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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Supervisi Akademik 

Supervisi berasal dari kata super dan visi, yang artinya melihat 

dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas, yang dilakukan 

oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan.
1
 

Secara etimologi supervisi diambil dari bahasa inggris “supervision” 

artinya pengawasan dibidang pendidikan. Orang yang melakukan 

supervisi disebut supervisor.
2
 Menurut Atmodiwirio seperti yang dikutip 

Supardi, salah satu bentuk pengawasan  yang dilaksanakan pada unit 

kerja yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sekolah adalah 

supervisi yang lebih dikenal dengan supervisi pendidikan atau supervisi 

pembelajaran.
3
 

Supervisi menurut P Adam dan Frank G Dickey seperti yang 

dikutip oleh Hendiyat Soetopo dalam bukunya Maunah, adalah progam 

yang berencana untuk memperbaiki pelajaran. Progam ini berhasil 

apabila supervisor memiliki keterampilan dan cara kerja yang efisien 

                                                             
1 Jamal Ma’mur Asmani, Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah, (Jakarta: Diva Press, 2012), 

19 
2 Jerry H. Makawimbang, Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2011), 71 
3 Supardi, Kinerja Guru…, 75 
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dalam kerja sama dengan guru dan petugas pendidikan lainnya.
4
 

Bordman seperti yang dikutip Supardi berpendapat bahwa supervisi 

pendidikan adalah suatu usaha untuk menstimulir, mengkoordinir dan 

membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah baik 

secara individual maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih 

efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pembelajaran dengan demikian 

mereka dapat menstimulir dan membimbing pertumbuhan setiap peserta 

didik.
5
 

Supervisi pendidikan dapat didefinisikan sebagai berikut:
6
 

a. Supervisi bukan usaha pengarahan membentuk pribadi guru selaras 

dengan pola yang dikehendaki oleh supervisor, tetapi supervisor 

membantu agar berkembang menjadi yang sesuai dengan kodratnya. 

b. Dalam kegiatan supervisi pendidikan bukan hanya profesi guru yang 

bersangkutan, juga pribadinya. 

c. Dalam kegiatan supervisi, supervisor tidak mencari kesalahan guru, 

tetapi membantu mereka agar dapat memecahkan masalah yang 

dihadapi dan bagaimana memecahkannya. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa pengertian supervisi pendidikan adalah usaha mengkoordinir dan 

mengelola aktivitas sekolah yang berkaitan dengan pembelajaran atau 

sebagai suatu usaha memberi layanan kepada guru-guru baik secara 

                                                             
4 Binti Manunah, Supervisi Pendidikan Islam Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 

14 
5 Supardi, Kinerja Guru…, 75 
6 Ibid., 76 
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individual maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki 

pengajaran serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam 

menjalankan tugas pembelajaran. 

Supervisi kepala sekolah adalah segala kegiatan pemberian 

pengarahan dan bantuan, dengan cara membimbing secara langsung 

terhadap kegiatan-kegiatan guru untuk meningkatkan kemampuan dan 

mengurangi kelemahan guru dalam pembelajaran guna mencapai tujuan 

pendidikan. Adapun dimensi supervisi akademik kepala sekolah 

meliputi:
7
 

a. Pengembangan kurikulum dengan indikator sebagai berikut: 

1) Pengembangan tujuan kurikulum/pembelajaran, 

2) Pengembangan bahan ajar, 

3) Pengembangan strategi pembelajaran, 

4) Pengembangan media pembelajaran, 

5) Pengembangan evaluasi pembelajaran. 

b. Dimensi observasi, dengan indikator sebagai berikut: 

1) Praobservasi 

2) Pelaksanaan observasi 

3) Pasca Observasi 

c. Dimensi pengembangan professional guru, dengan indikator sebgaai 

berikut: 

1) Pemberian informasi 

                                                             
7 Ibid., 25 
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2) Membuat progam pengembangan 

3) Memberi contoh 

4) Pembinaan 

5) Penegakan disiplin 

Satori seperti yang dikutip Iis Yeti mengingatkan bahwa istilah 

supervisi akademik Kepala Sekolah mengacu pada sistem sekolah yang 

memiliki misi utama memperbaiki dan meningkatkan mutu akademik, 

karena istilah supervisi akademik (“instructional supervision” atau 

“educational supervision”) merupakan istilah yang dimunculkan untuk 

mereform atau mereorientasi aktifitas kepengawasan pendidikan kita 

yang dianggap lebih peduli pada penampilan fisik sekolah, pengelolaan 

dana, dan administrasi kepagawaian guru, bukan pada mutu proses dan 

hasil pembelajaran.
8
 

Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya yang berjudul dasar-

dasar supervisi akademik adalah supervisi yang menitikberatkan 

pengamatan pada masalah akademik, yaitu yang langsung berada dalam 

lingkup kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk 

membantu siswa ketika sedang dalam proses belajar.
9
 

Supervisi akademik adalah supervisi menitik beratkan 

pengamatan pada masalah, yaitu yang langsung berada dalam lingkup 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa 

ketika sedang dalam proses belajar. Melaksanakan tugas pokok tersebut, 

                                                             
8 Iis Yeti Suharyati, Supervisi Akademik Kepala Sekolah, Budaya Sekolah dan Kinerja Mengajar 

Guru, Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol.XVII, No. 1, Oktober Tahun 2013, 89 
9 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Supervisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Cet. I, 5 
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pengawas sekolah melaksanakan fungsi supervisi, baik supervisi 

akademik maupun supervisi manajerial. Supervisi akademik adalah 

fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan 

pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran dan bimbingan di sekolah.
10

 

Dalam konteks profesi pendidikan, khususnya profesi mengajar, 

mutu proses dan hasil pembelajaran merupakan refleksi dari kemampuan 

profesional guru. Supervisi Akademik Kepala Sekolah adalah bagian dari 

supervisi pendidikan (educational supervision) yang langsung berada 

dalam lingkup kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, sehingga 

ditujukan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. 

Supervisi Akademik Kepala Sekolah adalah bantuan profesional kepada 

guru, melalui siklus perencanaan yang sistematis, pengamatan yang 

cermat, dan umpan balik yang obyektif, sehingga dengan cara itu guru 

dapat menggunakan balikan tersebut untuk memperbaiki kinerja 

mengajarnya.11 

Dalam al-Qur’an isyarat mengenai supervisi dapat diidentifikasi 

dari salah satu ayat berikut: 

وا َما ا ُق ْل ٌُق ا ِإ ْل اافِإيا ُق ْل مَم ًَم ا وتِإ ًَم ا اافِإياولسهمَم يَمعْللَممُقامَم ًَم ُقاۗا وُقاوَّلله هُقايَمعْللَممْل ُقبْلدًُق ا  ًْل اأَم كُقمْل رِإ دًُق وافِإياصُق

اۗا ضِإ َمرْل يزٌرا وْلْل ا َمدِإ ا َميْل ٍء اكُق ِّلِإ ُقا َملَم ٰى وَّلله  (29)اًَم

Artinya: Katakanlah:”jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam 

                                                             
10 Sumani dkk, Pengaruh Supervisi Akademik Pengawas Sekolah, Kepemimpinan Kepala Sekolah 

dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Guru SMK Negeri Se-Kecamatan Tamalate Kota 

Makassar, Jurnal Mirai Management, Vol. 2 No. 1, Oktober Tahun 2017, 152 
11 Iis Yeti Suharyati, Supervisi Akademik …, 89 
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hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui.” Allah 

mengetahui apa-apa yang ada di langi dan apa-apa yang ada di bumi. 

dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Ali Imran (3): 29)
  

 

Ayat di atas secara implisit mengungkapkan tentang luasnya 

pengetahuan Allah SWT tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan 

ciptaannya. Posisi Allah SWT sebagai pencipta merupakan pemilik 

otoritas tertinggi yang membawahi semua makhluk ciptaanNya. Apabila 

dikaitan dengan supervisi berarti supervisi akademik yang dilakukan oleh 

kepala sekolah yang tentunya memiliki otoritas yang lebih tinggi 

terhadap hal-hal di bawahnya atau bawahannya. Dalam konteks ini 

berarti guru. 

Program supervisi akademik yang dilakukan Kepala Sekolah 

biasanya berisikan kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki 

kinerja mengajar guru dalam meningkatkan situasi pembelajaran yang 

menjadi tanggung jawabnya. Di dalam program supervisi akademik 

Kepala Sekolah tertuang berbagai usaha dan tindakan yang perlu 

dijalankan supaya pembelajaran menjadi lebih baik, sehingga akselerasi 

belajar peserta didik makin cepat dalam mengembangkan potensi dirinya, 

karena guru lebih mampu mengajar. Program supervisi akademik Kepala 

Sekolah menurut dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

proses dan hasil belajar mengajar supaya kegiatan pembinaan relevan 

dengan peningkatan kemampuan profesional guru. 

                                                             
12 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Toha 

Putra, 1989) 
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Program supervisi akademik Kepala Sekolah harus realistik dan 

dapat dilaksanakan, sehingga benar-benar membantu mempertinggi 

kinerja mengajar guru. Program supervisi akademik Kepala Sekolah yang 

baik mencakup keseluruhan proses pembelajaran yang membangun 

lingkungan belajar mengajar yang kondusif, di dalamnya mencakup 

maksud dan tujuan, pengembangan kurikulum, metode mengajar, 

evaluasi, pengembangan pengalaman belajar murid yang direncanakan 

baik dalam intra maupun extra kurikuler.
13

 

Program supervisi akademik Kepala Sekolah berprinsip kepada 

proses pembinaan guru yang menyediakan motivasi yang kaya bagi 

pertumbuhan kemampuan profesionalnya dalam mengajar. Ia menjadi 

bagian integral dalam usaha peningkatan mutu sekolah, mendapat 

dukungan semua pihak disertai dana dan fasilitasnya. Bukan sebuah 

kegiatan suplemen atau tambahan. Program supervisi akademik yang 

baik berisi kegiatan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru 

dalam hal:
14

 

a. Kemampuan menjabarkan kurikulum kedalam program catur wulan. 

b. Kemampuan menyusun perencanaan mengajar atau satuan pelajaran. 

c. Kemampuan melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik  

d. Kemampuan menilai proses dan hasil belajar. 

e.  Kemampuan untuk memberi umpan balik secara teratur dan terus 

menerus. 

                                                             
13 Iis Yeti Suharyati, Supervisi Akademik …, 90 
14 Ibid., 90 
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f. Kemampuan membuat dan menggunakan alat bantu mengajar secara 

sederhana. 

g. Kemampuan menggunakan/memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber dan media pengajaran. 

h. Kemampuan membimbing dan melayani murid yang mengalami 

kesulitan dalam belajar. 

i. Kemampuan mengatur waktu dan menggunakannya secara efisien 

untuk menyelesaikan program-program belajar murid. 

j. Kemampuan memberikan pelajaran dengan memperhatikan 

perbedaan individual diantara para siswa. 

k. Kemampuan mengelola kegiatan belajar mengajar dan ektra 

kurikuler serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan 

pembelajaran siswa.  

Menurut Asmani seperti yang dikutip Sumani, dalam pelaksanaan 

supervisi akademik diperlukan pedoman khusus agar dapat meraih cita-

cita besar dalam supervisi. Pedoman supervisi sangat penting supaya 

efektif dan produktif dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah supervisi 

menurut Asmani adalah sebagai berikut:
15

 

a.  Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum dengan 

segala sarana dan prasarananya. 

                                                             
15 Sumani dkk, Pengaruh Supervisi Akademik …, 152 
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b. Membantu dan membina guru/kepala sekolah dengan cara 

memberikan petunjuk, penerangan, dan pelatihan agar mereka dapat 

meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam mengajar. 

c. Membantu kepala sekolah/guru untuk menghadapi dan 

menyelesaikan masalah. 

Dalam mewujudkan pembelajaran berkualitas, guru perlu 

mendapat pembinaan dari kepala sekolah melalui supervisi akademik 

secara terprogram dan berkelanjutan. Kegiatan supervisi akademik wajib 

dilaksanakan oleh kepala sekolah dalam memberikan pembinaan kepada 

guru agar kinerja guru dalam pembelajaran semakin meningkat. Oleh 

karena itu kegiatan supervisi akademik kepala sekolah dipandang perlu 

untuk memperbaiki kinerja guru dalam proses pembelajaran. Faktor 

kepribadian berupa locus of control tipe internal juga harus dimiliki oleh 

seorang guru profesional, karena dapat mengarahkan sikap dan perilaku 

kerja guru terhadap kesuksesan karier.
16

 

 

2. Pelatihan Guru 

Pelatihan didefinisikan sebagai proses belajar mengajar dalam 

rangka meningkatkan kompetensi.
17

 Istilah pelatihan merupakan 

terjemahan dari kata training dalam bahasa Inggris. Secara harfiah akar 

kata training adalah train yang berarti memberi pelajaran dan praktik 

                                                             
16 Suprayitno, Pengaruh Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru dengan Supervisi Akademik dan 

Internal Locus Of Control sebagai Variabel Moderasi, Jurnal Administrasi Ekonomi dan 

kewirausahaan, Vol.13, No. 1, April Tahun 2013, 42 
17 PP No. 101 Tahun 2000 
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(give teaching and practice), menjadikan berkembang dalam arah yang 

dikehendaki (cause to grow in a required direction), persiapan 

(preparation), dan praktok (practice).
18

 

Para pakar memberikan pengertian pelatihan secara beragam. 

Seperti yang dikutip Aris Suparno dalam jurnalnya menurut Dessler 

mendefenisikan pelatihan sebagai upaya yang digunakan untuk 

memberikan guru baru atau guru lama keterampilan yang mereka 

butuhkan untuk melakukan pekerjaan, sedangkan menurut Veithzal 

menyatakan bahwa pelatihan adalah proses secara sistimatis mengubah 

tingkah laku guru untuk mencapai tujuan organisasi sedangkan menurut 

Flippo dalam Hasibuan latihan adalah merupakan suatu usaha 

meningkatkan pengetahuan dan keahlian seorang guru untuk 

mengerjakan suatu pekerjaan tertentu.
19

  

Simamora seperti yang dikutip Kamil, mengartikan bahwa 

pelatihan sebagai serangkaian aktivitas yang dirancang untuk 

meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun 

perubahan sikap seorang individu. Sementara dalam Instruksi Presiden 

No. 15 Tahun 1974, pelatihan adalah bagian pendidikan yang 

menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan 

keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang 

                                                             
18 Mustofa Kamil, Model Pendidikan…, 3  
19 Aris Suparno, Konstribusi Pelatihan Guru, Iklim Organisasi dan Persepsi Guru Tentang 

Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah Terhadap Keterampilan Guru dalam Pembelajaran, 

Jurnal Varia Pendidikan, Vol. 25, No. 1, Juni Tahun 2013, 55 
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relative singkat, dan dengan menggunakan metode yang lebih 

mengutamakan praktik daripada teori.
20

  

Selanjutnya, menurut Edwin B. Filippo dalam Kamil seperti yang 

dikutib Aji memberikan penjelasan mengenai pelatihan adalah tindakan 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seorang pegawai untuk 

melaksanakan pekerjaan tertentu. Definisi pelatihan ini diartikan sebagai 

upaya peningkatan keterampilan terhadap pegawai yang bertujuan agar 

dapat melaksanakan tugas/pekerjaan tertentu. Menurut Andrew E. Sikula 

mengemukakan bahwa pelatihan (training) adalah “suatu proses 

pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan 

terorganisasi dimana pegawai non manajerial mempelajari pengetahuan 

dan keterampilan teknis dalam tujuan yang terbatas”. Sedangkan Rivai 

dan Sagala pelatihan merupakan bagian pendidikan yang menyangkut 

proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar 

sistem pendidikan yang berlaku dengan relative singkat dengan metode 

yang lebih mengutamakan praktek dari pada teori.
21

 

Dari beberapa definisi pelatihan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pelatihan guru adalah proses yang disengaja atau direncanakan 

yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang sistematis dan terencana yang 

terarah pada suatu tujuan yang merupakan bagian pendidikan yang 

                                                             
20 Mustofa Kamil, Model Pendidikan…, 4 
21 Unggul Bayu Aji, Pengaruh Pelatihan Profesi Guru Terhadap Prestasi Kerja Guru Pada 

Sekolah Menengah Kejuruan 02 Batu, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 03 No. 01, April Tahun 

2013, 95-96 
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menyangkut proses belajar yang dilaksanakan di sekolah, memerlukan 

waktu yang singkat dan menekankan pada praktik. 

Pelatihan juga dijelaskan dalam al-Qur’an dalam surat al-Jumu’ah 

ayat 2, yaitu sebagai berikut: 

مُقا يُق يُقعَملِّلِإمُق ًَم ا مْل ييِإ كِّلِإ يُقزَم ًَم ا اآيَما ِإوِإ مْل ا َملَميْليِإ ايَمتْللٌُق مْل نْليُق امِإ ًلا سٌُق ارَم يِّلِإينَم ُقمِّلِإ افِإياوْلْل يابَمعَمثَم اولهذِإ ٌَم ىُق

بِإينٍءا امُق الَم ِإيا َم َم ٍء ا َمبْل ُق نْل وامِإ اكَمااٌُق ًَم ِإ ْل ولْل ِإ ْلمَم َما ًَم ا تَمااَم  (2)ولْل ِإ

Artinya: “Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, seorang 

Rasul diantara mereka, yang membacakan ayat-ayatNya kepada mereka, 

mensucikan mereka dan mengajarkan mereka, Kitab dan hikmah. Dan 

sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan.” 

(QS.Al-Jumu’ah: 2)
22

 

Pada ayat di atas secara implisit mengungkapkan bahwa belajar secara 

terus menerus adalah perkara wajib. Pelatihan dalam dunia kerja harus 

terus dilakukan supaya pengetahuan karyawan atau dalam konteks ini 

adalah guru bisa berkembang.  

Pendidikan pelatihan (Diklat) bagi guru dalam organisasi sekolah  

merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja guru. Diklat 

dapat membantu guru lebih profesional dan produktif. Diklat 

keterampilan yang sesuai bidang tugasnya akan dapat mengembangkan 

kemampuan untuk mengatasi tantangan dari tugas-tugas yang makin 

kompleks. Diklat merupakan investasi pengembangan sumber daya 

manusia untuk dapat meningkatkan kinerja. 

                                                             
22 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Toha 

Putra, 1989) 
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Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang 

menggunakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir. Proses 

yang dimaksud agar peserta mencapai kemampuan tertentu dalam 

mencapai tujuan organisasi. Maka dari itu, proses tersebut terikat dengan 

tujuan organisasi. Pelatihan dapat dipandang secara sempit dan luas. Para 

peserta pelatihan akan mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang 

sifatnya praktis untuk tujuan tertentu. Proses dalam pelatihan haruslah 

terencana, terintegrasi, dan cermat untuk menghasilkan pemahaman dan 

keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi 

Pelatihan bisa bermacam-macam bentuknya, bisa berupa In Service 

Learning, dan bisa On the job training (OJT).
23

  

In Service Learning adalah pendidikan dan pelatihan yang 

mengintegrasikan layanan secara penuh kepada peserta dengan instruksi 

dan refleksi untuk memperkaya pengalaman belajar, tanggung-jawab 

peserta dan memperkuat kerjasama kelompok. Konsep ini sangat penting 

bagi peserta pelatihan untuk mencapai tujuan yang mereka miliki, 

program layanan pembelajaran ini harus menyajikan kesadaran dan dunia 

realitas adalah berdampingan, dengan demikian realitas dibentuk oleh 

kesadaran manusia itu sendiri. In Service Learning dilakukan di luar 

tempat kerja pegawai, hanya mengacu pada simulasi pekerjaan yang 

sebenarnya. Tujuannya adalah untuk menghindarkan kendala yang 

mungkin mempengaruhi jalannya proses belajar. Metode ini dapat 

                                                             
23 Slameto, Bambang S. Sulasmono, Krisma Widi Wardani, Peningkatan Kinerja Guru Melalui 

Pelatihan Beserta Faktor Penentunta, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 27, No. 2, Desember 

Tahun 2017, 39 
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dilakukan di dalam kelas dengan seminar, kuliah dengan pemutaran film 

tentang pendidikan sumber daya manusia misalnya. In Service Learning 

akan memberi hasil meningkatnya pemahaman yang lebih luas tentang 

apa yang dilaksanakan sebelum dan sesudahnya dalam pekerjaan sehari-

hari dan ditunjukkan setelah menyelesaikan pelatihan.
24

 

On the job training (OJT) adalah pelatihan dengan instruksi 

pekerjaan dengan cara para pekerja pekerja ditempatkan dalam kondisi 

pekerjaan yang riil, dibawah bimbingan dan supervisi dari karyawan 

yang telah berpengalaman atau terlatih. OJT dapat dilaksanakan di 

tempat kerja, ruang depan, melalui demonstrasi dan contoh, simulasi, 

magang, metode kelas (ceramah, konferensi, studi kasus, permainan 

peran, dan instruksi terprogram), dan metode pelatihan lainnya. Beberapa 

metode yang paling umum adalah: metode pelatihan; Pengganti; Rotasi 

pekerjaan dan kemajuan yang direncanakan; coaching-counseling; dewan 

eksekutif atau manajemen ganda; tugas komite; staff meetings dan 

proyek; permainan bussines; pelatihan kepekaan, dan metode 

pengembangan lainnya.
25

 

Menurut Sagala seperti yang dikutip Aris pelatihan mampu 

berpengaruh terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran, karena 

dengan adanya pelatihan tersebut akan membuka ruang yang cukup 

untuk menciptakan kondisi kreatif yang membuat guru mampu 

mengembangkan keterampilannya dalam pembelajaran secara 

                                                             
24 Ibid., 39-40 
25 Ibid., 39-40 
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profesional. Dalam hal ini pelatihan juga mampu memfasilitasi 

pengembangan keterampilan guru dalam pembelajaran melalui suatu 

program pelatihan profesi oleh pihak terkait.
26

 

Tujuan umum progam pelatihan dalam suatu organisasi menurut 

Carrel seperti yang dikutib Basri dan Rusdiana adalah sebagai berikut:
27

 

a. Memperbaiki kinerja, 

b. Meningkatkan keterampilan karyawan, menghindari keusangan 

manajerial, 

c. Memecahkan permasalahan, 

d. Orientasi karyawan baru, 

e. Persiapan promosi, 

f. Keberhasilan manajerial, 

g. Memberi kepuasan untuk kebutuhan pengembangan personal. 

Sedangkan menurut Simamora seperti yang dikutip Aji bahwa 

terdapat tujuh bidang yang merupakan tujuan utama pelatihan yaitu:
28

 

a. Memperbaiki Kinerja,  

b. Memutakhirkan keahlian para pegawai sejalan dengan kemajuan 

teknologi,  

c. Mengurangi waktu belajar bagi pegawai baru supaya menjadi 

kompeten dalam pekerjaan,  

d. Membantu memecahkan permasalahan operasional,  

                                                             
26 Aris Suparno, Konstribusi Pelatihan Guru…, 54 
27 Hasan Basri dan Rusdiana, Manajemen Pendidikan dan Pelatihan, (Bandung: Pustaka Setia, 

2018), 32 
28 Unggul Bayu Aji, Pengaruh Pelatihan…, 96 
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e. Mempersiapkan pegawai untuk promosi,  

f. Mengorientasikan pegawai terhadap perusahaan,  

g. Memenuhi kebutuhan pertumbuhan diri. 

Dari beberapa pengertian tersebut di atas tampak bahwa pelatihan 

guru merupakan proses peningkatan kemampuan yang bertujuan untuk 

mengembangkan kecakapan, pengetahuan dan sikap kerja seseorang 

untuk memperbaiki keterampilan kerja guru yang dimiliki. Sebagai 

contoh pada era global seperti sekarang ini, para guru diminta untuk 

mempelajari dan mengasah keahlian yang dibutuhkan agar dapat 

menggunakan komputer sesuai dengan perkembangan teknologi. 

Pelatihan merupakan bagian pengembangan profesi guru, dalam 

hal ini guru dituntut untuk selalu mengembangkan dirinya baik yang 

mengenai wewenangnya maupun keterampilan guru. Menutut 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam Suryosubroto seperti 

yang dikutip Aris bentuk pelatihan bagi profesi guru secara garis besar 

adalah sebagai berikut:
29

 

a. Peningkatan profesi secara individual. 

b. Peningkatan profesi melalui Iklim Organisasi. 

c. Peningkatan profesi melalui belajar sendiri. 

d. Peningkatan Profesi melalui media massa. 

Menurut Umar Hamalik dan Gomes faktor faktor yang perlu 

diperhatikan dalam pelatihan adalah sebagai berikut:
30

 

                                                             
29 Ibid., 55 
30 Unggul Bayu Aji, Pengaruh Pelatihan…, 96 
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a. Peserta pelatihan, 

b. Pelatih/Instruktur, 

c. Lamanya pelatihan, 

d. Media (bahan pelatihan), 

e. Metode pelatihan. 

Lebih lanjut menurut Mangkunegara faktor-faktor yang perlu 

diperhatikan dalam pelatihan adalah sebagai berikut:
31

 

a. Perbedaan individu pegawai,  

b. Hubungan dengan analisis jabatan,  

c. Motivasi,  

d. Seleksi peserta penataran,  

e. Metode pelatihan. 

Seorang guru atau pendidik meru-pakan tenaga profesional yang 

bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai 

hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta 

melakukan penelitian dan pengabdi-an kepada masyarakat, terutama bagi 

pen-didik pada perguruan tinggi (Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional No-mor 20 Tahun 2003, Bab XI Pasal 39 Ayat 2). Sehubungan 

dengan hal tersebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia 

merupakan suatu hal yang penting untuk mendapat perhatian. Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengikutsertakan guru dalam 

program pelatihan. 

                                                             
31 Ibid., 96 
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3. Iklim Sekolah 

Iklim sebenarnya merupakan terjemahan kata climate dalam 

bahasa Inggris. Namun demikian, beberapa istilah kadang-kadang 

digunakan secara bergantian dengan kata climate, seperti feel, 

atmosphere, tone, dan environment. Dalam konteks ini, istilah iklim 

sekolah digunakan untuk mewakili kata-kata tersebut.
32

 Menurut 

Tableman seperti yang dikutip Sumardi, iklim sekolah merupakan aspek 

fisik maupun psikologis dari suatu sekolah yang mampu mendorong 

terjadinya perubahan kinerja sekolah. Sedangkan Goleman menyatakan 

bahwa iklim sekolah adalah bentuk interaksi yang bersifat positif atau 

negatif diantara orang-orang (kepala sekolah, guru, orangtua, dan peserta 

didik di sekolah).
33

 

Berdasarkan pengertian di atas, iklim sekolah dalam konteks ini 

mengacu pada dukungan kepala sekolah terhadap para guru. Menurut 

Munir seperti yang dikutip Sumardi, bahwa kondisi kerja di sekolah 

mengaju pada berbagai bentuk interaksi sosial, sikap, dan persepsi yang 

dimiliki oleh setiap komponen sekolah.
34

 Kondisi kerja di sekolah 

mengacu pada dukungan sosial dari orang-orang yang berkaitan langsung 

dengan sekolah seperti teman sejawat, orang tua peserta didik dan tenaga 

administrative terhadap perbaikan kinerja guru. Semakin positif iklim 

dan kondisi kerja di suatu sekolah, maka semakin positif pula motivasi 

                                                             
32 Hadiyanto, Teori dan Pengembangan Iklim Kelas & Iklim Sekolah, (Jakarta: Kencana, 2016), 2 
33 Sumardi, Pengembangan Profesionalisme Guru Berbasis MGMP Model dan Implementasinya 

untuk Meningkatkan Kinerja Guru, (Yogyakarta: Budi Utama, 2016), 58 
34 Ibid., 58 
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guru untuk melakukan kinerja yang lebih baik. Salah satu aspek penting 

yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran guru adalah iklim 

sekolah. Iklim sekolah yang kondusif adalah iklim yang benar benar 

sesuai dan mendukung kelancaran serta kelangsungan proses 

pembelajaran yang dilakukan guru.  

Iklim kerja di sekolah pada dasarnya merupakan suasana yang 

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

peserta didik baik yang bersifat menyenangkan maupun tidak 

menyenangkan. Iklim sekolah dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan, 

kadar kepercayaan, komunikasi timbal balik, perasaan melakukan 

pekerjaan yang bermanfaat, tanggung jawab, dan intensif yang adil.
35

 

Iklim sekolah merupakan suatu lingkungan dan prasarana 

manusia dimana di dalamnya anggota sekolah melakukan pekerjaan 

mereka. Iklim sekolah juga dapat diperiksa dalam hal kesehatan 

organisasi. semakin sehat dinamika organisasi sekolah, maka semakin 

besar kepercayaan dan keterbukaan dalam hubungan anggota dan dan 

semakin besar prestasi siswa. Dalam penelitian ini iklim sekolah adalah 

suasana sekolah yang menggambarkan tingkat kenyamanan dan 

keamanan sekolah sebagai tempat bekerja. Pengelolaan iklim sekolah 

yang kurang baik akan menyebabkan rendahnya kinerja guru. 

Payne dan Pugh mendifinisikan iklim organisasi sebagai suatu 

konsep yang merefleksikan isi dan kekuatan dari nilai-nilai umum, 

                                                             
35 Supardi, Kinerja Guru…, 38 
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norma, sikap, tingkah laku dan perasaan angggota terhadap suatu sistem. 

Kemudian Hillieger dan Slocum mengemukakan definisi iklim organisasi 

dengan mempertimbangkan subsistem dalam organisasi. Mereka 

mengatakan iklim organisasi adalah suatu set atribut organisasi, yang 

mungkin disebabkan oleh cara-cara organisasi atau subsistem, terhadap 

anggota lainnya. Sedangkan menurut Hillrieger dan Slocum 

mengemukakan definisi iklim organisasi adalah suatu set atribut 

organisasi dan subsistemnya yang dapat dirasakan oleh anggota 

organisasi, yang disebabkan oleh cara-cara organisasi atau subsistem, 

terhadap anggota lingkungannya.
36

  

Berdasarkan pendapat Djalil seperti yang dikutip Supardi, dalam 

iklim sekolah yang kondusif baik kepala sekolah, guru maupun peserta 

didik memiliki semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing, kepala sekolah dan guru memiliki etos kerja dan peserta 

didik memiliki etos belajar, sedikit pelanggaran disiplin dan tata tertib 

sekolah baik oleh guru maupun peserta didik.
37

 

Menurut Pirdata, iklim kerja yang kondusif di sekolah 

dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:
38

 

a. Penempatan personalia 

b. Pembinaan antarhubungan 

c. Dinamisasi dan penyelesaian konflik 

d. Peningkatan hubungan kerja. 

                                                             
36 Sunarto, Djumadi Purwoatmodjo, Pengaruh Gaya Kepemimpinan…, 20 
37 Supardi, Kinerja Guru…, 125 
38 Ibid., 137 
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Menurut Litwin dan Stringers memberikan dimensi iklim 

organisasi sekolah terdiri:
39

 

a. Rasa tanggungjawab 

b. Standar atau harapan tentang kualitas pekerjaan 

c. Ganjaran atau Reward 

d. Rasa persaudaraan 

e. Semangat Tim. 

Iklim sekolah adalah kondisi sekolah yang diwujudkan 

berdasarkan seperangkat nilai atau norma, kebiasaan yang ditunjang 

sarana dan prasarana. Iklim dapat mempengaruhi motivasi, prestasi dan 

kepuasan kerja. Iklim mempengaruhi hal itu dengan membentuk harapan 

pegawai tentang konsekuensi yang akan timbul dari berbagai tindakan . 

Para pegawai mengharapkan imbalan, kepuasan, frustasi atas dasar 

persepsi mereka terhadap iklim organisasi. Iklim organisasi di sekolah 

bisa bergerak dari yang menyenangkan ke netral, sampai dengan tidak 

menyenangkan. Tetapi pada umumnya manager, guru dan pegawai 

menginginkan iklim yang menyenangkan karena menyangkut 

keuntungan seperti prestasi yang lebih baik, kepuasan kerja dan dapat 

menimbulkan semangat kerja.
40

 

Secara garis besar iklim sekolah menurut Halpin dan Croft seperti 

yang dikutip Supardi dibagi atas dua kelompok, yaitu:
41

 

                                                             
39 Sunarto, Djumadi Purwoatmodjo, Pengaruh Gaya Kepemimpinan…, 20 
40 Ibid., 20 
41 Supardi, Kinerja Guru…, 125 
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a. Iklim Terbuka. Pada iklim sekolah terbuka aspek semangat guru 

sangat tinggi, aspek pertimbangan dan dorongan yang diberikan 

pimpinan dan anggota lainnya cukup besar, sehingga mendorong 

guru dan tenaga kependidikan untuk berprestasi. 

b. Iklim Tertutup. Pada iklim sekolah yang tertutup, semangat guru dan 

pegawai lainnya rendah, juga aspek pertimbangan dan dorongan 

yang diberikan oleh pimpinan dan teman sejawat. 

Kirkpatrick selanjutnya menguraikan bahwa ada lima jenis iklim 

sekolah yang dapat mempengaruhi perilaku guru untuk meningkatkan 

kinerjanya setelah berpartisipasi dalam pengembangan profesionalisme 

guru, antara lain:
42

 

a. Iklim yang menghambat (preventing climate) 

Kondisi iklim seperti ini mensyiratkan bahwa pimpinan 

sekolah terkesan mencegah peserta untuk melaksanakan apa yang 

telah dipelajari dari suatu progam pengembangan profesionalisme. 

Hal ini terjadi karena adanya pengaruh budaya organisasi terhadap 

hal-hal yang telah ditentukan oleh manajemen yang lebih atas 

kepada pimpinan sekolah, atau dapat juga disebabkan gaya 

kepemimpinan kepala sekolah bertentangan dengan apa yang telah 

disampaikan/diajarkan di dalam progam pengembangan professional 

itu. 

b. Iklim yang dapat mengecilkan hati (discouraging climate) 

                                                             
42 Sumardi, Pengembangan Profesionalisme…, 59-60 
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Dalam konteks ini kepala sekolah menyarankan agar peserta 

tidak perlu mengubah perilaku kinerjanya karena hal itu akan 

membuat pimpinan merasa tidak nyaman, atau pimpinan sekolah 

bukan merupakan model yang baik terhadap apa yang telah diajarkan 

di dalam progam pengembangan professional itu. 

c. Iklim yang netral (neutral climate) 

Dalam konteks ini kepala sekolah merasa kurang peduli 

dengan apa yang telah dipelajari peserta di dalam sutu progam 

pengembangan professional. Peserta yang ingin mengubah perilaku 

kinerjanya setelah berpartisipasi di dalam progam pengembangan 

professional, pimpinan sekolah mempersilakan asalkan pekerjaan 

pokoknya berjalan sebagaimana mestinya. 

d. Iklim yang membesarkan hati (encouraging climate) 

Dalam iklim ini, pempinan sekolah mendorong peserta untuk 

segera mengubah perilaku kinerjanya setelah berpartisipasi di dalam 

progam pengembangan professional. 

e. Iklim yang menuntut (requiring climate) 

Pimpinan sekolah mengetahui dengan baik apa yang perlu 

dipelajari peserta dan menghendaki untuk berinteraksi secara positif 

di dalam progam pengembangan professional dan setelah itu peserta 

untuk segera mengubah perilaku kinerjanya. 

Menurut Othman untuk mengukur iklim sekolah terdapat 8 

elemen iklim yaitu 4 elemen yang berkaitan dengan tingkah laku kepala 
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sekolah dan 4 elemen yang berkaitan dengan tingkah laku guru. Elemen-

elemen tersebut antara lain:
43

 

a. Tingkah laku kepala sekolah adalah merujuk kepada kesendirian 

(aloofness), penekanan kepada daya produktivitas (production 

emphasis), sifat bertimbang rasa (consideration), dan kesungguhan 

(thrust). 

b. Tingkah laku guru adalah merujuk kepada ketidakpedulian 

(disengagement), halangan (hindrance), kekitaan (esprit), dan 

kemesraan (intimacy). 

 

4. Kinerja Guru 

Dilihat dari arti kata kinerja berasal dari kata performance. Kata 

performance memberikan tiga arti yaitu pertama prestasi seperti dalam 

konteks atau kalimat high performance car, atau mobil yang sangat 

cepat, kedua pertunjukan seperti dalam konteks folk dance performance
 

atau pertunjukan tari-tarian rakyat, dan yang keiga pelaksanaan tugas 

seperti dalam konteks atau kalimat in performing his/her duties. Dapat 

diartikan bahwa kinerja sebagai prestasi, menunjukkan suatu kegiatan 

atau perbuatan dan melaksanakan tugas yang telah dibebankan.
44

 

Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi kinerja dilihat dari 

sudut pandang yang berbeda. Para pakar dan peneliti memberi pengertian 

yang berbeda. Dari beberapa pendapat yang ada Barnawi dan M. Arifin 
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menyimpulkan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau 

kelompok dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab dan 

wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan selama 

periode tertentu dalam kerangka mencapai tujuan organisasi. Menurut 

Yonghong & Chongde “Since the 1990s, many scholars have been 

defining performance as a set of behaviors”. Kinerja sebagai seperangkat 

perilaku berkaitan dengan faktor pendorong dan kemampuan. Kinerja 

seseorang akan terwujud oleh dua unsur, yaitu motivasi dan abilitas.45 

Kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi atau apa yang 

diperlihatkan seseorang melalui keterampilan yang nyata. Upaya kinerja 

guru dapat pokus pada kinerja mengajar yang sebenarnya dan 

pengetahuan dasar untuk memberikan pengembangan kualitas 

konstruktif, keefektifan mengajar perlu didefinisikan dan di ukur yang 

berkaitan dengan prestasi siswa. Kualitas kinerja guru sangat 

berpengaruh terhadap terwujudnya keberhasilan pendidikan di sekolah. 

Seorang guru yang mempunyai kinerja tinggi diharapkan lebih produktif 

dan keberhasilan kerjanya tinggi. Sebaliknya guru yang kinerjanya 

rendah dapat menyebabkan kurang produktif dan keberhasilan kerjanya 

rendah. Oleh karena itu perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja seorang guru. 

Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok 

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab dan 

                                                             
45 Sri Andari, Konstribusi Manajemen Supervisi Kepala Sekolah, Motivasi Kerja Guru, dan Iklim 

Organisasi Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar, Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan, Vol. 8, No. 

2, September Tahun 2015, 91 
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wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan selama 

periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
46

 Penilaian 

kinerja merupakan proses yang diawali dengan pengukuran. Mengukur 

adalah membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran (pengukuran 

bersifat kuantitatif), sedangkan menilai adalah mengambil suatu 

keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk (penilaian bersifat 

kualitatif).
47

 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen dalam Supardi, guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia 

dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
48

 Peran guru menjadi 

salah satu komponen yang penting dan strategis melalui kinerjanya. 

Kinerja guru sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan dan 

menentukan tinggi rendahnya mutu pendidikan, akan tetapi kinerja guru 

itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu faktor dari dalam 

maupun faktor dari luar individu. 

Kinerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Malthis dan 

Jackson seperti yang dikutip Sumani berpendapat ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi kinerja. Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja 

individu tenaga kerja, yaitu:
49

 

                                                             
46 Arifin, Barnawi, Kinerja Guru Profesional …, 12 
47 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasarEvaluasi Pendidikan. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 2 
48 Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 52 
49 Sumani dkk, Pengaruh Supervisi Akademik…, 152 
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a. Kemampuan mereka, 

b. Motivasi, 

c. Dukungan yang diterima, 

d. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, 

e. Hubungan mereka dengan organisasi. 

Sedangkan menurut Gipson menjelaskan ada 3 faktor yang 

berpengaruh terhadap kinerja. Tiga faktor tersebut adalah:
50

 

a.  Faktor individu (kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, 

pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang). 

b.  Faktor psikologis (persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan 

kepuasan kerja). 

c. Faktor organisasi (struktur organisasi, desain pekerjaan (lingkungan 

kerja), kepemimpinan, sistem penghargaan atau reward system). 

Menurut Rusman seperti yang dikutip Sumani kinerja guru  

adalah wujud perilaku suatu kegiatan guru dalam proses pembelajaran 

yaitu bagaimana seorang guru merencanakan pembelajaran, 

malaksanakan kegiatan pembelajaran dan menilai hasil belajar. 

Pengertian kinerja dalam konteks penelitian ini adalah kegiatan guru 

dalam proses pembelajaran yaitu bagaimana seorang guru merencanakan, 

melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi/menilai hasil belajar.
51

 

Kinerja guru merupakan kemampuan seorang guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Kinerja guru dapat 

                                                             
50 Ibid., 152 
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diartikan sebagai kondisi yang menunjukkan kemampuan seorang dalam 

menjalankan tugasnya di sekolah serta menggambarkan adanya suatu 

perbuatan yang ditampilkan guru dalam atau selama melakukan aktivitas 

pembelajaran. Sesuai dengan tugas dan kewajiban guru, terdapat enam  

indikator kinerja guru, yaitu:
52

 

a. Kemampuan menyusun rencana dan progam pembelajaran, 

b. Kemampuan melaksanakan pembelajaran, 

c. Kemampuan mengadakan hubungan antar pribadi, 

d. Kemampuan melaksanakan penilaian, 

e. Kemampuan melaksanakan progam pengayaan, 

f. Kemampuan melaksanakan progam remedial. 

Rambu-rambu pelaksanaan pendidikan dan latihan profesi guru  

menjelaskan bahwa untuk menilai kinerja guru meliputi aspek 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi atau 

penilaian pembelajaran.
 
 

 

a. Perencanaan Pembelajaran 

Menurut Permendiknas No. 41/2007 tentang Standar Proses 

untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, kegiatan perencanaan 

pembelajaran meliputi:
 53

 

1) mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) 

                                                             
52 Ibid., 39-40 
53 Depdiknas, Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru, (Jakarta: 

Depdiknas, 2010), 34-36 
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2) kejelasan perumusan tujuan pembelajaran 

3) pemilihan materi ajar 

4) pengorganisasian materi ajar 

5) pemilihan sumber/media pembelajaran 

6) kejelasan skenario pembelajaran 

7) kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajaran 

8) kelengkapan instrumen penilaian. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Permendiknas No 41/ 2007 menyatakan tentang Standar 

Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, pelaksanaan 

pembelajaran merupakan implementasi dari RPP.Pelaksanaan 

pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.
54

 

c. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup: 

1) siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah 

dipelajari selama pertemuan itu untuk mengetahui pencapaian 

indikator, pencapaian kompetensi dan kompetensi dasar, 

2) siswa dan guru membuat kesimpulan materi yang telah 

dipelajari, 

3) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

                                                             
54 Ibid., 34-36 
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Tugas pokok seorang guru pada umumnya dibedakan tiga macam 

yaitu, tugas profesional, tugas personal, dan tugas sosial. Hasil yang 

dicapai secara optimal dari tugas professional seorang guru dalam proses 

kegiatan belajar mengajar lebih mengarah kepada kemampuan mendesain 

pembelajaran. Desain pembelajaran tersebut akan dipraktikkan dalam 

sebuah kegiatan belajar dan mengajar. Kegiatan ini merupakan proses 

pembelajaran. Kinerja guru dimulai dari bagaimana mendesain suatu 

pembelajaran yang efektif, dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, 

dilakukan evaluasi untuk mengukur hasil belajar, dan disusun sebuah 

rencana tindak lanjut. Kinerja guru yang baik akan menghasilkan prestasi 

belajar peserta didik yang baik. Oleh karena itu peningkatan terhadap 

kinerja guru di lembaga sekolah perlu dilakukan baik oleh guru sendiri 

melalui motivasi yang dimilikinya maupun pihak kepala sekolah melalui 

pembinaan-pembinaan. 

 

5. Pengaruh Supervisi Akademik terhadap Kinerja Guru 

Pembelajaran yang efektif adalah tujuan dari lembaga pendidikan. 

Demi tercapainya pembelajaran yang efektif, maka diperlukan suatu 

pengawasan dari kepala sekolah. Pengawasan dalam pembelajaran 

disebut dengan supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan 

faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja guru. 

Supervisi Akademik Kepala Sekolah adalah bantuan profesional 

kepada guru, melalui siklus perencanaan yang sistematis, pengamatan 
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yang cermat, dan umpan balik yang obyektif, sehingga dengan cara itu 

guru dapat menggunakan balikan tersebut untuk memperbaiki kinerja 

mengajarnya.55 Supervisi akademik yang dilakukan Kepala Sekolah 

biasanya berisikan kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki 

kinerja mengajar guru dalam meningkatkan situasi pembelajaran yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

Supervisi akademik termasuk di dalam supervisi pendidikan. 

Perlu kita ketahui, tujuan supervisi pendidikan meliputi dua hal yang 

sangat utama yaitu peningkatan daya kerja atau mutu dari guru-guru di 

sekolah sehingga menjadi guru-guru yang trampil dalam pembelajaran, 

kemudian peningkatan kemampuan yang bersifat bahan mata pelajaran 

yaitu semua keperluan bagi pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa tujuan dari supervisi pendidikan adalah untuk 

memperbaiki proses pendidikan secara umum di sekolah dan 

memberikan bantuan kepada guru agar ia dapat meningkatkan cara dan 

daya kerjanya dalam pembelajaran.
56

 

Mutu pembelajaran dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor 

internal. Faktor internal berupa faktor psikologis, sosiologis, dan 

fisiologis yang terdapat dalam diri peserta didik maupun guru. Di 

samping faktor guru sendiri dan peserta didik, faktor eksternal berupa 

supervisi kepala sekolah terhadap guru. Dengan supervisi yang dilakukan 

kepala sekolah dapat mengetahui pertolongan-pertolongan apa yang 

                                                             
55 Iis Yeti Suharyati, Supervisi Akademik..., 89 
56 Supardi, Kinerja Guru…, 81-82 
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harus diberikan kepada  guru dalam rangka pemecahan masalah 

pembelajaran yang dihadapi guru serta bagaimana meningkatkan 

kinerja.
57

 Karenanya terdapat konstribusi positif supervisi kepala sekolah 

terhadap peningkatan kinerja guru. 

 

6. Pengaruh Pelatihan Guru terhadap Kinerja Guru 

Suatu perusahaan/ instansi yang sebagian besar pegawainya 

mempunyai kecakapan, keterampilan
 
dan pengetahuan yang tinggi, maka 

prestasi
 
kerja akan meningkat. Untuk mewujudkan hal

 
tersebut, maka 

pelaksanaan program pelatihan secara
 
tepat dan terencana. Pada dasarnya 

pelatihan karyawan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas 

serta kemampuan pegawai dalam prestasi kerja. Pelatihan biasanya 

terfokus pada penyediaan bagi para pegawai keahlian keahlian khusus 

atau membantu mereka mengoreksi kelemahan kelemahan dalam prestasi 

kerja mereka, sehingga melalui pelatihan dilakukan segenap upaya dalam 

rangka meningkatkan prestasi kerja pegawai pada pekerjaan yang 

diduduki sekarang.
58

 

Menurut Simamora, tujuan pelatihan adalah membuat pegawai 

bereaksi dalam cara tertentu tanpa ragu ragu. Sedangkan prestasi kerja 

adalah hasil yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Dengan demikian 

pelatihan berguna untuk membantu pegawai dalam memahami suatu 

                                                             
57 Ibid., 37 
58 Unggul Bayu Aji, Pengaruh Pelatihan…, 96 
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pengetahuan praktis dan penerapannya, guna meningkatkan ketrampilan, 

kecakapan dan sikap yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha 

mencapai tujuan.
59

 

Menurut pasal I ayat 9 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

seperti yang dikutip Rusdiana, pelatihan kerja adalah keseluruhan 

kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan, serta 

mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas kerja, disiplin, sikap, 

dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertent sesuai 

engan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.
60

 Pengembangan 

karyawan atau dalam penelitian ini adalah guru, adalah suatu usaha untuk 

meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral guru 

sesuai dengan kebutuhan melalui pelatihan. 

Tujuan umum progam pelatihan dalam suatu organisasi menurut 

Carrel seperti yang dikutib Basri dan Rusdiana adalah sebagai berikut:
61

 

a. Memperbaiki kinerja, 

b. Meningkatkan keterampilan karyawan, menghindari keusangan 

manajerial, 

c. Memecahkan permasalahan, 

d. Orientasi karyawan baru, 

e. Persiapan promosi, 

f. Keberhasilan manajerial, 

                                                             
59 Ibid., 96 
60 Hasan Basri dan Rusdiana, Manajemen Pendidikan …, 32 
61 Hasan Basri dan Rusdiana, Manajemen Pendidikan dan Pelatihan, (Bandung: Pustaka Setia, 

2018), 32 
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g. Memberi kepuasan untuk kebutuhan pengembangan personal. 

Berdasarkan uraian di atas, pelatihan guru merupakan suatu usaha 

untuk pengembangan profesi guru guna untuk memperbaiki kinerja guru. 

Jadi karenanya terdapat konstribusi positif pelatihan guru terhadap 

peningkatan kinerja guru. 

 

7. Pengaruh Iklim Sekolah terhadap Kinerja Guru 

Iklim sekolah yang dimaksudkan adalah iklim kerja yang berada 

di sekolah. Iklim kerja di sekolah pada dasarnya merupakan suasana yang 

dirasakan baik oleh kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan maupun 

peserta didik baik yang bersifat menyenangkan maupn tidak 

menyenangkan. Iklim kerja di sekolah dipengaruhi oleh kualitas 

kepemimpinan, kadar kepercayaan, komunikasi timbale balik, perasaan 

melakukan pekerjaan yang bermanfaat, tanggungjawab, insentif yang 

adil.
62

 

Faktor-faktor yang dapat menentukan terbentuknya iklim kerja di 

sekolah meliputi ekologi yaitu hal yang berkaitan dengan ukuran dan 

keadaan gedung untuk kemudahan sekolah; miliu yaitu hal-hal yang 

berkaitan dengan gaji, motivasi, kepuasan kerja guru untuk perilaku guru 

maupun peserta didik; sistem sosial yaitu berkaitan dengan pengelolaan 

kelas dan pola komunikasi sekolah; dan yang terkhir budaya yaitu hal 

                                                             
62 Ibid., 38 
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yang berkaitan dengan norma-norma sekolah.
63

 Apabila iklim sekolah 

menyenangkan maka akan merangsang guru memiliki tanggung jawab 

melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dan senang hati. Kepala 

sekolah, guru, peserta didik, orang tua dan pihak lain bertanggung jawab 

menciptakan iklim kerja yang kondusif di sekolah yang dapat mendorong 

dan meningkatkan kinerja guru. 

Iklim kerja merupakan hal yang perlu mendapat perhatian seorang 

manajer pendidikan karena faktor tersebut sedikitnya ikut mempengaruhi 

tingkah laku guru, pegawai, dan peserta didik. Dengan demikian 

hendaknya sekolah berkembang secara dinamis mengarah pada yang 

lebih baik untuk kelangsungan dan kemajuan pendidikan. Salah satu cara 

dalam pengembangan organisasi sekolah adalah tercapainya iklim kerja 

yang kondusif. Jadi karenanya terdapat konstribusi positif iklim sekolah 

terhadap peningkatan kinerja guru.\ 

 

B. Penelitian Terdahulu 

1. Dhanik Riastuti pada tesis berjudul Pengaruh Supervisi Akademik dan 

Motivasi Kerja Guru PAI Terhadap Kinerja Guru PAI di Sekolah Dasar 

Negeri Kabupaten Sukaharjo. Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimanakah 

pengaruh supervisi akademis terhadap kinerja guru PAI SD? 2) 

Bagaimanakah pengaruh motivasi kerja guru PAI terhadap kinerja guru 

PAI SD? 3) Bagaimana pengaruh supervisi akademis dan motivasi kerja 

                                                             
63 Ibid., 38 
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guru secara simultan terhadap kinerja guru PAI? Dari hasil penelitian 

didapat uji koefisien regresi parsial (uji t) untuk variabel supervisi 

akademik menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,266>0,05; Ada 

pengaruh yang signifikan variabel supervisi akademik terhadap kinerja 

guru. Uji koefisien regresi parsial (uji t) untuk variabel motivasi kerja 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,353>0,05; Ada pengaruh yang 

signifikan variabel motivasi kerja terhadap kinerja guru. Uji koefisien 

regresi parsial (uji t) untuk variabel supervisi akademik dan motivasi kerja 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,220>0,05; Ada pengaruh yang 

signifikan variabel supervisi akademik dan motivasi kerja terhadap kinerja 

guru, terbukti kebenarannya. Hasil pembahasan di atas diketahui bahwa 

nilai signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima berarti variabel motivasi dan supervisi akademik secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikansi terhadap kinerja 

guru.
64

 

2. Atisama Zega pada tesis berjudul Pengaruh Pelatihan dan Disiplin 

Terhadap Kinerja Guru Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli 

Utara. Dengan rumusan masalah: 1) Apakah pelatihan guru berpengaruh 

dan signifikan terhadap kinerja guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di 

Lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli Utara? 2) Apakah 

disiplin guru berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja guru Sekolah 

                                                             
64 Dhanik Riastuti, Pengaruh Supervisi Akademik dan Motivasi Kerja Guru PAI Terhadap Kinerja 

Guru PAI di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukaharjo Tahun 2017, (Tesis IAIN Salatiga, 

2017) 
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Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan 

Gunungsitoli Utara? 3) Apakah pelatihan dan disiplin berpengaruh 

terhadap kinerja guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan 

UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli Utara? Dari hasil analisis 

regresi pada tingkat kepercayaan 5%, dapat disimpulkan bahwa pelatihan 

dan disiplin secara serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja guru di SMP lingkungan UPTD pendidikan Kecamatan 

Gunungsitoli Utara. Hasil Penelitian secara parsial menunjukkan bahwa 

pelatihan dan disiplin secara serempak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja guru di SMP di lingkungan UPTD Pendidikan Kecamata 

Gunungsitoli Utara. Dari hasil uji koefisien determinasi (R square) sebesar 

0,651 yang berarti 65,1% variabel kinerja dapat dijelaskan oleh variabel 

pelatihan dan disiplin dan sisanya sebesar 44,9% dapat dijelaskan oleh 

variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
65

 

3. Amalni Mutmainah Ramadhani pada Tesis yang berjudul Pengaruh 

Perilaku Kepemimpinan, Iklim Sekolah dan Kinerja Guru Terhadap 

Prestasi Akademik Siswa di SMA Negeri 8 Kota Malang. Dengan 

rumusan masalah: 1) Adakah pengaruh perilaku kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap iklim sekolah di SMA Negeri 8 Kota Malang? 2) Adakah 

pengaruh perilaku kepemimpinan terhadap kinerja guru di SMA Negeri 8 

Kota Malang? 3) Adakah pengaruh perilaku kepemimpinan terhadap 

prestasi akademik siswa di SMA Negeri 8 Kota Malang? 4) Adakah 

                                                             
65 Atisama Zega, Pengaruh Pelatihan dan Disiplin Terhadap Kinerja Guru Sekolah Menengah 

Pertama di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan 

Gunungsitoli Utara, (Tesis Universitas Terbuka Jakarta, 2015) 
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pengaruh iklim sekolah terhadap prestasi akademik siswa di SMA Negeri 

8 Kota Malang? 5) Adakah pengaruh kinerja guru terhadap prestasi 

akademik siswa di SMA Negeri 8 Kota Malang? 6) Adakah pengaruh 

antara perilaku kepemimpinan, iklim sekolah dan kinerja guru secara 

bersama-sama dengan prestasi akademik siswa di SMA Negeri 8 Kota 

Malang? Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ada pengaruh signifikan 

perilaku kepemimpinan terhadap iklim sekolah. 2) Ada pengaruh 

signifikan perilaku kepemimpinan terhadap kinerja guru. 3) Tidak ada 

pengaruh perilaku kepemimpinan terhadap prestasi akademik siswa. 4) 

Ada pengaruh signifikan iklim sekolah terhadap prestasi akademik siswa. 

5) Ada pengaruh signifikan kinerja guru terhadap prestasi akademik siswa. 

6) Secara bersama-sama ada pengaruh signifikan perilaku kepemimpinan, 

iklim sekolah, dan kinerja guru terhadap prestasi akademik siswa. Yang 

berarti bahwa perilaku kepemimpinan tidak bisa secara langsung 

mempengaruhi prestasi akademik siswa di SMA Negeri 8 Kota Malang.
 66

 

4. Slamet Suroso pada tesis berjudul Pengaruh Supervisi Akademik, 

Pendidikan dan Pelatihan, Kompetensi Profesional Terhadap Kinerja 

Melalui Motivasi Kerja Guru Di SMP Kota Pekalongan. Dengan rumusan 

masalah: 1) Apakah terdapat pengaruh supervisi akademik kepala sekolah 

terhadap motivasi kerja guru SMP di Kota Pekalongan? 2) Apakah 

terdapat pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap motivasi kerja guru 

SMP di Kota Pekalongan? 3) Apakah terdapat pengaruh kompetensi 

                                                             
66 Amalni Mutmainah Ramadhani, Pengaruh Perilaku Kepemimpinan, Iklim Sekolah dan Kinerja 

Guru Terhadap Prestasi Akademik Siswa di SMA Negeri 8 Kota Malang, (Tesis Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016) 
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profesional terhadap motivasi kerja guru SMP di Kota Pekalongan? 4) 

Apakah terdapat pengaruh supervisi akademik kepala sekolah terhadap 

kinerja guru SMP di Kota Pekalongan? 5) Apakah terdapat pengaruh 

pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja guru SMP di Kota Pekalongan? 

6) Apakah terdapat pengaruh kompetensi profesional terhadap kinerja guru 

SMP di Kota Pekalongan? 7) Apakah terdapat pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja guru SMP di Kota Pekalongan? 8) Apakah terdapat 

pengaruh supervisi akademik terhadap kinerja melalui motivasi kerja guru 

SMP di Kota Pekalongan? 9) Apakah terdapat pengaruh pendidikan dan 

pelatihan terhadap kinerja melalui motivasi kerja guru SMP di Kota 

Pekalongan? 10) Apakah terdapat pengaruh kompetensi profesional 

terhadap kinerja melalui motivasi kerja guru SMP di Kota Pekalongan? 

Hasil penelitian menunjukkan supervisi akademik, pendidikan dan 

pelatihan, kompetensi profesional guru berpengaruh langsung terhadap 

motivasi. Supervisi akademik, pendidikan dan pelatihan, kompetensi 

profesional guru, dan motivasi kerja berpengaruh langsung terhadap 

kinerja guru. Supervisi akademik, pendidikan dan pelatihan, kompetensi 

profesional guru berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja guru melalui 

motivasi kerja.
67

 

5. Imam Juweni pada Tesis yang berjudul Pelaksanaan Supervisi Akademik 

Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama 

Islam di SMP Negeri 9 Surakarta. Dengan rumusan masalah: 1) 
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Bagaimana pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah dalam 

peningkatan kinerja guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 9 

Surakarta? 2) Apa saja faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan 

supervisi akademik kepala sekolah sehingga mampu meningkatkan kinerja 

guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 9 Surakarta? Hasil penelitian 

ini 1)  Pelaksanaan supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala 

sekolah sudah berjalan dengan baik. Kepala SMP Negeri 9 Surakarta 

sudah menyusun perencanaan progam supervisi akademik, melaksanakan, 

dan menindaklanjuti hasil supervisi sesuai dengan yang seharusnya. 2)  

Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan supervisi akademik kepala 

SMP  Negeri 9 Surakarta adalah profesionalitas kepala sekolah yang 

tinggi, kompetensi supervise akademik kepala sekolah yang tinggi, guru 

yang rata-rata sudah siap disupervisi terlebih guru PAI, kepala sekolah 

mampu menciptakan pola hubungan yang baik dengan seluruh komponen 

sekolah, kepala sekolah mampu mengatasi kendala-kendala di dalam 

pelaksanaan supervisi akademik, dan infrastruktur sekolah yang cukup dan 

representative untuk kegiatan belajar mengajar.
68
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Rumusa Masalah Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Dhanik Riastuti Pengaruh Supervisi 

Akademik dan 

Motivasi Kerja Guru 
PAI Terhadap 

Kinerja Guru PAI di 

Sekolah Dasar 

Negeri Kabupaten 
Sukaharjo Tahun 

2017.
69

 

1. Bagaimanakah 

pengaruh supervisi 

akademis terhadap 
kinerja guru PAI SD di 

Kabupaten Sukoharjo 

tahun 2017?  

2. Bagaimanakah 
pengaruh motivasi kerja 

guru PAI terhadap 

kinerja guru PAI SD di 
Kabupaten Sukoharjo 

tahun 2017? 

3. Bagaimana pengaruh 

supervisi akademis dan 
motivasi kerja guru 

secara simultan 

terhadap kinerja guru 
PAI di Kabupaten 

Sukoharjo tahun 2017? 

1. Uji koefisien regresi 

parsial (uji t) untuk 

variabel motivasi 
kerja menunjukkan 

nilai signifikansi 

sebesar 0,353>0,05; 

Ada pengaruh yang 
signifikan variabel 

motivasi kerja 

terhadap kinerja 
guru. 

2. uji koefisien regresi 

parsial (uji t) untuk 

variabel supervisi 
akademik 

menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 
0,266>0,05; Ada 

pengaruh yang 

signifikan variabel 
supervisi akademik 

terhadap kinerja 

guru. 

3. Uji koefisien regresi 
parsial (uji t) untuk 

Persamaan 

penelitian ini 

dengan penelitian 
sebelumnya 

adalah sama-

sama meneliti 

tentang supervisi 
akademik. 

1. Penelitian ini 

ditunjukkan 

kepada guru 
PAI. 

2. Penelitian ini 

terdiri dari 3 

variabel, yaitu 
2 variabel 

bebas dan 1 

variabel terikat. 
3. Tempat peneliti 

pada penelitian 

ini berada di 

SD. 
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variabel supervisi 
akademik dan 

motivasi kerja 

menunjukkan nilai 
signifikansi sebesar 

0,220>0,05; Ada 

pengaruh yang 

signifikan variabel 
supervisi akademik 

dan motivasi kerja 

terhadap kinerja 
guru, terbukti 

kebenarannya. 

 

2. Atisama Zega Pengaruh Pelatihan 
dan Disiplin 

Terhadap Kinerja 

Guru Sekolah 
Menengah Pertama 

di Lingkungan Unit 

Pelaksana Teknis 
Dinas (UPTD) 

Pendidikan 

Kecamatan 

Gunungsitoli Utara.
70

 

1. Apakah pelatihan guru 
berpengaruh dan 

signifikan terhadap 

kinerja guru Sekolah 
Menengah Pertama 

(SMP) di Lingkungan 

UPTD Pendidikan 
Kecamatan 

Gunungsitoli Utara? 

2. Apakah disiplin guru 

berpengaruh dan 
signifikan terhadap 

kinerja guru Sekolah 

Menengah Pertama 

1. Dari hasil analisis 
regresi pada tingkat 

kepercayaan 5%, 

dapat disimpulkan 
bahwa pelatihan dan 

disiplin secara 

serempak 
berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

guru di SMP 
lingkungan UPTD 

pendidikan 

Kecamatan 

Persamaan 
penelitian ini 

dengan penelitian 

sebelumnya 
adalah sama-

sama meneliti 

tentang pelatihan 
guru. 

Penelitian ini 
terdiri dari 3 

variabel, yaitu 2 

variabel bebas 
dan 1 variabel 

terikat. 

                                                             
70 Atisama Zega, Pengaruh Pelatihan dan Disiplin Terhadap Kinerja Guru Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli Utara, (Tesis Universitas Terbuka Jakarta, 2015) 



58 
 

 
 

(SMP) di Lingkungan 
UPTD Pendidikan 

Kecamatan 

Gunungsitoli Utara? 
3. Apakah pelatihan dan 

disiplin berpengaruh 

terhadap kinerja guru 

Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) di 

Lingkungan UPTD 

Pendidikan Kecamatan 
Gunungsitoli Utara? 

Gunungsitoli Utara. 
2. Hasil Penelitian 

secara parsial 

menunjukkan 
bahwa pelatihan dan 

disiplin secara 

serempak 

berpengaruh positif 
dan signifikan 

terhadap kinerja 

guru di SMP di 
lingkungan UPTD 

Pendidikan 

Kecamata 
Gunungsitoli Utara. 

 

3. Amalni 

Mutmainah 
Ramadhani 

Pengaruh Perilaku 

Kepemimpinan, 
Iklim Sekolah dan 

Kinerja Guru 

Terhadap Prestasi 
Akademik Siswa di 

SMA Negeri 8 Kota 

Malang.
71

 

1. Adakah pengaruh 

perilaku kepemimpinan 
kepala sekolah terhadap 

iklim sekolah di SMA 

Negeri 8 Kota Malang? 
2. Adakah pengaruh 

perilaku kepemimpinan 

terhadap kinerja guru di 

SMA Negeri 8 Kota 
Malang? 

3. Adakah pengaruh 

perilaku kepemimpinan 

1. Ada pengaruh 

signifikan perilaku 
kepemimpinan 

terhadap iklim 

sekolah. 
2. Ada pengaruh 

signifikan perilaku 

kepemimpinan 

terhadap kinerja 
guru. 

3. Tidak ada pengaruh 

perilaku 

1. Sama-sama 

meniliti 4 
variabel. 

2. Menggunakan 

metode 
pendekatan 

kuantitatif. 

1. Tempat 

penelitian ini 
berada pada 

tingkat SMA. 

2. Penelitian ini 
ditunjukkan 

untuk mencari 

pengaruh 

terhadap 
prestasi 

akademik 

siswa. 

                                                             
71 Amalni Mutmainah Ramadhani, Pengaruh Perilaku Kepemimpinan, Iklim Sekolah dan Kinerja Guru Terhadap Prestasi Akademik Siswa di SMA Negeri 8 

Kota Malang, (Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016) 
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terhadap prestasi 
akademik siswa di SMA 

Negeri 8 Kota Malang? 

4. Adakah pengaruh iklim 
sekolah terhadap 

prestasi akademik siswa 

di SMA Negeri 8 Kota 

Malang? 
5. Adakah pengaruh 

kinerja guru terhadap 

prestasi akademik siswa 
di SMA Negeri 8 Kota 

Malang? 

6. Adakah pengaruh antara 
perilaku kepemimpinan, 

iklim sekolah dan 

kinerja guru secara 

bersama-sama dengan 
prestasi akademik siswa 

di SMA Negeri 8 Kota 

Malang? 

kepemimpinan 
terhadap prestasi 

akademik siswa. 

4. Ada pengaruh 
signifikan iklim 

sekolah terhadap 

prestasi akademik 

siswa. 
5. Ada pengaruh 

signifikan kinerja 

guru terhadap 
prestasi akademik 

siswa. 

6. Secara bersama-
sama ada pengaruh 

signifikan perilaku 

kepemimpinan, 

iklim sekolah, dan 
kinerja guru 

terhadap prestasi 

akademik siswa. 
Yang berarti bahwa 

perilaku 

kepemimpinan tidak 
bisa secara langsung 

mempengaruhi 

prestasi akademik 

siswa di SMA 
Negeri 8 Kota 

Malang.  

 

3. Kinerja guru 
pada penelitian 

ini sebagai 

variabel bebas. 
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4. Slamet Suroso Pengaruh Supervisi 
Akademik, 

Pendidikan dan 

Pelatihan, 
Kompetensi 

Profesional Terhadap 

Kinerja Melalui 

Motivasi Kerja Guru 
Di SMP Kota 

Pekalongan.
72

 

1. Apakah terdapat 
pengaruh supervisi 

akademik kepala 

sekolah terhadap 
motivasi kerja guru 

SMP di Kota 

Pekalongan? 

2. Apakah terdapat 
pengaruh pendidikan 

dan pelatihan terhadap 

motivasi kerja guru 
SMP di Kota 

Pekalongan? 

3. Apakah terdapat 
pengaruh kompetensi 

profesional terhadap 

motivasi kerja guru 

SMP di Kota 
Pekalongan? 

4. Apakah terdapat 

pengaruh supervisi 
akademik kepala 

sekolah terhadap kinerja 

guru SMP di Kota 
Pekalongan? 

5. Apakah terdapat 

pengaruh pendidikan 

dan pelatihan terhadap 

1. Supervisi akademik, 
pendidikan dan 

pelatihan, 

kompetensi 
profesional guru 

berpengaruh 

langsung terhadap 

motivasi. 
2. Supervisi akademik, 

pendidikan dan 

pelatihan, 
kompetensi 

profesional guru, 

dan motivasi kerja 
berpengaruh 

langsung terhadap 

kinerja guru. 

3. Supervisi akademik, 
pendidikan dan 

pelatihan, 

kompetensi 
profesional guru 

berpengaruh tidak 

langsung terhadap 
kinerja guru melalui 

motivasi kerja. 

1. Menggunakan 
metode 

pendekatan 

kuantitatif. 
2. Sama-sama 

meneliti 

tentang 

supervisi 
akademik dan 

pelatihan. 

1. Variabel 
terikat pada 

penelitian ini 

dibuktikan 
dengan 

variabel lain. 

 

                                                             
72 Slamet Suroso, Pengaruh Supervisi Akademik, Pendidikan dan Pelatihan, Kompetensi Profesional Terhadap Kinerja Melalui Motivasi Kerja Guru Di SMP 

Kota Pekalongan, (Tesis Universitas Negeri Semarang, Jurusan Manajemen Pendidikan, 2015) 
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kinerja guru SMP di 
Kota Pekalongan? 

6. Apakah terdapat 

pengaruh kompetensi 
profesional terhadap 

kinerja guru SMP di 

Kota Pekalongan? 

7. Apakah terdapat 
pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja guru 

SMP di Kota 
Pekalongan? 

8. Apakah terdapat 

pengaruh supervisi 
akademik terhadap 

kinerja melalui motivasi 

kerja guru SMP di Kota 

Pekalongan? 
9. Apakah terdapat 

pengaruh pendidikan 

dan pelatihan terhadap 
kinerja melalui motivasi 

kerja guru SMP di Kota 

Pekalongan? 
10. Apakah terdapat 

pengaruh kompetensi 

profesional terhadap 

kinerja melalui 
motivasi kerja guru 

SMP di Kota 

Pekalongan? 



62 
 

 
 

 

5. Imam Juweni Pelaksanaan 

Supervisi Akademik 

Kepala Sekolah 
dalam Meningkatkan 

Kinerja Guru 

Pendidikan Agama 

Islam di SMP Negeri 
9 Surakarta.

73
 

1. Bagaimana pelaksanaan 

supervisi akademik 

kepala sekolah dalam 
peningkatan kinerja 

guru pendidikan agama 

Islam di SMP Negeri 9 

Surakarta? 
2. Apa saja faktor-faktor 

yang mendukung 

pelaksanaan supervisi 
akademik kepala 

sekolah sehingga 

mampu meningkatkan 

kinerja guru pendidikan 
agama Islam di SMP 

Negeri 9 Surakarta? 

1. Pelaksanaan 

supervisi akademik 

yang dilaksanakan 
oleh kepala sekolah 

sudah berjalan 

dengan baik. Kepala 

SMP Negeri 9 
Surakarta sudah 

menyusun 

perencanaan 
progam supervisi 

akademik, 

melaksanakan, dan 

menindaklanjuti 
hasil supervisi 

sesuai dengan yang 

seharusnya. 
2. Faktor-faktor yang 

mendukung 

pelaksanaan 
supervise akademik 

kepala SMP  Negeri 

9 Surakarta adalah 

profesionalitas 
kepala sekolah yang 

tinggi, kompetensi 

supervise akademik 

1. Sama-sama 

meneliti 

tentang 
supervisi 

akademik dan 

kinerja guru. 

2. Tingkat 
penelitian 

sama, yaitu 

pada jenjang 
guru SMP.; 

3. Metode 

pendekatan 

pada penelitian 
ini 

menggunakan 

metode 

kualitatif. 
4. Responden 

pada penelitian 

ini ditunjukkan 
hanya untuk 

guru PAI. 

                                                             
73 Imam Juweni, Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 9 Surakarta, 

(Tesis IAIN Surakarta, 2016) 
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kepala sekolah yang 
tinggi, guru yang 

rata-rata sudah siap 

disupervisi terlebih 
guru PAI, kepala 

sekolah mampu 

menciptakan pola 

hubungan yang baik 
dengan seluruh 

komponen sekolah, 

kepala sekolah 
mampu mengatasi 

kendala-kendala di 

dalam pelaksanaan 
supervisi akademik, 

dan infrastruktur 

sekolah yang cukup 

dan representative 
untuk kegiatan 

belajar mengajar. 
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Dalam penelitian ini, posisi peneliti adalah menguji teori tentang 

supervisi akademik, pelatihan guru, iklim sekolah dan kinerja guru. Dari segi 

variabel yang diteliti, penelitian ini meneliti tiga variabel (X) yaitu supervisi 

akademik (X1), pelatihan guru (X2), dan iklim sekolah (X3), kemudian 

dikorelasikan terhadap kinerja guru (Y) di lembaga pendidikan. Penelitian ini 

melihat seberapa besar supervisi akademik berpengaruh terhadap kinerjanya 

di sekolah, seberapa besar pelatihan guru berpengaruh terhadap kinerjanya di 

sekolah, dan seberapa besar iklim sekolah berpengaruh terhadap kinerjanya di 

sekolah. 
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C. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

Keterangan: 

X1 = Variabel Supervisi Akademik 

Pengaruh Supervisi Akademik, Pelatihan Guru, dan Iklim 

Sekolah Terhadap Kinerja Guru MTsN Se-Kabupaten 

Tulungagung 

Identifikasi Masalah: 

1. Masih ada beberapa guru yang mempunyai kinerja yang belum optimal. 

2. Banyaknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru tidak 

diperhatikan. 

3. Kurangnya kesadaran akan pentingnya supervisi akademik, yaitu 

supervisi yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. 

4. Kurangnya kesadaran kepala sekolah untuk meningkatkan produktivitas 

dan kualitas para guru. 

5. Kurangnya guru mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi 

guru dan pengembangan guru. 

6. Tidak diperhatikannya iklim sekolah yang dapat menciptakan kepuasan 

kerja guru. 

7. Adanya guru yang tidak mendapatkan haknya seperti upah yang sesuai. 

Supervisi 

Akademik 

(X1) 

Pelatihan Guru 

(X2) 

Iklim Sekolah 

(X3) 

Kinerja Guru 

(Y) 
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X2 = Variabel Pelatihan Guru 

X3 = Variabel Iklim Sekolah 

Y  = Kinerja Guru 

Berdasarkan paradigma di atas, menunjukkan bahwa untuk penelitian 

yang terdiri atas tiga variabel bebas (independen variabel) yaitu supervisi 

akademik (X1), pelatihan guru (X2), dan iklim sekolah (X3). Sedangkan 

variabel terikat (dependen variabel) hanya ada satu yaitu kinerja guru (Y). 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa berangkat dari identifikasi masalah 

di lapangan, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh yang 

ditimbulkan dari supervisi akademik, pelatihan guru, dan iklim sekolah 

terhadap kinerja guru. Serta pengaruh secara bersama-sama ketiga variabel 

bebas terhadap kinerja guru. 


