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ABSTRAK 

 

Haruna. 2021. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Supervisi Pengawas 

dan Partisipasi komite Sekolah Terhadap kinerja Guru SMP Di Kecamatan 

Sampaga Kabupaten Mamuju. (dibimbing oleh H. Mashur Razak dan Hj. 

Fatmasari) 

Penelitian ini bertujuan: 1) mengetahui dan menganalisis pengaruh 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap Kinerja guru; 2)  mengetahui dan 

menganalisis pengaruh supervisi pengawas terhadap kinerja guru; 3) mengetahui 

dan menganalisis pengaruh komite Sekolah terhadap Kinerja guru; 4)  mengetahui 

dan menganalisis kepemimpinan kepala sekolah, supervisi pengawas dan 

Partisipasi Komite Sekolah berpengaruh secara Simultan terhadap Kinerja guru; 

dan 5) mengetahui variabel paling dominan berpengaruh terhadap Kinerja  guru. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Penelitian berlokasi  SMP di  

Kecamatan Sampaga Kabupaten mamuju, Populasi dan sampel dalam penelitian 

ini adalah seluruh Guru berjumlah 50 orang.  

Metode pengambilan data menggunakan kuesioner. Uji validitas instrumen 

penelitian menggunakan rumus korelasi Product moment dan uji reliabilitas 

menggunakan rumus Cronbach Alpha. Sebelum dilakukan analisis data terlebih 

dahulu diuji  prasyarat meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji 

heteroskedastisitas. Teknik analisis yang dipakai adalah teknik analisis regresi 

berganda pada taraf signifikansi 0,05. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Kepemimpinan  berpengaruh 

positif dan signifikan secara parsial terhadap Kinerja guru, 2) Supervisi 

berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kinerja guru, 3) Komite 

berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja guru, 4) 

Kepemimpinan, Supervisi, dan komite berpangaruh positif dan signifikan secara 

bersama-sama terhadap Kinerja guru 5) Yang memiliki pengaruh positif terbesar 

terhadap Kinerja guru adalah variabel Supervisi . Secara keseluruhan 

kepemimpinan, supervisi dan Komite berpengaruh positif terhadap Kinerja guru.   

 

Kata Kunci : Kepemimpinan, Supervisi, Komite, Kinerja Guru 
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ABSTRAK 

 

Haruna. 2021. The Effect of Principal Leadership, Supervision of Supervisors 

and School Committee Participation on the Performance of Junior High School 

Teachers in Sampaga Subdistrict, Mamuju Regency, supervised by H. Mashur 

Razak and Hj. Fatmasari. 

This study aims (1) to determine and analyze the effect of principal 

leadership on teacher performance (2) to identify and analyze the effect of 

supervisor supervision on teacher performance (3) to identify and analyze the 

influence of the school committee on teacher performance (4) to identify and 

analyze the leadership of school principals, Supervision of supervisors and school 

committee participation have a simultaneous effect on teacher performance (5) 

knowing the most dominant variable affects the teacher performance. 

This research is a quantitative research. The research is located in SMP 

Sampaga Subdistrict, Mamuju Regency. The population and sample in this 

study were all 50 teachers. The data collection method used a questionnaire and a 

questionnaire. Test the validity of the research instrument using the Product 

moment correlation formula and the reliability test using the Cronbach Alpha 

formula. Prior to data analysis, prerequisites were tested including normality test, 

multicollinearity test, and heteroscedasticity test. The analysis technique used is 

multiple regression analysis techniques at a significance level of 0.05. 

The results of this study indicate that (1) leadership has a positive and 

partially significant effect on teacher performance (2) supervision has a positive 

and partially significant effect on teacher performance (3) the committee has a 

positive and partially significant effect on teacher performance (4) leadership, 

supervision, and committee simultaneously have a positive and significant 

influence on teacher performance (5) Which has the greatest positive influence on 

teacher performance is the Supervision variable. Overall leadership, supervision 

and committee have a positive effect on teacher performance. 

 

Keywords: Leadership, Supervision, Committee, Teacher Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa 

Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan 

pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah 

dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara lain melalui berbagai 

pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat 

pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu 

manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan 

belum menunjukkan peningkatan yang berarti.Sebagian sekolah menunjukkan 

hasil yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya 

masihmemprihatinkan. 

Sejalan dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan global, 

pendidikan di Indonesia mengalami dua perubahan yang sangat 

mendasar.Pertama, penerapan konsep manajemen berbasis sekolah. Dengan 

penerapan konsep ini, penyelenggaraan pendidikan di sekolah diharapkan akan 

lebih demokratis, dan pengelolaan serta pembinaan sekolah dapat disesuaikan 

dengan kondisi, tuntutan lingkungan masyarakat, dan sumber daya yang 

dimiliki masing-masing sekolah. Kedua, perubahan kurikulum, dari kurikulum 

yang memberikan penekanan pada materi kepada kurikulum berbasis 

kompetensi. Kurikulum ini menekankan bahwa proses pembelajaran 

didasarkan pada kompetensi tertentu yang harus dicapai melalui proses 
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pembelajaran.  Kurikulum  berbasis kompetensi  ini bertumpu pada kompetensi 

dasar, yang harus dikuasai oleh siswa pada setiap tingkat kelas dan sekolah. 

Dengandemikian, penyelenggaraan proses pembelajaran diharapkan 

benar-benar dapat menjamin terkuasainya kompetensi oleh siswa, sesuai 

dengan konteks lingkungannya. Penerapan konsep manajemen berbasis 

sekolah dan pemberlakuan kurikulum berbasis kompetensi menuntut 

perubahan pula dalampelaksanaanpenilaian Pelaksanaan perlu dilakukan secara 

komprehensif dengan memberdayakan guru serta sekolah.Untuk meningkatkan 

mutu pendidikan secara formal aspekguru mempunyai peranan penting dalam 

mewujudkannya, disamping aspek lainnya seperti sarana/prasarana, kurikulum, 

siswa, manajemen, dan pengadaan buku. Guru merupakan kunci keberhasilan 

pendidikan, sebab inti dari kegiatan pendidikan adalah belajar mengajar yang 

memerlukan peran dari guru di dalamnya.  

Mengutip (Falah FY, 2003) citra mutu guru saat ini sering didengung- 

dengungkan dan dibicarakan orang baik yang pro dan kontra dan semakin lama 

citra guru semakin menurun.Masyarakat sering mengeluh dan menuding guru 

kurang mampu mengajar manakala putra-putrinya memperoleh nilai rendah, 

tidak mengikuti lomba, atau Nilai Ujiannya anjlok.Akhirnya sebagian orang 

tua mengikut sertakan putra/putrinya untuk kursus, privat atau bimbingan 

belajar.Pihak dunia kerja ikut memprotes guru karena kualitas lulusan yang 

diterimanya tidak sesuai keinginan dunia kerja.Belum lagi mengenai kenakalan 

dan dekadensi moral para pelajar yang belakangan semakin marak saja, hal ini 

sering dipersepsikan bahwa guru kurang berhasil dalam mendidik anak bangsa. 
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Belum optimalnya mutu guru menurut (Sudarminta, 2000) antara lain 

tampak dari gejala-gejala berikut : 

1. Lemahnya penguasaan bahan yang diajarkan;  

2. Ketidaksesuaian antara bidang studi yang dipelajari guru dan yang 

dalam kenyataanlapangan yang diajarkan; 

3. Kurang efektifnya cara pengajaran; 

4. Kurangnya wibawa guru di hadapan murid; 

5. Lemahnya motivasi dan dedikasi untuk menjadi pendidik yang 

sungguh-sungguh; semakin banyak yang kebetulan menjadi guru dan 

tidak betul-betul menjadi guru; 

6. Kurangnya kematangan emosional, kemandirian berpikir, dan 

keteguhan sikap dalam cukup banyak guru sehingga dari kepribadian 

mereka sebenarnya tidak siap sebagai pendidik;  

7. Sebagian guru dalam hubungan dengan murid masih hanya berfungsi 

sebagai pengajar dan belum sebagai pendidik. 

Sementara itu (Sudjana, 2000) menjelaskan rendahnya pengakuan 

masyarakat terhadap profesi guru disebabkan oleh faktor berikut: (1) adanya 

pandangan sebagian masyarakat, bahwa siapapun dapat menjadi guru asalkan 

ia berpengetahuan; (2) kekurangan guru di daerah terpencil, memberikan 

peluang untuk mengangkat seseorang yang tidak mempunyai keahlian untuk 

menjadi guru; (3) banyak guru yang belum menghargai profesinya, apalagi 

berusaha mengembangkan profesinya itu. Perasaan rendah diri karena menjadi 

guru, penyalahgunaan profesi untuk kepuasan dan kepentingan pribadinya, 
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sehingga wibawa guru semakin merosot.Sedang Syah (2000) menyorot 

rendahnya tingkat kompetensi profesionalisme guru.Penguasaan guru terhadap 

materi dan metode pengajaran masih berada di bawah standar. 

Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan kinerja guru salah satu 

komponen yang berperan adalah meningkatkan profesional guru yang 

bercirikan: menguasai tugas, peran dan kompetensinya, mempunyai komitmen 

yang tinggi terhadap profesinya, dan menganut paradigma belajar bukan saja di 

kelas tetapi juga bagi dirinya sendiri melakukan pendidikan berkelanjutan 

sepanjang masa.  

Beberapa faktor lain yang mempengaruhi kinerja guru diantaranya 

kepemimpinan kepala sekolah, peran pengawas sekolah dan peran komite 

sekolah. Dengan berubahnya sistem sentralisasi menjadi desentralisasi, dan 

sejalan dengan penerapan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah akan berdampak isu strategis yang mengakibatkan perampingan 

organisasi baik ditingkat Kabupaten maupun di tingkat Provinsi, maupun pusat. 

Penyelenggaraan pendidikan lebih didesentralisasikan kepada daerah-daerah, 

masyarakat diikutsertakan dan turut serta dalam usaha-usaha 

pendidikan.Melihat kenyataan tersebut, maka perlu dilakukan reorientasi dan 

reposisi manajemen pendidikan pada tingkat sekolah yang diarahkan pada 

pemberdayaan kepala sekolah. Kepala sekolah perlu diberi wewenang lebih 

luas dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, bukan hanya 

merumuskan visi dan misi sekolah saja, tetapi juga kewenangan merumuskan 

kebijakan yang secara langsung menyentuh persoalan penting interen sekolah 
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seperti penerimaan murid baru, Rencana kegiatan dan Anggaran Sekolah 

(RKAS), norma kenaikan kelas, norma kelulusan, kurikulum muatan lokal dan 

sebagainya. Tanggung jawab kepala sekolah dan guru makin banyak dan 

luas.Jika dahulu, kepala sekolah telah dianggap baik dan cakap kalau 

sekolahnya dapat berjalan dengan teratur tanpa menghiraukan kepentingan dan 

hubungan dengan masyarakat sekitarnya, maka penilaian sekarang lebih 

dariitu. Tugas kewajiban kepala sekolah disamping mengatur jalannya sekolah, 

juga harus dapat bekerja sama dan berhubungan erat dengan masyarakat. Ia 

berkewajiban membangkitkan semangat staf guru-guru dan pegawai sekolah 

untuk bekerja lebih baik, membangun dan memelihara kekeluargaan, 

kekompakan dan persatuan antara guru-guru, pegawai dan murid-muridnya, 

mengembangkan kurikulum sekolah, mengetahui rencana sekolah dan tahu 

bagaimana menjalankannya, memperhatikan dan mengusahakan kesejahteraan 

guru-guru dan sebagainya. Hal ini mendorong setiap organisasi untuk lebih 

mengoptimalkan kinerjanya agar tetap eksis dan berkembang sesuai dengan 

harapan.Demikian pula kepemimpinan kepala sekolah diharapkan agar tetap 

eksis dan mampu mengoptimalkan kinerja sehingga dapat melaksanakan 

program kegiatan yang bisa menghasilkan pendidikan yang berkualitas. 

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan peran pengawas sangat 

penting.Pengawas dalam perspektif disiplin administrasi pendidikan sebagai 

supervisor yang intinya memberi layanan profesional untuk meningkatkan 

mutu pendidikan melalui peningkatan kinerja guru maupun kepala sekolah. 
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Berdasarkan isu strategis berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan yang 

dilakukan oleh pengawas sekolah, sekarang ini masih banyak wacana, dimana 

pengawas melaksanakan pembinaan lebih menekankan pengawasan pada segi 

prosedur dan administrasi dari pada subtansi kependidikan, melaksanakan 

pengawasan sambil lalu, kurang direncanakan terlebih dahulu, dan tidak diikuti 

dengan tindak lanjut. Seringkali kedatangan seorang pengawas ke sekolah lebih 

banyak dirasakan oleh guru sebagai kedatangan seorang petugas yang ingin 

mencari kesalahan. Dengan kesan seperti itu apabila ada seorang pengawas 

datang, guru cenderung takut karena merasa akan dicari kesalahannya. 

Pengawas jarang mencari data/masukan khususnya dari masyarakat dalam 

menyikapi pelaksanaan sekolah. Pengawas hanya datang menemui kepala 

sekolah kemudian berbincang-bincang sebentar di ruang kepala sekolah entah 

apa yang diperbincangkan kemudian pergi meninggalkan sekolah itu. 

Seharusnya pengawas aktif selain mencari data kepada kepala sekolah 

juga perlu menanyakan guru-guru atau anak murid serta orang tua dan 

khususnya melihat bagaimana pelaksanaan proses belajar mengajar terjadi serta 

bagaimana sarana dan prasarana sekolah dan lain sebagainya. Pengawas hanya 

melaksanakan tugas-tugas semacam kunjungan rutin ke sekolah sehingga 

pengawas hanya berhubungan dengan kepala sekolah sementara hal yang 

bersifat teknis pengajaran jarang diawasi.Para kepala sekolah sering 

menganggap bahwa para pengawas adalah dewa yang harus disembah, 

sehingga acapkali kepala sekolah memberikan pelayanan lebih untuk 
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dipersembahkan kepadanya sehingga hasil laporan pengawasannya selalu baik-

baik saja. 

Kondisi pelaksanaan pembinaan oleh pengawas yaitu kegiatan yang 

dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan administrasi sekolah, tugas rutin 

guru-guru, ketertiban, disiplin dan kebersihan sekolah. Kegiatan pembinaan 

pengawas seperti diatas tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja guru dan 

kepala sekolah. Keberhasilan sekolah tidak terlepas dari tugas dan tanggung 

jawab serta peranan pengawas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan 

di sekolah, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 020/U/1998 yang menyatakan 

bahwa pengawas sekolah adalah “Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, 

tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang 

untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan 

penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada 

satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah”. 

Untuk membantu penyelenggaraan pendidikan disekolah, baik langsung 

maupun tidak langsung, dengan mendayagunakan kemampuan yang ada pada 

orang tua siswa, masyarakat dan lingkungan dibentuklah komite 

sekolah.Pendayagunaan tidak hanya bersifat materi keuangan, tetapi juga 

bersifat non material seperti pemberian saran dan dukungan pemikiran. Dengan 

dibentuknya komite sekolah untuk memperlancar proses pembelajaran, 

diharapkan kinerja guru juga dapat ditingkatkan. Dalam Undang-undang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 66 disebutkan bahwa Pemerintah, 
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Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah 

melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang 

dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi selain 

pengawas tugas kepengawasan di sekolah juga terdapat pada komite sekolah. 

Dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran di sekolah, diperlukan bentuk 

hubungan dan kerja sama berdasarkan kedudukan sejajar, Kepala sekolah, 

komite sekolah dan semua warga sekolah perlu menjalin dan menjunjung 

tinggi hubungan kerja yang bersifat kemitraan dan sinergis demi mewujudkan 

tujuan pendidikan. Ini berarti bahwa kepala sekolah ataupun komite sekolah 

dalam menjalankan tugasnya tidak saling mendominasi satu sama lain, tidak 

saling melanggar wewenang masing- masing tetapi saling bahu membahu 

berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. 

Dengan diterapkannya manajemen berbasis sekolah peranan komite 

sekolah sangat diharapkan kinerjanya guna membantu pencapaian tujuan 

pendidikan.Namun terdapat wacana di sekolah bahwa peran dan fungsi komite 

sekolah belum optimal, sebagai sarana legalitas penetapan biaya kepada siswa 

sekolah, kurang memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan 

kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.Begitu juga pengawas jarang yang 

masuk ruang kelas untuk melaksanakan peran dan fungsinya, sehingga kinerja 

belum optimal sehingga berpengaruh terhadap kinerja guru. 

Observasi pendahuluan yang dilakukan penulis di sekolah SMP di 

kecamatan sampaga kabupaten mamuju.Dalam Observasi ini peneliti 

melakukan wawancara dengan perwakilan beberapa guru dan kepala 
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sekolah,Hasil wawancara bebas yang dilakukan diketahui bahwa secara umum 

kinerja guru guru SMP di kecamatan Sampaga sudah cukup baik dalam 

menjalankan tugasnya.Namun seiring dengan perkembangan zaman yang 

semakin maju salah satunya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK),maka kinerja guru perlu ditingkatkan lagi agar tujuan sekolah dapat 

tercapai secara efektif dan efisien.Ada banyak faktor yang mempengaruhi 

kinerja dari seorang guru salah satunya adalah kepemimpinan kepala 

sekolah.Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru. Kepemimpinan 

kepala sekolah mempengaruhi kinerja mereka,tetapi tak hanya itu ada faktor 

lain selain kepemimpinan kepala sekolah,seperti lingkungan sekolah,orang tua 

peserta didik,kondisi peserta didik,dan lain-lain. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul  

“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Supervisi Pengawas dan 

Partisipasi Komite Sekolah Terhadap Kinerja Guru SMP Di Kecamatan 

Sampaga Kabupaten Mamuju”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah Kepemimpinan Kepala Sekolah berpengaruh terhadap 

kinerja guru  SMP di Kecamatan Sampaga KabupatenMamuju? 

2. Apakah Supervisi Pengawas berpengaruh terhadap kinerja guru  

SMP di Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju? 

3. Apakah Komite Sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru  SMP 
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di Kecamatan Sampaga kabupatenmamuju? 

4. Apakah kepemimpinan kepala sekolah,supervisi pengawas dan 

partisipasi komite sekolah berpengaruh secara simultan terhadap 

kinerja guru? 

5. Faktor Apakah yang Dominan berpengaruh terhadap Kinerja guru  

SMP di Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakakan 

sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk Menganalisis pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah 

terhadap kinerja guru SMP di Kecamatan Sampaga Kabupaten 

Mamuju. 

2. Untuk Menganalisis pengaruh Supervisi Pengawas terhadap kinerja 

guru SMP di Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. 

3. Untuk Menganalisis Pengaruh Komite Sekolah terhadap kinerja 

guru SMP di Kecamatan Sampaga kabupaten Mamuju. 

4. Untuk Menganalisis Pengaruh secara simultan antara 

Kepemimpinan Kepala Sekolah, Supervisi pengawas dan 

partisipasi komite Sekolah terhadap kinerja guru  SMP di 

Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. 

5. Untuk menganalisis faktor yang paling dominan 

berpengaruh terhadap Kinerja guru di SMP di Kecamatan 

Sampaga Kabupaten Mamuju. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Selanjutnya mengenai manfaat yang di harapkan atas penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

 manfaat bagi pengembangan ilmu manajemen khususnya dalam 

manajemen adminstrasi. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi dalam 

bidang manajemen pendidikan terutama yang berhubungan 

dengan manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah(MPMBS). 

b. Bagi kepala Sekolah, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat dipergunakan 

dalam menyusun suatu kebijakan guna meningkatkan kinerja 

guru. 

c. Bagi pengawas sekolah,sebagai informasi agar lebih dapat 

meningkatkan kompetensi,motivasi dan kinerjanya. 

d. Bagi komite sekolah,sebagai informasi agar lebih dapat aktif 

berpartisipasi dan membangun kemitraan dengan sekolah demi 

terwujudnya lingkungan pendidikan dan generasi yang lebih 

baik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. PenelitianTerdahulu 

Penelitian-penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan variabel 

penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Agus Aminuddin (2017) 

yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Pengawasan 

Pengawas Sekolah terhadap Kinerja Guru dalam Mewujudkan Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam”.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Kepemimpinan Kepala Sekolah memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja guru PAI.Pengawasan Pengawas Sekolah memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja guru PAI.Kinerja guru PAI memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar PAI dan 

Kepemimpinan kepala sekolah dengan pengawasan pengawas sekolah 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan. 

Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Purwandari, Erni (2011) 

yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Peran Komite 

Sekolah Terhadap Keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah Pada Sekolah 

Dasar Negeri di Kabupaten Batang”. Hasil penelitian diketahui bahwa (1) 

secara deskriptif variabel keberhasilan MBS dalam kategori sangat baik, 

kepemimpinan kepala sekolah dalam kategori baik, peran komite sekolah 

dalam kategori baik, (2) terdapat pengaruh positip kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap keberhasilan MBS sebesar 23,2%. (3) Ada pengaruh positif 
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dan signifikan peran komite sekolah terhadap keberhasilan (Manajemen 

Berbasis Sekolah )MBS sebesar 21,1%. (4) Ada pengaruh pengaruh positif dan 

signifikan antara variable kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite 

sekolah secara bersama-sama terhadap keberhasilan(Manajemen Berbasis 

Sekolah)  MBS sebesar 41,1%. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Roslena Septiana (2013) 

dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Guru SMP Negeri Wonosari”.Hasil penelitian yaitu (1) 

Kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru, (2) Kepemimpinan kepala 

sekolah berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru, (3) Motivasi kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru SMP Negeri Wonosari. 

Wiyonoroto (2006), Pengaruh Komite, Pengawas dan Kepemimpinan 

Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di SMAN 7 Purworejo. Penelitian ini 

dilakukan pada Guru di SMAN 7 Purworejo yang hasil menunjukkan bahwa 

(1) tidak terdapat pengaruh yang signifikan peran komite sekolah terhadap 

kinerja guru di SMA Negeri 7 Purworejo tahun 2005 dimana (p > 0,05 yaitu p 

= 0,196 atau t hitung 1,307 < t tabel 1,70); (2) tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan peran pengawas sekolah terhadap kinerja guru di SMA Negeri 7 

Purworejo tahun 2005 dimana (p > 0,05 yaitu p = 0,325 atau t hitung 0,992< t 

tabel 1,734); (3) terdapat pengaruh yang signifikan kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap kinerja guru di SMA Negeri 7 Purworejo tahun 2005 dimana 

(p < 0,05 yaitu p = 0,000 atau t hitung 4,748> t tabel 1,739); (4) terdapat 
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pengaruh yang signifikan secara bersama-sama komite, pengawas dan 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMA Negeri 7 

Purworejo tahun 2005 dimana (p < 0,05 yaitu p = 0,000 atau F hitung 12,00> F 

tabel 2,76). Sumbangan efektif komite sekolah5,51%,pengawas1,90%, 

kepemimpinan kepala sekolah 30,09%. Total sumbangan efektif 37,50%, 

sisanya sebesar 62,50% sumbangkan oleh variabel lain diluar penelitian. 

2.2. Kepemimpinan Kepala Sekolah 

2.2.1 Pengertian kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah keseluruhan aktivitas dalam rangka 

mempengaruhi orang agar mau bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang 

memang diinginkan bersama(Martoyo,2000) dari para peneliti yang 

bersangkutan, misalnya dari perspektif individual dan aspek dari fenomena 

yang paling menarik perhatian mereka. Stogdill menyimpulkan bahwa terdapat 

hampir sama banyaknya devinisi tentang kepemimpinan dengan jumlah orang 

yang telah mencoba mendefinisikannya. Lebih lanjut Stogdill (dalam Eneng 

Muslihah, 2014) menyatakan bahwa kepemimpinan sebagai konsep 

manajemen dapat dirumuskan dalam berbagai macam definisi, tergantung 

darimana titik tolakpemikirannya. 

Sutisna (dalam Mulyasa, 2011) merumuskan kepemimpinan sebagai 

“proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha kearah 

pencapai tujuan dalam situasi tertentu”. Menurut Nawawi kepemimpinan 

adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerja 

sama menuju kepada suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama. 
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Menurut Kartono (2008), kepemimpinan seseorang dapat dikatakan 

berhasil bisa dilihat dan dinilai dari beberapa indikator sebagai berikut:  

1. Kemampuan mengambil keputusan. 

2. Kemampuan memotivasi. 

3. Kemampuan komunikasi. 

4. Kemampuan mengendalikan bawahan. 

5. Tanggung jawab. 

6. Kemampuan mengendalikan emosional. 

Dari beberapa definisi mengenai kepemimpinan maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwasanya kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang 

dalam memimpin dan mempengaruhi bawahannya agar dapat bekerja dengan 

baik sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan. 

Bagi seorang kepala sekolah diera desentralisasi sekarang mengetahui 

tiga jenis kepemimpinan yang dianggap representative untuk diterapkan, yaitu 

kepemimpinan transaksional, transformasional, dan visioner (Supardi, 2013). 

a. KepemimpinanTransaksional 

Kepemimpinan yang menekankan pada tugas yang diemban 

bawahan. Lebih difokuskan pada peranannya sebagai manajer 

karena ia sangat terlibat dalam aspek-aspek prosedural manajerial 

yang metodologis dan fisik. Tidak mengembangkan pola hubungan 

laissez fair atau membiarkan personel menentukan sendiri 

pekerjaannya karena dikhawatirkan dengan keadaan personel yang 

perlu pembinaan, pola ini dapat menyebabkan mereka menjadi 
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pemalas dan tidak jelas apa yang dikerjakannya.Dalam kontsak 

kerja disepakati bersama reward dan punishment. Peranan 

Kepemimpinan Transaksional untuk mengidentifikasi apa saja 

yang dibutuhkan oleh sekolah, para guru untuk kemudian dipenuhi 

segala kebutuhan yang diperlukan. 

b. KepemimpinanTransformasional 

Kepemimpian Transformasional didasarkan pada kebutuhan akan 

penghargaan diri, tetapi menumbuhkan kesadaran pada pemimpin 

untuk berbuat yang terbaik sesuai dengan kajian perkembangan 

manajemen dan kepemimpinan yang memandang manusia, kinerja, 

dan pertumbuhan sebagai sisi yang saling berpengaruh. Burn 

(1978) menyatakan bahwa pada kepemimpinan ini, “para 

pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri ke tingkat moralitas 

dan motivasi yang lebih tinggi.Peranan Kepemimpinan 

Tranformasional untuk memberikan nuansa perubahan ke tingkat 

yang lebih baik berbeda dari sebelumnya. 

c. KepemimpianVisioner 

Merupakan kemampuan pemimpin dalam menjabarkan dan 

menerjemahkan visi dalam tindakan.Visi merupakan peluru bagi 

kepemimpinan visioner. Visi berperan dalam menentukan masa 

depan organisasi apabila diimplementasikan secara konprehensif. 

Peranan Kepemimpinan Visioner yaitu untuk Memotivasi 
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karyawan atau Guru untuk bertindak dengan arah yang telah 

ditentukan dalam visi. 

Dari penjelasan diatas terkait keterampilan kepepimpinan kepala sekolah 

penulis meyimpulkan.Bahwa pemimpin mempunyai peranan sebagai subyek 

yang aktif, kreatif dalam menggerakkan orang baik sebagai individu maupun 

kelompok/organisasi dalam pencapaian tujuan/visi, secara efektif. 

Kepemimpinan kepala sekolah memiliki peran strategis dalam kerangka 

manajemen dan kepala sekolah merupakan salah satu faktor terpenting dalam 

menunjang keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan sekolah yang telah 

ditetapkan. Kepala sekolah adalah pengelola satuan pendidikan yang bertugas 

menghimpun, memanfaatkan, mengoptimalkan seluruh potensi dan SDM, 

sumber daya lingkungan (sarana dan prasarana) serta sumber dana yang ada 

untuk membina sekolah dan masyarakat sekolah yang dikelolanya. Kepala 

sekolah yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai 

organiasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peran kepala 

sekolah sebagai seorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah. 

Indikator perilaku kepemimpinan setidaknya ada empat yaitu 

mengarahkan,memberikan ide,menggalang partisipasi dan mendelegasikan 

(Suryana,dkk,2012) penjelasanya sebagai berikut: 

(1) Mengarahkan(Telling) 

Dalam mengarahkan Hersey dan Blanchard menyarankan agar 

seorang pemimpin memainkan peran direction yang 
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tinggi,memberikan saran bagaimana menyelesaikan tugas-tugas 

tanpa mengurangi hubungan intensitas hubungan sosial dan 

komunikasi antarapinpinan danbawahan 

(2) Memberikan ide(selling) 

Setelah memberikan pengarahan,pemimpin harus bisa memerankan 

gaya menjual dalam pemecahan masalah ketika bawahan 

mengalami kesulitan 

(3) Menggalang Partisipasi (Participation) 

Perilaku partisipasi adalah respon pimpinan yang harus diperankan 

ketika tingkat kemampuan bawahan memadai tetapi tidak ada 

kemauan untukbertanggung jawab.dalam kasus seperti ini 

pemimpin perlu membuka komunikasi dua arah dan secara aktif 

mendengarkan serta mendukung usaha-usaha yang di lakukan 

bawahan. 

(4) Mendelegasikan (Delegation) 

Dengan perilaku delegasi ini, pimpinan sedikit memberi 

pengarahan maupun dukungan karena dianggap sudah mampu dan 

mau melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya,mereka 

diperkenankan untuk melaksanakan dan memutuskan sendiri 

tentang bagaimana pekerjaan mereka harus diselesaikan. Dari 

beberapa defenisi di atas diketahui,bahwa pada kepemimpinan itu 

terdapat unsur-unsur sebagai berikut : 
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a. Kemampuan mempengaruhi orang lain,bawahan,dankelompok. 

b. Kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau oranglain. 

c. Kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi ataukelompok. 

2.2.2 Kepala Sekolah 

Wahyosumidjo (2013 ) mendefenisikan kepala sekolah sebagai seorang 

tenaga  fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di 

mana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi 

interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan peserta didik yang menerima 

pelajaran.Hal ini didukung dalam pasal 1 peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala 

sekolah yang Menyatakan bahwa “ Kepala sekolah/Madrasah adalah guru yang 

diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal 

(TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB),sekolah dasar/madrasah 

ibtidaiyah (SD/MI)”Mulyasa (2013 ) berpendapat bahwa “kepala sekolah 

adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan 

memberdayakan berbagai potensi masyarakat serta orang tua untuk 

mewujudkan visi,misi dan tujuan sekolah”. 

 Kepala sekolah dituntut untuk memiliki berbagai kemampuan,baik 

berkaitan dengan masalah  manajemen maupun kepemimpinan agar dapat 

mengembangkan dan memajukan sekolahnya.Hicks dan Gullet dalam 

Wahyosumidjo(2013 :107 ) berpendapat “kepala Sekolah harus dapat 

memperlakukan sama terhadaporang- orang yang menjadi bawahanya, 

sehingga tidak terjadi diskriminasi,sebaiknya dapat  diciptakan semangat 
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kebersamaan di antara mereka yaitu guru,staf dan para siswa” seorang 

pemimpin, dalam hal ini adalah kepala sekolah harus mampu dan selalu 

memperhatikan sumber daya bawahanya untuk lebih diberdayakan agar 

kemampuanya selalu berkembang dari waktu ke waktu.  

Kepala sekolah adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin memiliki 

bawahan.Didalam lingkungan sekolah bawahan dari kepala sekolah salah 

satunya adalah guru. Guru dan kepala sekolah adalah orang yang paling 

berperan dan sangat menentukan kualitas pendidikan di sekolah.Oleh karena 

itu hubungan kerjasama yang baik harus tercipta antara keduanya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah 

adalah guru yang mendapatkan tugas tambahan untuk memimpin sekolah dan 

bertanggung jawab mengelola serta memanfaatkan sumber daya/potensi yang 

ada untuk mewujudkan visi,misi, tujuan sekolah serta meningkatkan mutu 

pendidikan. 

Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin harus dapat : (a) mendorong 

timbulnya kemauan yang kuat dengan penuh semangat dan percaya diri para 

guru,staf, dan siswa dalam melaksanakan tugas masing – masing; serta (b) 

memberikan bimbingan dan mengarahkan para guru,staf, dan siswa serta 

memberikan dorongan memacu dan berdiri di depan demi kemajuan  dan 

memberikan inspirasi sekolah dalam mencapai tujuan (Wahyosumidjo,2013 : 

105). Suksestidaknya pendidikan dan pembelajaran di sekolah sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan kepala sekolah yang berkaitan dengan tugas–

tugasyang harus dilaksanakannya. MenurutSuhardan, dkk (2013) “ fungsi 
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utama kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan ialah menciptakan situasi 

belajar mengajar sehingga guru – guru dapat mengajar dan pesrta didik dapat 

belajar dengan baik “.lebih  lanjut dijelaskan bahwa “Kepala Sekolah memiliki 

tanggung jawab ganda yaitu melaksanakan administrasi sekolah sehingga 

tercipta situasi belajar mengajar yang bai, dan melaksanakan supervisi 

sehingga kemampuan guru-guru meningkat dalam membimbing pertumbuhan 

peserta didiknya”. 

Berdasarkan uraian diatas sebagai seorang pemimpin kepala sekolah 

harus dapat membimbing,mengarahkan dan mendorong para guru untuk 

meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujaun sekolah. 

2.2.3 Kompetensi Kepala Sekolah 

Ada beberapa kompetensi kepala sekolah diantaranya sebagai berikut: 

1) Kompetensi umum 

Kompetensi umum menurut Supardi (2013) meliputi standar 

kompetensi yaitu: keperibadian, manajemen, kewirausahaan, 

supervise, dan sosial. 

a. Kompetensi Kepribadian yaitu : berakhlak mulia, memiliki 

integritas kepribadian sebagai pemimpin, memiliki keinginan 

yang kuat dalam mengembangkan diri sebagai kepala sekolah, 

memiliki sifat terbuka, memiliki bakat dan minat jabatan 

sebagai pemimpin pendidikan. Dengan memiliki kepribadian 

yang baik maka kepala sekolah akan menjadi panutan bagi 

pendidik maupun tenaga pendidik. 
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b. Kompetensi Manajemen meliputi: penyusunan perencanaan, 

mengembangkan organisasi, memimpin sekolah, mengelola 

perubahan dan pengembangan sekolah, mengelola guru dan 

staff dalam rangka mendayagunakan sumber daya manusia 

secara optimal. Dengan manajemen yang baik maka visi misi 

sekolah akan lebih cepat tercapai. kinerja pendidik dan tenaga 

pendidik lebih baik dan terciptanya lingkungan sekolah 

yangbaik. 

c. Komptensi Kewirausahaan meliputi: mampu menciptakan 

inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah adapun 

bentuk inovasinya adalah menjadi teladan bagi guru dan siswa 

di sekolahnya, khususnya mengenai kompetensi 

kewirausahaan bekerja keras untuk mencapai keberhasilan 

sekolah, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses, pantang 

menyerah dan memiliki naluri kewirausahaan. 

d. Kompetensi Supervisi meliputi : mampu merancang program 

supervisi akademik dalam rangka meningkatkan jabatan guru, 

melaksanakan supervisi akademik terhadap guru, 

menindaklanjuti hasil supervisi terhadap guru. 

2) Tahapan supervisi yang dilakukan kepala sekolah : 

Tahap Awal atau tahap persiapan merupakan pembuatan kerangka kerja, 

instrumen penilaian dipersiapkan oleh supervisor dan guru sebaiknya juga 

mengetahui indikator-indikator yang menjadi objek penilaian. Selanjutnya guru 
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diberitahukan waktu akan diadakan supervisi. Aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan pada tahap persiapan ialah (1) menilai pencapaian belajar siswa pada 

bidang studi tertentu, (2) mempersiapkan instrumen atau alat observasi 

kunjungan kelas, (3) memberitahukan kepada guru yang akan disupervisi 

termasuk waktu kunjungan, (4) mengadakan kesepakatan pelaksanaan su-

pervisi.  

Tahap Pelaksanaan, Pada tahap ini, guru melakukan kegiatan 

pembelajaran sesuai rencana pembelajaran (RP) yang telah dibuat. Selanjutnya 

supervisor melakukan observasi berdasarkan instrumen atau pedoman observas 

yang telah disediakan. Tahap pelaksanaan supervisi kunjungan kelas sebagai 

berikut, (1) supervisor bersama guru memasuki ruang kelas tempat proses 

pembelajaran akan berlangsung, (2) guru menjelaskan kepada siswa tentang 

maksud kedatangan supervisor di ruang kelas, (3) guru mempersilakan 

supervisor untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan, (4) guru 

mulai melaksanakan kegiatan mengacu pada rencana pembelajaran (RP) yang 

telah dibuat, (5) supervisor mengobservasi penampilan guru berdasarkan 

format observasi yang telah disepakati, (6) setelah guru selesai melaksanakan 

seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, bersama-sama dengan supervisor 

meninggalkan ruang kelas dan pindah ke ruang guru atau ruang pembinaan. 

Tahap akhir dari supervisi kunjungan kelas adalah evaluasi dan refleksi. 

Supervisor dalam hal ini kepala sekolah mengevaluasi hal-hal yang telah 

terjadi selama observasi terhadap guru selama melaksanakan proses 

pembelajaran. Tahap evaluasi merupakan diskusi umpan balik antara 
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supervisor (kepala sekolah) dan guru.Suasana pertemuan penuh persahabatan, 

bebas dari prasangka, dan tidak bersifat mengadili. Supervisor memaparkan 

data secara objektif sehingga guru dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan 

selama proses pembelajaran berlangsung. yang menjadi dasar dari balikan 

terhadap guru adalah kesepakatan tentang item-item observasi yang digunakan, 

sehingga guru menyadari tingkat keberhasilan dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

1) Kompetensi Sosial Meliputi: Mampu bekerjasama dengan pihak lain 

untuk kepentingan sekoah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial 

kemasyarakatan, memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau 

kelompok lain. Kepala sekolah bisa bekerja sama dengan pihak 

puskesmas untuk mengadakan cek kesehatan di lingkungan sekolah, 

bekerja sama dengan kepolisian dan masyarakat untuk mengawasi 

peserta didik di luar lingkungan sekolah dan bekerjasama dengan 

perusahaan atau pengrajin untuk menyalurkan dan mengasah 

kemapuan peserta didik. 

2) Kompetensi emosi 

Golemen mendefinisikan emosi sebagai suatu pemahaman yang 

mendalam mengenai kekuatan, kekurangan, keperluan dan arah 

haluan emosi termasuk keikhlasan terhadap diri sendiri dan orang lain. 

Menurut Golmen (dalam Supardi, 2013) kemampuan seseorang dalam 

manajemen konflik sebagai contoh, adalah berdasarkan kepada dasar-
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dasar kecerdasan emosional yang dikuasai oleh seorang pemimpin 

khususnya berkaitan dengan kesadaran diri dan manajemen relasi. 

Istilah kecerdasan emosi (emotional intelligence) pertama kali 

dilontarkan pada tahun 1990 oleh psikolog Peter Salovey dari Harvard 

University dan Jhon Mayer dari University of New Hampshire. Kecerdasan 

emosional diartikan sebagai “himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang 

melibatkan kemampuan memantau perasaan dan emosi baik pada diri sendiri 

maupun orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini 

untuk membimbing pikiran dan tindakan (Supardi, 2013). 

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa posisi Kepala 

Sekolah sebagai pengambil kebijakan sangat strategis dalam mewujudkan 

iklim sekolah melalui kepemimpinannya yang berdasarkan kecerdasan 

emosional.Dengan kecerdasan emosional diharapkan dapat mengubah 

paradikma berpikir kepala sekolah, guru, dan stakeholder lainnya, agar dapat 

memahaminya secara baik dan benar. Pemahaman yang baik akan melahirkan 

komitmen dalam pelaksanaan visi misi agar mampu menciptakan iklim sekolah 

yang kondusif. 

2.2.4 Faktor-Faktor  Pemimpin . 

Dalam melaksanakan aktivitasnya bahwa pemimpin dipengaruhi oleh 

berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut sebagaimana dikemukakan oleh 

H. Jodeph Reitz yang dikutip Maman (1999), sebagaiberikut: 

a. Kepribadian (personality), pengalaman masa lalu dan harapan 
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pemimpin, hal ini mencakup nilai -nilai, latar belakang dan 

pengalamannya akan mempengaruhi pilihan akan 

gayakepemimpinan. 

b. Harapan dan perilakuatasan. 

c. Karakteristik, harapan dan perilaku bawahan mempengaruhi 

terharlap apa gaya kepemimpinan. 

d. Kebutuhan tugas, setiap tugas bawahan juga akan 

mempengaruh gaya pemimpin. 

e. Iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan 

perilakubawahan. 

f. Harapan dan perilakurekan. 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka jelaslah bahwa kesuksesan 

pemimpin dalam aktivitasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat 

menunjang untuk berhasilnya suatu kepemimpinan, oleh sebab itu suatu tujuan 

akan tercapai apabila terjadinya keharmonisan dalam hubungan atau interaksi 

yang baik antara atasan dengan bawahan, di samping dipengaruhi oleh latar 

belakang yang dimiliki pemimpin, seperti motivasi din untuk berprestasi, 

kedewasaan dan keleluasaan dalam hubungan sosial dengan sikap-sikap 

hubungan manusiawi. 
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2.3 Supervisi Pengawas 

2.3.1 Pengertian Supervisi 

Supervisi berasal dari bahasa inggris ,yaitu supervision(Siagian,1989) 

yang terdiri dari dua kata yaitu: super dan vision.Super artinya lebih atau 

atas,sedangkan vision. Artinya melihat atau meninjau maka secara etimologi 

supervisi di artikan sebagai melihat dari atas terhadap pelaksanaan dan hasil 

kegiatan bawahan.istilah supervisi bukanlah istilah baru dalam dunia 

pendidikan “Supervitsion is a general leadership fuction that coordinites ad 

manages those school activities concerred with learning “. Artinya bahwa 

supervisi adalah fungsi kepemimpinan umum yang mengkoordinasi dan 

mengatur aktivitas-aktivitas sekolah yang menitik beratkan pada pembelajaran 

(wiles dan Bondi 1986) kedudukan di atas atau lebih tinggi yang bertugas 

melihat, menilai, mengawasi orang-orang yang disupervisinya dalam menuju 

suatu perbaikan (Kompri,2015). 

Menurut Mukhtar dan Iskandar (2009), secara umum istilah supervisi 

berarti mengamati, mengawasi, atau membimbing dan menstimulir kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh orang lain dengan maksud untuk mengadakan 

perbaikan. Konsep supervisi didasarkan atas keyakinan bahwa perbaikan 

merupakan suatu usaha kooperatif dari semua orang yang berpartisipasi dan 

supervisor sebagai pemimpin. 

Menurut Peter dan Robert (2005) menjelaskan bahwa: “Supervision is 

instructional leadership that relates perspective to behavior, focuses on 

purpose, contributes to and supports organizational actions, coordinates 
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interactions, provides for improvement and maintenance of the instructional 

program, and assesses goalachievement”. 

Pendapat di atas dapat diartikan bahwa supervisi adalah kepemimpinan 

instruksional yang menghubungkan perspektif terhadap perilaku, berfokus 

pada tujuan, berkontribusi terhadap tindakan organisasi, mengkoordinasikan 

interaksi, menyediakan perbaikan dan pemeliharaan program instruksional, dan 

menilai pencapaian tujuan. 

Dari ketiga pengertian ahli di atas, mereka memiliki persamaan pendapat 

bahwa supervisi merupakan kegiatan untuk melihat, menilai, mengawasi, dan 

mengamati hal-hal yang dilakukan oleh orang lain sehingga tercapainnya 

tujuan. Kegiatan supervisi tidak hanya dilakukan pada perusahaan 

pemerintah/swasta, tetapi juga diterapkan pada lembaga pendidikan yang 

tentunya tidak dapat melepaskan diri dari kegiatan supervisi. Dalam dunia 

pendidikan, supervisi tetap ada dan dibutuhkan. Bentuk supervisi yang 

dilaksanakan di sekolah dilakukan oleh  kepala sekolah kepada guru. Supervisi 

dalam proses pendidikan menurutHadari 

Nawawi yang dikutip oleh Kompri (2017) pada dasarnya pelayanan yang 

disediakan oleh pemimpin untuk membantu guru-guru agar semakin cakap 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu 

pendidikan pada khususnya sehingga ia mampu meningkatkan efektivitas 

proses pembelajaran di sekolah. 
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Menurut Ngalim Purwanto (2012) menyebutkan bahwa supervisi  adalah 

segala bantuan dari para pemimpin sekolah, yang tertuju kepada perkembangan 

kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai 

tujuan-tujuan pendidikan. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, terdapat perbedaan terkait pengertian 

supervisi dalam hal pencapaiannya karena menurut Hadari kegiatan supervisi 

dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran di sekolah, sedangkan 

menurut Purwanto kegiatan supervisi diharapkan dapat mencapai tujuan 

pendidikan. Walaupun konteks tersebut memiliki arti agar pendidikan di 

Indonesia dapat berkualitas namun, mereka juga sependapat bahwa supervisi 

adalah pelayanan atau segala bantuan dari pimpinan sekolah terhadap guru dan 

pegawai sekolah. 

Dalam Dictionary of Education, Good Carter yang dikutip oleh Daryanto 

(2011) memberikan definisi sebagai berikut:  Supervision is the effort of school 

staff to leading teachers and other education officers in improving teaching, 

including developing teacher growth, completing and revising educational 

goals, teaching materials and teaching methods and teaching assessment. 

Pendapat di atas dapat diartikan bahwa supervisi  adalah segala usaha 

dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru dan petugas 

pendidikanlainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk mengembangkan 

pertumbuhan guru-guru, menyelesaikan dan merevisi tujuan pendidikan, bahan 

pengajaran dan metode mengajar dan penilaian pengajaran. Pendapat ahli 

lainnya Glen G. Eye and Lanore A. Netzer yang dikutip oleh Ms. Khan 
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(2008)menyebutkan pengertian supervisi pendidikan sebagai berikut “ 

Supervision is that phase of school administration which deals primarily with 

the development of the appropriate selected instructional expectations of 

educational service”. dapat diartikan bahwa supervisi akademik adalah tahap 

administrasi sekolah yang terutama berkaitan dengan pengembangan 

ekspektasi instruksional yang sesuai dari layanan pendidikan. Dari pendapat 

dua ahli di atas yaitu Good Carter dan Glen G. Eye & LanoreA.Netzer, mereka 

memiliki perbedaan pendapat tentang supervisi yaitu pada kegiatan yang 

dilakukan oleh seorang supervisor. 

Good Carter mendefiniskan supervisi sebagai segala usaha dari pimpinan 

sekolah kepada guru dan pegawai sekolah, sedangkan Glen G. Eye & Lanore 

A. Netzer menjelaskan supervisi sebagai tahap adminstrasi sekolah. 

Dari perbedaan dan persamaan pendapat ahli di atas tentang supervisi 

pengawas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan supervisi pendidikan adalah 

untuk membantu guru dalam memperbaiki proses belajar mengajar sehingga 

tercapai kualitas belajar mengajar yang lebih baik dan membantu, mengawasi, 

memperbaiki, mengembangkan guru dan pegawai sekolah lainnya, dalam 

melakukan pekerjaan mereka, sehingga apa yang dikerjaan mereka dapat 

terlaksana secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. 
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2.3.2 Tujuan Supervisi 

Tujuan supervisi ialah memperkembangkan situasi belajar mengajar yang 

lebih baik.usaha kearah perbaikan belajar mengajar ditujukan kepada 

pencapaian tujuan akhir dari pendidikan yaitu pembentukan pribadi anak secar 

maksimal (Piet Sahertian dan Frans Mahateru,1985) Sebagaimana tercantum 

dalam pengertiannya, tujuan umum supervisi adalah memberikan segala 

bantuan seperti memperbaiki dan menyediakan kepada bawahan/orang yang 

disupervisi agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya, 

terutama dalam melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan proses pembelajaran 

(suharsimi,2006). 

1. Menurut Syaiful Sagala (2008), tujuan dari supervisi pendidikan 

adalah Membantu guru-guru dalam mengembangkan proses 

belajar-mengajar. 

2. Membantu guru-guru menterjemahkan kurikulum ke dalam 

bahasabelajar-mengajar, 

3. Membantu guru-guru mengembangkan staf sekolah. 

Menurut Asmani (2012), tujuan dari supervisi pendidikan adalah untuk 

membantu para guru dalam mengembangkan kompetensi, mengembangkan 

kurikulum, dan juga mengembangkan kelompok kerja guru dan membimbing 

penelitian tindakan kelas.Jadi dapat ditegaskan bahwa tujuan supervisi 

pendidikan yaitu memberikan bantuan kepada guru untuk meningkatkan 

kompetensinya dan profesionalismenya dalam menjalankan tugasnya terutama 

sebagai pengajar di kelas dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan juga 
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mengevaluasi proses belajar mengajar tersebut agar sepenuhnya dapat 

membantu para siswa dalam proses pembelajaran . 

2.3.3 Fungsi Supervisi 

Dari beberapa uraian tentang pengertian supervisi ,dapat di simpulkan 

bahwa supervisi berfungsi untuk membina guru dan kepala sekolah agar 

meningkatkan kemampuanya dalam kegiatan belajar mengajar untuk 

tercapainya situasi belajar mengajar yang lebih baik. Fungsi supervisi 

menyangkut bidang kepemimpinan, hubungan kemanusiaan, pembinaan proses 

kelompok, administrasi personil, dan bidang evaluasi. Penjelasan tersebut 

mempertegas bahwa supervisi dilakukan secara intensif kepada guru. 

Berpijak pada keterangan tersebut, maka supervisi pendidikan (Arikunto, 

2006) mempunyai tiga fungsi, di antaranya sebagai berikut: 

a. Sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutupendidikan. 

b. Sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-

unsur yang terkait denganpendidikan. 

c. Sebagai kegiatan dalam hal memimpin danmembimbing. 

Dari fungsi tentang supervisi di atas menurut Suharsimi Arikunto (2012) 

dapat dijelaskan sebagaiberikut: 

a. Supervisi yang berfungsi meningkatkan mutu pendidikan 

merupakan supervisi dengan ruang lingkup yang sempit, tertuju 

pada aspek akademik, khususnya yang terjadi diruang kelas ketika 

guru sedang memberikan bantuan dan arahan kepadasiswa. 
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b. Supervisi yang berfungsi memicu atau penggerak terjadinya 

perubahan tertuju pada unsur-unsur yang terkait dengan, atau 

bahkan yang merupakan faktor- faktor yang berpengaruh terhadap 

peningkatan kualitaspendidikan. 

c. Supervisi mempunyai fungsi memimpin yang dilakukan oleh 

pejabat yang diserahi tugas memimpin sekolah yaitu kepala 

sekolah, diarahkan kepada guru dan tenaga tatausaha. 

Menurut Swearingen sebagaimana dikutip oleh Kompri (2015) dalam 

bukunya Manajemen Pendidikan 3, ada delapan fungsi supervisi 

pendidikanyaitu: 

a. Coordinate all schoolefforts. 

b. Complete schoolleadership. 

c. Expanding teacherexperience. 

d. Stimulate creativeefforts. 

e. Continuous facilities andassessment. 

f. Analyzelearning. 

g. Give knowledge and skills to staffmember. 

h. Integrate educational goals and help improve teachers 

teachingskills. 

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh Swearingen (2015) dapat 

diartikan sebagai berikut: 

a. Mengkoordinasi semua usaha sekolah. Usaha-usaha sekolah 

meliputi guru mengemukakan ide dan menguraikan materi 
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pelajaran menurut pandanganya ke arah peningkatan, menetukan 

kebijaksanaan, mengikutiseminar/workshop. 

b. Melengkapi kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan merupakan 

suatu keterampilan yang harus dipelajari dan membutuhkan 

latihanterus-menerus. 

c. Memperluas pengalaman guru. Supervisi harus dapat memotivasi 

guru-guru untuk mau belajar dari pengalaman nyata dilapangan. 

d. Menstimulasi usaha-usaha sekolah. Seorang supervisor harus bisa 

memberikan stimulus agar guru-guru tidak hanya bekerja 

berdasarkan perintah atasan. 

e. Memberi fasilitas dan penilaian yang terus menerus. Penilaian yang 

diberikan harus bersifat menyeluruh dankontinu. 

f. Menganalisis situasi belajar mengajar. Penganalisisan memberi 

pengalaman baru dalam menyusun strategi dan usaha kea 

rahperbaikan. 

g. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anggota staf. 

Memberikan dorongan stimulasi dan membantu guru agar dapat 

mengembangkan pengetahuan dalam keterampilanmengajar. 

h. Memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam 

merumuskan tujuan- tujuan pendidikan dan meningkatan 

kemampuan mengajarguru-guru. 

Sesuai dengan fungsinya, supervisi harus bisa mengkoordinasikan semua 

usaha-usaha yang ada di lingkungan sekolah yang bisa mencakup usaha setiap 
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guru dalam mengaktualisasikan diri dan ikut memperbaiki kegiatan-kegiatan 

sekolah.Dengan demikian perlu dikoordinasikan secara terarah agar benar-

benar dapat mendukung kelancaran program secara keseluruhan. 

2.3.4 Prinsip Supervisi 

Supervisi ditujukan untuk menghasilkan perubahan manusia kearah yang 

dikehendaki, kemudian kegiatan supervisi harus disusun dalam suatu program 

yang merupakan kesatuan yang direncanakan dengan teliti dan ditujukan 

kepada perbaikan pembelajaran. 

Sebagai supervisor dalam melaksanakan supervisi hendaknya bertumpuh 

pada prinsip supervise agar supervise yang dilaksanakan berdasarkan fakta dan 

data yang objektif serta dapat memenuhi fungsi dari supervisi tersebut. 

Menurut Rugaiyah dan Atike (2011) prinsip-prinsip supervisi adalah sebagai 

berikut: 

a. Prinsip ilmiah mencakup unsur-unsur sistematis dan objektif, yang 

memiliki arti dilaksanakan secara teratur, berencana dan kontinu 

(sistematis) serta data yang didapat berdasarkan pada observasi 

nyata, bukan tafsiran pribadi(objektif). 

b. Prinsip demokratis yaitu menjunjung tinggi asas musyawarah, dan 

memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat serta sanggup menerima 

pendapat oranglain. 

c. Prinsip kooperatif yaitu seluruh staf sekolah dapat bekerja bersama, 

mengembangkan usaha bersama dalam menciptakan situasi belajar 

mengajar yang lebihbaik. 
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d. Prinsip konstruktif dan kreatif yaitu membina inisiatif guru serta 

mendorongnya untuk aktif menciptakan suasana di mana tiap orang 

merasa aman dan dapat mengembangkanpotensi-potensinya. 

Dengan adanya prinsip supervisi di atas maka seorang supervisor dalam 

menjalankan tugasnya diharapkan dapat bekerja secara sistematis, objektif, dan 

dapat membantu staf sekolah yang di supervisi dalam melaksanakan tugasnya. 

2.3.5 Teknik Supervisi 

Teknik supervisi merupakan cara yang dilakukan oleh pengawas dalam 

melakukan supervisi.Secara garis besar. Teknik supervisi dapar digolongkan 

menjadi dua, yaitu teknik perseorangan dan teknik kelompok (Ngalim 

Purwanto,1991:120) 

1) Teknik Perseorangan. Teknik ini merupakan kegiatan 

 supervise yang dilakukan secara perseorangan .Beberapa kegiatan 

yang dilakukan antara lain : 

a. Mengadakan Kunjungan Kelas (classroomvisition). Kunjungan 

kelas ialah kunjungan sewaktu-waktu yang dilakukan oleh 

seorang supervisor(kepala Sekolah,penilik,atau pengawas)untuk 

melibatkan atau mengamati seorang guru yang sedang 

mengajar,apakah sudah memenuhi syarat-syarat didaktis atau 

metodik yang sesuai. Dengan kata lain, untuk melihat apa 

kekurangan atau kelemhan yang sekiranya diperbaiki. 

b. Mengadakan Kunjungan observasi (observationvisits). Observasi 

kelas dapat dilakukan di sekolah yang dianggap  memiliki 
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kecakapan atau keterampilan mengajar sesuai dengan tujuan 

kunjungan kelas yang dilakukan. Membimbing guru-guru tentang 

cara-cara mempelajari pribadi peserta didik dan atau mengatasi 

problema yang dialami pesertadidik. 

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

pelaksanaan kurikulum sekolah,menyusun atau membuat program 

satauan pelajaran. 

2) Teknik Kelompok, teknik ini merupakan kegiatan supervisi yang 

dilakukan secara kelompok.bebrapa kegiatan yang dapat dilakukan 

antara lain : 

a) Mengadakan pertemuan kelompok atau rapat(meeting) Rapat 

diadakan secara periodik dengan guru-guru dalam rangka 

kegiatan supervisi seperti hal-hal yang berhubungan dengan 

pelaksanaan dan pengembangan kurikulum 

b) Mengadakan diskusi kelompok, diskusi kelompok dapat diadakan 

dengan membentuk kelompok-kelompok guru bidang studi 

sejenis. 

c) Mengadakan penataran-penataran (inservice-training) 

Teknik supervisi kelompok yang dilakukan melalui penataran sudah 

banyak dilakukan.misalnya penatran untuk guru guru bidang studi 

tertentu,suatu cara atau jalan yang digunakan supervisor pendidikan dalam 

memberikan pelayanan atau bantuan kepada para guru. Secara umum, alat dan 

teknik supervisi dapat dibedakan menjadi dua menurut John Minor Gwyn 
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(dalam Asmani, 2012) yang dikutip oleh Jamal yaitu teknik individual dan 

kelompok. Berdasarkan teknik yang bersifat kelompok dan juga individu 

diatas, teknik yang tepat sasaran dalam kegiatan supervisi yang dilakukan 

pengawas lebih mengacu  pada kegiatan supervisi yang bersifat indivisual 

dikarenakan dapat lebih fokus kepada peningkatan kualitas masing-masing 

guru dalam proses pembelajaran sehingga dapat berdampak lebih cepat dan 

lebih baik terhadap parasiswa. 

2.4 Pengawas Sekolah 

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005,pengawasan 

pada pendidikan formal (jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang 

terdiri atas pendidikan dasar,pendidikan menengah,dan pendidikan tinggi) 

dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan,sedangkan pengawas sekolah 

merupakan pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana 

teknisuntukmelaksanakan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah 

tertentu yang ditunjuk /ditetapkan. 

Menurut menteri pendidikan dan kebudayaan (Depdibud,1984) tugas 

pengawas adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan kurikulum; 

2. Mengorganisasi Pembelajaran; 

3. Penetapan staf dalam pembelajaran; 

4. MenyediakanFasilitas; 

5. in-service education; 

6. Memberi orientasi guru baru; 
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7. Pelayanan-pelayanan khusus; 

8. Humas sekolah; 

Penilaian pembelajaran Dari  bebrapa  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  

bahwa  pengawasbertugas mengembangkan kurikulum sekolah, melakukan 

pembinaan kepada guru dan staf sekolah, pembinaan pengelolaan sarana dan 

prasarana sekolah,serta bertugas mengembangkan hubungan sekolah dengan 

masyarakat. 

2.4.1 Tugas Pokok Pengawas Sekolah 

Tugas pokok Pengawas Sekolah atau pengawas satuan pendidikan adalah 

melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi 

supervisi,baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Kompetensi 

supervis manajerial adalah kemampuan pengawas sekolah dalam 

melaksanakan pengawasan manejerial yakni menilai dan membina kepala 

sekolah dan tenaga kependidikan lain yang ada disekolah dalam mempertinggi 

kualitas pengelolaan dan admistrasi sekolah.sedangkan kompetensi supervisi 

akademik adalah kemampuan pengawas sekolah dalam rangka mempertinggi 

kualitas hasil belajar siswa. Pengawas sekolah yang profesional tentu memiliki 

kedu kompetensi supervisi tersebut dengan baik. 

Minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pengawas yaitu : 

melakukan pembinaan, monitoring dan penilaian (Sudjana:47). 

1. Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja 

kepala Sekolah, kinerja guru dan kinerja seluruh staf sekolah. 

2. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah 
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beserta pengembanganya. 

3. Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program 

pengembangan Sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder 

sekolah. 

Dikaitkan dengan tugas pokok pengawas sebagai supervisior akademik 

yaitu menekankan pada aspek teknis pendidikan dan pembelajaran,dan 

supervisor manajerial yaitu menekankan pada aspek,maka satuan pengawas 

pendidikan banyak berperan sebagai berikut: (1) Penilai; (2) peneliti; (3) 

pengembang; (4) pelopor/inovato; (5) motivator; (6) konsultan dan (7) 

kolaborator dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah 

binaanya (Zulkarnaen,2012). 

Dari uraian diatas diperoleh prinsip-prinsip indikator pengukuran 

supervisi pengawas sekolah sebagai variabel bebas (X2). Indikator supervisi 

pengawas sekolah berdasarkan literatur yang di acu penulis yaitu : 

1. Pengawasan(Inspecting) 

2. Menyarankan / Menasehati ( Advising ) 

3. Memantau ( Monitoring) 

4. Mengkoordinir (Coordinating) 

5. Pelaporan (Reporting ) sumber : Zulkarnain (2012) supervisi 

manajerial. Variabel supervisi pengawas sekolah akan di ungkap 

dengan menggunakan angket skala supervisi pengawas sekolah. 
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2.4    Komite Sekolah 

2.4.1 Pengertian Komite Sekolah 

Berdasarkan undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, disebutkan 

bahwa Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan 

dalam peningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbanagn, 

arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana dan pengawasan pendidikan 

pada tingkat satuan pendidikan. Komite sekolah merupakan suatu badan atau 

lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang 

demokratis oleh para stekholder pendidikan pada satuan pendidikan sebagai 

representasi dan berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan 

kualitas proses dan hasil pendidikan. 

Fatah (2004) memberikan pengertian tentang komite sekolah dalam 

bukunya, bahwa Komite Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non 

profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokrasi oleh 

para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai 

representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan 

kualitas proses dan hasil pendidikan. 

Komite Sekolah merupakan penyempurnaan dan perluasan badan 

kemitraan dan komunikiasi antara sekolah dengan masyarakat.Sampai tahun 

1994 mitra sekolah hanya terbatas dengan orang tua peserta didik dalam wadah 

yang disebut dengan POMG (Persatuan Orang Tua dan Guru). “Peran Komite 

Sekolah secara  legal mulai digulirkan sejak 2 April 2002 meski sesungguhnya 

peran sejenis sudah berjalan dalam bentuk kemitraan antara guru dengan orang 
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tua murid yakni melalui lembaga badan pembantu penyelenggaraan pendidikan 

(BP3)’’.(Edwin,2006). Jadi dapat disimpulkan bahwa Komite Sekolah adalah 

badan atau lembaga yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih 

secara musyawarah untuk mewadahi peran serta masyarakat pada satu satuan 

pendidikan, dan mempunyai tanggung jawab terhadap peningkatan mutu 

pendidikan. 

Dan dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan pula bahwa 

kinerja komite sekolah adalah kemampuan komite sekolah dalam menjalankan 

perannya yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan 

mediator baiksecara kualitas maupunkuantitas. 

2.4.2 Konsep Dasar KomiteSekolah 

Ditinjau dari prespektif sejarah persekolahan pada tingkat SD, SLTP, dan 

SMU/SMK di Indonesia, masyarakat sekolah khususya orang tua siswa, telah 

menerapkan sebagai fungsi dalam membantu penyelenggaraan pendidikan. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Dachnel (1989) dalam bukunya, bahwa: “sebelum 

tahun 1980 di Indonesia cukup banyak nama badan yang bertujuan membantu 

atau menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pada jenjang SD, SMTP, dan 

SMTA  adalah Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) yang kemudian 

berubah nama menjadi BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan)’’. 

Sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kualitas 

pelayanan dan hasil pendidikan yang diberikan oleh sekolah, dan dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, 

pemerataan dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya 
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demokrasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat 

untuk bersinergi dalamsuatu wadah yang lebih dari sekedar lembaga 

pengumpulan dana pendidikan dan orang tua siswa. 

Komite Sekolah berkedudukan dia satuan pendidikan, baik sekolah 

maupun luar sekolah.Satuan pendidikan dalam berbagai jenjang, jenis dan jalur 

pendidikan, mempunyai penyebaran lokasi yang amat beragam, ada sekolah 

negeri dan ada sekolah swasta yang didirikan oleh yayasan penyelenggaraan 

pendidikan. Oleh karena itu, maka Komite Sekolah dapat dibentuk dengan 

alternatif sebagai berikut (Bedjo Sujanto, 2007): Pertama, Komite Sekolah 

yang dibentuk di satu satuan pendidikan. Kedua, Komite Sekolah yang 

dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan sekolah yang sejenis.Ketiga, 

Komite Sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan yang 

berbeda jenis dan jenjang terletak didalam satu kompleks atau kawasan yang 

berdekatan.Keempat, Komite Sekolah yang dibentuk dengan pertimbanganlain. 

Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak 

mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah 

lainnya.Komite Sekolah dan sekolah mempunyai kemandirian masing-masing 

tapi tetap harus bekerjasama. 
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2.4.3 Tujuan Dibentuknya Komite Sekolah 

Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai organisasi 

masyarakat di satuan pendidikan sebagai berikut (Bedjo Sujanto, 2007): 

a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakasa masyarakat 

dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di 

satuanpendidikan. 

b. Meningkatkan tanggung jawab peran serta aktif dari seluruh 

lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di 

satuanpendidikan. 

c. Menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan 

demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang 

bermutu di satuan pendidikan. Sementara Soetopo dan Soemanto 

(1982) dalam bukunya mengatakan bahwa : Adapun pembentukan 

suatu wadah komunikasi atau komite sekolah adalah bertujuan: 

a. Meningkatkan dan memelihara hubungan yang erat, serasi, 

kerjasama dan tanggung jawab bersama antara keluarga 

masyarakat, sekolah danpemerintah. 

b. Mendorong dan meningkatkan hubungan baik antara organisasi 

maupun perorangan. 

c. Membantu melancarkan kegiatan pendidikan dengan tidak 

mencampuri urusan teknik pengajaran yang termaksud wewenang, 

kepala sekolah, guru dan instansi pembinaan pendidikan 

yangbersangkutan. 
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d. Mengusahakan bantuan dari masyarakat berupa benda atau 

uang/jasa guna memperlancar kegiatan-kegiatan proses belajar 

mengajar disekolah. 

Dari kutipan di atas penulis dapat memahami bahwa organisasi orang 

atau komite sekolah secara garis besar adalah sebagai jalur komunikasi atau 

sebagai penghubung yang harus di bangun dalam suatu wadah. Adapun unsur-

unsur yang terlibat dalam hubungan tersebut yaitu, menyangkut : 

1. Sekolah 

Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah lahir dari pemikiran 

efisiensi dan aktifitas didalam memberikan pelayanan pendidikan kepada 

masyarakat. Sekolah merupakan lembaga sosial yang tumbuh dan 

berkembang dari  dan untuk masyarakat oleh itu segala bentuk tujuan 

sekolah kesemuanya meski diarahkan kepada pembentukan corak pribadi 

dan kemampuan warga masyarakat sebagai mana yang menjadi target 

atau sasaran pendidikan di masyarakat bersangkutan. Fungsi memberikan 

pendidikan memang bukan sepenuhnya dan memang tidak mungkin 

diserahkan sepenuhnya kepada lembaga sekolah, sebab pengalaman 

belajar pada sasarannya bila diperoleh sepanjang hidup manusia 

kapanpun dan dimanapun termaksud juga di lingkungan keluarga dan 

masyarakat itusendiri. 

2. Orang Tua Murid 

Orang tua tidak dapat terlepas sama sekali dari hubungan dengan 

sekolah, maka dari itulah hubungan antara keduanya hendaknya 
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dibimbing oleh simpati dan ini adalah merupakan tugas kepala sekolah. 

Gunawan mengatakan bahwa: Sekolah harus tetap merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dari masyarakat, sehingga melalui kegiatan-

kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikulernya, sekolah meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap para peserta didiknya 

agar dapat mempersiapkan dirinya demi ikut bertanggung jawab terhadap 

pembangunan masyarakat, bangsa dan negaranya, baik secara individu 

maupun secara kelompok. 

3. Guru danMurid 

Murid merupakan unsur sekolah yang sangat penting begitu juga guru 

tanpa ada murid maka sekolah itu tidak aka nada, dia berasal dari 

lingkungan masyarakat yaitu keluarga yang memperoleh ilmu 

pengetahuan dan pendidikan dan persekolahan dengan perantara guru. 

Namun tugas seorang guru bukannya  hanya sekedar menyampaikan 

ilmu pengetahuan kepada anak didik saja, akan tetapi juga harus 

memperhatikan tingkah laku/perbuatan, pergaulan dan segala sesuatu 

yang berhubungan denganmurid. Adapun mengenai teknik-teknik 

hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu (Bedo Sujanto, 2007): 

a. Laporan kepada orang tuamurid 

b. Buletin bulanan 

c. Penerbitan surat kabar menyangkut : 

1) Kemajuan dan kesejahteraanmurid 

2) Program pengajaransekolah 
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3) Pelayanan bimbingan danpenyuluhan 

4) Tata tertib dan kehadiran disekolah 

5) Tenaga yang bekerja disekolah 

6) Anggota staf danalumni 

7) Program pengadaan dan pemeliharaansekolah 

8) Biaya dan sistem administrasisekolah 

9) Perkumpulan orang tua murid danguru 

10) Aktifitas murid 

d. Pameransekolah 

e. Open house 

f. Kunjungan kesekolah 

g. Kunjungan ke rumahmurid 

h. Melalui penjelasan oleh stafsekolah 

i. Gambar keadaan sekolah 

j. Melalui radio dantelevisi 

k. Laporantahunan 

2.4.4 Peran Komite Sekolah 

Menurut Irwan Nasution (2007), Komite Sekolah secara umum berperan: 

a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan 

pelaksanaan kebijakan pendidikan dan tingkat satuanpendidikan. 

b. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud financial, 

pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di 

satuanpendidikan. 
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c. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di 

satuanpendidikan. 

d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di 

satuan pendidikan. kebutuhan satuanpendidikan. 

Menurut Irwan Nasution (2007) bahwa informasi-informasi atau 

masukan- masukan yang diperlukan tersebut didasarkan pada kegiatan-

kegiatan sebagai berikut: 

1) Mengadakan pendekatan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan 

sumber daya pendidikan di masyarakat sekitar sekolah. 

2) Menganalisis hasil pendekatan sebagai bahan pemberi masukan, 

pertimbangan dan rekomendasi lembagasekolah. 

3) Menyampaikan masukan, pertimbangan atau rekomendasi secara 

tertulis kepada sekolah. 

4) Memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka 

pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan(KTSP). 

5) Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk

 meningkatkan mutu pembelajaran. 

6) Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk

 menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan(PAKEM). 

7) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam 

penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan 

pendidikan disekolah. 
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8) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam 

penyusunan Rancangan Kegiatandan  anggaran sekolah (RKAS). 

Berdasarkan peran diatas, menunjukkan bahwa komite sekolah memiliki 

peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan di sekolah serta memberikan 

masukan dan pertimbangan dalam menetapkan Rancangan Kegiatan dan 

anggaran Sekolah (RKAS), termaksud dalam penyelenggaraan rapatRancangan 

Kegiatan dan Anggaran Sekolah ) RKAS. Sedangkan dalam pelaksanaan 

program yang menyangkut: kurikulum, proses belajar mengajar, dan penilaian, 

komite sekolah berperan memberikan pertimbangan mengenai muatan lokal 

kepada pengambilan kebijakan pendidikan didaerah, termaksud dalam 

pengembangan dan strategi pembelajaran, serta evaluasi pendidikan. 

a. Pendukung (supportingagency) 

Komite sekolah sebagai pendukung (Irwan Nasution, 2007) adalah 

bentuk dukungan komite sekolah baik yang berwujud financial, pemikiran, 

maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, 

minimal dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat 

terhadap bentuk-bentuk dukungan komite sekolah yang dimaksud adalah 

sebagai berikut : 

1) Mengadakan pertemuan secara berkala dengan stakeholder di 

lingkungan sekolah. 

2) Mendorang peran serta masyarakat dan dunia usaha/industri 

untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran 

yangbermutu. 
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3) Memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk 

meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu 

pembelajaran disekolah. 

4) Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam pendidikan seperti: 

a) Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/industri 

dalam penyediaan sarana/prasarana serta biaya pendidikan 

untuk masyarkat tidak mampu. 

b) Ikut memotivasi masyarakat untuk melaksanakan 

kebijakanpendidikan sekolah. 

b. Pengontrol (controllingagency) 

Pengontrol (Irwan Nasution, 2007) adalah pengawasan yang dilakukan 

komite sekolah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan 

dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, Minimal melakukan evaluasi 

dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran 

pendidikan di satuan pendidikan. Bentuk-bentuk pengawasan komite sekolah 

yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1) Meminta penjelasan sekolah tentang hasil belajar siswa 

disekolahnya. 

2) Mencari penyebab ketidak berhasilan belajar siswa, dan 

memperkuat berbagai hal yang menjadi keberhasilansiswa. 

Dengan demikian komite sekolah sebagai lembaga pengontrol dalam 

penyelenggaraan pendidikan adalah melakukan pengawasan terhadap 
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penyelenggaraan pendidikan sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan 

dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan program dalam rangka 

peningkatan angka keluaran pendidikan. 

Komite sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program 

sekolah kepada stekholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan 

maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program 

sekolah.Menyampaikan sasaran laopan pertanggungjawaban bantuan 

masyarakat baik berupa materi, maupun non materi kepada masyarakat dan 

pemerintah setempat. 

c. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan 

masyarakat di satuan  pendidikan 

Mediator menurut Irwan Nasution (2007) adalah pihak netral (komite 

sekolah) yang membantu pemerintah dan masyarakat di satuan pendidikan 

dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian 

sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah 

penyelesaian. Bentuk- bentuk mediator antara pemerintah dengan masyarakat 

disatuan pendidikan seperti: 

1) Melakukan kerja sama dengan masyarakat baik perorangan, 

organisasi pemerintah dan kemasyarakatan untuk 

penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yangbermutu 

a) Membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan 

seluruh stekholder pendidikan disekitar sekolah. 

b) Mengadakan penjagaan tentang kemungkinan untuk dapat 
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mengadakan kerjasama dengan lembaga lain diluar sekolah 

untuk memajukan mutu pembelajaran disekolah. 

2) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide tuntutan dan 

berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh 

masyarakat, dalambentuk : 

a) Menyebarkan kuisioner untuk memperoleh masukan saran 

dan ide kreatif dari stekholder pendidikan disekitar sekolah. 

b) Menyampaikan laporan kepada masyarakat secara tertulis 

tentang hasil pengamatannya terhadap perkembangan 

pendidikan didaerah sekitarsekolah. 

Dari uraian di atas menun jukkan bahwa peran komite sekolah sebagai 

mediator dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan adalah kerelaan 

masyarakat dalam memberikan bantuan untuk pendidikan dengan melakukan 

organisasi dengan berbagai pihak terkait dalam pendidikan. 

Dari empat peran Komite Sekolah ini berarti lembaga ini mempunyai 

tanggung jawab yang sama besarnya dengan komponen-komponen yang ada di 

satuanpendidikan itu sendiri. Oleh karena itu Komite Sekolah dituntut dapat 

berjalan bersama dengan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan 

sebagaimana fungsi dan tujuan komite sekolah. 

Sedangkan menurut Rosyada (2004) dalam bukunya menerangkan 

beberapa tugas Komite Sekolah, antara lain: 

1) Mengembangkan akses sekolah pada dana, sehingga sekolah 

mampu membangkitkan berbagai sumber dana potensial untuk 
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mendukung proses pembelajaransiswa. 

2) Mengembangkan budgeting sekolah dalam konteks pengembangan 

kemampuan pembiayaan untuk mendanai berbagai 

programsekolah. 

3) Memutuskan stuktur anggran sekolah. 

4) Berpartisipasi dalam pemilihan kepala sekolah dan wakil 

kepalasekolah. 

5) Ikut serta dalam curah pendapat tentang kurikulum dalam konteks 

peningkatan kualitas hasil pembelajaran, dan memberi masukan-

masukan pada sekolah tentang kualifikasi kompetensi siswa yang 

akan dihasilkan sekolah. 

Sekolah yang memiliki visi dan misi serta strategi tentunya punya 

perencanaan menjalin kemitraan dengan usaha yang ada.Apalagi dengan 

keberadaan Komite Sekolah sedah menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan.Keberadaan Komite Sekolah sebagai lembaga yang memiliki 

legalitas dan bersama-sama dengan sekolah mencari peluang, bagaimana dapat 

membesarkan dan menjadikan sekolah sebagai sesuatu kebutuhan mendasar 

bagi stakeholder. 

Apabila sekolah dapat mengelola dengan baik delapan kunci 

keberhasilan ini, maka kualitas/mutu sekolah dengan sendirinya akan 

mengalami peningkatan yang signifikian. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama 

antar komponen-komponen yang ada di satuan pendidikan itu sendiri, salah 
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satunya adalah peran serta masyarakat yang tergabung dalam satu wadah yakni 

KomiteSekolah. 

2.4.5 Fungsi dan Partispasi Komite Sekolah 

Fungsi komite yaitu perilaku atau kewajiban yang harus dilakukan oleh 

komite sekolah karena kedudukanya di satuan pendidikan yang mewadahi 

peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu. 

a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat 

terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 

b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan / organisasi/ 

dunia usaha/dunia industri), dan pemerintah berkenaan dengan 

penyelenggaraan pendidikan yangbermutu. 

c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntunan dan berbagai 

kebutuhan pendidikan yang diajukan olehmasyarakat. 

d. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada 

satuan pendidikanmengenai: 

1) Kebijakan dan ProgramPendidikan 

2) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah(RKAS). 

3) Criteria kinerja satuanpendidikan 

4) Criteria fasilitaspendidikan 

e. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan 

pemerataanpendidikan. 

f. Melakukan evaluasi dan pengawasan  terhadap kebijakan,program,  
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penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan  pendidikan. 

Komite Sekolah sesuai dengan fungsinya, melakukan akuntabilitas 

sebagai berikut: 

a. Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program 

sekolah kepada stekholder secara periode, baik yang berupa 

keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan 

sasaran program sekolah. 

b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat, 

baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), 

maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan 

pemerintahsetempat. 

Menurut Irwan Nasution (2007), Komite Sekolah secara umum berperan: 

1) Pemberi pertimbangan (advisory agency), 2) Pendukung (supporting 

agency), 3) Pengontrol (controlling agency), 4) Mediator. 

Keberhasilan penyelanggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung 

jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, 

dan pihak sekolah, orang tua dan masyarakat atau stakeholder pendidikan.Hal 

ini sesuai dengan konsep partisipassi berbasis masyarakat (comunicaty-based) 

dan manajeman berbasis sekolah (schoolbased management), yang kini tidak 

hanya menjadi wacana, tetapi telah mulai dilaksanakan disekolah. 

Undang-udnang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada pasal 54 disebutkan bahwa : 
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1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran 

perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha 

dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan 

pengendalian mutu pelayanan pendidikan. 

2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana 

dan pengguna hasil pendidikan. 

Secara lebih spesifik dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pada 

pasal 56 menyebutkan bahwa di masyarakat ada Komite Sekolah yang 

berperan sebagai berikut : 

1. Masyarakat berperan dalam peningkatan perannya yang 

meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program 

pendidikan melalui dewan pendidikan dan komitesekolah. 

2. Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan 

berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan 

dengan memberikan prtimbangan, arahan dan dukungan 

tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan 

pada tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/kota yang tidak 

mempunyai hubunganhirarkis. 

3. Komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan 

berperan dalampeningkatan mutu pelayanan dan memberikan 

pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan 

prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat 

satuanpendidikan. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan 

pendidikan, sekolah perlu adanya partisipasi masyarakat dengan mengajak 

bekerjasama (togetherness) stakeholder dan memanfaatkan potensi yang ada, 

sehingga semua potensi itu dikembangkan secara maksimal sesuai dengan 

kapabilitas masing – masing.Kebersamaan merupakan potensi yang sangat 

vital untuk membangun masyarakat untuk menciptakan demokrasi pendidikan. 

Disamping itu sekolah bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan 

sehingga memberikan keputusan dan memiliki kebenaran untuk dikoreksi 

olehstakeholder. Dengan kata lain, sekolah bersedia memberikan kepuasan 

publik dan menerima kritik untuk perbaikan terhadap penyelenggaraan 

pendidikan sekolah. Namun dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya 

dalam proses belajar  mengajar masyarakat/komite sekolah kebanyakan belum 

berperan aktif dalam peningkatan mutu. Komite sekolah hanya diperlukan pada 

saat adanya bantuan- bantuan pendidikan yang diberikan, komite sekolah lebih 

berperan sebagai input (data) dibandingkan berperan dalam proses sehingga 

seringkali komite sekolah sebagai formalitas satuanpendidikan. 

Pada kenyataanya komite yang merupakan wadah organisasi perwakilan 

dari masyarakat, sebagai lembaga otonom menunjukan indikasi kurang 

berfungsi sesuai dengan perannya yang telah ditentukan dan hanya berfungsi 

saat adanya bantuan dari pemerintah dan input (dana), juga adanya indikasi 

komite sekolah kurang berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan 

pendidikan. Padahal pertisipasi masyarakat dalam pendidikan ini merupakan 

sesuatu yang esensial bagi penyelenggaraan sekolah yang baik, karena 
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partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan di sekolah ini akan 

memberikan pengaruh yang besar bagi kemajuan sekolah. Kuwalitas pelayanan 

pembelajaran di sekolah yang baik pada akhirnya akan berpengaruh terhadap 

kemajuan dan prestasi belajar anak-anak di sekolah 

2.5 Kinerja Guru 

2.5.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja merupakan terjemahan dari kata performance (bahasa Inggris) 

yang berarti pekerjaan, perbuatan. Menurut Ruky dalam Supardi 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 kalimat “ Folk dance performance” 

atau pertunjukan tari-tarian rakyat. (3). Pelaksanaan tugas, seperti dalam 

konteks atau kalimat “in performing his/her duties” atau dalam pelaksanaan 

kewajibannya. 

Kinerja dalam arti di atas dimaksudkan sebagai prestasi kerja.Hasil kerja 

seseorang dalam periode tertentu jika dibandingkan dengan sasaran, standar 

yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama.Bila diaplikasikan dalam 

lembaga pendidikan kinerja mengandung makna hasil kerja, kemampuan atau 

prestasi, dorongan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.Kinerja merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan, menyelesaikan tugas dan 

tanggung jawab sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan 

Supardi (2014). Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, 

Kinerja adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dalam suatu 



 

59 

 

organesasi untuk mencapai tujuan berdasarkan atas standarisasi atau ukuran 

dan waktu yang disesuaikan dengan jenis pekerjaannya dan sesuai dengan 

norma dan etika yang telah ditetapkan.  

Sedang indikator kinerja guru (Sri Widarty, 2016) dalam pelaksanaan 

tugasnya terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, penilaian/evaluasi, hubungan 

dengan siswa, program pengayaan dan program remedial. Bernardin dan 

Russel berpendapat “performance is defined as the record of outcome 

produced on a specified job function or activity during time period”. Kinerja 

atau prestasi adalah catatan tentang hasil- hasil yang diperoleh dari fungsi-

fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu. Smith 

dalam Mulyasa (2005) menyatakan bahwa Kinerja adalah: output drive from 

processes, human or otherwise. Prestasi atau kinerja merupakan hasil atau 

keluaran dari suatu proses. Selanjutnya Mulyasa (2005) mengatakan bahwa 

kinerja atau performance dapat diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan 

kerja, pencapaian kerja, hasil hasil kerja. 

Berkaitan dengan kinerja guru, Leo Anglin (1982) berpendapat “Your 

success will depend upon your flexibility and your ability to view teaching as 

an everchanging process that reflects the society in which it occurs”. 

Maksudnya, kesuksesan kinerja guru tergantung pada keluwesan dan 

kecerdikan pandangan dalam mengajar sebagaimana terjadinya proses 

perpindahan yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya Leo (1982) berkata “A 

social system is no doubt, infinitely more complex than a simple mechanical 

system, but it does follow the some principle, in other words, a change in one 



 

60 

 

of the units affecs not only the other units but the performance of the entire 

system”. Maksudnya, sistem sosial itu ragu dan tidak ditetapkan, tetapi 

mengikuti sistem ilmu mekanik (mesin yang berlaku), juga tidak mengikuti 

satu unit sistem tetapi mengikuti beberapa sistem. 

Dari beberapa konsep teori kinerja di atas adalah bahwa untuk 

mengungkap dan mengukur kinerja dengan menelaah kemampuan dasar guru 

atau pelaksanaan kompetensi dasar dalam bekerja. Kinerja guru merupakan 

prestasi seorang guru yang diukur melalui standar yang telah ditentukan dan 

telah disepakati bersama ataupun kemungkinan - kemungkinan lain dalam 

suatu rencana pembelajaran yang sudah distandarisasikan melalui silabus 

berdasarkan ketetapan yang baku. 

Mutis, dalam Supardi (2014) berpendapat bahwa kinerja dapat 

diidentifikasi dari beberapa sudut diantaranya: (1). Perusahaan harus dapat 

menghasilkan barang atau jasa yang semakin meningkat.(2). Pelayanan kepada 

konsumen makin cepat danmakin efesien, (3).Penekanan biaya produksi 

sehingga harga pokok penjualan dapat stabil sehingga dapat dirasakan oleh 

seluruh konsumen, (4).Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan para pekerja 

agar dapat berinovasi dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang selalu 

berubah dengan dinamika dan tuntutanzaman. 

Jika dilaksanakan dalam institusi/lembaga pendidikan, pendapat di atas, 

kinerja guru adalah sebagai prestasi kerja dalam melaksanakan program 

pendidikan yang harus mampu menghasilkan lulusan/output yang semakin 

meningkat kualitasnya, mampu menunjukkan kepada masyarakat berupa 
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pelayanan yang baik, biaya yang ditanggung konsumen atau masyarakat yang 

menitipkan anaknya terjangkau dan tidak memberatkan, pelaksana tugas 

semakin baik dan berkembang serta mampu mengikuti dinamika kebutuhan 

masyarakat yang selalu berubah sesuai dengan kemajuan dan tuntutan zaman. 

Setiap survei, baik klasik maupun modern, dan teori-teori postmodern 

berupaya menjawab pertanyaan, "Apa kinerja?""Mengapa orang-orang 

melakukan?"dan "Bagaimana kinerja merupakan dunia sosial dan politik kita?" 

sedangkan kinerja sebagai entry point untuk memahami teks, drama, budaya, 

peran sosial, identitas, ketahanan, dan teknologi guna memenuhi tugas yang 

diberikan serta diukur terhadap standar yang telah ditetapkan secara akurat, 

baik dari sisi kelengkapan, biaya, dan kecepatan. Dalam kontrak kerja, kinerja 

dianggap sebagai pemenuhan kewajiban. 

Dari pernyataan di atas dapat diambil pengertiannya bahwa masalah teori 

kinerja itu perlu dikaji yang kemungkinan itu sangat diperlukan bagi ilmu 

pengetahuan dan tuntutan kebutuhan dunia.Apa sebetulnya Kinerja itu, 

mengapa orang-orang mengejar prestasi kerja itu, dan bagaimana kinerja dapat 

mengangkatkehidupan sosial dan politik. Untuk mencapai prestasi kerja 

diperlukan perjanjian tentang imbalan, yang menjadi landasan kepuasan 

melaksanakan kewajiban, hal ini berarti imbalan berhubungan dengan prestasi 

kerja yang harus dipertanggung jawabkan oleh para pekerja. 

Kinerja atau performance hampir sama dengan prestasi kerja ialah 

perbandingan antara hasil kerja aktual dengan standar kerja yang ditetapkan. 

Dalam hal ini kinerja lebih memfokuskan pada hasil kerja.Dari beberapa 
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pengertian tentang kinerja tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

adalah prestasi kerja yang telah dicapai oleh seseorang.Kinerja atau prestasi 

kerja merupakan hasil akhir dari suatu aktifitas yang telah dilakukan seseorang 

untuk meraih suatu tujuan.Pencapaian hasil kerja ini juga sebagai bentuk 

perbandingan hasil kerja seseorang dengan standar yang telah 

ditetapkan.Apabila hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan 

standar kerja atau bahkan melebihi standar maka dapat dikatakan kinerja itu 

mencapai prestasi yang baik. 

Kinerja yang dimaksudkan diharapkan memiliki atau menghasilkan mutu 

yang baik dan tetap melihat jumlah yang akan diraihnya. Suatu pekerjaan harus 

dapat dilihat secara mutu terpenuhi maupun dari segi jumlah yang akan diraih 

dapat sesuai dengan yang direncanakan. Pengertian kinerja lainnya 

dikemukakan oleh Payaman Simanjuntak yang mengemukakan kinerja adalah 

tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. 

Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-

masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.Menurut Irawan 

bahwa kinerja(performance) adalah hasil kerja yang bersifat konkret, dapat 

diamati, dan dapat diukur.Jika kita mengenal tiga macam tujuan, yaitu tujuan 

organisasi, tujuan unit dan tujuan pegawai, maka kita juga mengenal tiga 

macam kinerja, yaitu kinerja organisasi, kinerja unit, dan kinerjapegawai. 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang kinerja dan prestasi kerja dapat 

disimpulkan bahwa pengertian kinerja maupun prestasi kerja mengandung 
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substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang.Dengan demikian bahwa 

kinerja maupun prestasi kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh 

seseorang atau sekelompok orang.Kinerja perorangan (individual performance) 

dengan kinerja lembaga (institutional performance) atau kinerja perusahaan 

(corporate performance) terdapat hubungan yang erat. Dengan perkataan lain 

bila kinerja karyawan (individual performance) baik, maka kemungkinan besar 

kinerja perusahaan (corporate performance) juga baik. 

2.5.2 Faktor Kinerja 

Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Tempe 

adalah lingkungan, perilaku manajemen, desain jabatan, penilaian kinerja, 

umpan balik dan administrasi pengupahan.Sedang menurut Kopelman kinerja 

ditentukan oleh empat faktor, yaitu lingkungan, karakteristik individu, 

karakteristik organisasi dan karakteristik pekerjaan (Supardi, 2014). 

Dengan demikian kinerja guru dipengaruhi oleh karakteristik individu 

yang berupa pengetahuan, ketrampilan, kemauan, motivasi, kepercayaan dan 

sikap.Karakteristik individu sangat dipengaruhi oleh karakteristik organisasi 

dankarakteristik pekerjaan. Kondisi individu, organisasi serta pekerjaan yang 

baik akan menghasilkan kinerja yang baik. Untuk menghasilkan kinerja yang 

baik dan berkualitas dalam pendidikan Soedijarto berpendapat “Untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan, pertama meningkatkan kualitas rekrutmen, 

pelatihan, kondisi sosial, dan kondisi kerja guru, mereka membutuhkan 

pengetahuan yang tepat, keterampilan, karakter pribadi, profesionalitas dan 

motivasi sesuai dengan tujuan rekrutmen guru“. Pengertian tersebut bahwa 
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untuk meningkatkan kualitas pendidikan tergantung pada awal perekrutan 

tenaga guru, pelatihan dan pengembangan, perlu juga diperhatikan kondisi 

sosial dan keadaan pekerjaan para guru, sebab mereka membutuhkan/memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan agar guru-guru memiliki karakter pendidik yang 

baik, profesional, memiliki motivasi sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Hendarman (2015) menyatakan bahwa kinerja guru dapat ditingkatkan 

melalui kompetensi kepemimpinan Kepala Sekolah yang profesional.Hal ini 

berarti keberhasilan kerja guru berkaitan langsung dengan Kepala 

Sekolah.Kepala Sekolah merupakan decision maker dan menjadi rujukan 

semua kebijakan dalam sekolah.Termasuk di dalamnya para guru dalam 

melaksanakantugasnya. 

Razik Taher (1995) berpendapat “Another school of thought maintains 

that decisionmakking is the key to understanding organezational effectiveness. 

In older theories, rationality is throught to be aconnerstone to 

decisionmaking”. Maksud pernyataan di atas adalah kunci sekolah yang efektif 

adalah tergantung pada mainset/pola pikir pemegang kebijakan (Kepala 

sekolah).Jadi Kepala Sekolah ikut berperan dalam pencapaian tujuan 

pendidikan di sekolah yang dilaksanakan oleh paraguru. 

2.5.3 PenilaianKinerja 

Penilaian Kinerja ialah suatu proses organisasi utuk menilai kinerja 

seorang pegawai.yang tujuan secara umumnya adalah untuk memberikan 

umpan balikkepada pegawai dalam upaya memperbaiki kinerja dan 

meningkatkan produktivitas organisasi,Khususnya yang berkaitan dengan 
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kebijakan terhadap pegawai seperti untuk tujuan promosi,kenaikan 

gaji,pendidikan dan latihan Vroom dalam Novita Sari (2014), keberhasilan 

seseorang dalam menyelesaikan pekerjaanya disebut ”level of performance 

”Mathis dan jacson” dalam Rosidah(2011), berpendapat bahwa penilaian 

Kinerja “ Performance Appraisal(PA)’ adalah proses evaluasi seberapa baik 

pegawai mengerjakan ketika dibandingkan dengan satu set standard dan 

komudian mengkomunikasikannya dengan para guru lainya. 

Biasanya orang yang “level of performance” nya tinggi disebut sebagai 

orang yang produktif,atau performance-nya rendah.penilaian kinerja adalah 

salah satu tugas penting untuk dilakukan oleh seorang pemimpin.walaupun 

demikian,pelaksanaan penilaian kinerja yang oyektif bukanlah tugas yang 

sederhana,penilaian harus dihindarkan dari adanya “like”atau “dislike” dari 

penelitian.obyektifitas ini penting,karena dapat digunakan untuk memperbaiki 

keputusan-keputusan personalia yang akan memberikan umpan balik kepada 

guru tentang kinerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Penilaian kinerja dapat disebutjuga sebagai “penilaian guru” evaluasi 

guru,tinjauan kerja,evaluasi kinerja dan penilaian hasil pedoman”penilaian 

kinerja menurut “Amstrong” dalam Rosidah (2011) sebagai berikut : 

1. Ukuran dihubungkan denganhasil 

2. Hasil harus dapat dikontrol oleh pemilikpekerjaan 

3. Ukuran obyektif danobservable,dan. 

4. Ukuran dapat digunakandimanapun. 
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`Dari pandangan tersebut diatas maka penilaian kinerja merupakan 

landasan penilaian kegiatan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) seperti 

perekrutan, seleksi, penempatan, pelatihan, penggajian, penggembangan karir 

yang sangat erat kaitanya dengan kelangsungan sebuah organisasi. Kinerja 

guru adalah suatu hasil yang telah dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan 

sekolah yang dilaksanakan secara legal, tidak melanggar hukum serta sesuai 

dengan moral dan tanggung jawab yang dibebaskan guru. 

2.5.4 Tugas Utama 

Menurut Satriabahman, ketentuan tentang guru mengamanatkan bahwa 

paling tidak tugas utama guru sebagai guru professional ada tujuh macam yaitu  

1. Guru sebagai pendidik. 

Ingat apa yang terlihat, terdengar dan terasa oleh siswa dari 

guru harus berfungsi sebagai teladan yang akan ditiru dan 

diamalkan oleh siswa, karena itu beri teladan baik buat siswa 

dalam segala kesempatan. 

2. Guru sebagai pengajar. 

Pada posisi ini guru harus menjadikan dirinya sebagai seorang 

professional dan memiliki kompetensi sesuai dengan mata 

Pelajaran yang diajarkan, karena bagaimana mungkin dapat 

melahirkan siswa yang memiliki kompetensi kalau guru 

immpotensi. 
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3. Guru sebagai pembimbing. 

Pada posisi ini seharusnya guru berada di barisan depan untuk 

membimbing siswa kearah tujuan yang diharapkan. Karena itu 

guru harus pro aktif dalam memahami kondisi dan potensi 

yang dimiliki siswa. 

4. Guru sebagai pengarah. 

Arahkan siswa untuk dapat mengembangkan seluruh potensi 

dan kreatifitas siswa kepada tujuan pembelajaran, merangsang 

siswa untuk mampu merespon dan melakukan sendiri apa yang 

seharusnya merekalakukan. 

5. Guru sebagai pelatih. 

Pada posisi ini guru harus mampu memberikan latihan secara 

secara terukur dan terus menerus agar apa yang menjadi target 

pembelajaran tercapai. 

6. Guru sebagai penilai. 

Menilai siswa berarti sebuah upaya untuk mengetahui apakah 

proses pembelajaran yang sudah dilakukan telah dilakukan 

secara efektif, karena itu lakukan kegiatan penilaian ini secara 

teratur dan terukur. 

7. Guru melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran. 

Sebabnya itulah seluruh rangkaian kegiatan proses 

pembelajaran harus  dilakukan kajian dan analisis. Kalau nilai 
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siswa sudah dianggap baik, tentu cari tahu apa sebabnya, 

demikian pula sebaliknya. 

Sedang menurut Zainal Aqib, langkah- langkah guru dalam 

melaksanakan tugas di atas adalah: 

a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi 

hasilpembelajaran. 

b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan 

kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, tehnologi, dan seni. 

c. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar 

pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi 

fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial 

pesertadidik. 

d. Menjunjung tinggi perundang-undangan, hukum, dan kode etik 

guru, serta nilai- nilai agama danetika. 

e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuanbangsa.24 

Menurut Daryanto (2011), guru dalam melaksanakan tugas guru dituntut 

memiliki kepribadian dan tingkah laku dan ahlak mulia sebagaimana tersebut 

dalam kode etik guru, yaitu: 

a. Hubungan guru dengan peserta didik 

b. Hubungan guru dengan jabatan profesi guru 

c. Hubungan guru dengan rumah dan masyarakat 
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d. Hubungan guru denganatasan 

e. Hubungan guru dengan badan- badankomersial 

f. Hubungan guru dengan pegawai tatausaha. 

Karena tanggung jawab yang berat, maka guru wajib berpedoman hal 

berikut (Ngalim Purwanto, 2013): 

a. Guru harus memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan 

kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak. 

b. Guru harus mengadakan komunikasi dengan peserta didik 

tetapi menghindarkan bentukpenyalahgnaan. 

c. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah, memelihara 

hubungan dengan orang tua murid demi kepentingan 

pesertadidik. 

d. Guru selalu bicara, bersikap dan bertindak sesuai dengan 

martabat profesinya 

Guru melaksanakan ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah 

dalam bidang pendidikan. Indikator kinerja guru menurut Sahertian dalam 

Kusmianto (2012) adalah: 1) Merencanakan Pembelajaran, adalah Kegiatan 

perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. 2) 

Melaksanakan Proses pembelajaran yang bermutu, Adalah Pembelajaran di 

mana terjadi interaksi maksimal peserta didik dengan pendidik. 3) Menilai dan 

mengevaluasi hasil belajar, Adalah untuk mengetahui tingkat penguasaan 

kompetensi,menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan 

tingkat penguasaan kompetensi. 4) Melaksanakan hasil evaluasi belajar, adalah 
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suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja akademik. 5) 

Menyusun program dan melaksanakan perbaikan.adalah melakukan 

penelahaan dan mencoba menyimpulkan hasil tindakanperbaikan. 

Kepribadian yang dewasa memiliki indikator tampil mandiri dalam 

bertindak sebagai pendidik dan mempunyai etos kerja yang tinggi.Kepribadian 

yang arifmemiliki indikator menampilkan tindakan yang berdasarkan pada 

kemanfaatan siswa, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan 

dalam berfikir dan bertindak. Kepribadian berwibawa dengan indikator 

memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap proses dan hasil belajar 

siswa, berakhlak mulia, jujur, ikhlas dan suka menolong. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

3.1. Kerangka Konseptual 

 

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah baik pusat maupun daerah serta 

sarana Pendidikan dan pelatihan-pelatihan lainnya yang berada di luar 

organisasi, merupakan tingkat kinerja personalia secara keseluruhan maupun 

individu. Kinerja sumber daya manusia suatu organisasi dapat diketahui 

tingkatannya melalui penilaian-penilaian, baik dilakukan oleh pimpinan 

maupun yang dilakukan oleh tim peneliti dari luar organisasi. Hasil penilaian 

tersebut dapat dijadikan pedoman oleh pimpinan organisasi dalam melakukan 

berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi secara 

keseluruhan maupun terhadap individu-individu tertentu dalam organisasi yang 

diberikan tanggung jawab khusus untuk suatu tujuan. 

Peningkatan kinerja guru pada SMP di kecamatan Sampaga Kabupaten 

Mamuju dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah, supervisi pengawas 

dan partispasi komite sekolah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat (pelayanan public). 

Kinerjaguru dikatakan berhasil apabila memberikan 

efekterhadap perkembangan potensi siswa dalam konteks psikologis dan 

fisik,yakni bersifat positif terhadap apa yang dipelajarinya, baik dilihat dari 

serta manfaatnya. Sehingga kecerdasan kognitif, efektif dan psikomotorik 

berkembang. Intinya apakah terjadi perubahan resiko 
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perilaku,berfikirsistematis dan terampil mengenai apa yangterjadi. Adapun 

kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut : 

Gambar 3.1. 

Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

Keterangan : 

Y   = variabel Dependen  

X1 = variabel Independen  

X2 = variabel Independen  

X3 = variabelIndependen 
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H1 = Pengaruh X1 terhadap Y  

H2 = Pengaruh X2 terhadap Y  

H3 = Pengaruh X3 terhadap Y 

H4 = pengaruh Simultan X1, X2, X3 terhadap Y 

3.2. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan tinjauan pustaka serta kerangka pikir yang telah diuraikan di 

atas, maka dapat dikemukakan beberapa hipotesis penelitian,yaitu: 

1. Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah berpengaruh terhadap 

kinerja guru  SMP di Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. 

2. Variabel Supervisi Pengawas berpengaruh terhadap kinerja guru  

SMP di Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. 

3. Variabel Partisipasi Komite Sekolah berpengaruh terhadap kinerja 

guru  SMP  di Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. 

4. Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah,Supervisi pengawas dan 

partisipasi komite Sekolah berpengaruh secara simultan terhadap 

kinerja guru  SMP di Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. 

5. Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah dominan berpengaruh 

terhadap Kinerja Guru SMP di Kecamatan Sampaga Kabupaten 

Mamuju. 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah defenisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang 

dapat diamati ataudiobservasi ( Suryabrata,2004).Defenisi operasional 

diperlukan untuk mendeskripsikan konsep teoritik kedalam bentuk yang dapat 

diukur guna menghindari terjadinya salah penafsiran.: 
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3.3.1 Kepemimpinan Kepala sekolah (X1) 

 

Kepemipinan kepala sekolah adalah salah satu kompetensi yang dimiliki 

kepala sekolah untuk mengerakkan orang lain agar secara sadar dan sukarela 

melaksanakan kewajibanya secara baik sesuai dengan yang diharapkan 

pimpinan dalam rangka mencapai visi misi sekolah.Indikator yang digunakan 

pada variabel kepemimpinan kepala sekolah adalah mengarahkan, memberi 

ide, menggalang partisipasi serta mendelegasikan. 

3.3.2 Supervisi Pengawas (X2) 

 

Supervisi pengawas dalam penelitian ini adalah pengawas yang 

dilakukan oleh ahli/professional dalam bidangnya sehingga dapat memberikan 

perbaikan dan peningkatan/pembinaan agar pengelolaan sekolah dapat 

dilakukan dengan baik dan berkualitas. indikator yang digunakan pada variabel 

Supervisi Pengawas adalah a.Pengawasan (Inspecting) b. Menyarankan 

/Menasehati (Advising) c. Memantau (Monitoring ) d. Mengkoordinir 

(Coordinating ) e. Pelaporan (Reporting ). 

3.3.3 Partisipasi Komite Sekolah (X3) 

 

Partisipasi komite sekolahdalam penelitian ini adalah keikutsertaan mitra 

sekolah dalam menunjang kinerja guru sesuai dengan peran dan fungsinya. 

partisipasi komite diukur melalui indikator komite sekolah sebagai (a) badan 

pemberi pertimbangan, (b) badan pendukung, (c) badan pengontrol dan (d) 

badan penghubung. 
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3.3.4 Kinerja guru (Y) 

 

Suatu hasil yang telah dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan sekolah  

yang dilaksanakan secara legal, tidak melanggar hukum serta sesuai dengan 

moral dan tanggung jawab yang dibebaskan guru. Indikator kinerja guru yang 

digunakan adalah: 1) Merencanakan Pembelajaran, 2) Melaksanakan Proses 

Pembelajaran yang bermutu, 3) Menilai dan mengevaluasi hasil belajar, 4) 

Melaksanakan hasil evaluasi belajar, 5) Menyusun program dan melaksanakan 

perbaikan. 
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BAB IV 

METODEPENELITIAN 

 

4.1. Desaian Penelitian 

 

Penelitian survey menurut Sugiyono (2014) yang dapat dilakukan pada 

populasi besar dan kecil, tetapi data yang dianalisis berasal dari sampel yang 

diambil dari populasi tersebut sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, 

distribusi dan hubungan antara variabel sosiologi maupun psikologis.Dengan 

demikian variabel- variabel yang diteliti tidak dikendalikan atau dimanipulasi 

oleh peneliti, tetapi fakta yang diungkapkan berdasarkan pengukuran gejala 

yang telah terjadi pada SMP di Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. 

Dalam penelitian ini variabel yang diteliti diklasifikasikan menjadi 

variabel dependen dan variabel independen. 1) variabel dependen menurut 

Sugiyono (2016;39), variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat karena adanya variabel indevenden.variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah Kinerja Guru (Y). 2) variabel Independen Menurut 

Sugiyono (2016:39), Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

terikat(dependen).Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

Kepemimpinan Kepala sekolah (X1), supervisi pengawas(X2) dan partisipasi 

Komite sekolah (X3). Peneliti berusaha menggambarkan fakta-fakta sesuai 

dengan keadaan ditempat penelitian,kemudian dari fakta tersebut diolah dan 

dianalisis untuk melihat pengaruh variabel independen (X) terhadap dependen
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4.2. Tempat dan WaktuPenelitian 

Penelitian ini dilakukan pada SMP di Kecamatan Sampaga Kabupaten 

Mamuju.Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2021 sampai Februari 

2021. 

4.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh SMP di kecamatan Sampaga 

yaitu berjumlah 5 sekolah yaitu SMP Negeri 1 Sampaga, SMP Negeri 2 

Sampaga , SMP Negeri 3 Sampaga, MTs Nurul Imam Bunde, SMPS Islam 

Nurul Huda Tarailu dengan responden sebanyak 50 orang guru. Sampel 

ditentukan dengan teknik Sampling Jenuh(Sensus). Dimana semua populasi 

dijadikan sampel guru SMP di kecamatan Sampaga Kuisener diisi oleh guru. 

Dengan menggunakan teknik penelitian populasi,karakteristik populasi dalam 

penelitian ini di asumsikan homogen dan diharapkan hasil penelitian ini benar-

benar valid dalam menjawab tujuan penelitian. 

4.4. Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan mengumpulkan data adalah sebagai berikut : 

1) Observasi 

Penelitian observasi sebagai metode primer dirancang untuk menjawab 

suatu pertanyaan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis, 

dengan menggunakan kendali-kendali yang tepat dan menyajikan perkiraan 

yang handal dan valid tentang apa yang terjadi. 
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2) Angket (Kuisener) 

Daftar pertanyaan yang dibuat untuk memperoleh data dalam penelitian 

di mana kuesioner tersebut diajukan hal-hal yang relevan dan berkaitan dengan 

tujuan penelitian.Kuesioner disebarkan untuk memperoleh data pembobotan 

nilai Kepemimpinan kepala sekolah, supervisi pengawas, dan partisipasi 

komite sekolah terhadap kinerja guru pada SMP di Kecamatan sampaga 

Kabupaten Mamuju. 

Dalam penelitian ini kuisener yang digunakan adalah menggunakan 

angket tertutup.angket tertutup adalah angket yang jawabanya sudah 

disediakan oleh peneliti sehingga responden tinggal memilih saja (suharsimi 

arikunto, 2002) Angket yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan telaah pustaka yang 

mendukung variabel yang diungkap. Pada saat menyusun instrumen terdapat 

langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun instrumen 

(Sugiyono, 2012) uraian langkah- langkah penyusunan instrumen adalah 

sebagaiberikut: 

1. Menetapkan variabel-variabel penelitian yang inginditeliti. 

2. Memberikan defenisi operasional dari variabel-variabel yang  

telah diteliti  

3. Menentukan indikator yang ingi diukur 

4. Menjabarkan indikator menjadi butir-butir pertanyaan  

Berdasarkan teori yang telah di sajikan dalam bab sebelumnya 

maka dapat dikemukakan indikator-indikator dari variabel penelitian yang 
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kemudian di tuangkan dalam kisi-kisi instrumen.selanjutnya dari kisi-kisi 

tersebut kmudian disusun butir- butir instrumen yang akan digunakan dalam 

mengumpulkan data untuk penelitian ini bentuk angket dengan pengukuran 

jenis data berskala interval yaitu skala yang menunjukan jarak yang sama 

antara satu data dengan data yang lainya Butir-butir instrumen ini bersifat non-

tes dan dirancang menurut skala Likert dengan 5 skor pernyataan atau 

pertanyaan dengan pendapat dari jawaban SS (Sangat Setuju),S (Setuju),TS 

(Tidak setuju),KS (Kurang Setuju) dan STS (Sangat Tidak setuju) Skoring 

untuk masing-Masing pilihan jawaban adalah sebagai berikut. 

Sangat Setuju (SS) skor 5 

Setuju(S) skor 4 

Kurang Setuju(KS) skor 3 

Tidaksetuju(ST)  skor 2  

Sangat Tidak Setuju(STS)      skor1 

Berdasarkan kisi-kisi variabel tersebut kemudian dapat dikembangkan 

instrumen pengumpulan data yang akan digunakan untuk memperoleh data di 

lapangan. 
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4.5  Sistematika dan Model analisis data 

4.5.1 Uji Validitas dan Reabilitas 

Kesimpulan penelitian yang berupa jawaban permasalahan penelitian, 

dibuat berdasarkan hasil proses pengujian data yang meliputi : Pemilihan 

pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, kesimpulan tergantung pada 

kualitas data yang dianalisis dan instrument yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian.Dua alat untuk mengukur kualitas data yaitu uji 

validitas dan uji reabilitas. 

a. Uji Validitas 

 

Uji validitas kuesioner digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner.Validitas dapat diartikan pula sebagai suatu ukuran 

yangmenunjukkan tingkat-tingkat kevalid dan kesahihan suatu instrumen. 

Suatu instrument yang valid dan sahih mempunyai validitas yang tinggi,yang 

berarti bahwa alat ukur yang digunakan tersebut sudah tepat. Ujivaliditas 

dilakukan dengan cara melihat korelasi skormasing-masing item pernyataan 

dalam kuesioner dengan skor totalnya. 

Uji validitas ditujukan untuk mengukur seberapa nyata suatu pengujian 

atau intrumen.Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan 

nyata atau benar.Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara 

statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan 

skor dengan menggunakan metode Product Moment Pearson Correlation. Data 

dinyatakan valid jika nilai r-hitung yang menggunakan nilai dari Corrected 

Item-Total Correlation> dari r-tabel pada signifikansi 0,05 (5%). 
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b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk.Suatu kuesioner dikatakan 

reliable atau handal apabila jawaban responden konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu. Pengukuran relibilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

repeated measure (pengukuran ulang) dan one shot (pengukuran sekali saja). 

Dalam penelitian ini, pengukuran reliabilitas dilakukan dengan one shot atau 

pengukuran sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan 

pernyataan lain atau mengukur korelasi antar pernyataan lain.  Untuk  menguji  

reliabilitas  kuesioner  digunakan  teknik  Cronbach Alpha, Reabilitas suatu 

instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi apabila nilai koefisien 

Cronbach Alpha yang diperoleh >0,60. 

4.5.2 Uji Asumsi Klasik 

 

 Dalam penggunaan metode regresi linear regresi berganda,secarateoretis 

akan menghasilkan nilai parameter model penduga yang sah apabila dilakukan 

pengujian asumsi klasik,menurut Santoso (2002) terdiri dari 

multikolinierits,heterokedastititas,dan normalitas. 

a. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi 

data berdistribusi normal atau tidak. 

b. Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji model regresi 

ditemukan korelasi antara variabel independen.model regresi 

yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel indevenden 

.untuk medeteksi ada tidak dugaan multikolinearitas antara 
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variabel-variabel bebas 

c. Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastitas yaitu 

adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model 

regresi. 

4.5   Metode Analisis Data 

a. Analisis Dekriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data sampel (Sugiyono,2012) 

penelitian ini menguraikan secara deskriptif karakteristik sampel atau 

responden dan variabel – variabel penelitian melalui distribusi frekuensi,rata 

rata dan persentase 

b. Analisis Regresi Linear berganda 

Ini dimaksud untuk menguji kebenaran hipotesis.teknik analisis data dan 

digunakan dalam penelitian ini yaitu korelasi dan Regresi baik regresi 

sederhana maupun regresi Ganda.Adapun Persamaan regresi ganda dengan 

rumus sebagai berikut : 

Dimana :   Y   adalah Kinerja Guru 

  b0  adalahKonstanta 

  X1  adalah Kepemimpinan Kepala Sekolah 

  X2  adalah Supervisi Pengawas 

  X3  adalah Partisipasi Komite Sekolah 

   b1,b2, b3adalah Koefisien regresi  

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 +ei 
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  ei  adalah eror interval (5%) 

Kemudian dilanjutkan dengan menguji Hipotesi dan ketentuanya sebagai 

berikut :Pengaruh X1,X2,X3Terhadap Y secara parsial (uji t) 

a) Ho : 0,artinya X1,X2 dan X3 Secara parsial(sendiri-Sendiri) 

berpengaruh signifikan terhadapY. 

b) Ha :≠ 0,artinya X1,X2 dan X3 secara parsial(sendiri-sendiri) 

berpengaruh signifikan terhadapY. 

Kaidah pengambilan keputusanya adalah: 

a) Jika sig t hitung > Sig t Tabel maka Ho ditolak 

b) Jika sig t hitung < Sig t tabel maka Ho diterima 

Menurut Purwanto (2013),” kriteria uji yang digunakan untuk 

uji t pada taraf signifikan 0,05 adalah tolak H0 jika nilai t hitung > t 

tabel ,dan dalam hal lain H0 diterima” 

Pengaruh X1,X2,dan X3 terhadap Y secara simultan (UjiF) 

a) Ho : 0,artinya X1,X2 dan X3 secara simultan 

(bersama-sama) tidak berpengaruh signifikan 

terhadapY. 

b) Ho : ≠ 0,artinya X1,X2 dan X3 secara simultan 

(bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadapY. 

Kaidah pengambilan keputusanya adalah : 

a) Jika sig F hitung > sig F tabel maka Hoditolak 

b) Jika Sig F hitung < sig F tabel maka Hoditerima 



 

84 

 

Untuk Uji F pada taraf signifikan 0,05 adalah tolah H0 jika 

nilai F hitung > F tabel, dalam hal ini H0 diterima. 

c. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Pengaruh Simultan 

Untuk menguji apakah semua variabel idependen atau bebas yang 

di masukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen atau terikat(Ghozali ,2007).pembuktianya 

dilakukan dengan menggunakan uji F, yaitu membandingkan antara nilai 

F –tabel(α-5%) dengan nilai F-hitung. 

Jika F-hitung lebih besar dari F tabel (F –hitung > F-tabel),maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat minimal satu variabel independen (X) 

mempengaruhi variabel dependen (Y),sebaliknya jika nilai F –hitung 

lebih kecil dari F-tabel (F – hitung < - tabel ) maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel independen (X) secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen (Y). 

b. Uji Pengaruh Parsial (Uji t) 

Untuk Menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen/penjelas secara individual dalam menerapkan variasi variabel 

dependen (Ghozali,2007).Pembuktianya dilakukan dengan uji –t, yaitu 

dengan t-tabel (nilai kritis dengan tingkat signifikan 5%) 

Jika t- hitung variabel bebas lebih kecil dari t- tabel atau t-hitung 

negatif(-) lebih besar dari t-tabel negatif (-),maka variabel independen 
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tidak berpengaruh terhadap t-hitung dari tabel (-),maka variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

c. Uji Determinasi ( R2 ) 

Koefisen Determinasi (R2)pada intinya digunakanuntuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi 

variabeldependen.Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan 

satu (1).Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel- variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas.Nilai 

yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang di butuhkan untuk 

memperediksi variabel dependen 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Deskripsi Hasil Penelitian 

5.1.1 Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 50 orang 

responden dimana mereka merupakan tenaga pendidik (guru) yang terekam 

sebagai daftar guru SMP yang berada di wilayah Kecamatan Sampaga 

Kabupaten Mamuju. Atas 50 responden tersebut, terjaring data yang bervariasi 

mengenai data karakteristik responden yang meliputi jenis kelamin, umur, 

Status Perkawinan dan Pendidikan. 

1. Jenis Kelamin  

Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50 orang, 

dengan jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan perempuan.Karakteristik 

responden menurut jenis kelamin guru SMP di Kecamatan Sampaga 

Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada Tabel berikut.  

Tabel 5.1.  Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase  

Laki-laki 

Perempuan 

15 

35 

30 % 

70 % 

Total 50 100 % 

 

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2021 
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Tabel 5.1 menunjukkan bahwa karakteristik responden pada SMP di 

Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju menurut jenis kelaminyaitulaki-laki 

sebanyak 15orang (30%), sedangkan perempuan sebanyak 35 orang (70%).Hal 

ini berarti bahwa personil guru pada SMP di Kecamatan Sampaga Kabupaten 

Mamuju lebih banyak Perempuan daripada laki-laki. 

 Menurut Sopiah (2008 ) mengemukakan bahwa “Karyawan wanita lebih 

sering tidak masuk kerja dibandingkan laki-laki,walaupun demikian karyawan 

wanita memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan karyawan laki-laki karena 

karyawan wanita cenderung lebih rajin,disiplin,teliti dan sabar,sehingga wajar 

konflik seringkali terjadi pada wanitadibandingkan laki-laki” 

 Selanjutnya menurut Bush & Colemon (2012 ) keseteraan gender antara 

laki-laki dapat dibedakan yaitu laki-laki lebih memperhatikan hal-hal yang 

bersifat finansial dan gaji daripada perempuan,yang lebih concern terhadap 

orang-orang dalam  sekolah dan beban kerja mereka, jika berkompetisi 

perempuan lebih bekerja sama sedangkan laki-laki cenderung mudah  puas 

dengan pekerjaanya sedangkan perempuan masih ragu. laki-laki lebih 

mementingkan status dan penghargaan sedangkan perempuan tampak tidak 

status. 

2. Umur 

         Karakteristik responden menurut umur personil guru SMP di Kecamatan 

Sampaga Kabupaten Mamujudapat dilihat pada Tabel berikut. 
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Tabel 5.2.  Karakteristik Responden Menurut Umur 

Umur (tahun) Jumlah (orang) 
Persentase  

30 tahun kebawah 

31-40 tahun 

41-50 tahun 

Diatas 50 tahun 

11 

12 

18 

9 

22 % 

24 % 

36 % 

18 % 

Total 50 100 % 

Sumber : Data Primer SetelahDiolah, 2021 

        Tabel 5.2  menunjukkan karakteristik responden berdasarkan umur 

diperoleh data variatif.  Data menunjukkan bahwa umur antara 41-50 tahun 

merupakan responden terbanyak yaitu sebanyak 18 responden atau 36%, 

kemudian disusul umur 31-40 tahun sebanyak 12 responden atau 24%. Adapun 

responden dengan umur 31 tahun kebawah yaitu sebanyak 11 responden atau 

22%, sedangkan umur diatas 50 tahun hanya 9 orang atau sebanyak 18%. Hal 

ini berarti personil tenaga pendidik pada tingkatan SMP di Kecamatan 

Sampaga Kabupaten Mamuju umumnya berada pada level usia yang matang, 

sehingga memiliki kemampuan, pemahaman dan tanggung jawab lebih pada 

pekerjaannya. 

 Perry & Potter (2010) membagikan kategori usia bahwa usia dewasa awal 

(20-40 tahun), dewasa tengah (41-65 Tahun Ke atas).sedangkan menurut 

Hasibuan (2001)”Umur akan mempengaruhi kondisi fisik, mental, kemampuan 

kerja dan tanggung jawab seseorang.Karyawan muda umumnya mempunyai 
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fisik yang lebih kuat, dinamis, dan kreatif,tetapi cepat bosan, kurang 

bertanggung jawab, cenderung absensi, dan turnover-nya tinggi.Karyawan 

yang umurnya lebih tua kondisi fisiknya kurang, tetapi bekerja ulet, tanggung 

jawabnya besar, serta absensidan turnover-nya rendah. 

3. Status Perkawinan 

Karakteristik Responden menurut status perkawinan guru SMP 

dikecamatan sampaga kabupaten mamuju dapat dilihat pada tabel berikut  

Tabel 5. 3.  Karakteristik Responden Berdasarkan status perkawinan 

Status Jumlah Responden 

( orang) 

Persentase 

(%) 

Kawin 40 80 

Belum kawin 10 20 

Jumlah 50 100 

Sumber :Data Primer Diolah,2021 

 Berdasarkan pada tabel 5.3 menunjukkan bahwa berdasarkan karakteristik 

responden menurut status perkawinan ,diketahui bahwa yang berstatus kawin 

sebanyak 40  orang atau 80 %,sedangkan yang belum kawin sebanyak 10 orang 

atau 20 %  hal tersebut dapat disimpulkan bahwa guru SMP di kecamatan 

sampaga mayoritas telah menikah 

 Menurut Sopiah (2018) berpendapat bahwa “ Karyawan yang sudah 

menikah dengan karyawan yang belum menikah berbeda dalam memaknai 

suatu pekerjaan .Karyawan yang sudah menikah menilai sangat penting karena 

dia sudah memiliki sejumlah tanggung jawab sebagai kepala keluarga”. Dari 
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tabel 5.3 menunjukkan bahwa sebagian besar sudah menikah yaitu 80 % hasil 

ini menunjukkan bahwa responden memiliki tanggung jawab rumah tangga 

terhadap anak, istri maupun keluarga.Hasil penelitian Siregar ( 2012 ) 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan stres kerja guru wanita yang sudah 

menikah dan yang masih lajang. Hasil ini mendukung bahwa faktor menikah 

menjadi konflik tersendiri dengan diri individu.Hal ini dibuktikkan dengan 

adanya tanggung jawab yang diemban oleh seorang guru karena harus 

memenuhi kebutuhan keluarga baik istri atau suami maupun anak-anak dan 

bahkan keluarga lainya. 

4. Pendidikan 

Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan yang telah ditamati oleh 

responden sesuai latar belakang dan disiplin ilmu yang dimilikinya.  Tingkat 

pendidikan formal responden akan membentuk cara berfikir dan bertindak 

dengan baik terutama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.  

Karakteristik responden menurut pendidikan personil guru SMP di Kecamatan 

Sampaga Kabupaten Mamujudapat dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 5.4. Karakteristik Responden menurut Tingkat Pendidikan 

Pendidikan Jumlah (orang) Persentase 

S2 

S1 

Diploma 

2 

40 

8 

4 % 

80 % 

16 % 

Total 50 100 % 
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Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2021 

   Tabel 5.4 menunjukkan karakteristik responden berdasarkan tingkat 

pendidikan diperoleh data yang juga variatif.  Data menunjukkan bahwa 

pendidikan S1 menempati jumlah terbanyak yaitu berjumlah 40 orang (80 %), 

pendidikan S2 sebanyak 2 orang  (4%), sementara untuk level pendidikan D3 

berjumlah 8 orang (16%). Hal ini berarti tenaga pendidik atauguru SMP di 

Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju umumnya berpendidikan 

S1,sehingga kualifikasinya untuk meningkatkan kinerja sangat besar. 

Hasibun (2007), mengemukakan bahwa “ Pendidikan merupakan suatu 

indikator yang mncerminkan kemampuan seseorang untuk dapat 

menyelesaikan suatu pekerjaan, dengan latar pendidikan seseorang dianggap 

akan mampu menduduki suatu jabatan tertentu”  

Selanjutnya menurut Herabudin ( 2009  ) kode etik guru dan kualifikasi 

akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau 

program diploma empat. Hal ini menjelaskan bahwa seorang pendidik terutama 

di pendidikan menengah memiliki kompetensi dalam memberikan pengajaran 

sehingga murid yang diajarkan akan memahami konsep maupun pembelajaran 

yang disampaikan dengan baik.kualifikasi yang sesuai dengan pendidikan guru 

akan menjadikan penuntun bagi siswa memahami pembelajaran. 

5.1.2 Karakteristik Variabel  Penelitian 

Deskripsi variabel penelitian merupakan jawaban kuisioner responden 

dalam bentuk distribusi frekuensi.  Deskripsi variabel penelitian bertujuan 

untuk mengetahui sejauhmana jawaban responden terhadap aspek yang diteliti 
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dalam penelitian ini, sehingga dapat diketahui kondisi aspek variabel tersebut 

secara umum.  Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu 

Kinerja Guru (Y) dan tiga variabel independen yaitu Kepemimpinan Kepala 

Sekolah (X1), Supervisi Pengawas (X2), dan Partisipasi Komite Sekolah (X3).  

1) Variable Kinerja Guru (Y) 

Kinerja guru merupakan prestasi seorang guru yang diukur melalui 

standar yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama ataupun 

kemungkinan - kemungkinan lain dalam suatu rencana pembelajaran yang 

sudah distandarisasikan melalui silabus berdasarkan ketetapan yang baku. 

Data distribusi jawaban responden terhadap variabel Kinerja Guru dapat 

dilihat pada Tabel 5. 5 berikut. 

Tabel 5.5. Deskripsi VariabelKinerja Guru(Y) 

 

No. 

 

Pernyataan 

Frekuensi Jawaban Responden 

(orang)/(%) 

 

Rata-rata 

Skor SS 

(5) 

S 

(4) 

KS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 Guru Menyusun 

silabus,program 

tahunan,program 

semester, program 

mingguan atau 

harian,dan rencana 

33 

(66%) 

17 

(34%) 

- 

 

- - 4,66 
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pelaksanaan 

pembelajaran atau RPP 

2 Guru menggunakan 

berbagai teknik untuk 

memotivasi kemauan 

belajar peserta didik 

27 

(54%) 

21 

(42%) 

2 

(4%) 

- - 4,54 

3 Guru merancang 

rencana pembelajaran 

sesuai dengan silabus 

agar peserta didik dapat 

mencapai kompetensi 

dasar yang di tetapkan 

29 

(58%) 

20 

(40%) 

1 

(2%) 

- - 4,58 

4 Guru menganalisis 

hasil belajar untuk 

mengetahui tingkat 

kemajuan masing- 

masing peserta didik 

30 

(60%) 

20 

(40%) 

   4.6 

5 Guru memberikan 

kesempatan peserta 

didik untuk 

bertanya,mempraktikan 

22 

(42%) 

28 

(56%) 

1 

 

(2%) 

 - 4.42 
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dan berinteraksi dengan 

peserta didik lainnya 

 Rata-rata  Skor Variabel 4,56 

Sumber : Hasil Olahan Data 2021 

Tabel 5.5 menunjukkan indikator yang  membentuk variabel Kinerja 

Guru adalah indikator (1) Guru Menyusun silabus,program tahunan,program 

semester, program mingguan atau harian,dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran atau RPPdengan rata-rata skor 4,66 atau kategori sangat baik. (2) 

Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar peserta 

didik, dengan rata-rata skor 4,54 atau kategori sangat baik (3) Guru merancang 

rencana pembelajaran sesuai dengan silabus agar peserta didik dapat mencapai 

kompetensi dasar yang di tetapkan, dengan rata-rata skor 4,58 sangat baik (4) 

Guru menganalisis hasil belajar untuk mengetahui tingkat kemajuan masing- 

masing peserta didik, rata-rata skor 4,6 atau kategori sangat baik. (5) Guru 

memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya,mempraktikan dan 

berinteraksi dengan peserta didik lainnya, rata-rata skor 4,42 atau kategori 

sangat baik. 

Adapun rata-rata dari seluruh pernyataan indikator variabel Kinerja Guru 

adalah 4,56 atau kategori sangat baik.  Hal ini berarti Kinerja Guru SMP di 

Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju,tergolong sangat baik. 
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5. Variable Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) 

Kepemimpinan adalah keseluruhan aktivitas dalam rangka 

mempengaruhi orang agar mau bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang 

memang diinginkan bersama(Martoyo,2000). 

Data distribusi jawaban responden terhadap variabel kepemimpinan 

kepala sekolah dapat dilihat pada Tabel 5. 6. 

Tabel 5.6. Deskripsi Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah(X1) 

 

No. 

 

Pernyataan 

Frekuensi Jawaban Responden 

(orang)/(%) 

 

Rata-rata 

Skor SS 

(5) 

S 

(4) 

KS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 Kepala Sekolah 

senantiasa mengecek 

kelengkapan dokumen 

Supervisi Pengawas dan 

dokumen pendukung 

perangkat Supervisi 

Pengawas. 

18 

(36%) 

30 

(60%) 

2 

(4%) 

- - 4,3 

2 Kepala Sekolah 

memberikan ide untuk 

memecahkan 

permasalahan yang 

ada di sekolah 

20 

(40%) 

30 

(60%) 

 - - 4,4 

3 Kepala sekolah 

mendukung 

keikutsertaan guru dan 

siswa dalam berbagai 

kegiatan lomba baik 

lomba-lomba 

akademik maupun non 

akademik 

20 

(40%) 

29 

(58%) 

1 

(2%) 

- - 4,38 
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4 Kepala Sekolah 

memberikan wewenang 

kepada bawahan untuk 

mengambil keputusan 

terkait pekerjaanya masing-

masing. 

22 

(81,08) 

28 

(13,51) 

2 

(5,40) 

- - 4,44 

 Rata-rata  Skor Variabel 4,38 

Sumber : Hasil Olahan Data 2021 

Tabel 5.6 menunjukkan indikator yang  membentuk variabel 

Kepemimpinan Kepala Sekolah adalah indikator (1) Kepala Sekolah senantiasa 

mengecek kelengkapan dokumen Supervisi Pengawas dan dokumen 

pendukung perangkat Supervisi Pengawas, dengan rata-rata skor 4,3 atau 

kategori sangat baik, (2) Kepala Sekolah memberikan ide untuk memecahkan 

permasalahan yang ada di sekolah, dengan rata-rata skor 4,4 atau kategori 

sangat baik, (3) Kepala sekolah mendukung keikutsertaan guru dan siswa 

dalam berbagai kegiatan lomba baik lomba-lomba akademik maupun non 

akademik, dengan rata-rata skor 4,38 atau kategori sangat baik (4) Kepala 

Sekolah memberikan wewenang kepada bawahan untuk mengambil keputusan 

terkait pekerjaanya masing-masing, dengan rata-rata skor  4,44 atau kategori 

sangat baik. 

Dengan demikian, hal ini berarti Kepemimpinan Kepala Sekolah 

tergolong sangat baik sehingga diharapkan dapat memberikan pengaruh besar 

terhadap kinerja guru SMP di Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. 
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6. Variable Supervisi Pengawas (X2) 

Supervisi merupakan kegiatan untuk melihat, menilai, mengawasi, dan 

mengamati hal-hal yang dilakukan oleh orang lain sehingga tercapainnya 

tujuan. Kegiatan supervisi tidak hanya dilakukan pada perusahaan 

pemerintah/swasta, tetapi juga diterapkan pada lembaga pendidikan yang 

tentunya tidak dapat melepaskan diri dari kegiatan supervisi.  Adapun data 

distribusi jawaban responden terhadap variabel supervisi pengawas  dapat 

dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 5.7. Deskripsi Variabel Supervisi Pengawas(X2) 

No.  

Indikator 

DistribusiJawaban Responden 

(orang) 

 

Rata-rata 

Skor SS 

(5) 

S 

(4) 

KS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 Pengawas Sekolah 

memantau pelaksanaan 

Supervisi Pengawas 

Pembelajaran 

33 

(66%) 

15 

(30%) 

2 

(4%) 

- - 4,58 

2 Pengawas Sekolah 

memberi nasehat dan 

saran kepada kepala 

sekolah dalam 

meningkatkan 

36 

(72%) 

12 

(24%) 

2 

(4%) 

- - 4,62 



 

98 

 

kompetensi profesional 

3 Pengawas Sekolah 

memonitoring standar 

mutu hasil belajar 

31 

(38%) 

3 

(62%) 

 - - 4,38 

4 Pengawas Sekolah 

mengkoordinir 

peningkatan kemampuan 

profesi guru. 

30 

(60%) 

19 

(38%) 

1 

(2%) 

  4.56 

5 Pengawas sekolah 

membuat 

pelaporan dan 

tindak lanjut 

dalam 

pengawasan 

kemajuan belajar 

siswa. 

25 

(50%) 

46 

(46%) 

2 

(4%) 

  4,4 

 Rata-rata  Skor Variabel 4,5 

Sumber : Hasil Olahan Data 2021 

Tabel 5.7 menunjukkan indikator yang membentuk variabel supervisi 

pengawasadalah Pernyataan(1) Pengawas Sekolah memantau pelaksanaan 

Supervisi Pengawas Pembelajaran, dengan rata-rata skor 4,58 atau kategori 

sangat baik. (2) Pengawas Sekolah memberi nasehat dan saran kepada kepala 

sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional, dengan rata-rata skor 

4,62 atau kategori sangat baik. (3) Pengawas Sekolah memonitoring standar 
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mutu hasil belajar,dengan rata-rata skor 4,38 atau kategori sangat baik. (4) 

Pengawas Sekolah mengkoordinir peningkatan kemampuan profesi guru, 

dengan skor rata-rata 4,56atau kategori sangat baik. (5)Pengawas sekolah 

membuat pelaporan dan tindak lanjut dalam pengawasan kemajuan belajar 

siswa. Dengan rata-rata skor 4,4 atau kategori sangat baik. 

Dengan demikian, nilai rata-rata skor dari semua indikator variabel 

supervisi pengawas  adalah  4,56.  Hal ini berarti bahwa variable supervisi 

pengawas sangat baik, sehingga diharapkan dapat memberikan pengaruh besar 

terhadap peningkatan kinerja guru SMP di Kecamatan Sampaga Kabupaten 

Mamuju. 

7. Variable Partisipasi Komite sekolah (X3) 

Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan 

dalam peningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbanagn, 

arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana dan pengawasan pendidikan 

pada tingkat satuan pendidikan.Komite sekolah merupakan suatu badan atau 

lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang 

demokratis oleh para stekholder pendidikan pada satuan pendidikan sebagai 

representasi dan berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan 

kualitas proses dan hasil pendidikan. 

Selanjutnya mengenai data distribusi jawaban responden terhadap 

variabel Komite Sekolah dapat dilihat pada Tabel berikut. 
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Tabel 5.8. Deskripsi Variabel Partisipasi Komite sekolah(X3) 

 

No

. 

 

Indikator 

DistribusiJawaban Responden 

(orang)/(%) 

 

Rata-

rata 

Skor 

SS 

(5) 

S 

(4) 

KS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 Komite memberikan 

pertimbangan tentang 

anggaran yang dapat di 

manfaatkan di sekolah 

18 

(36%) 

30 

(60%) 

2 

(4%) 

- - 4,3 

2 Komite  mengkordinasi 

dukungan sarana dan 

prasarana di sekolah 

20 

(40%) 

60 

(60%) 

- - - 4,4 

3 Komite mengontrol 

proses pengambilan 

keputusan di sekolah 

20 

(40%) 

29 

(58%) 

1 

(2%) 

- - 4,38 

4 Komite menjadi 

penghubung antara 

Kinerja Guru dengan 

masyarakat,Kinerja 

Guru dengan 

sekolah,dan Kinerja 

Guru dengan dewan 

pendidikan 

22 

(56%) 

28 

(44%) 

- - - 4,44 

 Rata-rata Skor Variabel 4,38 

Sumber : Hasil Olahan Data 2021 

Tabel 5.8 menunjukkan indikator yang membentuk variabel Partisipasi 

Komite Sekolah adalah indikator (1) Badan pemberi pertimbangan, dengan 
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rata-rata skor 4,3 atau kategori  sangat baik, (2) Badan Pendukung.dengan rata-

rata skor 4,4 atau kategori sangat baik, (3) Badan Pengontrol,  dengan rata-rata 

skor 4,38 atau kategori sangat baik, (4) Badan Penghubung, dengan rata-rata 

skor 4,44 atau kategori sangat baik. 

Dengan demikian, nilai rata-rata skor dari semua indikator variabel 

Partisipasi Komite Sekolah adalah 4,38. Hal ini berarti Kinerja Guru pada SMP 

di Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju sangat kontributif. 

5.2 Analisis Uji Instrumen Penelitian 

5.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen, dimana kuisioner yang baik adalah 

kuisioner yang dapat mengukur dengan jelas kerangka dari penelitian yang 

dilakukan.Pengujian validitas tiap item pertanyaan dilakukan dengan 

menghitung korelasi pearsonproduct moment antara skor item dengan skor 

total. Menurut Sekaran dalam Priyatno (2012)  Suatu item pertanyaan 

dikatakan valid jika signifikansi < 0,05 atau r hitung > r tabel.Data hasil uji 

validitas dengan Program SPSS dapat dilihat pada Tabel 5.9 berikut. 

Tabel 5.9.  Hasil Uji Validitas 

Variabel Kode Corrected item total 

correlation 

( r hitung) 

 (r tabel) 

(n=50;α 0,05) 

Keputusan 
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Kinerja Guru   

(Y) 

 

Y.1 

Y.2 

Y.3 

Y.4 

Y.5 

0,601 

0,862 

0,622 

0,835 

0,697 

0,278 

0,278 

0,278 

0,278 

0,278 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Kepemimpin

an Kepala 

Sekolah (X1) 

 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

0,712 

0,819 

0,701 

0,713 

0,278 

0,278 

0,278 

0,278 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Supervisi 

Pengawas 

(X2) 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

X2.5 

0,693 

0,604 

0,829 

0,634 

0,846 

0,278 

0,278 

0,278 

0,278 

0,278 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Partisipasi 

Komite 

sekolah 

(X3) 

 

X3.1 

X3.2 

X3.3 

X3.4 

0,725 

0,612 

0,796 

0,677 

0,278 

0,278 

0,278 

0,278 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber : Hasil Analisis Data 2021 

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa hasil uji validitas instrumen variabel 

Kinerja Guru diperoleh nilai Corrected item total correlation (r hitung)  antara 

0,601 sampai 0,862 atau r hitung>r tabel 0,278, artinya setiap butir pernyataan 

dari variabel Kinerja Guru yang digunakan dalam penelitian adalah valid. 

Hasil uji validitas instrumen variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah 

diperoleh nilai Corrected item total correlation (r hitung)  antara 0,701 sampai 

0,819atau r hitung>r tabel 0,278, artinya setiap butir pernyataan dari variabel 

kepemimpinan Kepala Sekolah yang digunakan dalam penelitian adalah valid. 

Hasil uji validitas instrumen variabel Supervisi pengawas diperoleh nilai 

Corrected item total correlation (r hitung)  antara 0,604 sampai 0,829 atau r 

hitung > r tabel 0,278, artinya setiap butir pernyataan dari variabel Supervisi 
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Pengawas yang digunakan dalam penelitian adalah valid. 

Hasil uji validitas instrumen variabel Partisipasi komite sekolah 

diperoleh nilai Corrected item total correlation (r hitung)  antara 0,612 sampai 

0,796  atau r hitung > r tabel 0,278 , artinya setiap butir pernyataan dari 

variabel Kinerja Guru  yang digunakan dalam penelitian adalah valid. 

 

5.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah indikator yang 

digunakan dalam kuisioner dapat dipercaya dan handal sebagai alat ukur 

variabel,dimana instrumen penelitian atau kuisioner dikatakan reliabel apabila 

nilai Cronbasch alpha (r hitung) > r table (Joko Widiyanto, 2010). Data hasil 

uji reliabilitas dengan Program SPSSdapat dilihat pada  Tabel 5.10  berikut. 

Tabel 5.10.  Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Penelitian 

 

Cronbach’s Alpha Ket. 

Kinerja Guru (Y) 0,780 Reliabel 

Kepemimpinan Kepala Sekolah 

(X1) 

0,707 Reliabel  

Supervisi Pengawas (X2) 0,749 Reliabel  

Partisipasi Komite Sekolah (X3) 0,623 Reliabel  

Sumber : Hasil Analisis Data 2021 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas instrumen penelitian, seperti 

yang ada pada Tabel 5.10, dimana hasil pengujian menunjukkan bahwa semua 

variabel penelitian menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari nilai r 

tabel yaitu sebesar 0,278, sehingga semua instrumen penelitian berstatus 
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reliabel. Dengan demikian data penelitian tersebut bersifat valid dan layak 

digunakan untuk pengujian hipotesis. 

5.3 Pengujian Asumsi Klasik 

5.3.2 Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah untuk melihat apakah model regresi yang 

digunakan memiliki residual yang terdistribusi secara normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki data normal atau mendekati normal.  Model 

residual yang tidak tersebar secara normal atau merata pada suatu regresi, maka 

akan menghasilkan regresi yang tidak baik atau tidak konsisten.  Hasil uji 

normalitas dapat dilihat pada Gambar berikut dapat di lihat pada tabel 5.11 

Tabel 5.11.Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-SmirnovTest 

 
Unstandard 

ized 

Residual 

N 
 

50 

Normal 

Parametersa,b
 

Mean .0000000 

Std. Deviation 1.0770865 

6 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .101 

Positive .078 

 Negative -.101 

Test Statistic  .101 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d
 

a. Test distribution isNormal. 

b. Calculated fromdata. 

c. Lilliefors SignificanceCorrection. 

d. This is a lower bound of the truesignificance. 

 

 

Berdasarkan tabel 5.11 output SPSS diatas,menunjukkan bahwa nilai 
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signifikan Asymp.sig (2- Tailed) sebesar 0,200 > daro 0,05,maka  Sesuai 

dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorov-

smirnov test,dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang disajikan 

merupakan data yang berdistribusi normal atau tidak, keadaan data yang 

berdistribusi normal merupakan salah satu syarat untuk melakukan analisis 

statistic untuk uji hipotesis atau analisis regresi, maka data yang akan diregresi 

tersebut harus dipastikan terlebih dahulu apakah berdistribusi normal atau tidak 

5.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dari suatu regresi akan mengganggu hasil penelitian 

sehingga dihasilkan parameter yang tidak efisien dan efektif sehingga membuat 

kesalahan parameter yang dihasilkan.  Regresi yang baik jika tidak memiliki 

multikolinearitas didalamnya sehingga tidak menimbulkan kesalahan. 

Keberadaan uji multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai VIF (Variance 

Inflation Factors) atau nilai toleransinya  yaitu nilai VIF< 10,00 atau nilai 

Toleransi > 0,10 dapat dilihat pada Tabel 5. 12. 
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Tabel 5.12. Hasil  Uji Multikolinearitas 

a. Dependent Variable:KINERJA_GURU 

 

Sumber : Hasil Analisis Data 2021 

Tabel 5.12 menunjukkan bahwa kepemimpinan,Supervisi Pengawas dan  

Partisipasi Komite Sekolah memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai 

toleransinya lebih besar dari 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa indikasi 

keberadaan multikolinearitas pada persamaan dalam penelitian tidak terbukti 

atau tidak terdapat multikolinearitas, maka hubungan antar variabel independen 

dapat ditoleransi sehingga tidak mengganggu hasil regresi. 

5.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heterokesdasitas mengakibatkan penapsiran koefisien regresi 

menjadi tidak efisien. Diagnosis adanya heterokedastisitas dapat dilakukan 

dengan memperhatikan residual dari  variabel yang diprediksi. Jika sebaran 

titik dalam plot atau trend garis tertentu, maka dapat dikatakan model tidak 

memenuhi asumsi heterokedastiisitas atau model regresi dikatakan memenuhi 

 

 

 

 

 

 
Model 

 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi 

zed 

Coefficien 

Ts 

 

 

 

 

 

 
T 

 

 

 

 

 

 
Sig. 

 

 

 

 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -5.752 2.988 
 

-1.925 .060 
  

 KEPEMIMPINAN 

_KS 

 
.487 

 
.143 

 
.328 

 
3.394 

 
.001 

 
.782 

 
1.279 

 SUPERVISI_PEN 

GAWAS 

 
.777 

 
.153 

 
.508 

 
5.083 

 
.000 

 
.731 

 
1.367 

 PARTISIPASI_K 

OMITE 

 
.272 

 
.126 

 
.199 

 
2.156 

 
.036 

 
.861 

1.162 
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syarat untuk memprediksi. Heterokedastisitas diuji dengan menggunakan 

grafik scatterplot. Hasil Uji Heterokedastisitas dapat dilihat pada Gambar 3. 

Gambar 3.  Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 menunjukkan tidak terjadi heterokedastisitas karena tidak 

terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar. Keputusannya jika ada pola 

tertentu yang membentuk pola tertentu yang teratur maka terjadi 

heterokedastisitas, sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik  

menyebar, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

5.4    Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk meramalkan pengaruh 

dua variabel atau lebih variabel bebas (X) terhadap sebuah variabel terikat 

(Y),yaitu untuk membuktikan apakah terdapat hubungan antara dua atau lebih 

variable bebas terhadap sebuah variable terikat. Analisis regresi linear 
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berganda dapat dilihat pada Tabel berikut. 

  Tabel 5.13. Analisis Regresi Linear Ganda 

 

a. D
e
p
e
n
d
e
n
t
 
V
a
r
iable:Kinerja_Guru 

 

Sumber : Hasil Analisis Data 2021 

Tabel 5.13 menunjukkan hasil olah data regresi atas Kepemimpinan 

Kepala Sekolah, Supervisi Pengawas dan Partisipasi komite sekolah. Hasil 

persamaan regresi linear berganda dari model penelitian ini yaitu :               

Y = 0,151 + 0,403X1 + 0,614X2+ 0,275X3+ e 

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda tersebut diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Konstanta bo = Menyatakan bahwa jika variabel independen 

kepemimpinan, Supervisi Pengawas danPartisipasi komite tidak 

ditingkatkan, maka Kinerja Guru akan menurun.  

2. Koefisien X1 = Menunjukkan bahwa jika variabel kepemimpinan (X1) 

ditingkatkan, maka Kinerja Guru pada SMP di Kecamatan Sampaga 

Kabupaten Mamuju akan meningkat dengan asumsi variabel Supervisi 

Pengawas (X2) dan Partisipasi Komite Sekolah (X3) konstan. 

 

 

 

 
 

Model 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize 

d       

Coefficients 

 

 

 

 
 

t 

 

 

 

 
 

Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .151 .456 
 

.330 .743 

 Kepemimpinan_KS .403 .071 .331 5.639 .000 

 Supervisi_Pengawas .614 .126 .615 4.862 .000 

 Partispasi_Komite .275 .137 .059 2.551 .000 
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3. Koefisien X2 = Menunjukkan bahwa jika variabel Supervisi Pengawas 

(X2) ditingkatkan, maka  Kinerja Guru pada SMP di Kecamatan 

Sampaga Kabupaten Mamuju pun akan meningkat dengan asumsi 

variabel kepemimpinan (X1) dan Partisipasi Komite Sekolah(X3) 

konstan. 

4. Koefisien X3 = Menunjukkan bahwa jika variabel Partisipasi Komite 

(X3) ditingkatkan, maka Kinerja Guru pada SMP di Kecamatan Sampaga 

Kabupaten Mamuju akan meningkat, dengan asumsi variabel 

kepemimpinan (X1) dan Supervisi Pengawas (X2)  konstan  

Berdasarkan uraian diatas dari ketiga variabel independen tersebut, 

ternyata variabel Supervisi pengawas (X2) yang paling dominan mempunyai 

pengaruh dalam meningkatkan Kinerja Guru pada SMP di Kecamatan 

Sampaga Kabupaten Mamuju karena diperoleh angka standardized coefficient 

atau angka beta paling besar yaitu 0,614 dibandingkan variabel kepemimpinan 

Kepala sekolah (X1) 0,403  variabel Supervisi Pengawas (X2) 0,614.dan 

variabel Partisipasi komite sekolah (X3) 0,275 

5.5 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan secara simultan dengan menggunakan Uji–

F dan secara parsial dengan Uji-t serta Uji koefisien determinasi.  Untuk lebih 

jelasnya diuraikan sebagai berikut : 

a) Pengujian Hipotesis Secara Simultan 

Pengujian hipotesis secara simultan bertujuan untuk melihat pengaruh 

secara bersama-sama variabel Independen Kepemimpinan Kepala Sekolah, 
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Supervisi Pengawas dan Partisipasi Komite Sekolah terhadap variabel 

dependen Kinerja Guru. Hasil pengujian hipotesis secara simultan dapat dilihat 

pada Tabel 5.14. 

Tabel 5.14. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

ANOVAa
 

 
 
Model 

Sum of 

Squares 

 
 

Df 

Mean 

Square 

 
 

F 

 
 

Sig. 

1 Regression 163.804 3 54.601 861.397 .000b
 

 Residual 2.916 46 .063 

 Total 166.720 49  

a. Dependent Variable:Kinerja_Guru 
b. Predictors: (Constant), 

Partispasi_Komite,Kepemimpinan_KS, 

Supervisi_Pengawas 

b. Dependent Variable: Kinerja Guru    

Sumber : Hasil Analisis Data 2021 

Tabel 14 menunjukkan bahwa nilai F hitung yang diperoleh adalah F hitung 

861.397 > F tabel(0,05) 2,0129 dengan p-value 0,000 yang lebih kecil dari α 

0,05atau (0,000<α 0,05). Keputusannya tolak H0, karena nilai F hitung lebih besar 

dari nilai F tabelmaka disimpulkan bahwa secara bersama-sama kepemimpinan, 

Supervisi Pengawas dan partisipasi  komite sekolah berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Guru pada SMP di Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. 

b) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Pengujian secara parsial digunakan untuk melihat pengaruh variabel 

independen dalam hal ini kepemimpinan, Supervisi Pengawas dan komite 

secara parsial terhadap variabel dependen Kinerja Guru pada SMP di 
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Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Hasil pengujian secara parsial dapat 

dilihat pada Tabel 5.15. 

Tabel 5.15.  Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

 

 

a. D
e
p
e
n
d
e
n
t
 
V
a
riable:Kinerja_Guru 

Sumber : Hasil Analisis Data 2021 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel 

independen (X1, X2 dan X3) terhadap variabel dependen (Kinerja Guru) secara 

parsial, dapat dilakukan dengan melihat nilai t-hitung > t-tabel (2,012) dan α < 

0,05 sebagaimana yang  terlihat pada tabel 5.15. Untuk mengetahui lebih jelasnya 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Hasil pengujian terhadap variabel kepemimpinan (X1) menunjukkan 

bahwa nilai t-hitung 5.639 > t-tabel 2.012;  Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Guru. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat 

diterima. 

b. Hasil pengujian terhadap variabel Supervisi Pengawas (X2) 

menunjukkan bahwa nilai t-hitung4.862 > t-tabel 2,012; . Hasil penelitian 

 

 

 

 
 

Model 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize 

d       

Coefficients 

 

 

 

 
 

t 

 

 

 

 
 

Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .151 .456 
 

.330 .743 

 Kepemimpinan_KS .403 .071 .331 5.639 .000 

 Supervisi_Pengawas .614 .126 .615 4.862 .000 

 Partispasi_Komite .275 .137 .159 2.551 .000 
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menunjukkan bahwa variabel Supervisi Pengawas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Kinerja Guru. Dengan demikian hipotesis yang 

diajukan dapat diterima. 

c. Hasil pengujian terhadap variabel Partisipasi Komite Sekolah (X3) 

menunjukkan bahwa nilai t-hitung 2.551> t-tabel 2,012;. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel partisipasi komite sekolah  berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kinerja Guru. Dengan demikian hipotesis 

yang diajukan tidak dapat diterima. 

c) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk menerangkan seberapa besar 

pengaruh dari seluruh variabel independen kepemimpinan, Supervisi Pengawas 

dan komite  terhadap variabel dependen Kinerja Guru.  Nilai koefisien 

determinasi dapat dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 5.16.  Nilai Koefisien Determinasi (R2) 

 

a. Predictors: (Constant), 
Partispasi_Komite, 
Kepemimpinan_KS, 
Supervisi_Pengawas 

b. Dependent Variable: Kinerja Guru  

Sumber: Hasil Analisis Data 2021 

 

 

 

 

 
Model 

 

 

 
R 

 

 

 
R Square 

 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .991a
 .983 .981 .252 
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Tabel 5.16 menunjukkan bahwa hasil pengujian determinasi (R2) adalah 

0,983. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen yaitu 

kepemimpinan, Supervisi Pengawas dan komite Sekolah terhadap variabel 

dependen yaitu Kinerja Guru pada SMP di Kecamatan Sampaga Kabupaten 

Mamuju adalah sebesar 98,3 persen, sedangkan sisanya 1,7 persen dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

5.2  Pembahasan 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kepemimpinan Kepala 

Sekolah (X1), Supervisi Pengawas (X2) dan Partisipasi Komite Sekolah(X3) 

baik secara simultan  berpengaruh  terhadap Kinerja Guru pada SMP di 

Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.  Untuk selengkapnya pengaruh dari 

setiap variabel penelitian diuraikan dibawah ini. 

1. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru 

Hasil uji secara parsial (Uji t) dapat diketahui bahwa variabel 

kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja guru pada SMP Kecamatan Sampaga kabupaten Mamuju. Hal ini 

mengindikasikan hubungan yang searah antara Kepemimpinan Kepala Sekolah 

dengan Kinerja Guru, dalam arti jika kepemimpinan ditingkatkan maka Kinerja 

Guru juga akan meningkat. Peningkatan variabel kepemimpinan ditentukan 

oleh besarnya peran indikator yang membentuknya yaitu pengetahuan, 

keterampilan dan sikap dengan pernyataan yaitu (1) Mengarahkan (2) 

Memberiide (3) Menggalang partisipasi(4) Mendelegasikan. 
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Berdasarkan nilai  dari  variabel kepemimpinan kepala sekolah diperoleh 

nilai t statistik sebesar 5.639 dengan nilai sig.t sebesar.0,000 dari table statistik 

dengan alpha 5% diperoleh t tabel sebesar 2,012 karena nilai t statistik > t tabel 

( 5.639 > 2.012 ) dan niali probalitas < 0,05(0,000 < 0,05 ), maka Hipotesis 

yang “Kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja guru SMP di kecamatan Sampaga kabupaten 

Mamuju”diterima mengingat koefisien bertanda positif (0,331)  Hal ini 

menunjukkan bahwa kepemimpinan pada SMP di Kecamatan Sampaga 

Kabupaten Mamuju tergolong baik tergolong baik, artinya jika semua indikator 

kompetensi tersebut dimaksimalkan pimpinan, maka kinerja pimpinan akan 

meningkat.   

Model kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan Kinerja Guru melalui aktualisasi proses menjalankan 

kepemimpinan dalam suatu organisasi. Karakter kepemimpinan  yang dimiliki 

oleh seorang di samping diarahkan kepada peningkatan kemampuan kerja 

dapat juga diarahkan kepada pembentukan sikap dan kepribadian personil yang 

dipimpin, terutama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.  

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pimpinan harus memiliki 

kompetensi terutama manajemen dan otonomi Sekolah agar pencapaian yang 

dimaksud bisa terealisasi. 

Untuk mewujudkan Kinerja Guru SMP di Kecamatan Sampaga 

Kabupaten Mamuju, menjadi sebuah keniscayaan untuk mempertahankan, 

mengupgrade atau meningkatkan kualitas kepemimpinan yang selalu 
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berorientasi pada indicator-indikator yang telah disebutkan tadi. Peningkatan 

kualitas kepemimpinan dapat ditempuh dengan berbagai cara, bisa lewat buku-

buku referensi atau mengikuti pelatihan-pelatihan kepemimpinan yang teramat 

banyak di media social dewasa ini. 

Selanjutnya bukti empiris yang mengaitkan kepemimpinan dengan 

Kinerja Guru menunjukkan hasil yang konsisten dengan penelitian ini, hasil  

tersebut memiliki hasil yang sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh oleh NurSetyoWibowo(2011), menunjukkan bahwa variabel 

kepemimpinan berpengaruh dalam meningkatkan Kinerja Guru Pada SMA 

Negeri 1 Rokan Hulu.  

2. Pengaruh Supervisi Pengawas (X2) Terhadap Kinerja Guru 

Hasil uji secara parsial (Uji t) dapat diketahui bahwa variabel Supervisi 

Pengawasberpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Guru pada SMP 

di Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Hal ini mengindikasikan 

hubungan yang searah antara Supervisi Pengawas dengan Kinerja Guru, dalam 

arti jika Supervisi Pengawas ditingkatkan maka Kinerja Gurujuga 

akanmeningkat.  

Peningkatan Supervisi Pengawas ditentukan oleh peran faktor 

pembentuknya yaitu 1). Pengawasan, 2).Menyarankan, 3) Memantau.4) 

Mengkoordinir 5) Pelaporan .  

Supervisi Pengawas merupakan salah satu elemen yang wajib menjadi 

acuan tenaga pendidik/guru dalam menjalankan perannya sebagai tenaga 

pengajar, faktor-faktor yang dinilai mempengaruhi berkembangnya Supervisi 
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Pengawas adalah sebagai berikut : Tantangan  masa depan diantaranya meliputi 

arus globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, 

kovergensi ilmu dan teknologi, dan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. 

Kompetensi masa depan yang diantaranya meliputi kemampuan 

berkomunikasi, kemampuan berfikir jernih dan kritis, kemampuan 

mempertimbangkan segi moral, kemampuan menjadi kewarganegaraan yang 

efektif, dan kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap 

pandangan yang berbeda. 

Oleh karena telah disadari bahwa dasar dibuatnya Supervisi Pengawas 

memang benar-benar sejalan dengan kondisi aktual yang tengah dihadapi, 

harapan peninkatan Kinerja Guru di SMP di Kecamatan Sampaga Kabupaten 

Mamuju tidak boleh dilepaskan dari semantap apa para tenaga pendidik/guru 

menerapkan Supervisi Pengawas. 

Penelitian ini telah membuktikan bahwa Supervisi Pengawas yang 

diterapkan oleh guru dapat  meningkatkan Kinerja Guru ternyata terbukti, 

bahwa jika Supervisi Pengawas ditingkatkan yang terdiri dari peran guru, 

proses, dan pemantauan hasil, maka dapat berpengaruh terhadap Kinerja Guru. 

Supervisi pengawas secara persial terhadap kinerja guru ,diperoleh  nilai t-

statistik sebesar 4,862 dengan nilai sig.t sebesar 0,000. Dari tabel statistic 

dengan alpha 5% diperoleh t-tabel sebesar2,012 ,karena nilai t-statistik >t- 

tabel (4,862 > 2,012 ),dan nilai probabilitas < 0,05 (0,000 < 0,05 ).maka 

Hipotesis yang menyatakan “supervisi pengawas berpengaruh positif dan 
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signifikan terhadap kinerja guru SMP dikecamatan Sampaga Kabupaten 

mamuju”diterima mengingat koefisien bertanda positif(0,615) mengidentifikasi 

hubunganya positif. 

Selanjutnya bukti empiris yang mengaitkan Supervisi Pengawas dengan 

Kinerja Guru menunjukkan hasil yang konsisten dengan penelitian ini, hasil  

tersebut memiliki hasil yang sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh  EdySujana(2014), menunjukkan bahwa variabel Supervisi Pengawas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri 2 

Malang. 

3. Pengaruh Partisipasi Komite Sekolah (X3) Terhadap Kinerja Guru 

Hasil uji secara parsial (Uji t) dapat diketahui bahwa variabel Partisipasi 

Komite sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Guru pada 

SMP di Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. Hal ini mengindikasikan 

hubungan yang searah antara Partisipasi Komite sekolah dengan Kinerja Guru, 

dalam arti jika Partisipasi Komite sekolah ditingkatkan maka Kinerja Guru 

juga akan meningkat. 

Peningkatan Partisipasi Komite sekolah ditentukan oleh peran faktor 

pembentuknya yaitu 1). Badan pemberi pertimbangan., 2) Badan Pendukung,, 

3) Badan Pengontrol, 4) Badan Penghubung. 

Penelitian ini telah membuktikan bahwa Partisipasi Komite yang dimiliki  

dapat  meningkatkan Kinerja Guru ternyata terbukti  maka dapat berpengaruh 

terhadap Kinerja Guru. berdasarkan hasil analisis.diperoleh nilai t-statistika 
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sebesar 2,551 dengan nilai sig.t sebesar 0,585 .dari table statistic dengan alpha 

5 %,diperoleh t-tabel sebesar 2,012. Karena nilai t-statistik > t- tabel (2,551 > 

2,012 ), dan nilai probabilitas < 0,05 (0,00 < 0,05 ) maka Hipotesis yang 

menyatakan “partisipasi Komite sekolah  berpengaruh  positif dan signifikan 

terhadap kinerja guru SMP di kecamatan sampaga Kabupaten mamuju” 

diterima mengingat bertanda positif (0,159) mengidentifikasi hubunganya  

positif 

Selanjutnya bukti empiris yang mengaitkan Supervisi Pengawas dengan 

Kinerja Guru menunjukkan hasil yang konsisten dengan penelitian ini, hasil  

tersebut memiliki hasil yang sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Basiroh,s(2018), menujukkan  bahwa variabel komite sekolah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru SMP Negeri 5 

Bojonegoro. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan uraian dan hasil analisis yang ditunjukkan sebelumnya dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

a. Hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa variabel Kepemimpinan Kepala 

Sekolah (X1) berkonstribusi positif terhadap Kinerja Guru SMP di Kecamatan 

Sampaga Kabupaten Mamuju. 

Semakin baik gaya kepemimpinan kepala sekolah maka semakin tinggi 

kinerja guru ,sebaliknya semakin buruk gaya kepemimpinan kepala sekolah maka 

semakin rendah kinerja guru.Apabila gaya kepemimpinan kepala sekolah 

mengalami peningkatan maka kinerja guru juga akan mengalami 

peningkatan,peningkatan ini dapat dilakukan dengan kemampuan gaya kepala 

sekolah dalam mengarahkan, memberi ide, menggalang partisipasi dan 

mendelegasikan dalam aspek peningkatan kinerja guru,ternyata kepemimpinan 

kepala sekolah memiliki peran penting perilaku kepemimpinan kepala sekolah 

harus dapat  memotivasi bakat setiap guru dengan adanya kualitas gaya 

kepemimpinan kepala sekolah yang baik maka sekolah akan memiliki kinerja yang 

baik pula.oleh karena itu dengan adanya kualitas kepemimpinan kepala sekolah 

yang baik maka  akan memiliki kinerja yang baik pula oleh karena itu,agar tidak 

terjadi penurunan kinerja guru harus senantiasa dilakukan peningkatan kualitas 

kepemimpinan kepala sekolah .   
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b. Hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa variabel Supervisi Pengawas (X2) 

berkonstribusi positif  terhadap Kinerja Guru SMP di Kecamatan Sampaga 

Kabupaten Mamuju. 

Semakin baik supervisi pengawas sekolah maka semakin tinggi kinerja 

guru,sebaliknya semakin buruk supervisi pengawas sekolah maka semakin rendah 

kinerja guru,Apabila supervisi pengawas sekolah mengalami peningkatan maka 

kinerja guru juga akan mengalami peningkatan, peningkatan tersebut dapat 

dilakukan melalui konstribusi pengawas dalam menjalankan tugasnya sebagai 

pengawas sekolah memiliki peran penting. pengawas sekolah melaksanakan 

supervisi berkaitan dengan pengawasan, menyarankan, memantau, mengkoordinir 

dan pelaporan dan membina kepala sekolah dan tenaga kependidikan lain yang ada 

di sekolah dalam mempertinggi kualitas pengelolaan dan administrasi 

sekolah,sedangkan  dalam rangka mempertinggi kualitas proses pembelajaran yang 

dilaksanakannya agar berdampak  terhadap kualitas hasil belajar siswa,oleh karena 

itu,untuk mencapai kinerja guru yang baik maka  pengawasan dapat 

mempertahankan pola supervisi yang baik pula dari pengawas 

c. Hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa variabel Partisipasi Komite Sekolah 

(X3) berkontribusi positif  terhadap Kinerja Guru SMP di Kecamatan Sampaga 

Kabupaten Mamuju. 

Semakin baik partisipasi komite sekolah maka semakin tinggi kinerja 

guru,sebaliknya semakin buruk parsisipasi komite sekolah maka semakin rendah 

kinerja guru. Apabila partisipasi komite sekolah mengalami peningkatan maka 
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kinerja guru juga akan mengalami peningkatan,peningkatan ini dapat dilakukan 

komite sekolah melalui peranya sebagai badan pertimbangan,badan 

pendukung,badan pengontrol maupun  badan  penghubung. dalam aspek 

peningkatan kinerja guru ,partisipasi komite sekolah memiliki peran  penting. 

komite sekolah dapat mewadai peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan 

mutu,pemerataan,dan efisiensi pengelolaan pendidikan disekolah,oleh karena 

itu,untuk mencapai kinerja guru yang baik.harus ada partisipasi komite yang baik 

pula dari pengawas   

d. Hasil uji Secara Simultan menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan kepala 

Sekolah(X1),supervisi pengawas(X2) dan Partisipasi Komite Sekolah 

berkonstribusi positif secara bersama-sama terhadap kinerja guru SMP di 

kecamatan sampaga.  

Konstribusi positif tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala 

sekolah, supervisi pengawas dan partisipasi komite searah dengan kinerja guru 

dalam arti,semakin baik kepemimpinan kepala sekolah, semakin baik supervisi 

pengawas,semakin baik partisipasi komite sekolah maka akan semakin tinggi 

kinerja guru, Dalam aspek peningkatan kinerja guru,kepemimpinan kepala sekolah 

dalam meningkatkan kinerja guru melalui wewenangnya dengan kemampuan 

mengarahkan, memberi ide, menggalang partisipasi  dan mendelegasikan. 

pengawas sekolah dalam meningkatkan kinerja guru melalui pengawasan, 

menyarankan, memantau, mengkoordinir dan pelaporan.sedangkan komite sekolah  

berperan meningkatkan kinerja guru dengan kontribusinya melalui partisipasinya 
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sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol, dan badan 

penghubung.maka dari itu,perlu dilakukan peningkatan kualitas kepemimpinan 

kepala sekolah,supervisi pengawas dan partisipasi komite untuk senantiasa 

mengoptimalkan kinerja guru. 

e. Dari ketiga variabel bebas, Supervisi pengawas merupakan variabel yang lebih 

dominan berpengaruh terhadap Kinerja Guru SMP di Kecamatan Sampaga 

Kabupaten Mamuju. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai 

berikut : 

a. Melalui peningkatan kinerja guru,  perlu turut serta dalam mendukung pelaksanaan 

supervisi pengawas sekolah,terciptanya kepemimpinan kepala sekolah yang baik, 

serta membangun hubungan yang baik dengan komite sekolah sehingga kinerja 

guru mengalami peningkatan.   

b. Kepala Sekolah seyogyanya melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja guru 

melalui peningkatan kualitas kepemimpinanya . upaya peningkatan kualitas 

kepemimpinan  tersebut dapat dilakukan kepala sekolah dengan menciptakan 

suasana kerja yang nyaman, menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dan 

harmonis dengan guru, siswa,tenaga kependidikan maupun komite sekolah 

c. Pengawas sekolah hendaknya meningkatkan kualitas dan intensitas supervisi yang 

dilaksanakannya.peningkatan kualitas dan intensitas supervisi dapat dilakukan 

dengan pelaksanaan supervisi yang teratur secara periodik. 
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d. Komite sekolah hendaknya bertumpuh  pada landasan partisipasi masyarakat dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah, komite dapat 

membangun kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan pihak sekolah, agar 

terjalin dengan baik antara masyarakat melalui adanya komite dengan guru. 
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kotak Pilihan jawaban yang telah disediakan. 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan 

RAHASIA 

KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH,SUPERVISI PENGAWAS 

DAN PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU SMP 

DI KECAMATAN SAMPAGA KABUPATEN MAMUJU 
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sejujurnya. Kuisioner ini hanya dipergunkan untuk 

bahan penelitian semata.  

 

B. IDENTITAS RESPONDEN : 

1. Jenis Kelamin   : O Pria  O  Wanita 

2. Umur  : ………. Tahun 

3. Pendidikan Formal terakhir Bapak/Ibu Tamatkan? (Mohon diberi tanda cek (√)  

yang sesuaiOSarjana  (S1) 

O Diploma (DI/DII/DIII)   O Magister (S2) 

4. Status Perkawinan : O Kawin O Belum Kawin 

 

C. PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH,SUPERVISI 

PENGAWAS DAN PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH TERHADAP 

KINERJA GURU SMP DI KECAMATAN SAMPAGA KABUPATEN 

MAMUJU 

 

Pada bagian ini, Bapak/Ibu diminta membubuhkan tanda cek (√) pada salah satu 

altenatif jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling tepat pada kolom yang telah 

tersedia. 

Keterangan 

Simbol Kategori Nilai/Bobot 

SS Sangat Setuju 5 
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B. Lampiran 2.  

A. Kepemimpinan KepalaSekolah (X1 ) 

 

 

 

S Setuju 4 

KS Kurang Setuju 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS Sangat Tidak Setuju 1 

No Pernyataan 

Tanggapan 

S

S 
S 

K

S 

T

S 

ST

S 

1 

Kepala Sekolah senantiasa mengecek 

kelengkapan dokumen kurikulum dan dokumen 

pendukung perangkat kurikulum 

 

     

2 
Kepala Sekolah memberikan ide untuk 
memecahkan permasalahan yang ada di sekolah 
 

     

3 

Kepala sekolah mendukung keikutsertaan guru 
dan siswa dalam berbagai kegiatan lomba baik 
lomba-lomba akademik maupun non akademik 
 

     

4 
Kepala Sekolah memberikan wewenang kepada 

bawahan untuk mengambil keputusan terkait 

pekerjaanya masing-masing. 
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B. Supervisi Pengawas (X2) 
 

No Pernyataan 

Tanggapan 

S

S 
S 

K

S 

T

S 

ST

S 

1 Pengawas Sekolah memantau pelaksanaan 
kurikulum Pembelajaran 

     

2 
Pengawas Sekolah memberi nasehat dan saran 
kepada kepala sekolah dalam meningkatkan 
kompetensi profesional 

     

3 Pengawas Sekolah memonitorin standar mutu hasil 
belajar 

     

4 Pengawas Sekolah mengkoordinir peningkatan 
kemampuan profesi guru 

     

5 
Pengawas sekolah membuat pelaporan dan 

tindak lanjut dalam pengawasan kemajuan 

belajar siswa 

 

     

 

C. Partisipasi komite sekolah(x3) 

 

No Pernyataan 

Tanggapan 

S

S 
S 

K

S 

T

S 

ST

S 

1 Komite memberikan pertimbangan tentang 
anggaran yang dapat di manfaatkan di sekolah 

     

2 
Komite  mengkordinasi dukungan sarana dan 

prasarana di sekolah 

     

3 
Komite mengontrol proses pengambilan 

keputusan di sekolah 

     

4 

Komite menjadi penghubung antara komite 

sekolah dengan masyarakat,komite sekolah 

dengan sekolah,dan komite sekolah dengan 

dewan pendidikan 
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D. Kinerja Guru(Y) 

 

No Pernyataan 

Tanggapan 

S

S 
S 

K

S 

T

S 

ST

S 

1 
Guru Menyusun silabus,program tahunan,program 

semester, program mingguan atau harian,dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP 

     

2 
Guru menggunakan berbagai teknik untuk 
memotivasi kemauan belajar peserta didik 

     

3 
Guru merancang rencana pembelajaran sesuai 
dengan silabus agar peserta didik dapat mencapai 
kompetensi dasar yang di tetapkan 

     

4 Guru menganalisis hasil belajar untuk mengetahui 
tingkat kemajuan masing- masing peserta didik 

     

5 
Guru memberikan kesempatan peserta didik 

untuk bertanya,mempraktikan dan 

berinteraksi dengan peserta didik lainya 
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PEMETAAN RESPONDEN 

 

Frequency Table 

Jenis Kelamin Responden 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 15 30,0 30,0 30,0 

Perempuan 35 70,0 70,0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Usia Responden 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid < 31 11 22,0 22,0 22,0 

> 50 9 18,0 18,0 40,0 

31 - 40 12 24,0 24,0 64,0 

41 - 50 18 36,0 36,0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Status Perkawinan 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Belum Kawin 10 20,0 20,0 20,0 

Kawin 40 80,0 80,0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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Pendidikan Terakhir 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Diploma 8 4,0 4,0 4,0 

S1 40 80,0 80,0 84,0 

S2 2 16,0 16,0 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

DATA RESPONDEN 

Responden 
Kepemimpinan KS (X1) 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1tot 

1 4 3 4 4 15 

2 5 5 4 4 18 

3 4 5 4 5 18 

4 4 5 4 4 17 

5 4 4 4 4 16 

6 4 3 4 4 15 

7 4 4 4 5 17 

8 4 4 4 4 16 

9 4 4 4 5 17 

10 4 4 4 5 17 

11 4 5 5 5 19 

12 4 5 5 5 19 

13 5 5 4 4 18 

14 4 4 5 5 18 

15 4 4 4 4 16 

16 4 4 5 4 17 

17 5 4 5 5 19 

18 5 4 5 5 19 

19 5 4 5 5 19 

20 5 5 5 5 20 
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21 4 4 5 4 17 

22 4 5 4 5 18 

23 5 5 4 5 19 

24 4 4 4 4 16 

25 5 4 4 4 17 

26 5 5 5 5 20 

27 5 4 5 5 19 

28 5 5 4 5 19 

29 4 4 4 5 17 

30 4 4 4 5 17 

31 4 4 4 4 16 

32 5 4 4 4 17 

33 5 4 4 4 17 

34 4 4 5 4 17 

35 4 4 5 4 17 

36 4 4 5 4 17 

37 4 4 4 4 16 

38 4 4 4 4 16 

39 5 5 5 4 19 

40 5 4 4 5 18 

41 5 4 4 5 18 

42 4 4 4 4 16 

43 4 4 5 4 17 

44 5 5 4 4 18 

45 4 4 4 4 16 

46 4 4 4 4 16 

47 4 4 5 4 17 

48 4 4 5 4 17 

49 4 4 4 4 16 

50 4 4 4 4 16 

 

Responden 
Kinerja Guru (Y) 

Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Ytot 

1 5 5 4 3 4 21 

2 5 5 5 4 5 24 

3 5 4 5 4 5 23 

4 5 4 4 5 4 22 

5 5 5 4 3 5 22 
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6 4 4 4 4 4 20 

7 5 4 5 4 5 23 

8 5 5 4 4 4 22 

9 5 4 5 4 5 23 

10 5 4 5 4 5 23 

11 5 5 5 4 5 24 

12 5 5 4 5 5 24 

13 5 4 4 4 4 21 

14 5 4 4 5 5 23 

15 5 4 4 4 4 21 

16 5 4 4 5 4 22 

17 5 5 5 4 5 24 

18 5 5 5 4 5 24 

19 5 5 5 4 5 24 

20 5 5 5 4 5 24 

21 4 5 5 2 5 21 

22 4 5 5 4 5 23 

23 5 5 5 5 4 24 

24 4 5 5 3 4 21 

25 5 4 5 4 4 22 

26 5 5 5 4 5 24 

27 5 5 5 4 5 24 

28 5 5 5 4 5 24 

29 5 5 5 4 5 24 

30 5 5 5 5 4 24 

31 5 4 4 4 5 22 

32 5 4 4 3 4 20 

33 4 4 4 2 4 18 

34 5 4 4 3 4 20 

35 5 4 4 2 4 19 

36 5 4 4 2 4 19 

37 5 4 4 2 4 19 

38 5 4 5 4 5 23 

39 5 4 5 5 5 24 

40 5 4 5 4 4 22 

41 5 5 5 3 5 23 

42 5 4 4 3 4 20 

43 5 4 4 3 4 20 

44 5 5 5 4 5 24 
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45 5 4 5 4 5 23 

46 5 4 4 3 4 20 

47 5 4 4 2 4 19 

48 5 4 4 2 4 19 

49 5 4 4 2 4 19 

50 5 4 5 4 5 23 

 

 

Responden 
Partisipasi KS (X3) 

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3tot 

1 5 5 4 4 18 

2 5 5 5 5 20 

3 5 5 5 5 20 

4 4 4 5 5 18 

5 4 5 5 5 19 

6 4 4 5 4 17 

7 5 5 5 5 20 

8 4 4 4 4 16 

9 5 4 5 4 18 

10 4 4 4 4 16 

11 4 5 5 5 19 

12 4 4 4 5 17 

13 5 5 4 5 19 

14 4 4 5 5 18 

15 4 4 5 5 18 

16 5 4 4 5 18 

17 5 5 5 5 20 

18 4 4 4 4 16 

19 5 5 5 5 20 

20 5 5 5 5 20 

21 4 4 5 5 18 

22 4 5 5 4 18 

23 5 5 5 5 20 

24 5 5 5 5 20 

25 5 5 5 4 19 

26 5 5 5 5 20 

27 5 5 5 5 20 

28 4 4 4 4 16 
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29 5 5 5 5 20 

30 5 5 5 5 20 

31 4 4 4 5 17 

32 4 4 4 4 16 

33 4 4 4 4 16 

34 5 4 4 5 18 

35 5 4 4 5 18 

36 5 4 4 5 18 

37 5 4 4 5 18 

38 5 5 5 5 20 

39 5 5 5 5 20 

40 4 5 4 5 18 

41 5 5 5 4 19 

42 5 4 4 4 17 

43 5 4 4 5 18 

44 5 5 5 5 20 

45 5 5 5 5 20 

46 5 4 4 5 18 

47 5 4 4 5 18 

48 5 4 4 5 18 

49 5 4 4 5 18 

50 5 5 5 5 20 

 

Responden 
Supervisi Pengawas (X2) 

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2tot 

1 4 5 5 5 5 19 

2 4 5 4 5 4 18 

3 5 4 4 4 4 17 

4 5 5 5 5 5 20 

5 5 5 5 5 4 20 

6 4 4 4 4 4 16 

7 5 4 5 5 4 19 

8 5 4 5 5 4 19 

9 5 4 5 4 4 18 

10 5 4 5 5 4 19 

11 5 4 4 5 5 18 

12 5 5 5 4 5 19 

13 5 4 4 4 4 17 
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14 4 5 4 4 5 17 

15 5 4 4 4 4 17 

16 5 4 5 4 4 18 

17 5 5 5 5 5 20 

18 5 5 5 5 5 20 

19 5 5 5 5 5 20 

20 5 5 5 5 5 20 

21 5 4 5 4 4 18 

22 5 5 5 5 4 20 

23 5 5 5 5 5 20 

24 5 5 5 4 5 19 

25 5 4 5 4 4 18 

26 5 5 5 5 5 20 

27 5 5 5 5 5 20 

28 5 5 5 5 5 20 

29 5 5 5 5 5 20 

30 5 5 5 5 5 20 

31 5 4 5 4 4 18 

32 5 4 4 4 4 17 

33 4 4 4 5 4 17 

34 5 4 5 3 4 17 

35 5 4 5 4 4 18 

36 5 4 4 4 4 17 

37 5 4 4 4 4 17 

38 5 4 5 5 5 19 

39 5 5 4 5 5 19 

40 5 5 4 5 5 19 

41 4 4 5 5 4 18 

42 5 4 4 4 4 17 

43 4 4 5 4 4 17 

44 5 5 4 5 4 19 

45 5 5 5 4 4 19 

46 5 4 5 3 4 17 

47 5 4 5 4 4 18 

48 5 4 4 4 4 17 

49 5 4 4 4 4 17 

50 5 4 5 5 5 19 
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HASILOLAH DATA PSS 

 UJI VALIDITAS ITEM (r > 0.2787) 

1. VALIDITAS KEPEMIMPINANKS 
Correlations 

 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1_Tot 

X1.1 Pearson Correlation 1 .380**
 .633**

 .185 .712**
 

 Sig. (2-tailed)  .006 .000 .199 .000 

 N 50 50 50 50 50 

X1.2 Pearson Correlation .380**
 1 .419**

 .592**
 .819**

 

 Sig. (2-tailed) .006  .002 .000 .000 

 N 50 50 50 50 50 

X1.3 Pearson Correlation .633**
 .419**

 1 .156 .701**
 

 Sig. (2-tailed) .000 .002  .278 .000 

 N 50 50 50 50 50 

X1.4 Pearson Correlation .185 .592**
 .156 1 .713**

 

 Sig. (2-tailed) .199 .000 .278  .000 

 N 50 50 50 50 50 

X1_Tot Pearson Correlation .712**
 .819**

 .701**
 .713**

 1 

 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

 N 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

2. VALIDITAS SUPERVISIPENGAWAS 

Correlations 
 

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2_Tot 

X2.1 Pearson Correlation 1 .111 .399**
 .673**

 .462**
 .693**

 

 
Sig. (2-tailed) 

 
.442 .004 .000 .001 .000 

 
N 50 50 50 50 50 50 

X2.2 Pearson Correlation .111 1 .412**
 -.050 .460**

 .604**
 

 Sig. (2-tailed) .442  .003 .732 .001 .000 

 N 50 50 50 50 50 50 

X2.3 Pearson Correlation .399**
 .412**

 1 .448**
 .758**

 .829**
 

 Sig. (2-tailed) .004 .003  .001 .000 .000 

 N 50 50 50 50 50 50 

X2.4 Pearson Correlation .673**
 -.050 .448**

 1 .380**
 .634**

 

 Sig. (2-tailed) .000 .732 .001  .006 .000 
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 N 50 50 50 50 50 50 

X2.5 Pearson Correlation .462**
 .460**

 .758**
 .380**

 1 .846**
 

 Sig. (2-tailed) .001 .001 .000 .006  .000 

 N 50 50 50 50 50 50 

X2_Tot Pearson Correlation .693**
 .604**

 .829**
 .634**

 .846**
 1 

 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

 

 
N 50 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

3. VALIDITAS PARTISIPASIKOMITE 

Correlations 
 

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3_Tot 

X3.1 Pearson Correlation 1 .111 .399**
 .673**

 .725**
 

 
Sig. (2-tailed) 

 
.442 .004 .000 .000 

 
N 50 50 50 50 50 

X3.2 Pearson Correlation .111 1 .412**
 -.050 .612**

 

 Sig. (2-tailed) .442  .003 .732 .000 

 N 50 50 50 50 50 

X3.3 Pearson Correlation .399**
 .412**

 1 .448**
 .796**

 

 Sig. (2-tailed) .004 .003  .001 .000 

 N 50 50 50 50 50 

X3.4 Pearson Correlation .673**
 -.050 .448**

 1 .677**
 

 Sig. (2-tailed) .000 .732 .001  .000 

 N 50 50 50 50 50 

X3_Tot Pearson Correlation .725**
 .612**

 .796**
 .677**

 1 

 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

 

 
N 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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4. VALIDITAS KINERJAGURU 

Correlations 
 

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.Tot 

Y.1 Pearson Correlation 1 .412**
 -.050 .460**

 .096 .601**
 

 
Sig. (2-tailed) 

 
.003 .732 .001 .509 .000 

 
N 50 50 50 50 50 50 

Y.2 Pearson Correlation .412**
 1 .448**

 .758**
 .537**

 .862**
 

 Sig. (2-tailed) .003  .001 .000 .000 .000 

 N 50 50 50 50 50 50 

Y.3 Pearson Correlation -.050 .448**
 1 .380**

 .633**
 .622**

 

 Sig. (2-tailed) .732 .001  .006 .000 .000 

 N 50 50 50 50 50 50 

Y.4 Pearson Correlation .460**
 .758**

 .380**
 1 .419**

 .835**
 

 Sig. (2-tailed) .001 .000 .006  .002 .000 

 N 50 50 50 50 50 50 

Y.5 Pearson Correlation .096 .537**
 .633**

 .419**
 1 .697**

 

 Sig. (2-tailed) .509 .000 .000 .002  .000 

 N 50 50 50 50 50 50 

Y.Tot Pearson Correlation .601**
 .862**

 .622**
 .835**

 .697**
 1 

 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

 

 
N 50 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

146 

 

 

 UJI RELIABILITAS 
1. RELIABILITAS KEPEMIMPINAN 

KS 
 

 

Case Processing Summary 
 

 

 

 

 

 

 

a. Listwise deletion based on 

allvariables in theprocedure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Cronbach’s 

Alpha 0.707 > 0.50 

  

 

 

2. RELIABILITAS SUPERVISIPENGAWAS 

 

Case Processing Summary 
 

N % 

Cases Valid 50 100.0 

 Excludeda
 0 .0 

 Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on 

allvariables in theprocedure 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

 
 

N of Items 

.707 4 

 
N % 

Cases Valid 50 100.0 

 Excludeda 0 .0 

 Total 50 100.0 
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. 

 

 

Nilai Cronbach’s 

Alpha 0.749 > 0.50 

 

 

3. REALIBILITAS PARISIPASI KOMITE  

Case Processing Summary 
 

N % 

Cases Valid 50 100.0 

 Excludeda
 0 .0 

 Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on 

allvariables in theprocedure. 

 

 

 

Nilai Cronbach’s 

Alpha 0.623 > 0.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

 
 

N of Items 

.749 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

 
 

N of Items 

.623 4 
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4. REALIBILITAS KINERJAGURU 
 

 

Case Processing Summary 
 

N % 

Cases Valid 50 100.0 

 Excludeda
 0 .0 

 Total 50 100.0 

 

 

a. Listwise deletion based on 

allvariables in theprocedure. 

 

 

 

Nilai Cronbach’s 

Alpha 0.780 > 0.50 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

 
 

N of Items 

.780 5 

 



 

 

 

 

DESKRIPTIF ITEMPERNYATAAN 
 

Descriptive Statistics 
  

 

N 

 
 

Range 

 
 

Minimum 

Maxim 

um 
 
 

Sum 

 
 

Mean 

Std. 

Deviation 

Varian 

ce 
 
 

Skewness 

 
 

Kurtosis 

Statis 

tic 

Statisti 

C 

 

Statistic 

Statisti 

C 

Statisti 

c 

 

Statistic 

 

Std. Error 

 

Statistic 

Statisti 

c 

Statis 

tic 

 

Std. Error 

 

Statistic 

 

Std. Error 

KEPEMIMPI 
NAN_KS 

 
50 

 
5 

 
15 

 
20 

 
866 

 
17.32 

 
.177 

 
1.253 

 
1.569 

 
.331 

 
.337 

 
-.652 

 
.662 

Valid N 

(listwise) 

 

50 

 

Descriptive Statistics 

 

 

 

  

 

 
N 

 

 

 
Range 

 
Minimu

m 

 
Maximu 

m 

 

 

 
Sum 

 

 

 
Mean 

Std. 
Deviatio 

n 

 
Varianc 

e 

 

 

 
Skewness 

 

 

 
Kurtosis 

Statisti 

C 

Statisti 

c 

 

Statistic 

 

Statistic 

Statisti 

c 

Statisti 

C 

Std. 

Error 

 

Statistic 

 

Statistic 

Statisti 

c 

Std. 

Error 

Statisti 

c 

Std. 

Error 

SUPERVISI_P 
ENGAWAS 

 
50 

 
4 

 
16 

 
20 

 
922 

 
18.44 

 
.172 

 
1.215 

 
1.476 

 
-.068 

 
.337 

 
-1.348 

 
.662 

Valid N 

(listwise) 

 

50 



 

 

DescriptiveStatistics 

  

 

 
N 

 

 

 
Range 

 

Minimu

m 

 

Maximu 

m 

 

 

 
Sum 

 

 

 
Mean 

Std. 

Deviatio 

n 

 

Varianc 

e 

 

 

 
Skewness 

 

 

 
Kurtosis 

Statisti 

c 

Statisti 

c 

 
 
Statistic 

 
 

Statistic 

Statisti 

c 

Statisti 

c 

Std. 

Error 

 
 

Statistic 

Statisti 

c 

Statisti 

c 

Std. 

Error 

Statisti 

c 

Std. 

Error 

PARTISIPASI_ 

KOMITE 

 
50 

 
4 

 
16 

 
20 

 
923 

 
18.46 

 
.192 

 
1.358 

 
1.845 

 
-.345 

 
.337 

 
-.925 

 
.662 

Valid N 

(listwise) 

 

50 

 

 

DescriptiveStatistics 

  

 

 
N 

 

 

 
Range 

 

Minimu

m 

 

Maximu 

m 

 

 

 
Sum 

 

 

 
Mean 

Std. 

Deviatio 

n 

 

Varianc 

e 

 

 

 
Skewness 

 

 

 
Kurtosis 

Statisti 

C 

Statisti 

C 

 

Statistic 

 

Statistic 

Statisti 

C 

Statisti 

C 

Std. 

Error 

 

Statistic 

 

Statistic 

Statisti 

c 

Std. 

Error 

Statisti 

c 

Std. 

Error 

KINERJA_GU 

RU 

 
50 

 
6 

 
18 

 
24 

 
1101 

 
22.02 

 
.263 

 
1.857 

 
3.449 

 
-.528 

 
.337 

 
-1.049 

 
.662 

Valid N 

(listwise) 

 

50 



 

 

 

 UJI ASUMSIKLASIK 

2. UJI NORMALITAS 

Nilai Sig 0,200 > 0.05 Data terdistribusi norma 

One-Sample Kolmogorov-SmirnovTest 

 
Unstandard 

ized 
Residual 

N 
 

50 

Normal 

Parametersa,b
 

Mean .0000000 

Std. Deviation 1.0770865 

6 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .101 

Positive .078 

 Negative -.101 

Test Statistic  .101 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d
 

a. Test distribution isNormal. 

b. Calculated fromdata. 

c. Lilliefors SignificanceCorrection. 

d. This is a lower bound of the truesignificance. 

3. UJI MULTIKOLINEARITAS NILAI VIF <10.00 

Coefficientsa
 

 

 

 

 

 

 
Model 

 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi 

zed 
Coefficien 

ts 

 

 

 

 

 

 
T 

 

 

 

 

 

 
Sig. 

 

 

 

 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -5.752 2.988 
 

-1.925 .060 
  

 KEPEMIMPINAN 

_KS 

 
.487 

 
.143 

 
.328 

 
3.394 

 
.001 

 
.782 

 
1.279 

 SUPERVISI_PEN 

GAWAS 

 
.777 

 
.153 

 
.508 

 
5.083 

 
.000 

 
.731 

 
1.367 

 PARTISIPASI_K 

OMITE 

 
.272 

 
.126 

 
.199 

 
2.156 

 
.036 

 
.861 

1.162 

a. Dependent Variable:KINERJA_GURU



 

 

 

 

4. UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Data tersebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y, disimpulkan tidak 

terjadi heteroskedastisitas 
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 UJI HIPOTESIS 

2. UJI T T TABEL =2.01290 

t hitung > t tabel = ADA PENGARUH 

t hitung < t tabel = TIDAK ADA PENGARUH 

Coefficientsa
 

 

 

 

 
 

Model 

 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardize 

d       
Coefficients 

 

 

 

 
 

t 

 

 

 

 
 

Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .151 .456 
 

.330 .743 

 Kepemimpinan_KS .403 .071 .331 5.639 .000 

 Supervisi_Pengawas .614 .126 .615 4.862 .000 

 Partispasi_Komite .275 .137 .059 2.551 .000 

a. Dependent Variable:Kinerja_Guru 

3. UJI F F TABEL =2.79 

ANOVAa
 

 
 

Model 

Sum of 
Squares 

 
 

df 

Mean 
Square 

 
 

F 

 
 

Sig. 

1 Regression 163.804 3 54.601 861.397 .000b
 

 Residual 2.916 46 .063 

 Total 166.720 49  

a. Dependent Variable:Kinerja_Guru 

b. Predictors: (Constant), 

Partispasi_Komite,Kepemimpinan_KS, 

Supervisi_Peng 

4. UJI KOEFISIENREGRESI 

 

Kepemimpinan KS, supervisi pengawas, 

partisipasi komite Kinerja Guru 

Variables 

Entered/Removeda
 

 
 
Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

 
 

Method 



 

 

 Partispasi_ 

Komite, 

Kepemimpi 

nan_KS, 

Supervisi_ 

Pengawasb
 

 

 

 
 

. 

 

 

 
 

Enter 

a. Dependent Variable:Kinerja_Guru 

b. All requested variables entered. 
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