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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoretis 

1. Supervisi Akademik 

a. Pengertian supervisi 

Secara etimilogi supervisi terdiri atas dua kata, super (lebih dan 

vision (pandangan). Dengan kata lain supervisi mengandung arti 

pandangan yang lebih. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa supervisi 

dilakukan oleh pihak yang mimiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak 

yang disupervisi. Sedangkan menurut istilah, pengertian supervisi 

bermacam ragam sesuai dengan karagaman latar belakang para pakar 

dan konteks penggunaanya. Walaupun demikian, berbagai batasan itu 

menunjukkan kesamaan arah yaitu bahwa kemampuan pihak yang 

disupervisi agar mereka dapat melaksanakan tugas kegiatan yang telah 

ditetapkan secara efisien dan efektif.
11

 

Burton dan Brueckner ( dalam syaiful sagala, 2011: 194 ) 

mengatakan supervisi adalah suatu teknik pelayanan yang tujuan 

utamanya mempelajari dan memperbaiki secara bersama-sama fokror-

faktor yang mempengaruhi dan perkembangan anak. Kemudian 

Kimball Wiles ( dalam syaiful Sagala : 2011. 195) mengemukakan 

bahwa’’ supervision in an assistence in the development of a better 

teacing-learning situation” yaitu supervisi pendidikan adalah suatu 
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bantuan dalam pengembangan dan peningkatan situasi pembelajaran 

(belajar-mengajar) yang lebih baik. 

Supervisi pada hakekatnya adalah sebagai bantuan dan bimbingan 

profesional bagi guru dalam melaksanakan tugas instruksional guna 

memperbaiki hal belajar dan mengajar dengan melakukan stimulasi, 

koordinasi, dan bimbingan secara kontinyu untuk meningkatkan 

pertumbuhan jabatan guru secara individual maupun kelompok. 

Pandangan ini memberi gambaran bahwa supervisi adalah sebagai 

bantuan dan bimbingan atau tuntunan kearah situasi pendidikan yang 

lebih baik kepada guru-guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya 

dibidang instruksional sebagai bagian dari peningkatan mutu 

pembelajaran. Sehingga guru tersebut dapat membantu memecahkan 

kesulitan belajar siswa mengacu pada kurikulum yang berlaku.
12

 

Demikianlah supervisi dapat diartikan sebagai layanan profesional 

tersebut berbentuk pemberian bantuan kepada personel sekolah dalam 

meningkatkan kemampuanya sehingga lebih mampu mempertahankan 

dan melakukan perubahan penyelenggaraan sekolah dalam rangka 

meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Dengan demikian, supervisi 

pendidikan itu pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan membantu 

personel meningkatkan kemampuananya.
13

 

Supervisi harus dapat meningkatkan kepemimpinan kepada 

sekolah sehingga dapat mencapai tujuan efektifitas dan efisiensi 
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program sekolah secara keseluruhan. Melalui supervisi, guru diberi 

kesempatan untuk meningkatkan kinerja, dilatih untuk memecahkan 

berbagai permasalahan yang dihadapi. Dalam merumuskan program 

sekolah, guru diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan 

penilain program yang disusun.  

Dengan demikian, supervisi pendidikan bermaksud meningkat-

kan kemampuan profesional dan teknis bagi guru, kepala sekolah, dan 

personil sekolah lainya agar proses pendidikan disekolah lebih 

berkualitas, dan yang utama, supervisi pendidikan dilakukan atas dasar 

kerjasama, partisipasi, pada akhirnya dapat menimbulkan kesadaran, 

inisiatif, dan kreativitas personel sekolah.
14

 

b. Pengertian Supervisi akademik 

Supervisi akademik adalah bantuan profesional kepada guru, 

melalui siklus perencanaan yang sistematis, pengamatan yang cermat, 

dan umpan balik yang objektif dan segera. Dengan cara itu guru dapat 

menggunakan balikan tersebut untuk memperhatikan kinerjanya. Jadi 

tujuan utama supervisi akademik adalah untuk meningkatkan 

kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran 

melalui pembelajaran yang baik.
15
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c. Tujuan dan fungsi supervisi akademik 

Tujuan supervisi akademik adalah mengembangkan situasi belajar 

mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi 

mengajar.
16

 

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan disekolah tidak terlepas 

dari peranan pengawas, kepala sekolah dan guru. tugas pokok guru 

adalah mengajar dan membantu siswa menyelesaikan masalah-masalah 

belajar dan berkembangan pribadi dan sosialnya. Kepala sekolah 

memimpin guru dan siswa dalam dalam proses pembelajaran serta 

membantu mengatasi masalah yang dihadapi. Pengawas melakukan 

supervisi dan memberikan bantuan kepada kepala sekolah, guru dan 

siswa dalam mengatasi persoalan yang dihadapi selama proses 

pendidikan berlangsung. 

Dikemukakan oleh Sahertian dalam Wahyudi, bahwa tujuan 

supervisi akademik ialah memperkembangkan situasi belajar dan 

mengajar yang lebih baik. Yang dimaksud situasi belajar-mengajar 

ialah situasi dimana terjadi proses interaksi antara guru dengan siswa 

dalam usaha mencapai tujuan belajar yang ditentukan. Usaha kearah 

perbaikan pembelajaran ditujukan kepada pencapaian tujuan akhir 

pendidikan yaitu pembentukan pribadi anak yang mandiri.
17
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Tujuan Supervisi dikemukakan oleh Mataheru dalam Wahyudi, 

yaitu: 

1) Membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan   pendidikan. 

2) Membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid. 

3) Membantu guru dalam menggunakan sumber pengalaman belajar. 

4) Membantu guru dalam menggunakan metode/alat-alat pembelajaran. 

5) Membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid-murid. 

6) Membantu guru dalam hal menilai kemajuan murid-murid dan hasil 

pekerjaan guru itu sendiri. 

7) Membantu guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja guru 

dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mareka. 

8) Membantu guru baru disekolah sehingga mareka merasa gembira 

dengan tugas yang diperolehnya. 

9) Membantu guru agar lebih mudah mengadakan penyesesuain 

terhadap masyarakat dan cara memanfaatkan masyarakat sebagai 

sumber belajar. 

10) Membantu guru agar waktu dan tenaga tercurahkan sepenuhnya 

dalam pembinaan sekolahnya. 

Tujuan supervisi diatas merupakan usaha atau bantuan yang 

dilakukan oleh supervisor kepada guru-guru untuk meningkatkan 

kemampuan pengelolaan pengajaran termasuk pertumbuhan 

kepribadian dan sosialnya.  
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Fungsi supervisi adalah sebagai penggerak perubahan, seringkali 

guru menganggap tugas mengajar sebagai pekerjaan rutin, dari waktu-

kewaktu tidak mengalami perubahan baik segi materi maupun 

metode/pendekatan. Menghadapi keadaan demikian, perlu ada inisiatif 

dari kepala sekolah atau supervisor untuk mengarahkan guru agar 

melakukan pembaharuan materi pembelajaran sesuai dengan kemajuan 

iptek dan kebutuhan lingkungan. Demikan pula dalam menerapkan 

metode pembelajaran, guru terus didorong agar berani melakukan uji 

coba dan menerapkan metode sesuai dengan materi yang dibahas.
18

 

d. Prinsip-prinsip supervisi akademik 

Menilik dari tujuan supervisi akademik adalah mengembangkan 

situasi belajar-mengajar melalui pembinaan maka kegiatan ini 

dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip supervisi akademik yang dapat 

dilakukan sebagai berikut: 

1) Bersifat ilmiah 

a) Sistematis, artinya dilakukan secara teratur, berencana dan 

kontinyu. 

b) Objektif, artinya bukan didasarkan atas prasangka tetapi  di 

dasarkan atas data-data objektif/ informasi. 

c) Mengunakan instrumen yang baik untuk mengumpulkan data  

atau informasi yang teliti atau cermat. 
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2) Bersifat Demokratis yaitu berdasarkan atas dasar musyawarah, 

mengandung jiwa kekeluargaan yang kuat serta sanggup menerima 

pendapat orang lain. 

3) Bersifat kooperatif, yaitu dilakukan dalam situasi kerjasama, 

bertujuan mengembangkan usaha bersama untuk menciptakan situasi 

belajar-mengajar yang lebih baik. 

4) Bersifat konstruktif dan kreatif, yaitu mebina inisiatif guru serta 

mendorongya untuk aktif dalam menciptakan situasi belajar-

mengajar yang lebih baik. 

5) Bersifat terbuka, yaitu membawa kegiatan supervisi dilakukan tanpa 

mengandung unsur “ sembunyi-sembunyi’’, tetapi dilakukan dengan 

terbuka dan terus terang dengan pemberitahuan terlebih dahulu. 

6) Bersifat komprehensif, yaitu sarana yang lengkap mulai dari kepala 

sekolah, guru-guru, tata usaha,( ditinjau dari pelaksanaanya) dan 

meliputi semua aspek yaitu kurikulum, sarana, ketalaksanaan, 

keuangan, kesiswaan dan humas
19

 

e. Teknik-teknik supervisi akademik 

Teknik adalah suatu metode atau cara melakukan hal-hal tertentu. 

Suatu teknik yang baik adalah terampil dan tepat, teknik yang dipakai 

unuk menyelesaikan tugas yang dikerjakan sesuai rencana, spesifikasi 

atau tujuan yang dikaitkan dengan teknik yang bersangkutan. Teknik 
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supervisi akademik adalah untuk membantu guru meningkatkan situasi 

belajar-mengajar.
20

  

Supervisor hendaknya dapat memilih teknik-teknik supervisi yang 

tepat, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Untuk kepentingan 

tersebut, berikut ini diuraikan beberapa teknik supervisi yang dapat 

dipilih dan digunakan supervisor pendidikan, baik yang bersifat 

kelompok maupun individual.  

Teknik-teknik tersebut, antara lain adalah kunjungan kelas, 

pembicaraan individual, diskusi kelompok, demonstrasi mengajar, dan 

perpustakaan profesional.
21

 

1) Kunjungan kelas ( classroom visitation) 

Kunjungan kelas sangat bermanfaat untuk mendapatkan 

informasi tentang proses belajar-mengajar secara langsung, baik yang 

menyangkut kelebihan maupun kekurangan dan kelemahanya. 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. 

Kunjungan kelas dibedakan atas: 

a) Kunjungan yang dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan 

kepada guru yang akan disupervisi. 

                                                             
20

 Syaiful sagala, kemampuan profesional guru dan tenaga kependidikan, (Bandung: 

Alfabeta,  2009), h. 210. 
21

 E. Mulyasa, Op.Cit.h. 225. 



19 
 

b) Kunjungan insidental yang dilakukan tanpa memberitahukan  

terlebih dahulu. 

c) Kunjungan yang dilakukan dengan memberikan undangan dari guru 

yang bersangkutan.
22

 

Kunjungan kelas ini dilakukan oleh kepala sekolah di saat 

proses belajar sedang berlangsung di mana kepala sekolah melihat 

secara langsung guru mengajar, dan kepala sekolah memberikan 

penilaian kepada guru dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. 

2) Pembicaraan individual/ percakapan pribadi 

Pembicaraan individual yaitu diskusi yang dilakukan oleh 

sekelompok guru ( pada umumnya guru memegang bidang studi yang 

sama), baik yang diatur terlebih dahulu maupun insidental. Manfaat 

yang dapat dipetik dari diskusi ini antara lain: 

a) Tukar-menukar pengalaman tentang cara-cara mengatasi kesulitan 

dalam mengajar. 

b) Tukar menukar informasi tentang cara-cara baru yang mareka 

peroleh agar pengajaran dapat berlangsung lebih efektif. 

c) Saling melengkapi sumber bahan mengajar alat pelajaran atau sarana 

lain. 

d) Mengurangi keragu-raguan guru dalam menghadapi kelasnya. 
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e) Menyamakan pengertian mareka tentang kebijaksanaanyang 

dikeluarkan oleh pemerintah.
23

 

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, lokakarya, konferensi, kelompok 

studi, kelompok komisi, dan kelompok lain yang bertuan bersama-sama 

membicarakan dan menilai masalah-masalah tentang pendidikan dan 

pengajaran. 

4) Demonstrasi mengajar 

Demonstrasi mengajar ialah proses belajar-mengajar yang 

dilakukan oleh seorang guru yang memiliki kemampuan dalam hal 

mengajar sehingga guru lain dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. 

Demonstrasi mengajar bertujuan untuk memberi contoh bagaimana cara 

melaksanakan proses belajar mengajar yang baik dalam menyajikan 

materi, menggunakan pendekatan, metode, media pembelajaran. 

Demonstrasi mengajar merupakan teknik supervisi yang besar 

manfaatnya bagi guru-guru. perlu dipahami oleh supervisor bahwa tidak 

cara mengajar yang paling baik untuk setiap tujuan.  
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Oleh karena itu, supervisor perlu menjelaskan kesempatan 

demonstrasi mengajar tersebut sebagai salah satu alternatif penampilan 

dengan maksud tertentu. Guru-guru hendaknya mendapatkan 

kesempatan untuk menganalis penampilan mengajar yang diamatinya. 

5) Perpustakaan professional 

Ciri profesional guru antara lain tercermin dalam kemauan dan 

kemampuanya untuk belajar secara terus-menerus dalam rangka 

meningkatkan dan memperbaiki tugas utamanaya, yaitu mengajar. Guru 

hendaknya merupakan kelompok’’ reading people” dan menjadi bagian 

dari masyarakat belajar, yang menjadikan belajar sebagai kebutuhan  

hidupnya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan berbagai sumber 

belajar yang dapat memenuhi kebutuhan guru, terutama dalam kaitanya 

dengan sumber-sumber belajar berupa buku. Dikatakan demikian 

karena buku merupakan gudang ilmu dan sebagai suatu sumber 

pengetahuan yang utama. Sehubungan dengan itu, diperlukan sejumlah 

buku perpustakaan sesuai dengan bidang ilmu atau bidang kajian setiap 

guru. dalam hal ini kehadiran perpustakaan disekolah sangat dirasakan 

manfaatnya dan sangat penting bagi peningkatan dan pertumbuhan 

jabatan guru. 

2. Pelaksanaan Supervisi Akademik 

Kegiatan utama pendidikan di sekolah dalam rangka mewujudkan 

tujuanya adalah kegiatan pembelajaran, sehingga seluruh aktivitas 

organisasi sekolah bermuara pada pencapaian efesiensi dan efektifitas 
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pembelajaran, yaitu mensupervisi pekerjaan yang di lakukan oleh tenaga 

kependidikan.
24

 

Supervisi sesungguhnya dapat di laksanakan oleh kepala sekolah 

yang berperan sebagai supervisor, tetapi dalam sistem organisasi 

pendidikan modern di perlukan supervisor khusus yang lebih independent, 

dan dapat meningkatkan objektifitas dalam pembinaan dan pelaksanaan 

tugasnya. 

Supervisi di laksanakan oleh kepala sekolah, maka ia harus mampu 

melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan 

kinerja terhadap tenaga kependidikan. Pengawasan dan pengendalian ini 

merupakan kontrol agar kegiatan pendidikan di sekolah terarah pada 

tujuan yang telah di tetapkan. Pengawasan dan pengendalian juga 

merupakan tindakan preventif untuk mencegah agar para tenaga 

kependidikan tidak melakukan penyimpangan dan lebih berhati-hati dalam 

melaksankan pekerjaanya.
25

 

Setiap kepala sekolah berkewajiban untuk melakukan pembinaan 

terhadap guru-guru yang berada disekolah yang dipimpinya. Secara 

hirarkis struktural kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan terdepan, 

karena ia langsung berhadapan dengan guru-guru. kepala sekolah lebih 

banyak menghabiskan waktu kerjanya disekolah bersama dengan guru-

guru. Disamping itu, hubungan kepala sekolah dengan guru akan menjadi 

lebih akrab sehingga memungkinkan terjalinnya hubungan kerja sama 
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yang baik dan harmonis diantara mareka. Kondisi ini merupakan modal 

yang sangat berharga bagi terlaksannya supervisi secara efektif.
26

 

Keputusan Menteri pendidikan Republik Indonesia Nomor. 13 tahun 

2007 bahwa fungsi kepala sekolah sebagai supervisor, harus memiliki 

kompetensi sebagai berikut : 

1) Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru. 

2) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. 

3) Menindaklanjuti hasil-hasil supervisi akademik terhadap guru dalam 

rangka peningkatan profesionalisme guru.
27

 

Tahap merencanakan program supervisi akademik  yang baik berisi 

kegiatan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru yang harus 

dilakukan antra lain : 

1) Kemampuan menyusun perencanaan mengajar atau satuan   pelajaran. 

2) Kemampuan melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dengan baik. 

3) Kemampuan menilai proses hasil belajar. 

4) Melakukan analisis materi pengajaran 

5) Kemampuan untuk memberi umpan balik secara teratur dan terus 

menerus. 

6) Kemampuan menggunakan/ memanfaatkan linkungan sebagai sumber 

dan media pengajaran 
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7) Kemampuan membimbing dan melayani murid yang mengalami 

kesulitan dalam belajar 

8) Kemampuan mengatur waktu dan menggunakanya secara efisien untuk 

menyelesaikan program-program belajar murid.
28

 

Ada tiga tahap dalam melakukan supervisi akademik, yatu : 

1) Tahap pertemuan awal, langkah yang perlu dilakukan pada tahap ini 

adalah : 

a) Kepala sekolah menciptakan suasana yang akrab dengan guru, 

sehingga terjadi sana kolegial, dengan kondisi itu di harapkan guru 

dapat mengutarakan pendapatnya secara terbuka. 

b) Kepala sekolah dengan guru membahas rencana pembelajaran yang 

di buat guru menyepakati aspek mana yang menjadi fokus perhatian 

supervisi, serta menyempurnakan rencana pembelajaran tersebut. 

c) Kepala sekolah bersama guru menyusun instrumen observasi yang 

akan di gunakan, atau memakai instrumen yang telah ada, termasuk 

bagaimana cara menggunakan dan menyimpulkanya. 

2) Tahap observasi kelas, pada tahap ini guru mengajar di kelas, di 

laboratorium atau di lapangan, dengan menerapkan keterampilan yang 

di sepakati bersama. Kepala madrasah melakukan observasi dengan 

menggunakan instrumen yang telah di sepakati. 
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Beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam observasi, yaitu : 

a) Kepala Sekolah menempati tempat yang telah di sepakati bersama. 

b) Catatan observasi harus rinci dan lengkap. 

c) Observasi harus berfokus pada aspek yang telah di sepakati. 

d) Dalam hal tertentu, kepala Sekolah perlu membuat komentar yang 

sifatnya terpisah dengan hasil observasi. 

e) Jika ada ucapan atau prilaku guru yang di rasa  menganggu proses 

pembelajaran, kepala Sekolah perlu mencatatnya. 

3) Tahap pertemuan umpan balik. Pada tahap ini observasi di diskusikan 

secara terbuka antara kepala Sekolah dengan guru. 

Beberapa hal yang perlu di lakukan kepala sekolah dalam pertemuan 

balikan, antara lain : 

a) Kepala Sekolah memberikan penguatan terhadap penampilan guru, 

agar tercipta suasana yang akrab dan terbuka. 

b) Kepala Sekolah mengajak guru menelaah tujuan pembelajaran 

kemudian aspek pembelajaran yang menjadi fokus perhatian dalam 

supervisi. 

c) Menanyakan perasaan guru tentang jalanya pelajaran. Sebabnya 

pertanyaan di awali dari aspek yang di anggap kurang berhasil. 

Kepala Sekolah jangan memberikan penilain dan biarkan guru 

menyampaikan pendapatnya. 
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d) Kepala sekolah menunjukan data hasil observasi yang telah di 

analisis dan di interprestasikan. Beri kesempatan guru untuk 

mencermati data tersebut kemudian menganalisisnya. 

e) Kepala Sekolah menanyakan kepada guru bagaimana pendapatnya 

terhadap data hasil observasi dan analisisnya. Di lanjutkan dengan 

mendiskusikan secara terbuka tentang hasil observasi tersebut. 

Dalam diskusi harus di hindari kesan’’ menyalahkan’’ usahakan agar 

guru menemukan sendiri kekuranganya. 

f) Secara bersama menentukan rencana pembelajaran berikutnya, 

termasuk Kepala Sekolah memberikan dorongan moral bahwa guru 

mampu memperbaikinya. 

Pada prinsipnya setiap guru harus disupervisi secara periodik dalam 

melaksanakan pembelajaran. Jika jumlah guru cukup banyak, kepala 

sekolah dapat meminta bantuan wakil kepala sekolah atau guru senior 

untuk membantu melaksanakan supervisi. Dengan demikian, jika bidang 

studi guru terlalu jauh, dan kepala sekolah merasa sulit memahami, kepala 

sekolah dapat meminta bantuan guru senior yang memilki latar 

belakangbidang studi yang sama dengan guru yang ingin disupervisi.
29
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3. Kinerja Guru 

a. Pengertian kinerja guru 

Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok 

orang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kemampuan 

untuk mencapai tujuan dan standar tang telah ditetapkan. Sedangkan 

ahli lain berpendapat bahwa kinerja merupakan hasil dari fungsi 

pekerjaan atau kegiatan tertentu yang di dalamnya terdiri dari tiga aspek 

yaitu: kejelasan tugas atau pekerjaan yang menjadi tnaggung jawabnya; 

kejelasan hasil yang diharapkan dari suatu pekerjaan atau fungsi; 

kejelasan waktu yang diharapkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

agar hasil yang diharapkan dapat terwujud. 

Fatah menegaskan bahwa kinerja diartikan sebagai ungkapan 

kemajuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan motivasi dalam 

menghasilkan suatu pekerjaan. Dapi beberapa penjelasan tentang 

pengertian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Guru adalah 

kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugas 

atau pekerjaannya.
30

 

Kinerja juga dapat diartikan sebagai hasil dari suatu kegiatan 

yang telah dilakukan apabila suatu pekerjaan kita lakukan dengan baik 

maka hasilnya akan baik pula begitu jaga sabliknya apabila pekerjaan 

tidak dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan suatu instansi atau 

organisasi maka hasilnya tidak akan memuaskan . 
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b. Konsep kinerja guru 

Kinerja merefleksikan kesuksesan suatu oragnisasi, maka 

dipandang penting untuk mengukur karakteristik tenaga kerjanya. 

Kinerja guru menrupakan kulminasi dari tiga elemen yang saling 

berkaitan yakni keterampilan, upaya sifat keadaan dan kondisi 

eksternal. Tingkat keterampilan merupakan bahan mentah yang dibawa 

seseorang ke tempat kerja seperti pengalaman, kemampuan, 

kecakapann-kecakapan antar pribadi serta kecakapan teknik. Upaya 

tersebut diungkapkan sebagai motivasi yang diperlihatkan karyawan 

untuk menyelesaikan tugas pekerjaanya. Sedangkan kondisi eksternal 

adalah tingkat sejauh mana kondisi eksternal mendukung produktivitas 

kerja. 

Kinerja seseorang dapat ditingkatkan bila ada keksesuaian antara 

pekerjaan dengan keahlianya, bagaimana pula halya dengan 

penempatan guru pada bidang tugasnya. Menempatkan guru sesuai 

dengan keahlianya secara mutlak harus dilakukan. Bila guru diberkan 

tugas tidak sesuai dengan keahliaanya akan berakibat menurunnya cara 

kerja dan hasil pekerjaan mereka, juga akan menimbulkan rasa tidak 

puas pada diri mereka. Rasa kecewa akan menghambat pekerjaan moral 

kerja guru yang positif. Moral kerja yang positif adalah mampu 

menciptakan tugas sebagai suatu yang memiliki nilai keindahan di 

dalamnya.
31
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Kinerja seorang guru harus disesuaikan dengan latar belakang 

pendikanya, untuk meningkatakan kinerja guru maka kepala sekolah 

harus melihat latar belakang seorang guru tanpa melangkar kode etik 

dan standar-standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah agar 

tujuan yang diinginkan oleh suatu instansi atau sekolah tercapai secara 

efektif dan efisien tanpa ada hambatan apapun. Jadi kinerja dapat 

ditingkatkan dengan cara memberikan pekerjaan seseorang sesuai 

dengan bidang kemampuanya 

Kemampuan terdiri dari berbagian macam, namun secara konkrit 

dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: 

1) Kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang dibutuhkan 

seseorang untuk menjalankan kegiatan mental, terutama dalam 

penguasaan sejumlah materi yang akan diajarkan kepada peserta 

didik yang sesuai dengan kurikulum, cara dan metode dalam 

menyampaikan dan cara berkomunikasi maupun teknik 

mengevaluasinya. 

2) Kemampuan fisik adalah kapabilitas fisik yang dimiliki seseorang 

terutama dalam mengerjakan tugas dan kewajibannya. 

Kedua kemampuan tersebut akan saling berkaitan antara satu 

dengan yang lainnya dan saling melengkapi, kemampuan intelektual 

digunakan untuk menjalankan kegiatan mental atau kegiatan proses 

belajar mengajar seperti penguasaan materi tapi tanpa fisik yang kuat 
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maka guru tidak akan sempurna dalam penguasaan materi yang akan 

diajarkan kepada peserta didik. 

Kinerja dipengaruhi juga oleh kepuasan kerja yaitu perasaan 

individu terhadap pekerjaan yang memberikan kepuasan batin kepada 

seseorang sehingga pekerjaan itu disenagni dan digeluti dengan baik. 

Untuk mengetahui keberhasilan kinerja perlu dilakukan evaluasi atau 

penilaian kinerja dengan berpedoman pada pameran dan indicator yang 

ditetapkan yang diukur secara efektif dan efisien seperti 

produktifitasnya, efektifitas menggunakan waktu, dana yang dipakai 

serta bahan yang tidak terpakai.
32

 

Evaluasi kerja melalui prilaku dilakukan dengan cara 

membandingan dan mengukur prilaku seseorang dengan teman sekerja 

atau mengamati tindakan seseorang dalam menjalankan perintah atau 

tugas yang diberikan, cara mengkomunikasikan tugas dan pekerjaan 

dengan orang lain. 

Kenerja guru sangat penting untuk diperhatikan dan dievaluasi 

karena guru mengemban tugas professional artinya tugas-tugas hanya 

dapat dikerjakan dengan kompetensi khusus yang diperoleh melalui 

program pendididkan. Guru memiliki tanggung jawab yang secara garis 

besar dapat dikelompokkan yaitu: (1). Guru sebagai pengajar, (2). Guru 

sebagai pembimbing dan (3). Guru sebagai administrator kelas. 
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Dari uraian tersebut dapat disimpulkan indicator kinerka guru 

antara lain: 

1) Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar. 

2) Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik 

3) Penguasaan metode dan strategi mengajar 

4) Pemberian tugas-tugas kepada peserta didik 

5) Kemampuan mengelola kelas 

6) Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi.
33

 

4. Pengaruh Supervisi Akademik Terhadap Kinerja Guru 

Pengawas sekolah merupakan orang yang melakukan pengawasan 

atau supervise terhadap berlangsungnya proses pendidikan yang 

dilaksanakan pada sekolah atau madrasah khususnya terhadap guru-guru 

yang melakukan proses pembelajaran terhadap peserta didik. Supervisi 

atau pengawasan tidak lain dari usaha memberi layanan kepada guru-guru 

baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki 

kinerja guru dalam proses pembelajaran. Kata kunci dari pemberian 

supervisi pada akhirnya ialah memberikan layanan dan bantuan guru 

mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Terkait dengan bagaimana pengaruh supervisi akademik dalam 

mengubah kinerja guru dalam mengajar, dikemukakan bahwa melalui 

suprevisi akademik diharapkan kualitas pembelajaran, komitmen dan 
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kemauan guru juga akan meningkat, maka dapat diduga bahwa supervisi 

akademik yang dilakukan pengawas sekolah dapat meningkatkan kinerja 

guru dalam proses pembelajaran.
34

 

Kinerja seorang guru harus disupervisi dari tahun ke tahun oleh 

sebab itu kinerja seorang guru harus ditingkatkan terus menerus. Akan 

tetapi harus didukung dangan sarana dan prasarana yang lengkap dan 

memenuhi standar yang telah ditentukan pemerintah agar proses belajar 

mengajar berjalan dengan lancar. 

Kinerja guru dalam pembelajaran merupakan serangkaian bentuk 

peran serta aktivitas atau tindakan (action) atau keterlibatan guru dalam 

menyusun rancangan kegiatan pembelajaran dan pengelolaan sekolah 

untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pembelajaran 

di sekolah, membutuhkan peran kinerja pengelola dan pelaksana untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan, Melalui komunikasi yang efektif dan 

efisien pengawas sekolah dengan guru dalam hubungan kerja yang tertata 

dan lancar, maka peran kinerja guru dalam pembelajaran diharapkan dapat 

mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan, sehingga sesuai dengan 

harapan. 

Berdasarkan uraian di atas, semakin baik komunikasi interpersonal 

diantara pengawas sekolah dan guru, akan semakin efektif pengawas 

sekolah melakukan pembinaan dan perbaikan proses pembelajaran, maka 
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diduga akan makin tinggi kinerja guru dalam pembelajaran. Akan tetapi 

semua tidak lepas dari kebersamaan, kepala sekolah dan guru saling 

membantu dan daling mengingatkan satu sama lainnya.
35

 

Motivasi kerja guru tidak lain adalah motivasi guru atau bisa 

didefinisikan sebagai unsur yang membangkitkan, mengarahkan, dan 

mendorong seorang guru untuk melakukan tindakan dan mengatasi segala 

tantangan dan hambatan dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Motivasi kerja ini yang menyebabkan seorang guru untuk bersemangat 

dalam menjalankan tugas sebagai pendidik terutama sebagai pengajar 

karena telah terpenuhi kebutuhanannya. Guru yang mempunyai motivasi 

kerja akan mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk bekerja dengan 

antusias dan sebaik mungkin mengerahkan segenap kemampuan dan 

keterampilan guna untuk mencapai prestasi yang optimal. 

Kinerja guru dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai oleh 

guru setelah melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Kinerja guru sangat 

erat kaitannya dengan keberhasilan tujuan organisasi dimana guru sebagai 

pelaku utamanya. Oleh Karena itu guru dituntut untuk selalu 

meningkatkan kinerjanya agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Tanpa 

adanya kinerja guru yang berhasil baik maka proses kegiatan belajar 

mengajar tidak tercapai secara optimal.
36
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5. Hubungan Supervisi Kepala Sekolah Dengan Kemampuan 

Profesional Guru 

 Kepala Sekolah tidak hanya sekedar posisi jabatan tetapi suatu 

karir profesi. Karir profesi yang dimaksud adalah suatu posisi jabatan yang 

menuntut keahlian untuk melaksanakan kewajiban dan tugas-tugasnya 

secara efektif. Dalam menunaikan tugasnya Kepala Sekolah biasa berperan 

sebagai administrator dan sebagai supervisor. Sebagai supervisor, kepala 

sekolah bertanggung jawab dalam melakukan upaya perbaikan pengajaran 

di sekolahnya. Sementara itu, Depdiknas menyatakan bahwa supervisi 

kepala sekolah lebih diarahkan pada supervisi kelas atau supervisi PBM. 

Sehubungan hal itu, kunjungan kelas dan pembicaraan individual 

merupakan teknis supervisi yang paling tepat dipergunakan. Yang 

dimaksud dengan kunjungan kelas tersebut adalah kunjungan seorang 

supervisor (Kepala Sekolah) ke kelas pada saat guru sedang mengajar. 

Melalui kunjungan kelas, supervisor dapat mengetahui aktifitas guru dan 

siswa dan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam 

melaksanakan KBM.  

Supervisor dapat melakukan supervisi/ pembinaan yang benar-

benar sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi guru-guru 

dilapangan. Oleh karna itu para pakar supervisi memandang supervisi 

kelas sebagai salah satu kegiatan yang sangat penting, bahkan sangat 

sentral (Harris, 1985, Oliva, 1984, Alfonso dkk. 1981) terutama dalam 

kaitanya dengan perbaikan pengajaran. Di sisi lain, perbaikan pengajaran 
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bisa dilakukan melalui peningkatan kemampuan profesional guru 

(Depdikda, 1981). Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa 

supervisi kepala sekolah lebih diarahkan kepada supervisi kelas (PBM). 

Sebenarnya supervisi kepala sekolah tersebut bisa menyangkut aspek 

administraasi, bisa pula menyangkut aspek teknisi edukatif/ akademik 

profesional.  

Supervisi yang bersifat teknis edukatif/ akdemik profesional itu 

sering disebut supervisi PBM, yang lebih diarahkan pada: 

a. Kemampuan menjabarkan GBPP/ kurikulum ke dalam program 

semester atau tahunan 

b. Kemampuan menyusun persiapan mengajar  

c. Kemampuan melaksanakan KBM dengan baik 

d. Kemampuan menilai perkembangan anak 

e. Kemampuan memberikan umpan balik secara teratur dan terus-

menerus 

f. Kemampuan membuat dan menggunakan alat bantu mengajar 

sederhana 

g. Kemampuan menggunakan dan memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber dan media pengajaran 

h. Kemampuan membimbing dan melayani murid yang mengalami 

kesulitan dalam belajar 

i. Kemampuan mengatue waktu dan menggunakannya secara efesien 
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j. Kemampuan menyajikan materi pelajaran dengan mempertimbangkan 

perbedaan individu siswa 

k. Kemampuan mengelola kegiatan ekstra kurikuler 

Kemampuan atau kompetensi merupakan prilaku yang rasional 

untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang 

diharapkan. Kompetensi guru merupakan kemampuan seseorang guru 

dalam melaksanankan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan 

layak. Dengan gambaran pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi guru merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam 

melaksanakan profesi keguruannya. Peneliti yang mengkaji hubungan 

supervisi kepala sekolah dengan kemampuan progesianal guru belum 

banya ditemukan, namun ada beberapa penelitian yang relevan untuk 

diungkapkan 

Regun Pasaribu melaporakan, terdapat hubungan yang signifikan 

antara prilaku instrusional kepala sekolah dengan penampilan mengajar 

guru dikelas. Sementara itu, penampilan mengajar guru banyak 

dipengaruhi oleh kemampuan profesional guru yang bersangkutan. Dengan 

demikian bisa dikatakan bahwa supervisi kepala sekolah mempengaruhi 

kemampuan profesional guru dan kemampuan profesional guru 

mempengaruhi kualitas PBM. 

Oleh karna itu, sasaran pembinaan atau supervisi pengawasan harus 

lebih diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional 

guru. Sehubungan dengan supervisi pengawasan ini ada beberapa hasil 
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penelitian yang relevan untuk dikemukakan. Pidarta misalnya, menemukan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara pelaksanaan supervisi 

pengajaran dengan program peningkatan profesi guru. 

Pembahasan mengenai hubungan guru dan supervisor dengan 

implementasi KBK dan hubungan supervisi dengan peningkatan kinerja 

guru mendeskripsikan bahwa ada hubungan yang erat antara kegiatan 

supervisi dengan kemampuan profesional guru. Supervisi menurut 

pandangan Sagala juga dilaksanakan secara konstruktif dan kreatif yaitu 

mendorong inisiatif untuk ikut aktif menciptakan suasana kondusif yang 

dapat membangkitkan suasana kreatifitas dalam memberikan layanan 

belajar kepada peserta didik. Mestinya kepala sekolah dan pengawas 

sekolah melakukan supervisi secara kooperatif dengan mengembangkan 

usaha bersama menciptakan suasana belajar mengajar yang lebih baik 

berdasarkan sumber kolektif dari kelompok, daripada usaha-usaha 

supervisor sendiri menunjukkan profesionalitas bukan atas hubungan 

pribadi. 

Supervisi juga harus progresif, berani melangkah maju, 

dilaksanakan bertahap didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang 

sebenarnya serta mendapatkan dukungan dari pihak eksekutif sebagai 

pengawas, tentu harus berani melakukan perbaikan khususnya mengenai 

teknik-teknik mengajar. Jika pengawasan sekolah ternyata tidak menguasai 

teknik-teknik mengajar, dan tidak menguasai bagaimana cara menyusun 

silabus, tentu ada masalah yang serius dalam rekruitmen pengawas, jika 
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hal ini yang terjadi tentu hal ini menjadi tanggungjawab instransi yang 

melakukan rekruitmen pengawas sekolah. Oleh karna itu, kemampuan 

profesional sebagai supervisor bagi pengawas sekolah, kepala sekolah 

sebagai pemimpin dan supervisor, maupun guru sebagai pendidik yang 

profesional adalah saling berhubungan dan saling berkontribusi. Makanya, 

dalam hal penguasaan materi pelajaran dan kemampuan mengembangkan 

kurikulum khususnya kurikulum berbasis kompetensi, mutlak harus 

dikuasai oleh pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru-guru. Inilah 

sebagai jaminan bahwa layanan belajar dan manajemen sekolah 

dilaksanakan dengan berkualitas. 
37

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah yang di gunakan sebagai 

perbandingan yang menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah 

dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar 

belum di teliti oleh orang lain. Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan 

oleh: 

1. Muktaruddin Tahun 2005, Meneliti tentang” Pelaksanaan Tugas Kepala 

Sekolah Sebagai Supervisor di Madrasah Tsanawiyah Negeri kota 

Pekanbaru. 

2. Ariyanto Tahun 2012, meneliti tentang” Pengawasan Kepala Sekolah 

Terhadap Kinerja Guru dalam Pelaksanaan Tata Tertib Siswa di 

Sekolah Menengah Atas ( SMA) Negeri 2 Pekanbaru. 
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3. Khotijah tahub 2014, meneliti tentang: Korelasi Gaya Kepemimpinan 

Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru di MAN Tanjung Pinang 

Provinsi Kepulauan Riau 

Dari dua penelitian yang relevan tersebut, dapat dilihat bahwa 

penelitian tersebut ada kesamaanya dengan penelitian yang akan penulis 

teliti yakni sama-sama  mengenai pengawasan/supervisi kepala sekolah, 

dan satu memiliki kesamaan dengan peneiti yang akan diteliti yakni sama-

sama mengenai kinerja guru,  namun dalam hal ini penulis lebih 

memfokuskan penelitian tentang pengaruh pelaksanaan supervisi 

akademik oleh kepala sekolah terhadap kinerja guru. 

C. Konsep Operasional 

Konsep Operasional merupakan konsep yang di gunakan untuk 

memberikan batasan-batasan terhadap kerangka teoritis, hal ini bertujuan 

agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami tulisan ini. Penelitian 

ini berkenaan dengan pengaruh supervisi akademik terhadap kinerja gutu 

dan dapat di lihat dari indikator sebagai berikut:  

1. Supervisi Akademik 

a. Tahap pertemuan awal 

1) Kepala sekolah menciptakan suasana yang akrab dengan guru 

2) Kepala sekolah membahas rencana pembelajaran 

3) Kepala sekolah menyusun instrumen observasi yang akan di 

gunakan 
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b. Tahap observasi kelas 

1) Kepala sekolah menempati tempat yang telah di sediakan 

2) Catatan observasi harus lengkap 

3) Observasi harus berfokus  pada aspek yang telah di sepakati 

4) Kepala sekolah harus membuat komentar yang sifatnya 

terpisah dari observasi 

5) Kepala sekolah mencatat prilaku atau ucapan yang sifatnya 

mengganggu proses pembelajaran 

c. Tahap pertemuan umpan balik 

1) Kepala sekolah memberikan penguatan terhadap penanpilan 

guru. 

2) Kepala sekolah mengajak guru menelaah tujuan pembelajaran 

3) Menanyakan perasaan guru tentang jalannya pembelajaran 

4) Kepala sekolah menanyakan kepada guru bagaimana 

pendapatnya tentang data observasi dan analisanya. 

2. Kinerja Guru 

Adapun indikatornya adalah sebagai berikut 

a. Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar 

b. Penguasaan materi yang akan diajaran kepada peserta didik 

c. Penguasaan metode dan strategi mengajar 

d. Pemberian tugas-tugas kepada peserta didik 

e. Kemampuan mengelola kelas 

f. Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi. 
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D.  Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi  

Asumsi peneliti adalah anggapan-anggapan dasar suatu hal yang 

dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakn penelitai. 

Dengan penelitain asumsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan di setiap sekolah 

berbeda-beda dengan sekolah lain. 

b. Kinerja guru di sekolah berbeda-beda. 

c. Ada kecendrungan pelaksanaan supervisi akademik berhubungan 

dengan kinerja guru. 

2. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. 
38

 Suatu hipotesis akan 

diterima apabila data yang dikimpulkan mendukung pertanyaan. 

Hipotesis dalam penelitain ini adalah: 

a. Hiptotesa alternatif (Ha) 

Ada pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan supervisi 

akademik terhadap kinerja guru di SMPN 02 Sabak Auh Kab. 

Siak. 
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b. Hipotesis nol (Ho) 

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan supervisi 

akademik terhadap kinerja guru di SMPN 02 Sabak Auh Kab. 

Siak. 


