima di SMA 

2 Ponorogo melalui sistem seleksi. Beberapa 

bulan kemudian berdiri SMA 2 Ponorogo yang 

baru memiliki Kepala Sekolah definitif sebagai 

pengelola tetap dan sekaligus juga sebagai 

pengajar mata pelajaran Tata buku, beliau 

bernama Soeprantiyo berasal dari Mojoroto, 

Kediri. Bersama dengan enam orang guru bantu 

yang bertugas di sekolah ini sejak berdiri, mereka 

adalah: Parmo Ramelanadji, S.Pd (mengajar 

Sejarah dan Geografi), Mulyadi, S. Pd 

(Penjaskes), Alm. Sigit Nurcahyo, BA (PMP), 

SriUtami (Ekonomi dan Bahasa Inggris) dan Siti 

Atiyanto, BA (Biologi), SMA 1 dan SLTP 1 
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Ponorogo yang membantu mengajar mata 

pelajaran lain.  

Pada tahun 1980 SMA 2 sudah memiliki 

gedung sendiri di Jl. Pacar 24 Ponorogo. Dalam 

usia yang ke 29 tahun, SMA Negeri 2 telah 

mengalami sembilan kali pergantian pimpinan: 

Suprayanto, BA, Hadi Sudarmo, BA, Pranowo, 

BA, Drs. Sudarno, Marniti, BA, Drs. Sutarlan, 

Drs. Mukailani, HS, Drs. Djamil Effendi dan Drs. 

Sugeng Subagyo, M.Pd. Guru-guru mulai 

diangkat menjadi PNS. Selain itu pemerintah juga 

menambah melalui proyek pendidikan guru 

bekerjasam dengan perguruan tinggi negeri, 

terutamaIKIP Negeri. Tentu saja kehadiran 

mereka di sekolah ini menambah suasana dan 

semangat baru. Hal ini yang sangat 

membanggakan dan membahagiakan adalah 75% 
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lulusan perdana diterima di berbagai perguruan 

tinggi negeri terutama melalui proyek perintas 

(sekarang SMPTN) yaitu ITB, UGM, ITS, 

UNIBRAW, UNS, IKIP dan AKABRI. 

Kebanggaan bertambah lengkap ketika 

Universitas Gajah Mada dan beberapa alumni 

mengirim ucapan “SELAMAT DAN SUKSES 

SMA 2 PONOROGO”. Dalam perkembangan 

selanjutnya animo calon siswa SMA Negeri 2 

Ponorogo terus meningkatkat bahkan jauh lebih 

besar disbanding daya tampungnya karena 

beberapa daya tarik yang dimilikinya, diantara 

kedisiplinan, ketertiban, dan juga karena banyak 

alumni SMA Negeri 2 berhasil menduduki 

jabatan profesi baik di instansi pemerintah 

maupun swasta, baik tingkat regional maupun 

nasional sehingga hal ini dapat mempertinggi 
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kepercayaan masyarakat Ponorogo secara khusus 

dan wilayah pembantu Gubernur madiun secara 

umum. Seiring dengan berjalannya waktu fasilitas 

belajar mengajar di SMA Negeri Ponorogo makin 

lengkap, maka sudah seharusnya SMA 2 lebih 

berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari semakin 

banyaknya alumni yang melanjutkan kejenjang 

pendidikan yang lebih tinggi di hamper seluruh 

perguruan tinggi papan atas di negeri ini terutama 

di wilayah jawa tengah dan jawa timur yang 

merupakan wilayah dengan jarak yang tidak 

terlalu jauh dari Ponorogo. Kemampuan mereka 

dibidang akademik mampu dipertahankan bahkan 

ditinggikan. Hal ini dapat dilihat dari lima tahun 

terakhir dimana dari alumni SMA 2 yang diterima 

diperguruan tinggi negeri semakin banyak baik 
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dengan biaya sendiri maupun memperoleh 

beasiswa prestasi.
99

 

4. Visi, Misi dan Tujuan 

a. Visi Sekolah 

“Menghasilkan sumber daya manusia yang 

bertakwa, cerdas, danberkarakter serta 

berbudaya lingkungan”.  

Indikator:  

1) Cerdas disini meliputi cerdas secara spiritual, 

sosial, danintelektual.  

2) Berkarakter artinya dapat membawa diri 

dalam berbagai kelompok pergaulan sesuai 

dengan norma agama, masyarakat, dan 

negara.  

3) Berbudaya lingkungan artinya menjaga 

kesehatan dan kebersihan diri dan lingkungan 

                                                           
99

 Lihat Transkip Dokumentasi nomer : 01/D/26-III/2019 dalam  

Lampiran Hasil Penelitian.  
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serta peduli pada permasalahan lingkungan 

hidup  

b. Misi Sekolah 

1) Melaksanakan pembelajaran untuk 

menumbuhkan penghayatan terhadap 

ajaran agama yang dianut dan budaya 

bangsa sehingga terwujud keseimbangan 

iman, takwa, ilmu, dan amal serta berbudi 

pekerti luhur. 

2) Melaksanakan pembelajaran yang efektif 

dan efisien untuk peningkatan kemampuan 

intelektual dan kecakapan hidup.  

3) Melaksanakan program pembelajaran 

yang mampu mengaktualisasi jati diri 

siswa yang unggul dalam bidang 

akademik dan non akademik.  
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4) Menciptakan kondisi lingkungan sekolah 

yang kondusif sehingga peserta didik 

merasa nyaman belajar di sekolah.  

5) Mendorong semangat keunggulan secara 

intensif kepada seluruh warga sekolah. 

6) Menerapkan manajemen partisipatif 

dengan melibatkan seluruh warga sekolah 

dan kelompok kepentingan yang terkait 

dengan sekolah (stake holders).  

7) Mendorong warga sekolah untuk memiliki 

dan melaksanakanprinsip kesetaraan 

dalam kemajemukan di dunia global.  

8) Melaksanakan budaya hidup bersih, sehat, 

dan mencegahpencemaran dan kerusakan 

lingkungan sebagai wujud 

pelestarianterhadap lingkungan.  

c.Tujuan Sekolah 
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1) Mempersiapkan peserta didik yang bertakwa 

kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dan 

berakhlak mulia  

2) Mempersiapkan peserta didik agar menjadi 

manusia yang berkepribadian, cerdas, 

berkualitas dan berprestasi dalam bidang 

akademis dan non akademis  

3) Membekali peserta didik agar memiliki 

keterampilan teknologi informasi dan 

komunikasi serta mampu mengembangkan 

diri secara mandiri  

4) Menanamkan peserta didik sikap ulet 

dangigih dalamberkompetisi, beradaptasi 

dengan lingkungan dan 

mengembangkansikap sportifitas  

5) Membekali peserta didik dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi agar mampu 
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bersaing dan melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi  

6) Menanamkan sikap santun dan berbudaya, 

budaya hidup sehat, cintakebersihan, cinta 

kelestarian lingkungan dengan dilandasi 

keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa. 

7) Menumbuhkan sikap peduli warga sekolah 

untuk mencegah pencemaran dan kerusakan 

lingkungan sekolah. 
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5. Struktur Organosasi  

. . . .

WAKASEK WAKASEK WAKASEK WAKASEK

KURIKULUM KESISWAAN SARANA HUMAS

ERNIN NAURINNISA, M. Pd SUGENG HARIADI, S. Pd Drs. SUYONO KUKUH WIDODO, S. Pd

GURU BK

S I S W A

NIP. 195904131991032004

WALI KELAS GURU MATA PELAJARAN

TATA USAHA

MANSUR ANWAR, S. Sos. I

KOORDINATOR

KEPALA SEKOLAH

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH

SMA NEGERI 2 PONOROGO

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Dra. LILIK HERMIWI, M. Pd

Ponorogo, 12 Juli 2018
Kepala Sekolah

Dra. LILIK HERMIWI, M.Pd
NIP. 19581023 198403 1 004

KOMITE 
SEKOLAH

KETERANGAN

GARIS KOMANDO

GARIS KOORDINASI

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

6. Profil Singkat Sekolah  

Letak geografis SMAN 2 Ponorogo. 

Secara geografis SMA Negeri 2 Ponorogo terletak 

di: 
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a. Jalan : Pacar no. 24 

b. Desa/Kelurahan : Tonatan 

c. Klasifikasi Geografis : Perkotaan 

d. Kecamatan : Ponorogo 

e. Kabupaten : Ponorogo 

f. Provinsi : Jawa Timur  

SMA Negeri 2 Ponorogo ini memiliki 

lokasi yang sangat strategis. Selain itu juga 

didukung dengan kemudahan transportasi karena 

dekat dengan beberapa sekolah tinggi di 

Ponorogo. Sehingga membuat semua orang 

mudah untuk mengunjunginya.  

7. Keadaan Guru dan Siswa 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan 

semua manusia yang ada di alam. Di lembaga 

pendidikan, sumber daya manusia berarti semua 

warga sekolah yang ada di lembaga sekolah 
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seperti guru, tutor, siswa dan tenaga 

kependidikan, dan lain-lain, termasuk di SMAN 2 

Ponorogo ini. Berikut ini gambaran umum tentang 

jumlah guru, siswa, dan tenaga kependidikan di 

SMAN 2 Ponorogo. Data selengkapnya dapat 

dilihat pada Tabel berikut:  

Tabel 4.1 Keadaan Guru dan Siswa 

Jabatan 
Jenis kelamin 

Jumlah 

L P 

Kepala 

Sekolah 

- 1 1 

Guru 54 36 80 

Tenaga 

kependidikan 

14 6 20 

Siswa - - 1064 

 

8. Sarana dan Prasarana   

Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana SMAN 2 Ponorogo 

Sarana dan Prasarana  

SMAN 2 Ponorogo 
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N

o

. 

Jenis 

Prasarana 

Nama Panjang       

(m) 

Lebar 

(m) 

Kepemilikan Kondisi 

1 Ruang 

Teori/Kelas 

XI MIPA 1 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan  

2 Ruang 

Teori/Kelas 

X MIPA 1 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

3 Ruang 

Teori/Kelas 

XII IPS 3 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

4 Ruang Osis  Ruang Osis 6.0 5.0 Milik Rusak 

Ringan 

5 Ruang 

Teori/Kelas 

XI MIPA 8 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

6 Lab 

Komputer 

Lab 

Komputer 

10.0 8.0 Milik Baik  

7 Ruang 

Teori/Kelas 

XI MIPA 6 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

8 Ruang 

Teori/Kelas 

XII MIPA 4 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

9 Ruang 

Teori/Kelas 

X MIPA 4 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

1

0 

Ruang 

Konseling 

Ruang 

Konseling 

3.0 3.0 Milik Rusak 

Ringan 

1

1 

Ruang Guru RuangGuru 15.0 120 Milik Rusak 

Ringan 

1

2 

Lapangan Lapangan 

futsal 

38.0 15.0 Milik Rusak 

Ringan 

1

3 

Ruang 

Teori/Kelas 

XII IPS 2 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

1

4 

Ruang 

Teori/Kelas 

XI IPS 1 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

1

5 

Lab Fisika Lab Fisika 12.0 10.0 Milik Rusak 

Ringan 
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1

6 

Lab Biologi Lab Biologi 12.0 10.0 Milik Rusak 

Ringan 

1

7 

Ruang 

Teori/Kelas 

X MIPA 6 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

1

8 

Lab Bahasa Lab Bahasa 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

1

9 

Ruang 

mandi/WC 

Siswa Laki-

laki 

WC siswa 

laki-laki 

1.5 2.0 Milik Rusak 

Ringan 

2

0 

Ruang 

Teori/Kelas 

XI MIPA 4 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

2

1 

Ruang 

Teori/Kelas 

X MIPA 7 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

2

2 

Ruang 

Serbaguna/

Aula 

Aula 

Pertemuan 

16.0 10.0 Milik Rusak 

Ringan 

2

3 

Ruang UKS Ruang UKS 10.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

2

4 

Kamar 

Mandi/WC 

Guru PR 

WC GURU 

PR 

1.5 2.0 Milik Rusak 

Ringan 

2

5 

Ruang TU Ruang TU 10.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

2

6 

Ruang 

Teori/kelas 

X IPS 1 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

2

7 

Ruang 

Perpustakan 

PERPUS 12.0 10.0 Milik Rusak 

Ringan 

2

8 

Ruang 

Teori/Kelas 

X MIPA 2 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

2

9 

Ruang 

Ibadah 

MASJID 7.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

3 Ruang XI MIPA 7 9.0 8.0 Milik Rusak 
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0 Teori/Kelas Ringan 

3

1 

Ruang 

Teori/Kelas 

XI MIPA 5 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

3

2 

Ruang 

Teori/Kelas 

XII MIPA 1 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

3

3 

Gudang Gudang TU 4.0 6.0 Milik  Rusak 

Ringan 

3

4 

Lapangan  Lapangan 

basket 

28.0 15.0 Milik Rusak 

Ringan 

3

5 

Ruang 

Teori/Kelas 

XII MIPA 2 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

3

6 

Ruang 

Teori/Kelas 

XII MIPA 6 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

3

7 

Ruang 

Teori/Kelas 

XII MIPA 8 9.0 8.0 Milik  Rusak 

Ringan 

3

8 

Ruang 

Teori/Kelas 

XI IPS 2 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

3

9 

Ruang 

Teori/Kelas 

XII IPS 1 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

4

0 

Kamar 

Mandi/WC 

Guru LK 

WC GURU 

LK 

1.5 2.0 Milik Rusak 

Ringan 

4

1 

Ruang 

Teori/Kelas 

X MIPA 5  9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

4

2 

Kamar 

Mandi/wc 

Siswa PR 

WC SISWA 

PR 

1.5 2.0 Milik Rusak 

Ringan 

4

3 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

6.0 6.0 Milik Rusak 

Ringan 

4

4 

Ruang 

Teori/Kelas 

XI MIPA 2 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

4 Ruang XII MIPA 5 9.0 8.0 Milik Rusak 
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5 Teori/Kelas Ringan 

4

6 

Ruang 

Teori/Kelas 

XI IPS 3 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

4

7 

Ruang 

Teori/Kelas 

X MIPA 8 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

4

8 

Ruang 

Teori/Kelas 

XII MIPA 3 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

4

9 

Ruang 

Teori/Kelas 

X MIPA 3 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

5

0 

Ruang 

Teori/Kelas 

XII MIPA 7 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

5

1 

Ruang 

Teori/Kelas 

XI MIPA 4 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

5

2 

Lab 

Kimia 

Lab Kimia 12.0 10.0 Milik Rusak 

Ringan 

5

3 

Ruang 

Teori/Kelas 

XI MIPA 3 9.0 8.0 Milik Rusak 

Ringan 

5

4 

Ruang 

Olahraga  

R. Guru 

Olahraga 

3.0 6.0 Milik Rusak 

Ringan 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pendekatan Supervisi Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Kinerja Tenaga Kependidikan 

di SMAN 2 Ponorogo 

Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara terungkap bahwa kepala sekolah telah 

melaksanakan tugasnya sebagai seorang 
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pemimpin, Pada dasarnya untuk menilai dan 

melihat sebuah keberhasilan kepala sekolah 

sebagai pemimpinyaitu berdasarkan tindakan dan 

ucapan itu sendiri. Selain itu jelas di SMAN 2 

Ponorogo terlihat bahwasannya kepala sekolah 

melaksanakan tanggung jawabnya sebagai 

seorang pemimpin dengan membuat dan 

melaksanakannya.Supervisi kepala sekolah dalam 

memberikan konstribusinya untuk sekedar 

memberikan arahan baik secara inividual maupun 

kelompok dalam meningkatkan 

kinerja.Pernyataan ini adalah sebagaimana 

hasilwawancara dengan Ibu Lilik Hermiwi selaku 

Kepala Sekolah di SMAN 2 Ponorogo sebagai 

berikut:  

Ada dua pendekatan yang dilakukan oleh kepala 

sekolah yaitu pendekatan individu dan kelompok, 

pendekatan individu seperti berkunjung ke kantor 

tata usaha, bisa juga dengan memanggil yang 

bersangkutan. Untuk kelompoknya mengumpulkan 
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semua tenaga kependidikan bisa dengan 

memberikan arahan dan solusi.
100

 

 

 

Sedangkan menurut Ibu Ernin Naurinnisa, 

M. Pd sebagai Waka Kurikulum SMAN 2 

Ponorogo pendekatan yang dilakukan oleh kepala 

sekolah sebagaimana hasil wawancara berikut: 

Supervisi yang dilakukan kepala sekolah terhadap 

tenaga pendidik dan kependidikan biasanya beliau 

memberikan arahan-arahan dan monitoring, untuk 

mengetahui apakah tugas yang diberikan oleh 

kepala sekolah dapat dilaksanakan dengan baik.
101

 

 

 

Adanya supervisi kepala sekolah di 

SMAN 2 Ponorogo ini tentunya tidak terlepas dari 

hal yang namanya arahan dan pembinaan yang 

sejalan dengan pendekatan kepala sekolah sebagai 

supervisor di lembaga pendidikan,seperti yang 
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disampaikan oleh Bapak Subandi selaku Staf Tata 

Usaha SMAN 2 Ponorogo sebagai berikut: 

Kinerja tenaga kependidikan dibawah pimpinan 

kepala sekolah bisa dinyatakan baik, baik dalam 

arti untuk masalah kinerja tenaga kependidikan itu 

sangat tergantung pada bagaimana mereka 

melakukan kerjasama dan bagaimana mereka 

melakukan komunikasi dalam melaksanakan tugas. 

Kepala sekolah secara berkala memberikan 

pembinaan seminggu sekali sehingga dalam satu 

minggu ini terdapat masalah seperti apa, 

dipecahkan. Guru juga sama seminggu 

sekali,pembinaan tersebut dilakukan setiap hari 

senin, itu ada yang namanya pembinaan guru dan 

karyawan, pembinaan tersebut dilakukan setelah 

upacara. kepala sekolah selalu berkomunikasi 

terlebih dahulu kepada bapak dan ibu guru serta 

staf-staf TU sebelum melaksanakaan supervisi.
102

 

 

Sedangkan menurut Bapak Mansur 

Anwar, S. Sos. I selaku Kepala Tata Usaha, 

berikut hasil wawancara dengan Bapak Mansur, 

yaitu: 

Arahan-arahan untuk tugas yang diberikan, 

pembinaan bagi tenaga kependidikan yang kurang 

maksimal dalam melaksanakan tugasnya, 

memberikan solusi atas kendala yang dialami oleh 

tenaga kependidikan. Kemudian kepala sekolah 
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juga melakukan monitoring untuk melihat sejauh 

mana perkrmbangan para tenaga kependidikan.
103

  

 

Hasil wawancara dengan Bapak Subandi, 

M. Pd, mengenai pendekatan supervisi yang 

dilakukan oleh kepala sekolah SMAN 2 Ponorogo 

sebagaimana hasil wawancara berikut: 

Pendekatan yang dilakukan oleh kepala sekolah 

dalam melaksanakan supervisi ini dengan asas 

kekeluargaan agar tidak ada miskomunikasi, kepala 

sekolah berkomunikasi dengan tenaga 

kependidikan masalah atau kendala apa yang 

dialami oleh tenaga itu sendiri, kemudian kepala 

sekolah memberikan arahan dan pembinaan.
104

 

 

 

Dari pemaparan pendekatan yang 

dilakukan oleh kepala sekolah, dengan adanya 

supervisi di SMAN 2 Ponorogo yang disampaikan 

oleh Bapak Subandi, Ibu Ernin menambahkan 

sebagai berikut:  
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Kepala sekolah selaku pemimpin berperan 

memberikan arahan kepada seluruh warga sekolah 

baik guru, staf dan tenaga kependidikan di sekolah 

ini, tidak hanya memberikan motivasi saja beliau 

memberikan arahan yang disebut dengan 

supervisi.
105

 

 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak 

Mansur Anwar sebagai Kepala Tata Usaha 

SMAN 2 Ponorogo hasil wawancara sebagai 

berikut:  

Untuk tenaga kependidikan kepala sekolah 

memberikan lembar penilaian supervisi mengenai 

tupoksi yang didalamnya terdapat kolom nilai-nilai 

yang dapat diisi oleh tenaga kependidikan, jika 

sudah terisi keseluruhan dikumpulkan jadi satu dan 

diberikan kepada kepala sekolah.
106

 

 

Setiap usaha yang dilakukan oleh manusia 

tentunya mempunyai tujuan. Dari pendekatan 

supervisi diatas dijabarkan bahwa pendekatan 

supervisi kepala sekolah ini juga mempunyai 
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tujuan yang ingin dicapai. Sebagaimana 

wawancara dengan Ibu Lilik Hermiwi, yaitu: 

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau 

kualitas kinerja bapak ibu tenaga kependidikan 

yang kedua untuk memberi bantuan keapada 

tenaga kependidikan apabila mendapatkan 

halangan-halangan atau kendala- kendala didalam 

kinerjanya.
107

 

 

 

Dari pemaparan yang disampaikan oleh 

Ibu Lilik Hermiwi, Ibu Ernin menambahkan 

sebagai  berikut:  

Selain untuk melihat sejauh mana keberhasilan 

kinerja dari tenaga kependidikan juga untuk 

meningkatkan kualitas kinerja tenaga 

kependidikan, ketika tenaga kependidikan 

melaksanakan tugas dengan baik dan disiplin maka 

kepala sekolah juga memberikan penghargaan.
108

 

 

 

Sedangkan menurut Bapak Mansur tujuan 

diadakanya pendekatan supervisi kepala sekolah 

sebagai berikut, yaitu : 
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Supervisi kepala sekolah selain untuk 

meningkatkan kualitas kerja tenaga kependidikan, 

supervisi juga memiliki tujuan untuk menilai 

sejauh mana hasil kinerja para tenaga kependidikan 

setelah diadakannya supervisi kepala sekolah ini.
109

 

 

 

Dari pemaparan yang disampaikan oleh 

Ibu Lilik, Ibu Ernin, dan Bapak Mansur, Bapak 

Sugeng menambahkan tujuan pendekatan 

supervisi di SMAN 2 Ponorogo sebagai berikut, 

yaitu: “Selain untuk meningkatkan kinerja tenaga 

kependidikan di SMAN 2 Ponorogo, untuk secara 

personal meningkatkan kompetensi IT, 

menngkatkan mental tenaga kependidikan di 

SMAN 2 Ponorogo ini”. 

Selain dari tujuan yang dipaparkan diatas 

juga ada manfaat yang dirasakan yaitu tenaga 

kependidikan dapat menyelesaikan tugas dan 

menjaga kinerja tetap bagus, dan baik. Pernyataan 
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ini merupakan hasil wawancara dengan Bapak 

Mansur Anwar, yaitu: “Dengan adanya 

pendekatan supervisi kepala sekolah ini tentunya 

sangat membantu tenaga pendidik maupun 

kependidikan ketika teman kerja mengalami 

kesalahan dapat dijadikan contoh untuk 

memperbaiki kinerja personal, dan kedepanya 

bisa menjadi lebih baik lagi.” 

Manfaat lain juga dirasakan oleh Waka 

kurikulum di SMAN 2 Ponorogo dari adanya 

implementasi supervisi kepala sekolah di SMAN 

2 Ponorogo hal ini sangat membantu tenaga 

kependidikan untuk meningkatkan kinerja ketika 

berada di lembaga pendidikan, sebagaimana hasil 

wawancara dengan Ibu Ernin selaku Waka 

Kurikulum di SMAN 2 Ponorogo, yaitu:  

Dengan adanya penerapan supervisi kepala 

sekolah, dapat menumbuhkan rasa empaty yang 

tinggi serta terjalinnya komunikasi yang baik, dan 
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kinerja tenaga kependidikan meningkat, dengan 

adanya supervisi maka kinerja dari seluruh 

stakholder di SMAN 2 Ponorogo ini dapat berjalan 

sesuai harapan.
110

 

 

 

Adanya pendekatan supervisi kepala 

sekolah ini tentunya tidak terlepas dari tim 

perancang yang berasal dari tenaga pendidik 

maupun kependidikan di SMAN 2 Ponorogo, hal 

ini sejalan dengan misi sekolah menerapakan 

manajemen partisipatif dengan melibatkan 

seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan 

yang terkait dengan sekolah (stakeholder), 

penyataan ini sebagaimana hasil wawancara 

dengan Ibu Lilik Hermiwi, yaitu: 

Dalam pelaksanaan supervisi untuk guru kepala 

sekolah dibantu oleh waka sek dan kepala tata 

usaha dikarenakan guru banyak kepala sekolah  

membentuk tim-tim tertentu untuk bisa menangani 

dan menjadi supervisor di kelompok-kelompok 

khusus.
111
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Dari pemaparan yang disampaikan oleh 

Ibu Lilik, Bapak Mansur menambahkan sebagai 

berikut:  

Tim supervisor melaporan kepada kepala sekolah 

apabila terdapat kendala-kendala baru kepala 

sekolah dan timnya mencari solusi kemudian 

dikomunikasikan kepada tenaga pendidik. Untuk 

melaksanakan supervisi kepada tenaga 

kependidikan, kepala sekolah dibantu oleh kepala 

TU.
112

 

 

 

Sedangkan menurut Bapak Sugeng 

Hariyadi, S. Pd sebagai Waka Kesiswaan SMAN 

2 Ponorogo pendekatan yang dilakukan oleh 

kepala sekolah sebagaimana hasil wawancara 

berikut:  

Untuk tenaga kependidikan dinilai semuanya 

dengan memberikan arahan tentang bagaimana 

peningkatan kinerja mulai dari Kepala TU sampai 

staf-stafnya. Supervisi yang dilakuakan oleh kepala 

sekolah bisa dibilang sudah cukup baik, dengan 

adanya pendekatan oleh kepala sekolah maka 

tenaga pendidik dan kependidikan sangat terbantu. 
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Sehingga mempermudahkan para tenaga 

kependidikan dan staf-staf dalam melaksanakan 

tupoksi masing-masing.
113

 

 

 

Dalam pelaksanaan supervisi kepala 

sekolah ini tentunya memiliki pencapain indikator 

kinerja bagi tenaga pendidik dan kependidikan di 

SMAN 2 Ponorogo. Hal ini sebagaimna hasil 

wawancara dengan Ibu Lilik Hermiwi, M. Pd, 

berikut hasil wawancara dengan Ibu Lilik, yaitu: 

“Bisa menyelesaikan tugas pokok masing- masing 

dan selesai tepat waktu, memiliki tanggung jawab 

tinggi, disiplin, berkelakuan baik, jujur itu yang 

penting dan agamis”. 

 

 

Sedangkan menurut Bapak Mansur 

Anwar, S. Sos. I selaku Kepala Tata Usaha 
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SMAN 2 Ponorogo mengenai indikator kinerja 

tenaga kependidikan adalah sebagaimana hasil 

wawancara berikut: 

Untuk indikator kinerja khusus tenaga 

kependidikan yakni, disiplin waktu agar dapat 

menyelesaikan tugas sesuai jadwal, tanggung 

jawab tinggi, tidak mementingkan kepentingan 

pribadi, profesional dalam bekerja karena itu 

mempengaruhi tupoksi yang diberikan oleh kepala 

sekolah.
114

 

 

Adanya indikator kinerja bagi tenaga 

kependidikan di SMAN 2 Ponorogo ini sangat 

diperhatikan mengenai keprofesionalan dan skill 

yang dimilik. Seperti yang disampaikan oleh 

Bapak Sugeng Hariyadi. Berikut hasil wawancara 

dengan Bapak Sugeng, yaitu:  

Adanya indikator ini disesuaikan dengan 

kebutuhan, semisal tenaga non PNS bisa 

ditempatkan sesuai dengan profesinya, ada juga 

PTT (pegawai tidak tetap) itu semua diseleksi dan 

kita tempatkan sesuai kebutuhan lembaga kita.
115
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Dalam pelaksanaan supervisi di SMAN 2 

Ponorogo ini biasa kepala sekolah lakukan pada 

setiap seminggu sekali pada hari efektif, berikut 

hasil wawancara dengan Ibu Ernin Naurinnisa 

selaku Waka Kurikulum SMAN 2 Ponorogo, 

yaitu:  

Sepekan sekali pada hari senin setelah 

dilaksanakan upacara, monitoring dilaksanakan dua 

kali dalam sekali monitoring yakni pagi dan siang 

hari. Memastikan apakah tenaga kependidikan 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok 

yang diberikan oleh kepala sekolah.
116

 

 

 

Dalam praktiknya untuk meminimalisir 

masalah yang terjadi dalam pelaksanaan supervisi 

maka kepala sekolah memberikan kualifikasi 

tertentu dalam merekrut tenaga kependidikan, hal 
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ini sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu 

Lilik, yaitu:  

Lowongan kerja apa yang kita berikan, maka 

kualifikasi itu disesuaikan dengan lowongan kerja 

yang lembaga butuhkan. Seperti halnya SMAN 2 

Ponorogo membutuhkan tenaga kebersihan maka 

cukup SMA atau SMK dan tentunya terampil 

dalam menggunakan alat-alat kebersihan yang juga 

disiplin dan bertanggung jawab.
117

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak 

Mansur Anwar tentang kualifikasi merekrut 

tenaga kependidikan. Berikut hasil wawancara 

dengan Bapak Mansur Anwar, yaitu: 

Berbeda-beda untuk kualifikasinya, kalau untuk 

kepala TU itu minimal S1, yang lainnya itu bisa 

SMA seperti tenaga kebersihan, satpam dan 

penjaga sekolahan. Untuk operator, bendahara dan 

staf lainnya itu minimal D3 (Diploma III).
118

 

Dari uraian hasil wawancara tersebut di 

atas tentang arahan dan pembinaan serta 

pendekatan supervisi yang dilakukan di SMAN 2 

Ponorogo dapat diketahui bahwa supervisi kepala 
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sekolah telah berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan misi sekolah yaitu “menerapkan 

manajemen partisipatif dengan melibatkan 

seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan 

yang terkait dengan sekolah (stakholder)” 

ditambah lagi saat ini begitu banyak persaingan 

antar lembaga pendidikan, diharapkan tenaga 

pendidik dan kependidikan SMAN 2 Ponorogo 

selalu memperhatikan kualitas kinerjanya dengan 

melaksanakan pembinaan yang telah diberikan 

oleh kepala sekolah. 

Pendekatan supervisi yang dilakukan oleh 

kepala sekolah SMAN 2 Ponorogo sangat 

berperan penting dalam meningkatkan kinerja 

tenaga kependidikan, dengan menggunakan 

pendekatan individu dan kelompok, 

menggabungkan 2 pendekatan menjadi satu 
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kepala sekolah mendapatkan hasil yang cukup 

memuaskan. Dapat diketahui bahwa usaha 

tersebut bisa diterima oleh semua stakholder 

lembaga sekolah yang mana mereka mengetahui 

bahwa pentingnya meningkatkan kinerja dari 

masing-masing bapak ibu guru baik tenaga 

pendidik maupun kependidikan guna mengukur 

sejauh mana tingkat keprofesionalan yang mereka 

miliki serta dapat dikembangkan dan juga 

ditingkatkan dengan adanya supervisi yang telah 

kepala sekolah lakukan.   

Manfaat dan tujuan dari supervisi kepala 

sekolah dalam meningkatkan kinerja tenaga 

kependidikan di SMAN 2 Ponorogo memudahkan 

kepala sekolah menilai sejauh mana kinerja dari 

tenaga pendidik dan kependidikan juga 
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memperbaiki kinerja agar tetap baik dan sesuai 

dengan harapan lembaga sekolah tersebut. 

 

 

 

2. Teknik Supervisi Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Kinerja Tenaga Kependidikan 

di SMAN 2 Ponorogo 

Teknik merupakan cara-cara yang 

ditempuh supervisor untuk mencapai tujuan 

tertentu, baik yang berhubungan dengan 

penyelesaian masalah maupun berorientasi pada 

peningkatan mutu pendidikan dan masalah 

akademik dengan sasaran para guru, kunjungan 

kelas, dan atau tenaga kependidikan untuk 

memperbaiki kinerja dalam melaksanakan tugas, 

meningkatkan kinerja dan atau memperbaiki 
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pencapaian tujuan dari bapak ibu tenaga pendidik 

dan kependidikan. Begitu juga dengan teknik 

supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan 

kinerja tenaga kependidikan di SMAN 2 

Ponorogo, dimana kegiatan supervisi 

dilaksanakan dengan menggunakan teknik 

supervisi, teknik yang digunakan dalam supervisi 

kepala sekolah yakni secara individu dan 

kelompok, hal ini sebagaimana hasil wawancara 

dengan Ibu Lilik, yaitu:  

Ada dua teknik yakni secara perseorangan dan 

kelompok, teknik individu(perseorangan) seperti 

pertemuan individual, menilai diri sendiri, 

kunjungan pada jam kerja, untuk teknik 

kelompoknya seperti lokakarya.
119

 

 

 

Lebih jelasnya Bapak Mansur 

menyampaikan tentang teknik supervisi yang 

dilaksanakan oleh kepala sekolah di SMAN 2 
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Ponorogo, adapun hasil wawancara sebagai 

berikut:  

Teknik-teknik yang digunakan oleh kepala sekolah 

sebenarnya ada beberapa teknik, namun yang 

sering digunakan itu seperti halnya mengumpulkan 

semua tenaga kependidikan kemudian diberi 

pembinaan, selain itu ada penilaian tahunan yang 

mana kepala sekolah menyiapkan instrumen terkait 

dengan kegiatan yang dilakukan oleh masing-

masing tenaga kependidikan sesuai dengan 

tupoksinya misalnya bagian persuratan 

dipersiapakan apakah sudah ada devisi yang 

mengisi bagian tersebut, sehingga kepala sekolah 

bisa monitoring secara langsung dan tenaga 

kependidikan yang lainnya bisa membantu tenaga 

kependidikan yang kurang mampu dalam 

menyelesaikan tugasnya.
120

 

 

 

Dari pemaparan yang disampaikan oleh 

Bapak Sugeng Hariyadi Waka Kesiswaan di 

SMAN 2 Ponorogo, Bapak Subandi 

menambahkan sebagai berikut:  

Teknik supervisi yang dilakukan oleh kepala 

sekolah untuk tenaga kependidikan itu seperti 

komunikasi langsung dengan tenaga kependidikan, 

kepala sekolah menanyakan perihal sejauh mana 

kinerja dari tenaga kependidikan dalam 
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menjalankan tugasnya dan  memberikan arahan 

apabila tugas yang diampunya kurang baik.
121

 

 

 

Dari pernyataan di atas sesuai dengan 

hasil observasi peneliti yaitu setiap hari senin 

setelah dilaksanakan upacara bendera kepala 

sekolah melaksanakan supervisi seperti halnya 

mengunjungi kelas, kantor tata usaha dan ruang 

guru. Untuk melihat sejauh mana tanggung jawab 

dari tenaga pendidik dan kependidikan itu. 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak 

Sugeng Hariyadi selaku Waka Kesiswaan SMAN 

2 Ponorogo sebagaimana hasil wawancaranya 

sebagai berikut: 

Dilihat dari kacamata umum kepala sekolah 

melaksanakan supervisi dengan beberapa teknik 

seperti teknik supervisi personal, kelompok dan 

dengan instrumen supervisi, yang mana tenaga 

kependidikan diberi lembar instrument kemudian 

mereka sendiri yang menilai sejuah mana 

kinerjanya. Akan tetapi instrumen tersebut akan 
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dicek kembali oleh kepala sekolah apakah sesuai 

dengan kinerja dari masing-masing tenaga 

kependidikan.
122

  

 

 

Teknik supervisi yang digunakan oleh 

kepala sekolah SMAN 2 Ponorogo dalam 

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan 

diantaranya menjalin komunikasi yang baik serta 

mampu mengayomi seluruh tenaga yang ada di 

sekolah. Hal ini disampaikan saat wawancara 

dengan Ibu Ernin. Berikut hasil wawancaranya:  

Teknik yang digunakan oleh kepala sekolah dalam 

pelaksanaan supervisi diantranya komunikasi baik 

secara personal maupun kelompok, yang kedua 

pembinaan baik terhadap tenaga pendidik maupun 

kependidikan, in house training, dan workshop.
123 

 

 

Selain teknik yang digunakan dalam 

pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah, ada 

beberapa usaha yang dijadikanacuan untuk 
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meningkatkan kinerja tenaga kependidikan, 

sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Lilik 

Hermiwi selaku Kepala Sekolah SMAN 2 

Ponorogo, yaitu:   

Usaha yang dilakukan berupa komunikasi, dimana 

komunikasi sangat penting dalam hal kerjasama 

disuatu lembaga pendidikan, dan pembinaan yang 

kita lakukan selain untuk mengontrol sejauh mana 

tanggung jawab dari masing-masing tenaga 

kependidikan juga dapat meningkatkan kinerja 

tenaga kependidikan di SMAN 2 Ponorogo.
124 

Dalam pelaksanaan supervisi kepala 

sekolah pasti ada yang namanya kendala yang 

dialami oleh kepala sekolah maupun stakholder, 

hal ini dianggap wajar karena dalam sebuah 

kegiatan sekecil apapun itu belum ada yang 

sempurna, penyataan ini berdasarkan hasil 

wawancara dengan Bapak Mansur Anwar, 

sebagai berikut: 

Hambatan yang terjadi ketika pelaksanaan 

supervisi biasanya hanya kendala kecil saja, seperti 
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halnya kurang disiplin waktu dalam penyelesaian 

tugas sehingga menjadi tertunda tugas yang lainnya 

yang diberikan oleh kepala sekolah.
125

 

 

Sedangkan menurut Ibu Lilik Hermiwi 

hambatan timbul dari individu itu sendiri yang 

mana kurang percaya diri dengan kemampuannya, 

hasil wawancara sebagai berikut: 

Hambatan itu pasti ada, seperti halnya kurang 

mahir dalam menggunakan komputer, kita 

memberikan pelatihan komputer untuk tenaga 

kependidikan dimana tutornya itu dari tenaga 

kependidikan yang sudah mahir komputerisasi, 

hambatan-hambatan itu muncul dari bapak ibu 

tenaga kependidikan yang kurang percaya diri akan 

kemampuan yang dimilikinya.
126

 

 

 

Dari pemaparan yang disampaikan oleh 

Ibu Lilik dan Bapak Mansur, Ibu Ernin 

menambahkan masalah yang sering dialami oleh 

tenaga kependidikan dalam pelaksanaan supervisi 

yaitu: “Kurang mampu dalam menguasai 
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komputer, sehingga menghambat penyelesaian 

tugas yang diberikan kepala sekolah 

menyebabkan tidak disiplinnya waktu”. 

Terkait dengan kendala dalam 

pelaksanaan supervis, hal senada juga 

disampaikan oleh Bapak Subandi, berikut hasil 

wawancaranya yaitu:  

Secara umum kita nilai lancar-lancar saja akan 

tetapi ada satu dua terdapat malasah yang mana 

dari tenaga kependidikan dipandang kurang 

mampu dalam hal menguasai tugasnya kepala 

sekolah memanggil secara personal dan 

memberikan pembinaan khusus dengan adanya 

pembinaan tersebut terlihat adanya peningkatan 

kinerja dari tenaga kependidikan di SMAN 2 

Ponorogo, walaupun belum sepenuhnya.
127

 

 

Kendala lain yang dihadapi dalam 

pelaksanaan supervisi selain kurang menguasai 

tugas yang diberikan juga dari sumber daya 
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manusianya, hal ini sebagaimana hasil wawancara 

dengan Bapak Sugeng Hariyadi, yaitu:  

Pada setiap lembaga pendidikan pasti terdapat 

hambatan-hambatan. Pengalaman menunjukkan 

tidak ada yang mulus, pasti ada secara personal 

kekurangan kompetensi seperti disuruh 

menigkatkan kemampuan IT tidak segera 

ditingkatkan, faktor mental, kerja kurang sungguh-

sungguh. Akan tetapi dari kepala sekolah 

memberikan solusi berupa workshop, materi yang 

digunakan yakni peningkatan kinerja. Workshop ini 

ditujukan untuk semua karyawan tenaga 

kependidikan. Tidak hanya meliputi satu 

kompetensi tertentu tetapi mencakup mental, 

bagaimana mereka memiliki hubungan kerja yang 

baik, kepala sekolah juga memberikan motivasi 

untuk menumbuhkan rasa percaya diri dari tenaga 

kependidikan.
128

 

 

 

Berdasarkan deskripsi hasil wawancara di 

atas tentang teknik supervisi yang dilakukan oleh 

kepala  sekolah dalam meningkatkan kinerja 

tenaga kependidikan di SMAN 2 Ponorogo ini 

sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih ada 

beberapa kendala diantaranya, berasal dari 
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sumberdaya manusia yang menganggap dirinnya 

belum mampu,dengan adanya kendala tersebut 

bisa dijadikan teladan agar kedepannya menjadi 

lebih baik lagi. 

Solusi yang diberikan oleh kepala sekolah 

dalam pelaksanaan teknik supervisi ini diharapkan 

mampu meningkatkan rasa percaya diri pada 

tenaga pendidik dan kependidikan. Selain 

mencarikan solusi terhadap kendala yang dialami, 

kepala sekolah juga melaksanakan evaluasi. 

Proses evaluasi ini sangat penting untuk 

dilaksanakan dalam proses supervisi kepala 

sekolah dalam meningkatkan kinerja tenaga 

kependidikan di SMAN 2 Ponorogo akan 

diaksanakan pada akhir tahun. Evaluasi 

merupakan aktivitas untuk meneliti dan 

mengetahui sampai dimana pelaksanaan supervisi 
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kepala sekolah apakah sudah sesuai dengan buku 

pedoman supervisi dan mencapai tujuan 

pendidikan. Dengan mengetahui kesalahan dan 

kekurangan dalam evaluasi ini maka selanjutnya 

akan dicarikan solusi untuk memperbaikinya. 

3. Tindak Lanjut Hasil Supervisi Kepala Sekolah 

dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga 

Kependidikan di SMAN 2 Ponorogo 

Kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya 

mempunyai kesepakatan tertentu dengan stakeholder 

mengenai supervisi yang telah dilaksanakannya, 

guna memberikan dampak positif bagi sumberdaya 

manusia pada lembaga trsebut. Pernataan ini 

berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lilik 

Hermiwi, yaitu:  

Hasil supervisi perlu ditindak lanjuti agar memberikan 

dampak yang nyata untuk meningkatkan kinerja dari 

tenaga kependidikan, tindak lanjut tersebut berupa 

penguatan dan penghargaan, teguran yang bersifat 
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mendidik, dan kesepakatan untuk mengikuti pelatihan 

atau penataran lebih lanjut.
129

  

 

Dari pemaparan yang disampaikan oleh 

kepala sekolah, Ibu Lilik menambahkan mengenai 

tindak lanjut hasil supervisi kepala sekolah di 

SMAN 2 Ponorogo sebagai berikut, yaitu: “Dari 

tindak lanjut kepala sekolah memberikan solusi. 

Yang mana solusi tersebut selalu diberikan kepala 

sekolah setiap melakukan evaluasi dengan tim-tim 

yang dibentuknya untuk membantu dalam 

pelaksanaan supervisi sebelumnya”. 

Adapun hasil wawancara mengenai tindak 

lanjut hasil supervisi, dengan kepala sekolah 

diperkuat dengan hasil wawancara kepada Ibu Ernin 

Naurinnisa selaku waka kurikulum di SMAN 2 

Ponorogo, sebagai berikut:  
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Setelah melaksanakan supervisi tentunya kita 

memperoleh data, yang mana data tersebut akan kita 

olah kemudian kita cari solusinya bersama-sama. 

Ketika kita menemukan tenaga kependidikan yang 

kurang dalam pelaksanaan tugas maka kita adakan 

pembinaan.
130

 

 

 

Dari pernyataan Ibu Ernin di atas, Bapak 

Mansur Memberikan pernyataan tentang tindak 

lanjut hasil supervisi kepada tenaga kependidikan, 

berikut adalah hasil wawancaranya, yaitu: 

Tidak hanya evaluasi saja, akan tetapi harus dibarengi 

dengan tindak lanjut, setelah evaluasi berjalan, 

kemudian ditindak lanjuti dengan tindak lanjut. Jadi 

harus ada folow up nya supaya masalah itu dapat 

terpecahkan.
131

 

 

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Subandi 

selaku staf tata usaha SMAN 2 Ponorogo,mengenai 

tindak lanjut hasil supervisi kepala sekolah berikut 

adalah wawancaranya:  
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Kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi 

tentunya sudah menyiapkan solusi serta evaluasi, 

setelah dilaksanakan supervisi kepala sekolah 

menindak lanjutinya dengan tindak lanjut dari hasil 

supervisi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Ketika 

tindak lanjut dilakukan maka akan  ada pemecahan 

masalah,  dan semuanya akan berjalan dengan lancar 

sesuai juknis(petunjuk teknis), sesuai dengan harapan 

termasuk mewujudkan visi, misi sekolah. Sehingga 

visi misi itu dapat diwujudkan melalui kepala sekolah, 

guru, stakholder, komite serta komponen-komponen 

dari lembaga sekolah yang diajak kerja sama.
132

 

 

Dari pemaparan yang disampaikan oleh 

Bapak Subandi, Bapak Sugeng memberikan 

pernyataan mengenai tindak lanjut hasil supervisi 

sebagaimana hasil wawancaranya, yaitu:  

 
Mengenai tindak lanjut hasil dari supervisi tentunya 

kepala sekolah memberikan solusi. Yang mana solusi 

tersebut selalu diberikan kepala sekolah setiap 

melakukan evaluasi dengan tim-tim yang dibentuknya 

untuk membantu dalam pelaksanaan supervisi 

sebelumnya.
133

  

 

 

Respon tenaga pendidik dan kependidikan 

mengenai tindak lanjut supervisi kepala sekolah di 
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SMAN 2 Ponorogo ini beragam, hal ini berdasarkan 

hasil wawancara dengan Bapak Mansur Anwar, 

yaitu:  

Memang benar adanya dampak yang positif bagi 

tenaga kependidikan itu sendiri, dimana setelah 

mereka mendapatkan arahan dari kepala sekolah, 

setidaknya mereka berusaha semaksimal yang mereka 

bisa untuk mewujudkan kemampuan yang mereka 

miliki. Akan tetapi bagi tenaga kapendidikan yang 

kurang disiplin dalam mengampu tugasnya, kepala 

sekolah tidak segan-segan untuk menegur atau sekedar 

menginggatkan. Ketika supervisi kembali dilakukan 

sudah terlihat perubahan dari kinerja sebelumnya. Hal 

tersebut tentunya didukung dari peran kepala sekolah 

yang memiliki wibawa dan sikap loyal kepada 

stakeholder.
134

 

 

Respon tenaga kependidikan menjadi salah 

satu pertimbangan bagi pihak sekolah agar 

kedepannya menjadi lebih baik, pernyataan ini 

berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lilik, 

yaitu:  

 
Perkembangan itu pasti ada, dan jika perkembangan 

itu dapat meningkatkan hasil kinerja dari tenaga 

kependidikan maka akan diberikan penghargaan yang 
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sepantasnya, agar menjadi lebih termotivasi untuk 

terus-menerus meningkatkan kualitas kinerjanya.
135

 

 

Pernyataan di atas juga ditambahkan olehIbu 

Lilik selaku Kepala Sekolah, menurut Ibu Lilik hal 

tersebut sangat berpengaruh terhadap motivasi kerja 

tenaga kependidikan. Berikut hasil wawancara, 

yaitu: “Bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang 

kinerjanya bagus, disiplin dan bertanggung jawab 

yang paling utama yakni agamis”. 

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Ernin 

Naurinnisa selaku Waka Kurikulum mengenai 

reward yang diberikan kepada tenaga kependidikan 

yang kinerjanya baik, sebagaimana hasil wawancara 

sebagai berikut: “Bagi tenaga kependidikan yang 

kinerjanya baik maka kepala sekolah memberikan 
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penghargaan, agar mereka termotivasi dan 

meningkatkan kinerjanya”.
136

 

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu 

Lilik dan Ibu Ernin, Bapak Mansur menambahkan 

selain pemberian reward diterapkannya punishment 

sebagaimana keterangan Bapak Mansur sebagai 

berikut:  

Untuk tenaga kependidikan yang bagus dan baik 

kinerjanya maka kepala sekolah serta timnya 

memberikan penghargaan seperti halnya piagam dan 

bisa juga sepeda gunung. Akan tetapi bagi mereka 

yang kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya 

kepala sekolah memberikan teguran secara lisan, 

kemudian jika ada tenaga kependidikan yang tanggung 

jawabnya kurang maka kepala sekolah tidak segan 

untuk pindah tugaskan ke tugas yang dirasa lebih 

mudah dari tugas sebelumnya.
137

 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Ernin 

Nurinnisa terhadap punishment yang diterapkan oleh 
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kepala sekolah kepada tenaga kependidikan 

sebagaimana hasil wawancaranya yaitu:  

Bagi tenaga kependidikan yang kinerjanya kurang 

maksimal, tidak disiplin dan memiliki tanggung jawab 

rendah. Maka kepala sekolah memberikan teguran 

secara lisan, agar menjadikan kesalahannya sebagai 

batu loncatan.
138

 

 

Mengenai reward dan punishment yang telah 

diberikan kepala sekolah ini sangat mendukung 

kinerja tenaga kependidikan, pernyataan ini 

sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak 

Subandi, yaitu: 

Ketika mereka melaksanakan sesuai maka kita berikan 

reward, dan apabila tenaga kependidikan belum 

maksimal dan masih sama saja maka kepala sekolah 

memberikan punishment berupa teguran secara lisan 

untuk sekedar memeberikan ketegasan bahwa tugas 

yang telah diberikan kepala sekolah kepada bapak ibu 

tenaga kependidikan itu adalah semuanya sudah 

tanggung jawab meraka masing-masing.
139
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Sedangkan menurut Bapak Sugeng Hariyadi 

mengenai reward dan punishment bagi tenaga 

kependidikan, sebagaimana hasil wawancaranya, 

yaitu:  

Ketika mereka melaksanakan tugas dengan baik 

maka kita berikan reward, dan apabila tenaga 

kependidikan belum maksimal dan masih sama 

saja maka kepala sekolah memberikan 

punishment berupa teguran secara lisan untuk 

sekedar memberikan ketegasan bahwa tugas yang 

telah diberikan kepala sekolah kepada bapak ibu 

tenaga kependidikan itu adalah semuanya sudah 

tanggung jawab meraka masing-masing.
140

 

 

Berdasarkan deskripsi hasil wawancara di 

atas mengenai tindak lanjut hasil supervisi yang 

telah kepala sekolah lakukan dapat dilihat hasil 

setelah dilakukan supervisi baik arahan, teknik, serta 

tindak lanjut hasil dari supervisi sehingga kepala 

sekolah mengetahui sejauh mana usaha tenaga 

kependidikan dalam membenahi kinerjanya yang 
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kurang. Dari evaluasi ini dapat dilihat bahwasanya 

tenaga kependidikan yang mana yang sudah 

melaksanakan arahan demi arahan yang kepala 

sekolah berikan, selain itu kepala sekolah juga 

memberikan reward kepada mereka yang kinerjanya 

baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

 

 

 

 

 

BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Pendekatan Supervisi Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Kinerja Tenaga Kependidikan di 

SMAN 2 Ponorogo. 

Pendekatan supervisi kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan di 

SMAN 2 Ponorogo, secara teoritis telah dijelaskan 

sebelumnya supervisi kepala sekolah adalah 

sebagaimana yang diungkapkan Ngalim Purwanto, 

supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang 

direncanakan untuk membantu para guru dan 
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pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan 

mereka secara efektif.
141

 

Dalam konteks itulah, berdasarkan deskripsi 

data sebelumnya, dapat diketahui bahwa supervisi 

kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja tenaga 

kependidikan ini pada dasarnya terdiri dari 

pendekatan supervisi, pendekatan yang kepala 

sekolah lakukan meliputi individu, selain 

menggunakan pendekatan individu kepala sekolah 

juga menggunakan pendekatan langsung dan tidak 

langsung. arahan tersebut selalu diberikan oleh 

kepala sekolah, dalam hal ini penulis paparkan 

bahwasanya di SMAN 2 Ponorogo kepala sekolah 

mengarahkan guru tenaga pendidik maupun 

kependidikan  dengan tujuan mampu melaksanakan 

tugas sesuai dengan tugas yang telah diamanahkan. 
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Dalam hal ini kepala sekolah mengarahkan setiap 

tugas yang sudah menjadi tanggung jawab setiap 

individu maupun kelompok dalam bentuk pelatihan. 

Pelatihan yang kepala sekolah berikan berupa 

workshop (lokakarya), pelatihan komputer, pelatihan 

peningkatan kinerja guru maupun tenaga 

kependidikan. Dalam kegiatan tersebut kepala 

sekolah selain memberikan pelatihan tambahan 

beliau juga melaksanakan evaluasi setiap sepekan 

sekali, guna mengontrol sejauh mana kinerja tenaga 

pendidik maupun kependidikan. 

Di samping itu penulis melakukan observasi 

di kantor TU, melihat kinerja dari tenaga 

kependidikan memang sudah cukup baik hasil data 

tersebut telah penulis amati ketika melaksanakan 

observasi menjadi asisten manajer. Hasil observasi 

kantor tata usaha yang dilakukan oleh penulis adalah 



185 
 

 

kepala tata usaha yang cukup profesional dalam 

bidangnya. Misal: ketika kepala sekolah meminta 

untuk dibuatkan daftar kolom tabel tabungan 

bulanan dikerjakan sesuai dengan apa yang 

dikehendaki oleh kepala sekolah. Beliau juga dapat 

mengelola staf-staf tenaga kependidikan dengan baik 

dan semaksimal mungkin demi kemajuan serta nilai 

tambah dari tenaga kependidikan.  

Kegiatannya sebagai seorang supervisor 

dalam rangka memberikan pelatihan untuk 

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan 

dilakukan dengan memberikan bantuan dan atau 

pengawasan kepada tenaga kependidikan dalam 

rangka meningkatkan keprofesionalan baik guru 

maupun tenaga kependidikan, selain pembinaan 

kepala sekolah juga mengadakan pelatihan seperti 

halnya pelatihan komputerisasi yang dapat 
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mempermudah tenaga kependidikan yang belum 

terlalu faham dengan komputer. Tutor yang 

digunakanyapun yakni tutor sebaya yang mana tutor 

tersebut berasal dari tenaga kependidikan yang sudah 

mahir dalam hal komputerisasi. Tentunya dengan 

diadakanya pelatihan tersebut dapat meningkatkan 

kualitas kinerja tenaga kependidikannya. 

Hal itupun selaras dengan teori yang 

dikemukakan oleh sudjana yakni Pendekatan 

langsung (direct contact) dan pendekatan tidak 

langsung (indirect contact). Pendekatan pertama 

dapat disebut dengan pendekatan tatap muka dan 

kedua, pendekatan menggunakan perantara, seperti 

melalui surat menyurat, media massa, media 

elektronik, radio, kaset, internet dan yang sejenisnya. 

Sementara dikenal juga pendekatan kolaboratif, yaitu 
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pendekatan yang menggabungkan kedua pendekatan 

itu. 

Teori tersebut sesuai dengan deskripsi data 

sebelumnya, bahwa pendekatan supervisi kepala 

sekolah dalam meningkatkan kinerja tenaga 

kependidikan adalah menjadi titik tumpu dalam 

pelaksanaan supervisi yang kepala sekolah lakukan, 

dan dapat mewujudkan visi dan misi sekolah. 

Berdasarkan deskripsi data sebelumnya diperoleh 

keterangan bahwa kepala sekolah selalu memberikan 

pembinaan, tidak hanya membina kepala sekolah 

juga selalu menginggatkan akan kedisiplinan yang 

telah diterapkan di SMAN 2 Ponorogo, untuk lebih 

menunjang kedisiplinan dari tenaga pendidik 

maupun kependidikan dengan datang lebih awal, 

selain menjadi teladan yang baik bagi bawahannya, 

dalam kegiataan pembinaan kepala sekolah selalu 
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mengecek dan melihat secara langsung kegiatan dan 

aktifitas tenaga kependidikan yang kebetulan ruang 

kepala sekolah dengan ruang tata usaha berdekatan 

akan tetapi kepala sekolah juga mempunyai meja 

tugas yang diletakkan di ruang tata usaha untuk 

mempermudahkan kepala sekolah dalam melihat 

aktivitas tenaga kependidikan selain itu juga 

mempermudah para guru dan tenaga kependidikan 

yang memerlukan tanda tangan dari kepala sekolah.  

Pendekatan supervisi kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan di 

SMAN 2 Ponorogo dalam meningkatkan kinerja 

tenaga kependidikan maka kepala sekolah 

menberikan supervisi yakni berupa pendekatan yang 

mana setelah dilakukan pendekatan atau arahan oleh 

kepala sekolah, hal tersebut dapat meningkatkan, 

mengembangkan keprofesionalan dari masing-
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masing bapak ibu tenaga kependidikan yang berada 

di SMAN 2 Ponorogo.  

Pendekatan supervisi kepala sekolah secara 

langsung adalah cara pendekatan terhadap masalah 

yang bersifat langsung. Pendekatan ini berdasarkan 

pemahaman terhadap psikologi behaviorisme yang 

berprinsip bahwa segala perbuatan bersifat reflek, 

yaitu respon terhadap stimulus, oleh karena itu guru 

ini mengalami kekurangan, maka perlu diberi 

rangsangan agar dia bereaksi. Pada pendekatan 

langsung supervisor mengarahkan kegiatan untuk 

perbaikan pengajaran dengan menetapkan perangkat 

standar perbaikan, penggunaan sarana pengajaran, 

dan berbagai tuntutan yang harus diikuti guru. 
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Tanggung jawab sepenuhnya oleh supervisor, 

sedangkan tanggung jawab guru rendah.
142

 

Pendekatan tidak langsung adalah cara 

pendekatan terhadap masalah yang sifatnya tidak 

langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung 

menunjukkan permasalahan tapi mendengarkan apa 

yang dikemukakan guru secara aktif. Supervisor 

memberikan kesempatan guru untuk 

mengungkapkan masalahnya secara alami. Pada 

pendekatan tidak langsung guru menunjukkan 

tanggung jawab yang tinggi. Tugas supervisor pada 

pendekatan ini adalah mendengarkan dan 

memperhatikan secara cermat akan keperhatinan 

guru terhadap masalah peningkatan pengajarannya 

dan sekaligus gagasan guru sebagai upaya untuk 

                                                           
142
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mengatasinnya.
143

 Pendekatan kolaboratif 

merupakan perpaduan pendekatan direktif dan 

nondirektif. Dalam pendekatan ini baik supervisor 

maupun guru sama-sama bersepakat untuk 

menetapkan struktur, proses dan kriteria dalam 

melaksanakan proses percakapan terhadap masalah 

yang dihadapi.
144

 Hal itupun selaras dengan apa yang 

terjadi di SMAN 2 Ponorogo,sebagaimana dijelaskan 

sebelumnya, bahwa pendekatan yang dilakukan oleh 

kepala sekolah saat ini, dapat dijadikan perencanaan 

supervisi kepala sekolah ditahun yang akan datang.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan supervisi kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja tenaga kepndidikan di SMAN 

2 Ponorogo, adalah lembaga pendidikan yang 

mempunyai kepala sekolah yang memiliki  tanggung 

                                                           
143

 Luk-luk Nur Mufidah, Supervisi Pendidikan, 42 
144
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jawab dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena 

itu, kinerja dari masing-masing tenaga kependidikan 

dapat meningkat dan tentunya juga berpengaruh 

dalam pengembagan mutu dari tenaga kependidikan 

itu sendiri. 

B. Teknik Supervisi Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Kinerja Tenaga Kependidikan di 

SMAN 2 Ponorogo. 

Pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah 

tentunya harus menggunakan teknik tersendiri agar 

mempermudah baik dari kepala sekolah maupun 

tenaga kependidikan itu sendiri. Teknik yang 

ditempuh supervisor untuk mencapai tujuan tertentu 

yakni, baik yang berhubungan dengan penyelesaian 

masalah maupun berorientasi pada peningkatan mutu 

pendidikan dan masalah akademik dan untuk 

memperbaiki kinerja dalam melaksanakan tugas, 
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meningkatkan kinerja dan atau memperbaiki 

pencapaian tujuan dari bapak ibu tenaga pendidik 

dan kependidikan. Dalam hal ini teknik supervisi 

kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja tenaga 

kependidikan di SMAN 2 Ponorogo, secara teoritis 

sudah dijelaskan sebelumnya bahwa teknik supervisi 

kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja 

merupakan bagian internal dalam program 

pendidikan. Secara transedental teknik ialah 

langkah-langkah kongkrit yang dilaksanakan oleh 

seorang supervisor, dan teknik yang dilaksanakan 

dalam supervisi dapat ditempuh melalui berbagai 

cara, yakni pada prinsifnya berusaha merumuskan 

harapan-harapan menjadi sebuah kenyataan.
145
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 E-book: Dirjen PMPTK, Metode dan Teknik Supervisi, 
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Dalam konteks itulah, berdasarkan deskripsi 

data sebelumnya, dapat diketahui bahwa teknik 

supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan 

kinerja tenaga kependidikan di SMAN 2 Ponorogo 

ini umumnya dilaksanakan dengan dua cara yakni 

secara individu dan kelompok. Kepala sekolah 

melaksanakan teknik individu dengan percakapan 

pribadi agar tidak ada yang ditutup-tutupi, dengan 

teknik individu ini kepala sekolah juga lebih 

mengutamakan asas kekeluargaan sehingga dapat 

mempermudah penyelesaian masalah dari tenaga 

kependidikan tersebut. Sedangkan untuk teknik 

kelompok yang digunakan kepala sekolah meliputi : 

pelatihan, rapat guru, workshop (lokakarya), ataupun 

seminar. 

Secara teoritis telah dijelaskan sebelumnya, 

teknik supervisi yang diberikan oleh kepala sekolah 
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yakni teknik individu meliputi: perkunjungan kelas, 

observasi kelas, percakapan pribadi, intervisitasi, 

penyeleksi beberapa materi untuk mengajar dan 

menilai diri sendiri.
146

 Selain teknik individu kepala 

sekolah juga menggunakan teknik kelompok 

meliputi: pertemuan orientasi dengan guru baru, 

diskusi, tukar menukar pengalaman, 

workshop(lokakarya), diskusi planel, seminar, 

simposium, demonstrasi mengajar, perpustakaan 

jabatan, buletin supervisi, membaca langsung, 

organisasi jabatan, laboratorium kurikulum dan 

perjalanan sekolah/ study tour.
147

 

Hasil yang dicapai kepala sekolah dalam 

pelaksanaan teknik supervisi ini dapat dilihat adanya 

perkembangan pada tenaga kependidikan, dengan 

                                                           
146

 Piet  A. Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi 

Pendidikan: Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, 52.  
147

 Piet  A. Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi 

Pendidikan, 68. 
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adanya teknik supervisi yang telah kepala sekolah 

lakukan tentunya dapat meningkatkan profesinalisme 

kinerja guru maupun tenaga kependidikan. Di 

samping itu penulis melakukan observasi kantor tata 

usaha, sekedar melihat dan menginterview salah satu 

dari staf tata usaha yang menangani gaji guru dan 

operator IT. Hasil observasi yang dilakukan oleh 

penulis adalah staf tata usaha yang dapat mengelola 

tugas-tugasnya dengan baik. Misal: terdapat 

kerusakan pada mesin foto copy yang terdapat 

diruang tata usaha beliau dapat memperbaikinya 

dengan baik, sehingga dapat mempercepat tugas dari 

beberapa anggota tata usaha yang menggunakan 

sarana tersebut. 

C. Tindak Lanjut Hasil Supervisi Kepala Sekolah 

dalam Menigkatkan Kinerja Tenaga 

Kependidikan di SMAN 2 Ponorogo. 
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Dalam tindak lanjut hasil supervisi kepala 

sekolah dalam meningkatkan kinerja tenaga 

kependidikan, tidak terlepas dari peran seorang 

pemimpin yang bertanggung jawab. Sebagaimana 

dijelaskan secara teoritis bahwa tindak lanjut dari 

pelaksanaan supervisi merupakan pemanfaatan hasil 

supervisi. Tindak lanjut tersebut berupa penguatan 

dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah 

memenuhi standar, teguran yang bersifat mendidik 

diberikan kepada guru yang belum memenuhi 

standar, dan guru diberi kesempatan untuk mengikuti 

pelatihan lebih lanjut.
148

 Dalam konteks itulah, 

berdasarkan hasil deskripsi data sebelumnya, dapat 

diketahui bahwa tindak lanjut hasil supervisi kepala 

sekolah di SMAN 2 Ponorogo ini pada umumnya 

terdiri dari pembinaan, penghargaan dan evaluasi. 

                                                           
148

 Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala 

Sekolah, Bahan Pembelajaran Supervisi Akademik, (Karanganyar: 

LPPKS, 2011), 17. 
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Sehingga dengan adanya tindak lanjut hasil supervisi 

kepala sekolah dapat menilai sejauh mana 

pencapaian dari pembinaan dan arahan yang kepala 

sekolah lakukan.  

Hasil supervisi perlu ditindak lanjuti agar 

memberikan dampak yang nyata untuk 

meningkatkan profesionalisme guru. Tindak lanjut 

tersebut berupa penguatan dan penghargaan, teguran 

yang bersifat mendidik, dan kesempatan untuk 

mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut. 

Pemanfaatan hasil umpan balik supervisi akademik 

menyangkut dua kegiatan penting, yaitu berkenaan 

dengan pembinaan dan pemantapan instrumen 

supervisi akademik.
149

 Tindak lanjut hasil supervisi 

kepala sekolah mempunyai manfaat yaitu, untuk 

mengetahui sejauh mana program supervisi tersebut 

                                                           
149

 Doni Juni Priansa, Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan 

Kepala Sekolah, (Bandung: Alfabeta, 2014), 117-119 
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dapat berjalan sesuai dengan harapan, untuk 

mengukur kinerja dari tenaga kependidikan setalah 

diadakannya supervisi. Dengan demikian, dapat 

diketahui dari hasil evaluasi kinerja tenaga 

kependidikan dilaksanakan dengan cermat dan baik, 

dengan ini kepala sekolah SMAN 2 Ponorogo 

melaksanakan pembinaan dengan baik dan sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. Tindak lanjut dalam 

pelaksanaan supervisi ini sangatlah diperlukan dalam 

setiap kegiatan untuk mengetahui sampai sejauh 

mana kegiatan tersebut dapat terlaksana untuk 

mencapai hasil yang diharapkan.  

Tindak lanjut hasil supervisi di SMAN 2 

Ponorogo ini dilakukan setiap seminggu sekali. Jadi 

yang sudah dilakukan oleh tenaga kependidikan 

dalam meningkatkan kinerjanya ini adalah salah satu 

tanggung jawab yang telah mereka laksanakan. 
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Apabila tenaga kependidikan melaksanakan arahan 

dari kepala sekolah dengan baik maka kepala 

sekolah memberikan penghargaan misalnya: piagam, 

hadiah-hadiah seperti sepeda gunung dan lain 

sebagainya. Akan tetapi jika tenaga kependidikan 

kurang dalam pelaksanaan kinerjanya dan belum 

melaksanakan arahan yang telah kepala sekolah 

berikan maka kepala sekolah memberikan 

punishment berupa teguran secara lisan, demi 

meningkatkan dan mengembangkan mutu dari 

kinerja tenaga kependidikan di SMAN 2 Ponorogo. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak 

lanjut hasil dari supervisi kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan 

terlaksana dengan baik meskipun terdapat beberapa 

tenaga kependidikan yang krang maksimal dalam 

melaksanakan bimbingan yang telah kepala sekolah 
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berikan. Dengan diadakannya tindak lanjut hasil 

supervisi yang telah dilaksanakan di SMAN 2 

Ponorogo selama dua tahun masa jabatan kepala 

sekolah sudah menunjukkan perkembangan yang 

signifikan baik sikap, kinerja, pengetahuan, 

ketrampilan, profesional kerja serta tanggung jawab 

yang tinggi, serta dapat dijadikan acuan ataupun 

perencanaan tindak lanjut hasil supervisi pada tahun 

berikutnya. 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Pendekatan supervisi kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan di 

SMAN 2 Ponorogo. Pendekatan yang digunakan 

adalah dengan menggunakan pendekatan, 
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pendekatannya yakni secara individu dan 

kelompok, pendekatan langsung dan tidak 

langsung. hal tersebut dilakukan kepala sekolah 

dengan tujuan memberikan kesempatan kepada 

tenaga kependidikan untuk meningkatkan 

keprofesionalan dalam bekerja. 

2. Teknik supervisi kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan di 

SMAN 2 Ponorogo. Teknik yang digunakan 

dalam pelaksanaan supervisi adalah kunjungan 

kantor tata usaha,  diskusi kelompok, dan 

lokakarya. Hal tersebut dilakukan oleh kepala 

sekolah ketika mengetahui bahwasanya tenaga 

pendidik dan kependidikan yang ada di bawah 

naungannya mengalami masalah yang perlu 

diselesaikan. 
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3. Tindak lanjut hasil supervisi kepala sekolah 

dalam meningkatkan kinerja tenaga kependidikan 

di SMAN 2 Ponorogo. Tindak lanjut hasil 

supervisi kepala sekolah yang dilakukan di 

SMAN 2 Ponorogo yakni berupa penguatan, 

penghargaan dan juga teguran yang bersifat 

mendidik untuk memberikan dampak yang nyata 

untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. 

B. Saran  

1. Bagi kepala sekolah SMAN 2 Ponorogo, terus 

memperbaiki sistem pendekatan dan pembinaan 

serta teknik dalam supervisi kepala sekolah, agar 

dalam pelaksanaannya sesuai dengan program 

supervisi yang telah ditetapkan dan juga dapat 

mempertahan kan sifat tanggung jawab, disiplin 

waktu dan keprofesionalan dalam memimpin. 



204 
 

 

2. Bagi guru  selalu meningkatkan kinerja dan 

meningkatkan profesionalismenya supaya apa 

yang kepala sekolah sampaikan dan berikan pada 

saant pembinaan dapat terlaksana dengan baik 

dan juga guru harus lebih aktif, kreatif dan 

inovatif dalam proses pembelajaran dalam kelas 

agar sesuai dengan yang diharapkan dan dapat 

mewujudkan visi misi sekolah. 

3. Tenaga kependidikan melaksanakan dengan 

sebaik-baiknya tugas maupun tanggung jawab 

yang telah kepala sekolah berikansehingga dapat 

meningkatkan mutu dan kinerja dari tenaga 

kependidikan. Selalu memperhatikan arahan 

ataupun pembinaan dari kepala sekolah agar 

tugasnya dapat diselesaikan sesuai dengan 

ketentuan waktu yang telah kepala sekolah 

berikan. 
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