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ABSTRAK 

Saidah, 2022. Profil Pelaksanaan Supervisi Akademik dan Manajerial Kepala 
Sekolah Terhadap Disiplin Guru SDN 23 Jeppe’e Kecamatan Tanete Riattang 
Barat Kabupaten Bone. Dibimbing oleh Syarifuddin Cn Sida dan Muhajir. 
 

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan supervise, 
manajerial kepala sekolah serta faktor pendukung dan penghambat disiplin 
guru SDN 23 Jeppe’e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone 
pada muatan materi geometri. Jenis penelitian ini menggunakan jenis kualitatif 
deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 23 Jeppe’e. Subjek dalam 
penelitian ini yaitu Kepala Sekolah dan Guru. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis data 
menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari 
pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi metode dan 
teoritik. 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, maka 

kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: Pelaksanaan Supervisi Akademik dan 
Manajerial Kepala Sekolah Terhadap Disiplin Guru. Kepala Sekolah dan Guru 
di SDN Jeppe’e Kab Bone bahwa Supervisi akademik saat pembelajaran di 
sekolah mengacu pada aspek yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: perencanaan, 
pelaksanaan, dan umpan balik. Proses perencanaan diawali dengan 
koordinasi tim supervisi yaitu kepala sekolah, komunikasi tujuan, dan 
persiapan administrasi. Supervisi akademik dilaksanakan melalui penilaian 
oleh kepala sekolah, dan guru,. Umpan balik diberikan dalam bentuk diskusi 
dan pemberian penghargaan kepada guru berprestasi. Aspek penilaian dalam 
supervisi dan manajerial kepala sekolah meliputi pengelolaan pembelajaran, 
inovasi pembelajaran, dan sikap serta perilaku. Proses implementasi supervisi 
akademik saat pembelajaran meliputi proses perencanaan, pelaksanaan serta 
evaluasi untuk membina kedisplinan guru terhadap administrasi sekolah dan 
tanggungjawab sebagai guru. 
 
Kata Kunci: Supervisi, Manajerial, Displin Guru 
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ABSTRACT 

Saidah, 2022. Profile of the Implementation of Academic and Managerial 

Supervision of Principals on Teacher Discipline at SDN 23 Jeppe'e, Tanete 

Riattang Barat District, Bone Regency. Supervised by Syarifuddin Cn Sida and 

Muhajir. 

This study aims to determine the implementation of supervision, principal 

managerial as well as the supporting and inhibiting factors of teacher discipline 

at SDN 23 Jeppe'e, Tanete Riattang Barat District, Bone Regency on the 

geometry material content. This type of research uses descriptive qualitative 

type. This research was conducted at SDN 23 Jeppe'e. The subjects in this 

study were the Principal and Teachers. Data collection techniques using 

observation and interview techniques. The data analysis technique uses the 

Miles, Huberman, and Saldana model which consists of data collection, data 

condensation, data presentation, and drawing conclusions. Testing the validity 

of the data using triangulation methods and theoretical. 

Based on the results of the research and discussion obtained, the conclusions 

in this study are: Implementation of Principal Academic and Managerial 

Supervision of Teacher Discipline. Principals and teachers at SDN Jeppe'e Kab 

Bone that academic supervision during learning at school refers to aspects 

consisting of three stages, namely: planning, implementation, and feedback. 

The planning process begins with the coordination of the supervision team, 

namely the principal, communication of objectives, and administrative 

preparation. Academic supervision is carried out through assessments by 

principals and teachers. Feedback is given in the form of discussions and 

awards to outstanding teachers. Aspects of assessment in the supervision and 

managerial of the principal include learning management, learning innovation, 

and attitudes and behavior. The process of implementing academic supervision 

during learning includes the planning, implementation and evaluation 

processes to foster teacher discipline towards school administration and 

responsibilities as teachers. 

 

Keywords: Supervision, Managerial, Teacher Discipline 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Guru sebagi seseorang yang mendidik, membimbing, mengajarkan, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan seterusnya adalah orang yang 

memiliki kemuliaan. Sebab, seorang guru adalah sebaik-baiknya orang 

yang tidak "pelit" akan ilmu yang dimilikinya. Wawasan yang dimilikinya 

selalu ia bagikan kepada murid-muridnya sehingga pahala kebaikannya 

tersebut, kata Nabi SAW, tidak akan pernah terputus meski sudah 

meninggal dunia. 

Di dalam Alquran, guru memiliki kedudukan istimewa yang 

digolongkan sebagai orang yang beruntung baik di dunia maupun di 

akhirat. Salah satu ayat yang menerangkan tentang keutamaan menjadi 

seorang guru adalah QS. Al-Mujadilah ayat 11. 

 

Artinya: "Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, 
'Berlapang-lapanglah dalam majlis', maka lapangkanlah, niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 'Berdirilah 
kamu', maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 
beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
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beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." 
(QS. Al-Mujadilah: 11). 
 

Derajat, yang dimaksud dalam ayat di atas menurut Ibnu Abbas 

adalah bahwa orang-orang yang berilmu memiliki kedudukan tujuh ratus 

derajat di atas orang-orang mukmin. 

Dalam Alquran ada juga diterjemahkan bahwa guru sebagai sosok 

yang tidak hanya mengajar dan mentransformasi ilmu (science 

transforming), tapi juga sekaligus mendidik dan membangun 

karakter (characteristic building). Hal ini digambarkan dan diajarkan oleh 

Allah dalam surat Fussilat ayat 30. Allah berfirman :  

ئَِكةُ أََّلَّ تََخافُو۟ا وَ 
َٰٓ ُل َعلَْيِهُم ٱْلَملََٰ ُمو۟ا تَتَنَزَّ َزنُو۟ا إنَّ ٱلَِّذيَن قَالُو۟ا َربُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱْستَقََٰ ْْ ََّل تَ

تُوَعُدونَ  َوأَْبِشُرو۟ا بِٱْلَجنَِّة ٱلَّتِى ُكنتُمْ   

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami 
ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka 
malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah 
kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka 
dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu". 

Dalam dunia pendidikan, peran guru menentukan, karena guru 

bukan hanya berkewajiban mentransformasi ilmu pengetahuan, tetapi juga 

bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik 

yang ada, baik potensi kognitif, potensi afektif, maupun potensi 

psikomotorik. Selain itu, guru berhadapan langsung dengan peserta didik 

dalam proses pembelajaran di kelas. Di tangan guru, kepribadian peserta 

didik dibentuk dan dikembangkan seoptimal mungkin sesuai fase dan 
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tahap perkembangannya. Selanjutnya Allah Swt. berfirman dalam Alquran 

Surat Asy-Syuura/42: 48 yang berbunyi: 

 

Terjemahan: Jika mereka berpaling maka Kami tidak mengutus kamu 
sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain 
hanyalah menyampaikan (risalah). Sesungguhnya apabila 
Kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari Kami 
dia bergembira ria karena rahmat itu. Dan jika mereka 
ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka 
sendiri (niscaya mereka ingkar) karena sesungguhnya 
manusia itu amat ingkar (kepada ni`mat). 

 
Menjaga keselamatan dan kesuksesan institusi merupakan tugas 

utama manajer, baik organisasi keluarga maupun organisasi universal. 

Bagaimana manajer bisa mengontrol orang lain sementara dirinya sendiri 

masih belum terkontrol. Dengan demikian seorang manajer orang terbaik 

dan harus mengontrol seluruh anggotanya dengan baik. 

Guru merupakan komponen yang sangat menentukan keberhasilan 

pendidikan. sehingga guru selalu menjadi sorotan ketika terjadi masalah 

dalam dunia pendidikan. Posisi guru dalam dunia pendidikan adalah 

sebagai garda terdepan dan sentral terlaksananya proses pembelajaran, 

maka berkaitan dengan kinerja guru diperlukan adanya totalitas, dedikasi, 

maupun loyalitas sebagai seorang pendidik dan pencetak bekal-bekal 

Sumber Daya Manusia (SDM).   

UU No 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 disebutkan 

bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
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mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah. Isi undang-undang ini jelas sangat 

berarti, karena bertujuan : (1) Mengangkat harkat citra dan martabat guru, 

(2) Meningkatkan tanggungjawab profesi guru sebagai pengajar, pendidik, 

pelatih, pembimbing, dan manajer pembelajaran, (3) Memberdayakan dan 

mendayakan profesi guru secara optimal, (4) Memberikan jaminan 

kesejahteraan dan perlindungan terhadap profesi guru. Melalui kelahiran 

UndangUndang ini diharapkan mampu memberikan payung dan landasan 

hukum bagi terwujudnya guru profesional, guru sejahtera dan terlindungi. 

Pada Pasal 20 UU No.14 tahun 2005 juga dijelaskan bahwa dalam tugas 

keprofesionalan, guru mempunyai kewajiban sebagai berikut: 

1)Merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang 

bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; 

2)Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan 

kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni; 3)Bertindak objektif dan tidak 

diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan 

kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status ekonomi 

peserta didik dalam pembelajaran; 4)Menjunjung tinggi peraturan 

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

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

bangsa.  
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Guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun di 

luar dinas dalam bentuk pengabdian. Tugas guru tidak hanya sebagai 

suatu profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan 

kemasyarakatan. Ketiga tugas yang diemban guru tersebut harus 

berlangsung secara seimbang antara tugas yang satu dengan tugas yang 

lainnya. Setiap bidang tugas guru tersebut mempunyai banyak kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh guru.  

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan berarti guru harus bisa 

menempatkan diri sebagai orang tua kedua bagi peserta didik. Guru juga 

harus bisa memahami jiwa dan watak peserta didiknya, dan untuk 

mewujudkan itu perlu waktu yang tidak singkat. Jadi, sebagai seorang 

guru harus bisa memahami semua karakteristik peserta didik agar semua 

yang direncanakan dan yang diharapkan orang tua peserta didik bisa 

tercapai dengan optimal.  

Dalam melaksanakan tugas-tugas seperti yang diuraikan di atas, 

guru harus mempunyai sikap disiplin, agar semua tugas dapat terlaksana 

dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Apalagi dalam tugas guru sebagai 

profesi sangat membutuhkan tingkat kedisiplinan guru yang tinggi. Dalam 

tugas guru sebagai profesi tersebut guru sangat bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran merupakan kegiatan 

tatap muka antara guru dengan peserta didik untuk mentransfer ilmu baik 

dari guru ke peserta didik maupun sebaliknya guna mencapai tujuan 

pembelajaran yang sudah ditetapkan.  
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Disiplin merupakan salah satu faktor lain yang dapat meningkatkn 

kinerja guru. Menurut Dessler (2000: 58), “discipline is a procedure that 

corrects or punishes a subordinate because a rule or procedure has been 

violated” Disiplin adalah suatu sikap menghormati, menghargai patuh dan 

taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun 

yang tidak tertulis serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk 

menerima sanksi-sanksinya, apabila anggota organisasi yang 

bersangkutan melanggar tugas dan wewenang yang diberikan. 

Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi mencapai hasil yang 

optimal. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi sekolah, 

karena tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, maka sulit untuk 

mewujudkan tujuannya”.  

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Gugus I Kecamatan 

Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, ditemukan bahwa masih 

ditemukan beberapa guru yang kurang disiplin dalam melaksanakan 

tugas. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya beberapa guru yang 

datang ke sekolah tidak tepat waktu, dalam mengajar ada guru yang 

hanya memberikan tugas setelah itu hanya ditinggalkan begitu saja tanpa 

diawasi. Masih adanya beberapa guru meninggalkan ruang kelas sebelum 

pembelajaran selesai dan masih ditemukan beberapa guru yang pulang 

dari sekelolah sebelum jam sekolah berakhir. Hal tersebut dapat 

berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Guru yang tidak disiplin 
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akan membuat siswa menjadi malas dalam belajar sehingga kedepannya 

akan membuat prestasi belajar siswapun tidak maksimal.  

 Kontirde (2013:10) mengemukakan bahwa rendahnya mutu 

pendidikan di sekolah selalu dikaitkan dengan banyak masalah yang 

mengganggu sistem, seperti pendanaan yang tidak memadai, fasilitas 

yang tidak memadai, rendahnya semangat dan disiplin kerja staf, 

pengawasan/ supervisi sekolah yang buruk, dan kebijakan yang sering 

berubah. Oleh karena itu, diharapkan agar supervisor dapat memfasilitasi 

pelaksanaan pendidikan dengan berupaya memperbaiki situasi belajar 

mengajar agar dapat berjalan secara efektif. Salah satu cara untuk 

memperbaiki situasi belajar mengajar adalah bantuan dan bimbingan dari 

kepala sekolah dan pengawas sekolah melalui supervisi.  

Selain supervisi, kepala sekolah perlu pula melaksanakan tugas 

manajerialnya terutama mengawasi pelaksanaan tugas guru. Kepala 

sekolah sebagai manajer puncak di sekolah akan merancang program, 

mengambil kebijakan, dan memimpin pelaksanaan keputusan di sekolah. 

Kunandar (2007:1) menjelaskan bahwa kepala sekolah sebagai manajer 

harus mampu mengatur agar semua potensi sekolah dapat berfungsi 

secara optimal. Hal ini dapat dilakukan jika kepala sekolah mampu 

melakukan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, meliputi: 

(1)perencanaan; (2) pengorganisasian; (3) pengarahan/pengendalian; dan 

(4) pengawasan. 
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Dalam hal ini, guru diharapkan dapat menyadari tugas dan 

tanggung jawabnya. Selain guru itu sendiri yang harus menyadari dan 

meningkatkan kedisiplinannya, pihak sekolah khusushya kepala sekolah 

juga perlu mengupayakan agar guru memiliki kinerja yang baik dalam 

melaksanakan tugasnya. Upaya yang perlu dilakukan untuk mendiplinkan 

guru adalah melalui pembinaan dari kepala sekolah melalui supervisi dan 

pengawasan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis berusaha 

mengulas dan memecahkan permasalahan tersebut melalui penelitian 

yang berjudul Pelaksanaan Supervisi Akademik dan Manajerial Kepala 

Sekolah Terhadap Disiplin Guru SDN 23 Jeppe’e Kecamatan Tanete 

Riattang Barat Kabupaten Bone. 

B. Fokus penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka focus 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan supervisi akademik kepala SDN 

23 Jeppe’e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone? 

2. Bagaimana gambaran pelaksanaan manajerial kepala SDN 23 

Jeppe’e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone? 

3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat disiplin guru SDN 23 

Jeppe’e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone? 
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C. Defenisi Operasional Variabel 

Adapun defenisi operasional variabel adalah sebagai berikut; 

1. Supervisi Akademik 

Yang dimaksud peneliti bahwa supervisi akademik kepala sekolah 

diartikan sebagai kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh kepala 

sekolah dalam memberikan bantuan teknis kepada guru dalam 

melaksanakan tugas pembelajaran. Supervisi akademik kepala 

sekolah diukur berdasarkan pendapat responden tentang perencanaan 

program supervisi akademik, pelaksanaan supervisi akademik, dan 

evaluasi hasil supervisi akademik oleh kepala sekolah. 

2. Manajerial Kepala Sekolah 

Yang dimaksud oleh peneliti manajerial kepala sekolah adalah 

kemampuan kepala sekolah dalam mempengaruhi dan menggerakkan 

bawahan, memilih dan mengembangkan personil, mengadakan 

komunikasi, memberikan motivasi, membuat keputusan dan 

membangun Kerjasama denganberbagai pihak. 

3. Displin Guru 

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah displin guru merupaka 

kepatuhan seorang pendidik dalam menjalankan segala peraturan atau 

tata tertib yang telah diberlakukan di sekolah dengan penuh kesadaran 

dari dalam dirinya 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan focus masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui gambaran supervisi akademik kepala SDN 23 

Jeppe’e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.  

2. Untuk mengetahui gambaran manajerial kepala SDN 23 Jeppe’e 

Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.  

3. Untuk mengetahui pelaksanaan faktor pendukung dan penghambat 

disiplin guru SDN 23 Jeppe’e Kecamatan Tanete Riattang Barat 

Kabupaten Bone 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini merupakan gambaran yang diharapkan dapat 

menambah wawasan ataupun kontribusi teori dan pengalaman supervisor 

(kepala sekolah) maupun calon kepala sekolah dalam menentukan 

tekhnik dan upaya yang efektif untuk menambah kedisipilinan guru di 

lingkungan pendidikan dimana ia bertugas.   

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan motivasi 

kepada pihak di lingkungan sekolah mengenai begitu pentingnya upaya 

yang diambil pihak sekolah guna mendisiplinkan guru dalam menjalankan 

tugasnya sehari-hari untuk kepentingan peserta didik dan lembaga 

pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.  
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BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

A. Tinjauan Hasil Penelitian 

Terdapat beberapa tinjauan hasil penelitian terdahulu yang memiliki 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang hendak dilakukan, hal 

tersebut dilakukan untuk melihat novelty riset dari penelitian ini. Oleh karena 

itu, peneliti akan memaparkan tinjauan hasil penelitian terdahulu tersebut dari 

literatur yang menurut peneliti mempunyai relevansi dengan judul penelitian 

ini, diantaranya sebagai berikut: 

            Peneliti mendapatkan penelitian yang relevan yang dilakukan oleh : 

a. Devi Natalia Sobon (2021) dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Demokratis Kepala Sekolah terhadap Disiplin Kerja Guru pada Masa 

Pandemi Covid-19 SMA Negeri 8 Maros, menyatakan bahwa Pengaruh 

gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap disiplin kerja 

guru pada masa pandemic covid-19 di SMA Negeri 8 Maros dapat 

disimpulkan sebagai berikut: Berdasarkan hasil analisis data yang 

diperoleh menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap disiplin kerja 

guru pada masa pandemic Covid-19 di SMA Negeri 8 Maros. Sehingga 

hipotesis yang diajukan yaitu “diduga terdapat pengaruh gaya 

kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap disiplin kerja guru 

11 
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pada masa pandemi Covid-19 di SMA Negeri 8 Maros”dinyatakan diterima 

dengan tingkat pengaruh rendah.  

b. Nurhalifah (2018) dengan judul Pengaruh Pengawasan terhadap Disiplin 

Kerja Pegawai pada SMK Negeri 1 Gowa, menyatakan bahwa Dalam 

penelitian pengawasan kepala sekolah terhadap disiplin kerja pegawai 

memiliki pengaruh yang signifikan walaupun berada pada tingkat 

hubungan yang rendah sehingga kepala sekolah selaku pemimpin perlu 

meningkatkan pengawasan agar disiplin kerja pegawai meningkat. 

c. Sirajuddin Saleh (2019)  dengan judul Pengembangan Model Supervisi 

Akademik Kepala Sekolah Berbasis Kelompok Kerja Guru untuk 

Meningkatkan Kompetensi Paedagogik Guru Sekolah Dasar, menyatakan 

bahwa system pembinaan professional guru ini menekankan bantuan 

pelayanan profesi berdasarkan kebutuhan guru di lapangan dalam rangka 

peningkatan mutu pendidikan.  

d. Sri Rahmi (2019) dengan jurnal yang berjudul Kompetensi Manajerial 

Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Etos Kerja Tenaga Kependidikan di 

SMAN 2 Lhoknga Aceh Besar, menyatakan bahwa Kepala sekolah 

merupakan kunci dari keberhasilan sekolah. Untuk dapat 

melaksanakan kepemimpinan yang baik, menjalankan tugas-

tugasnya dan memainkan perannya, kepala sekolah perlu memiliki 

motivasi yang tinggi sebagai penunjang program yang sudah 

dirumuskan. Motivasi perlu dimiliki oleh kepala sekolah, karena 
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motivasi akan dapat menjadi tenaga pendorong bagi seseorang 

untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Motivasi yang dimiliki 

kepala sekolah akan melahirkan tingkah laku yang positif sehingga 

dapat mencapai keberhasilan sekolah. Lembaga sekolah yang 

berfungsi sebagai tempat pendidikan, sudah semestinya memiliki 

dedikasi yang baik guna menarik minat orang tua agar 

mempercayakan pendidikan putra dan putrinya di sekolah tersebut. 

Keberhasilan pengelolaan sebuah lembaga (sekolah) didukung oleh 

wawasan, sikap, dan keterampilan dari tenaga kependidikan. Oleh 

karena itu, langkah-langkah pengembangan kemam-puan tenaga 

kependidikan di sekolah harus dilakukan. Salah satu langkah 

strategis yang dapat ditempuh adalah meningkatkan etos kerja 

tenaga kependidikan dalam hal merekrut dan membagi job 

description 

1. Supervisi  Akademik  

a. Pengertian Supervisi Akademik 

Secara etimologis supervisi akademik terdiri atas kata supervisi dan 

akademik. Istilah supervisi berasal dari dua kata, yaitu “super” dan “vision”. 

Secara bahasa supervisi dapat diartikan sebagai melihat dari atas, dengan 

keahliannya sehingga mampu melihat sesuatu yang mungkin kurang terlihat 

secara biasa. Seorang supervisor memang mempunyai posisi di atas atau 

mempunyai kedudukan yang lebih dari orang yang disupervisinya. 
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Sedangkan secara semantic, pada hakikatnya isi yang terkandung di dalam 

defenisi yang rumusannya tentang sesuatu tergantung dari orang yang 

mendefenisikan.  

Engkoswara dan Komariah (2012) menyatakan bahwa secara 

etimologi istilah supervisi atau dalam bahasa Inggris disebut supervision 

sering didefenisikan sebagai pengawasan.  

Sejalan dengan pendapat tersebut, Engkoswara dan Komariah (2012) 

menjelaskan bahwa terdapat beberapa substansi supervisi, yaitu; a) Kegiatan 

dari pihak atasan yang be-rupa melihat, menilik, dan menilai serta 

mengawasi dari atas terhadap perwu-judan kegiatan atau hasil kerja 

bawahan, b) Suatu upaya yang dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki 

pandangan yang lebih tinggi berupa penge-tahuan, keterampilan dan sikap-

sikap untuk membantu mereka yang membu-tuhkan pembinaan, c) Suatu 

kegiatan untuk mentransformasikan berbagai pandangan inovatif agar dapat 

diterjemahkan dalam bentuk kegiatan yang terukur, d) Suatu bimbingan 

professional yang dilakukan oleh pengawas agar guru-guru dapat 

menunjukkan kinerja professional.   

Menurut Blandfort (2000) menyatakan bahwa supervisi membantu 

sekolah dan mencoba menemukan masalah dan pemecahannya.  

Sedangkan Sagala (2012), mengemukakan bahwa supervisi adalah 

bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada guru agar mereka belajar 

secara terus menerus, berupaya meningkatkan kualitas pembelajarannya, 
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bersama-sama memperbaiki proses pembelajaran dengan cara melakukan 

seleksi dan revisi tujuan-tujuan pendidikan, model dan metode pembelajaran, 

bahan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran, untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran, agar memperoleh hasil yang maksimal.  

Selanjutnya, Sagala (2012) mengklasifikasikan secara rinci bahwa 

supervisi pada dasarnya adalah: a)Pengembangan dari teori manajemen 

khususnya teori kepemimpinan dan kepengawasan yang diterapkan dalam 

praktek supervisi pendidikan, b) Supervisi merupakan usaha untuk memban-

tu dan melayani guru meningkatkan kemampuan keguruannya. c) Supervisi 

tidak langsung diarahkan kepada murid, tetapi kepada guru yang membina 

murid itu, d) Supervisi adalah ilmu dan seni memuat langkah-langkah yang 

ditujukan kepada perubahan situasi yang ada dalam situasi yang diharapkan, 

dan e) Supervisi tidak bersifat direktif (mengarahkan) tetapi lebih banyak 

bersifat konsultatif (memberikan dorongan, saran, dan bimbingan).  

 Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Piet A Sahertian (2010:19), 

bahwa “Supervisi tidak lain dari usaha memberi layanan kepada guru-guru 

baik secara individual maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki 

pengajaran.” Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ), 

akademik berasal dari kata akademis yang berarti bersifat ilmiah atau bersifat 

ilmu pengetahuan. Adapun kata “akademik” dalam konteks sekolah dikaitkan 

dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penguasaan ilmu 

pengetahuan yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti 
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proses pembelajaran. Secara terminologis, supervisi akademik adalah 

supervisi yang mengarah pada pengendalian dan pembinaan bidang 

akademik melalui kegiatan dan proses pembelajaran di sekolah agar hasil 

belajar peserta didik menjadi lebih baik. 

Pelaksanaan supervisi diarahkan pada dua aspek, yaitu supervisi 

akademik dan supervisi manajerial. Supervise akademik merupakan supervisi 

yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas yang menitikberatkan 

pada bantuan dan bimbingan kepada guru terhadap kegiatan akademis, 

berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Sedangkan 

supervise manajerial dilksanakan oleh pengawas sekolah yang 

menitikberatkan pada bantuan dan bimbingan kepada kepala sekolah pada 

aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai 

pendukung (supporting) terlaksananya proses pembelajaran.  

Supervisi akademik pada dasarnya sama dengan konsep supervisi 

pendidikan yang menjadi fokusnya adalah pemberian bantuan dan bimbingan 

kepada guru agar mereka mau mengkaji, menilai, memperbaiki, 

meningkatkan, dan mengembangkan mutu kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok. Dalam hal ini supervisi 

pendidikan dipahami sebagai usaha memberikan layanan kepada 

stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu 

maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan 

hasil pembelajaran.  
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Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas (2010), menegaskan 

bahwa supervise akademik adalah upaya membantu guru dalam 

mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran demi 

tercapainya tujuan pembelajaran. Atau dapat dipahami bahwa supervisi 

akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru 

mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Supervise akademik tidak terlepas dari 

penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran. Refleksi praktis 

penilaian kinerja guru dalam supervise akademik adalah melihat kondisi 

nyata kinerja guru.  

Selain itu, kegiatan supervisi akademik harus membantu guru agar 

mampu melakukan proses pembelajaran yang berkualitas dan meningkatkan 

hasil belajar peserta didik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

dengan mandiri.  

Glickman, et.el. (2007) mendefenisikan supervisi akademik sebagai 

“suatu rangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya 

mengelola proses pembelajaran demi mencapai tujuan pembelajaran”. Lebih 

lanjut Bafadal (2003) menjelaskan bahwa supervise pengajaran merupakan 

serangkaian kegiatan membantu guru untuk mengembangkan kemampuan-

nya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran.  

Arikunto (2004) mengemukakan bahwa supervisi akademik menitik-

beratkan pengamatan pada masalah akademik, yaitu yang langsung berada 
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dalam lingkup kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk 

membantu peserta didik ketika sedang dalam proses pembelajaran. Menurut 

Prasojo dan Sudiyono (2011), menyatakan bahwa supervise akademik 

adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuan-

nya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa supervisi akademik adalah bantuan dan bimbingan yang diberikan 

oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah (supervisor) kepada guru agar 

dapat meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan, melaksanakan, 

dan mengevaluasi proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembe-

lajaran yang diharapkan.  

 

b. Tujuan dan Fungsi Supervisi Akademik 

Tujuan supervisi akademik adalah mengembangkan situasi 

pembelajaran yang lebih baik. Untuk menciptakan kondisi tersebut diperlukan 

pembinaan yang dilakukan oleh supervisor (kepala sekolah). Segala kegiatan 

yang dilakukan dalam lingkup pendidikan termasuk supervisi selalu sadar 

tujuan, begitu pula kegiatan supervisi juga  mempunyai tujuan, akan tetapi 

tidak ada satu rumusan baku tentang tujuan supervisi, walaupun demikian 

rumusan-rumusan tujuan supervisi yang dikemukakan para ahli pada intinya 

sama, hanya berbeda redaksionalnya saja, jika ditemukan perbedaan sifat-

nya tidak substansial dan saling melengkapi.  
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Supervisi pada dasarnya adalah untuk memberikan bantuan dan 

bimbingan kepada guru dalam rangka membantu memecahkan masalah-

masalah yang dialami khususnya dalam melaksanakan kegiatan pendidikan 

dan pembelajaran, baik pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan di 

dalam kelas maupun yang dilaksanakan di luar kelas. Secara khusus, tujuan 

supervisi yang dilaksanakan baik oleh pengawas maupun kepala sekolah 

adalah untuk mengembangkan profesionalisme guru, menumbuhkan motivasi 

kerja guru, dan pengawas yang berkualitas.  

Glicman, et al (2007) dalam Buku Panduan Supervisi Akademik Dirjen 

PMPTK (2010), menggambarkan tujuan supervise akademik sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

                 Gambar 2.1. Tujuan Supervisi Akademik 

 

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa tujuan supervise adalah: 

a. Membantu guru mengembangkan kompetensinya. 

Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud membantu guru 

mengembangkan profesionalnya dalam memahami akademik, kehidupan 
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kelas, mengembangkan keterampilan mengajarnya dan menggunakan ke-

mampuannya melalui teknik-teknik tertentu. 

b. Mengembangkan kurikulum 

Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud untuk memonitor 

kegiatan pembelajaran di sekolah. Kegiatan memonitor ini bisa dilakukan 

melalui kunjungan kepala sekolah ke kelas-kelas disaat guru sedang 

mengajar, percakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya, maupun 

dengan peserta didiknya.  

c. Mengembangkan Kelompok Kerja Guru serta Penelitian Tindakan Kelas. 

Supervisi akademik diselenggarakan untuk mendorong guru menerapkan 

kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya, mendo-

rong guru mengembangkan kemampuannya sendiri, serta mendorong 

guru agar ia memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap tugas 

dan tanggung jawabnya. 

Sahertian (2010), menjelaskan tentang tujuan supervisi adalah 

memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar 

guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar 

peserta didik.  

Dengan demikian, tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan 

bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada 

gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Bukan saja 

memperbaiki kemampuan mengajar tetapi juga untuk mengembangkan 
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potensi kualitas guru. Pendapat ini sesuai dengan apa yang dikemukakan 

oleh Oliva (dalam Piet A.Sahertian) bahwa sasaran (domain) supervisi adalah 

sebagai berikut: 1) Mengembangkan kurikulum yang dilaksanakan oleh 

sekolah. 2) Meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar di kelas. 

3.Meningkatkan kemampuan profesionalisme guru menuju pembelajaran 

bermutu/ berkualitas. 4. Meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan 

penelitian ilmiah dan inovasi/ pembaharuan pembelajaran melalui metode 

dan model-model pembelajaran.  

Supervisi akademik dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan 

kemampuan profesional guru dan optimalisasi pencapaian tujuan 

pembelajaran, 

 Pengembangan kemampuan guru mencapai tujuan pembelajaran 

selain ditekankan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru 

mengajar, juga peningkatan komitmen (commitment), kemuan (willingness) 

dan motivasi (motivation) guru, sebab dengan meningkatkan kemampuan 

dan motivasi kerja guru, kualitas pembelajaran akan lebih meningkat.  

Selain supervisi memiliki tujuan untuk membantu guru mengembang-

kan kemampuan profesionalnya, supervise juga berfungsi untuk mengkoor-

diansi, menstimulasi, dan mengarahkan pertumbuhan guru-guru, melengkapi 

kepemimpinan sekolah, mengkoordiansikan semua usaha sekolah, mensti-

mulasi usaha-usaha yang kreatif, memperluas pengalaman guru-guru, 

memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus, memberikan pengeta-
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huan dan keterampilan guru, menganalisis situasi pembelajaran, menginteg-

rasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan guru.  

Mencermati proses pelaksanaannya, kadang dijumpai supervisor 

(kepala sekolah) melaksanakan supervisi akademik hanya datang ke sekolah 

dengan membawa instrumen penilaian kinerja. Kemudian masuk ke kelas 

menilai aktivitas guru yang sedang mengajar. Setelah itu, selesailah 

tugasnya. Seakan-akan supervisi akademik bertujuan untuk menilai kinerja 

dalam proses pembelajaran. Perilaku supervisi akademik yang demikian tidak 

akan memberikan banyak pengaruh terhadap tujuan dan fungsi 

dilaksanakannya supervise akademik. Supervise akademik sama sekali 

bukan semata-mata menilai kinerja guru.   

Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan dan fungsi supervisi 

akademik yang sebenarnya. Secara konseptual, supervisi akademik diharap-

kan dapat membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam menge-

lola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelak-

sanaan supervisi akademik bukan hanya semata-mata menilai kinerja guru 

dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengem-

bangkan kompetensinya.  

Walaupun supervisi akademik tidak terlepas dari penilaian kinerja guru 

dalam mengelola pembelajaran akan tetapi supervisi akademik lebih 

diarahkan untuk membantu guru mengembangkan kemampuannya 
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mengelola proses pembelajaran. Oleh sebab itu, untuk mengembangkan 

kemampuan guru maka menilai kinerja guru dalam mengelola proses 

pembelajaran merupakan salah satu kegiatan yang mutlak dilakukan.   

Agar supervisi akademik dapat membantu guru mengembangkan 

kemampuannya, terlebih dahulu perlu diadakan penilaian kemampuan guru, 

baik dalam hal perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, 

maupun dalam menilai hasil belajar. Sehingga dapat diketahui aspek 

kegiatan pembelajaran yang perlu dikembangkan dan cara 

mengembangkannya.  

Arikunto (2004), mengemukakan bahwa ada tiga fungsi supervisi, 

yaitu:  (a) sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-

unsur yang terkait dengan pembelajaran, (b) sebagai kegiatan untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran, dan (c) sebagai kegiatan memimpin dan 

membimbing. Selain itu, Sagala (2012) menjelaskan bahwa fungsi supervisi 

akademik adalah memberikan pelayanan supervise pengajaran kepada guru 

untuk menumbuhkan proses pembelajaran yang berkualitas baik, inovatif, 

menyenangkan, dan dapat menjaga keseimbangan pelaksanaan tugas 

mengajar. Pendapat lain dikemukakan oleh Djam‟an Satori adalah 

meningkatkan proses pembelajaran untuk meningkatkan mutu proses dan 

hasil pembelajaran. Supervisi akademik juga disebut pula sebagai 

instructional supervision atau instructional leadership, yang menjadi fokusnya 

adalah mengkaji, menilai, memperbaiki, meningkatkan dan mengembangkan 
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mutu kegiatan belajarmengajar yang dilakukan guru melalui pendekatan 

bimbingan dan konsultasi dalam nuansa dialog professional.  

 Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi 

supervisi akademik pada dasarnya adalah memberikan bantuan kepada 

guru-guru untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai yang 

diharapkan. Bantuan yang diberikan diarahkan pada sasaran kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru.  

c. Prinsip-prinsip Supervisi Akademik 

Kegiatan supervisi memusatkan perhatian pada bantuan yang dapat 

meningkatkan kemampuan professional, paedagogik, sosial dan kepribadian 

guru. Kemampuan guru tersebut mengarah pada upaya untuk 

membelajarkan peserta didik. Akhir dari supervisi adalah peningkatan 

prestasi belajar peserta didik melalui peningkatan kemampuan paedagogik 

guru. Hal ini sesuai dengan pendapat Robert J.Marzano (2011), yang 

menjelaskan bahwa prinsip dasar supervisi adalah meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik, melalui peningkatan keterampilan paedagogik guru.  

Makawimbang (2011) mengemukakan bahwa prinsip supervisi antara 

lain: (a) Supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif, (b) Supervisi 

hendaknya memberikan rasa aman kepada pihak yang disupervisi, 

(c)kegiatan supervise hendaknya terlaksana dengan sederhana, (d) Supervisi 

hendaknya realistis didasarkan pada keadaan dan kenyataan sebenarnya, 

(e) Pelaksanaan supervisi hendaknya terjalin hubungan professional, bukan 
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didasarkan atas hubungan pribadi, (f) supervise harus menolong guru agar 

senantiasa tumbuh sendiri, tidak tergantung pada kepala sekolah, dan (g) 

supervisi hendaknya didasarkan pada kemampuan, kesanggupan, kondisi 

dan sikap pihak yang disupervisi.  

Sagala (2012), mengemukakan beberapa prinsip supervisi antara lain : 

(a)Ilmiah, yang berarti sistematis dilaksanakan secara kontinu, teratusr, 

objektif, demokratis, kooperatif, menggunakan alat, konstruktif dan kreatif, 

(b)dilaksanakan secara demokratis, yang artinya menghargai harkat dan 

martabat manusia sebagai individu maupun kelompok, (c) dilaksanakan 

secara konstruktif dan kreatif, yaitu mendorong inisiatif untuk ikut aktif 

menciptakan suasana kondusif yang dapat membangkitkan suasana 

kreativitas dengan kualitas yang terjamin, (d) dilaksanakan secara kooperatif, 

dengan menghargai keberagaman dan usaha bersama menciptakan suasana 

pembelajaran yang lebih baik berdasarkan sumber kolektif dan kelompok, 

dan (e) supervisi harus progresif, berani melangkah maju, dilaksanakan 

bertahap didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang seharusnya. 

Direktorat Jenderal  

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (2010) 

menjelaskan bahwa, prinsip supervisi akademik meliputi: (a) praktis, yaitu 

berkaitan dengan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan supervisi sesuai 

dengan kondisi sekolah, (b)sistematis, yaitu berkaitan dengan perencanaan 

program supervisi yang matang dalam mencapai tujuan pembelajaran, (c) 
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objektif, yaitu berkaitan dengan masukan sesuai aspek-aspek instrument 

yang akan digunakan dalam supervisi, (d) realistis, berkaitan dengan 

kenyataan sebenarnya dalam melakukan supervisi, (e) antisipatif, berkenaan 

dengan kemampuan dalam mengahadapi masalah-masalah yang mungkin 

akan terjadi, (f)konstruktif, yaitu supervisi yang berkaitan dengan 

pengembangan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses 

pembelajaran, (g)kooperatif, yaitu berkaitan dengan kerjasama yang baik 

antara supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajaran, 

(h)kekeluargaan, yaitu berkaitan dengan pertimbangan saling mendukung 

dalam proses yang saling asah, asih, dan asuh dalam mengembangkan 

pembelajaran, (i)demokratis, yaitu berkaitan dengan pemahaman bahwa 

supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik, (j)aktif, 

yaitu berkenaan dengan keaktifan guru dan supervisor untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan pembelajaran, (k)humanis, yaitu kemampuan guru 

menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, sabar, 

antusias, dan penuh humoris, (l)berkesinambungan, yaitu berkaitan dengan 

pelaksanaan supervisi akademik secara terus-menerus tanpa henti, (m) 

terpadu, artinya pelaksanaan supervisi akademik berkaitan dengan program 

pendidikan lainnya, dan (n)komprehensif, yaitu pelaksanaan supervisi 

akademik berkaitan dengan pemenuhan ketiga tujuan supervisi akademik.   

Prinsip supervisi akademik yang dikemukakan di atas, merupakan pola 

dasar yang perlu diperhatikan oleh kepala sekolah sebagai supervisor dalam 
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melaksanakan supervisi akademik. Supervisi akademik yang dilaksanakan 

dengan berpegang teguh pada prinsip tersebut diharapkan dapat 

memperlancar pelaksanaannya dan dapat menjamin pelaksanaan supervisi 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

prinsip supervisi akademik yang perlu diperhatikan oleh supervisor adalah 

prinsip ilmiah (scientific) melalui kegiatan yang sistematis dan objektif. 

Kegiatan pemberian bantuan dan bimbingan didasarkan pada hasil kajian 

tentang kebutuhan guru dan bukan merupakan kehendak pribadi supervisor. 

Selain itu supervisor perlu menggunakan instrument yang dapat memberi 

informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian.   

Supervior juga diharapkan lebih demokratis, kooperatif, kreatif, dan 

konstruktif yaitu membina inisiatif guru dan mendorong guru untuk aktif 

menciptakan suasana pembelajaran dan bebas mengembangkan potensi 

yang dimilikinya. Guru tidak perlu hanya menunggu ajakan, himbauan atau 

perintah kepala sekolah untuk mengembangkan situasi pembelajaran, tetapi 

guru perlu didorong untuk mengembangkan dirinya, berinisiatif mengambil 

prakarsa, dan memperbaiki program pengajaran yang konstruktif, 

menggairahkan peserta didik mengembangkan kreatifitasnya, mengurangi 

rasa takut untuk berbuat, dan memberikan semangat untuk berprestasi.   

Dengan demikian, kepala sekolah sebagai supervisor perlu 

menciptakan inovasi-inovasi baru, mengikuti perubahan dalam rangka 
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pembinaan dan bimbingan kepada guru agar dapat memperbaiki dan 

meningkatkan mutu pembelajaran. Disinilah diperlukan prinsip kooperatif 

sehingga dapat secara bersama-sama dengan guru mengembangkan dan 

menciptakan suasana pembelajaran yang lebih baik berdasarkan tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

d. Teknik Pelaksanaan Supervisi Akademik  

Penguasaan pendekatan, teknik supervisi dan terampil mengkomuni-

kasikan hasil supervisi akademik sesuai prinsip supervisi sangat diperlukan 

bagi kepala sekolah. Aseltine, J.M dan Faryniarz J.O.(2011) dan Gwyn, 

(Kemdiknas,2011) mengemukakan bahwa teknik supervisi akademik terdiri 

dari teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok. Kedua teknik 

tersebut diuraikan sebagai berikut:  

1) Teknik Supervisi Individual 

Teknik suprvisi individual adalah pelaksanaan supervisi perorangan 

yaitu bagi guru yang mempunyai masalah khusus. Supervisor (kepala 

sekolah) hanya berhadapan dengan guru yang bersangkutan sehingga dari 

hasil supervisi ini akan diketahui kualitas pembelajarannya. Teknik ini dapat 

diterapkan dengan cara kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan 

individual, kunjungan antar kelas, dan menilai diri sendiri. 

a) Kunjungan Kelas 

Kunjungan kelas adalah teknik pembinaan guru yang dilakukan oleh 

kepala sekolah dalam rangka mengamati pelaksanaan proses pembelajaran 
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di kelas sehingga memperoleh data yang diperlukan dalam rangka 

pembinaan guru. Tujuan kunjungan kelas adalah untuk menolong guru dalam 

mengatasi kesulitan dan permasalahan yang dialami oleh guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Dengan kunjungan kelas 

ini diharapkan guru diberi bantuan untuk melihat dengan jelas masalah-

masalah yang mereka alami dan menganalisisnya secara kritis serta 

mendorong guru untuk menemukan alternatif pemecahannya. Teknik 

kunjungan kelas ini biasanya dilaksanakan dengan pemberitahuan atau 

tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan dapat pula dilaksanakan atas 

undangan dari guru itu sendiri.  

Ada beberapa tahapan kunjungan kelas, yaitu : (a) tahap persiapan, 

pada tahap ini supervisor merencanakan waktu, sasaran, dan cara 

mengobservasi selama kunjungan kelas. (b) Tahap pengamatan, pada tahap 

ini supervisor mengamati jalannya proses pembelajaran yang sedang 

berlangsung. (c)Tahap akhir kunjungan, yaitu supervisor bersama guru 

mengadakan perjanjian untuk membicarakan hasil-hasil observasi. 

Sedangkan tahap terakhir adalah (d) tahap tindak lanjut.  

Ada beberapa kriteria kunjungan kelas yang baik, yaitu : (a) memiliki 

tujuan-tujuan tertentu, (b) menggunakan instrumen observasi tertentu untuk 

mendapatkan daya yang obyektif, (c) mengungkapkan aspek-aspek yang 

dapat memperbaiki kemampuan guru, (d) pelaksanaan kunjungan kelas tidak 

mengganggu proses pembelajaran, (e) terjadi interaksi antara Pembina dan 
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yang dibina sehingga menimbulkan sikap saling pengertian, (f)pelaksanaan-

nya diikuti dengan program tindak lanjut.  

b) Observasi Kelas 

Observasi kelas merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat 

dan memperhatikan secara teliti terhadap gejala yang tampak selama proses 

pembelajaran berlangsung. Tujuan observasi kelas yaitu untuk memperoleh 

data mengenai hal-hal yang terjadi dalam situasi pembelajaran, baik 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru dalam usaha memperbaiki proses 

pembelajaran maupun hal-hal yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan.  

Aspek yang biasanya diamati oleh supervisor selama proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung antara lain: (a)cara penggunaan 

media pengajaran, (b) usaha-usaha dan aktivitas guru-peserta didik dalam 

proses pembelajaran, (c) keadaan media pengajaran yang dipakai dari segi 

materialnya, dan (d) reaksi mental para peserta didik dalam proses 

pembelajaran.   

Observasi kelas ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu : 

(a)tahap persiapan, (b) tahap pelaksanaan, (c) tahap penilaian hasil 

observasi, (d) tindak lanjut. Dalam melaksanakan observasi kelas ini, 

sebaiknya supervisor menggunakan instrument observasi. Instrument 

observasi yang digunakan dapat berasal dari pedoman observasi yang sudah 

ada, maupun instrument yang dibuat sendiri oleh supervisor.  
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c) Pertemuan Individual 

Pertemuan individual merupakan teknik supervisi yang dilaksanakan 

dalam suatu pertemuan dengan mengadakan percakapan atau dialog untuk 

tukar menukar pendapat atau pemikiran antara supervisor dengan guru, guru 

dengan guru mengenai masalah-masalah yang dialami oleh guru serta upaya 

untuk meningkatkan kemampuan professional guru. Tujuan pertemuan 

individual ini dimaksudkan untuk memberikan jalan keluar dalam pemecahan 

kesulitan yang dihadapi, mengembangkan proses pembelajaran yang lebih 

baik, maupun sebagai upaya untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan 

pada diri guru.  

d) Kunjungan Antar Kelas 

Kunjungan antar kelas merupakan teknik supervisi yang dilakukan 

dengan kegiatan saling mengunjungi. Pada kegiatan ini, guru yang satu 

berkunjung ke kelas yang lain dalam lingkungan sekolah. Tujuannya adalah 

agar guru memperoleh pengalaman baru dari teman sejawatnya mengenai 

pelaksanaan proses pembelajaran. Agar kunjungan antar kelas ini dapat 

bermanfaat bagi pengembangan kemampuan guru, maka sebelumnya harus 

direncanakan secara bersama-sama antara supervisor dengan guru.  

e) Menilai Diri Sendiri 

Menilai diri sendiri merupakan satu teknik individual dalam supervisi 

pendidikan. Penilain diri sendiri merupakan satu teknik pengembangan 

profesional guru dengan maksud untuk memberikan informasi secara obyektif 
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kepada guru tentang peranannya di kelas dan memberikan kesempatan 

kepada guru mempelajari metode pengajarannya dalam mempengaruhi 

murid 

2) Teknik Supervisi Kelompok 

Teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program 

supervisi yang ditujukan pada dua orang atau lebih. Guru-guru yang diduga, 

sesuai dengan analisis kebutuhan, memiliki masalah atau kebutuhan atau 

kelemahan-kelemahan yang sama dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi 

satu atau bersama-sama. Kemudian kepada mereka diberikan layanan 

supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi. 

Tidak satupun diantara teknik-teknik supervisi baik individual maupun teknik-

teknik supervisi kelompok yang dapat diterapkan untuk semua pembinaan 

guru di sekolah.  

Oleh sebab itu, seorang kepala sekolah harus mampu menetapkan 

teknik-teknik mana yang sekiranya mampu membina keterampilan 

pembelajaran seorang guru. Untuk menetapkan teknik-teknik supervisi 

akademik yang tepat tidaklah mudah. Seorang kepala sekolah, selain harus 

mengetahui aspek atau bidang keterampilan yang akan dibina, juga harus 

mengetahui karakteristik setiap teknik di atas dan sifat atau kepribadian guru 

sehingga teknik yang digunakan betul-betul sesuai dengan kebutuhan guru 

yang sedang dibina melalui supervisi akademik.  
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Dari beberapa teknik yang disebutkan di atas, tidak ada satupun 

diantara teknik-teknik supervisi tersebut yang cocok atau bisa diterapkan 

untuk semua pembinaan guru di sekolah. Artinya, satu teknik cocok 

diterapkan kepada guru A tapi belum tentu cocok diterapkan pada guru B. 

oleh sebab itu, seorang kepala sekolah harus mampu menilai teknik-teknik 

mana yang sekiranya mampu membina keterampilan pembelajaran seorang 

guru.   

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 

tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah ditegaskan salah satu 

kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah adalah kompetensi supervisi 

akademik yaitu, merencanakan program supervisi akademik dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru, melaksanakan supervisi akademik 

terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang 

tepat, menindaklanjuti hasil supervisi akademik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru.  

Dengan demikian, kompetensi supervisi akademik yang harus dimiliki 

oleh kepala sekolah dapat dijabarkan secara operasional, yaitu :1)Memahami 

konsep, tujuan dan teknik pelaksanaan supervisi, 2)Memiliki kemampuan 

menyusun program supervisi, 3)Memiliki kemampuan membimbing guru 

dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat 

tentang memilih strategi, pendekatan, metode, teknik, dan taktik 

pembelajaran yang dapat mengembangkan berbagai potensi peserta didik, 



34 
 

 
 

4)Memiliki kemampuan untuk  membimbing guru dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, dan 5) Memiliki kemampuan untuk membimbing guru 

dalam menyusun alat evaluasi dan melaksanakan evaluasi hasil kegiatan 

pembelajaran. 

2. Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah 

a. Hakikat Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah 

Sagala (2009:126) menyatakan bahwa “kompetensi adalah 

seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki 

oleh kepala sekolah dalam melaksankan tugas dan tanggungjawabnya. 

Kepala sekolah akan menjadi penentu dalam pencapaian keberhasilan 

lembaga pendidikan. Kepala sekolah merupakan orang pilihan yang ada di 

sekolah yang dipercaya memenuhi kriteria untuk mengemban amanah 

menjalankan tugasnya.  

Kepala sekolah sebagai seorang manajer di lembaga pendi-

dikan juga perlu memiliki tiga kecerdasan pokok, yaitu kecerdasan 

profesional, kecerdasan personal dan kecerdasan manajerial agar 

dapat bekerja sama dan mengerjakan sesuatu dengan orang lain.  

Dalam konteks ini, Dede Rosyada (2004) mengklasifikasikan 

kemampuan manajerial  yang  perlu dipertimbangkan sebagai langkah 

awal mengerjakan berbagai tugas manajerial. Tugas manajerial yang 

dimaksud adalah: (1) kemampuan mencipta, meliputi: selalu 

mempunyai ide-ide bagus, selalu memperoleh solusi untuk berbagai 
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problem yang biasa dihadapi, mampu mengantisipasi berbagai 

konsekuensi dari pengambilan keputusan dan mampu menggunakan 

kekuatan berpikir imajinatif ( lateral thinking) untuk menghubungkan  

sesuatu yang tidak bisa muncul dari analisis dan pemikiran-pemikiran 

empirik; (2) kemampuan membuat perencana-an, meliputi:mampu 

menghubungkan kenyataan sekarang dan hari esok, mampu menge-

nali hal-hal penting dan hal-hal yang bersifat mendesak, mampu 

mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan menda-tang, dan mampu 

melakukan analisis; (3)kemampuan meng-organisasi, meliputi: mam-

pu mendistribusikan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  adil,  mampu  

membuat putusan secara tepat,  mampu menghadirkan ketenangan 

dalam  kesulitan, mampu mengenali pekerjaan yang telah selesai    

dan tuntas; (4)kemampuan berkomu-nikasi, meliputi: mampu mema-

hami orang lain, mampu dan mau mendengarkan orang  lain,  mampu  

menjelaskan  sesuatu kepada orang lain, mampu berkomunikasi 

melalui tulisan, mampu membuat  orang  lain  berbicara,  mampu  

mengucapkan  terima  kasih  pada orang lain, selalu mendorong 

orang lain untuk maju, selalu mengikuti dan memanfaatkan  teknologi  

informasi; (5)kemampuan memberi motivasi, meliputi: mampu 

memberi inspirasi kepada orang lain, menyampaikan tanta-ngan yang 

realistis, membantu orang lain untuk mencapai tujuan dan target, 

membantu orang lain untuk menilai kontribusi  dan pencapaiannya 
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sendiri. (6)kemampuan melakukan evaluasi,meliputi:mampu 

membandingkan antara hasil yang dicapai dengan tujuan, mampu 

melakukan  evaluasi diri, mampu  melakukan  evaluasi  terhadap  

pekerjaan orang lain, dan mampu melakukan tindakan pembenaran 

saat diperlukan.  

Saat ini masih banyak faktor yang menghambat suatu lembaga 

pendidikan untuk maju dan berkembang, baik dalam segi fisik, seperti 

sarana dan prasarana yang dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan, 

maupun nonfisik yang menjadi kendala nyata, seperti sumber daya 

manusia yang dimiliki. Kepala sekolah harus dapat mengelola sekolah 

agar dapat maju dan berkembang. Kepemimpinan kepala sekolah 

sangat penting, karena kepala sekolah merupakan motor penggerak 

bagi segenap sumber daya sekolah. Pemimpin sekolah merupakan 

sumber daya yang dilukiskan sebagai orang yang memiliki harapan 

tinggi terhadap bawahannya, banyak mengetahui tentang tugas-tugas 

bawahannya, dan penentu suasana sekolah.  

Kepala sekolah merupakan kunci dari keberhasilan sekolah. 

Untuk dapat melaksanakan kepemimpinan yang baik, menjalankan 

tugas-tugasnya dan memainkan perannya, kepala sekolah perlu 

memiliki motivasi yang tinggi sebagai penunjang program yang sudah 

dirumuskan. Motivasi perlu dimiliki oleh kepala sekolah, karena moti-

vasi akan dapat menjadi tenaga pendorong bagi seseorang untuk 
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melaksanakan pekerjaan tersebut. Motivasi yang dimiliki kepala 

sekolah akan melahirkan tingkah laku yang positif sehingga dapat 

mencapai keberhasilan sekolah.  

Lembaga sekolah yang berfungsi sebagai tempat pendidikan, 

sudah semestinya memiliki dedikasi yang baik guna menarik minat 

orang tua agar mempercayakan pendidikan putra dan putrinya di 

sekolah tersebut. Keberhasilan pengelolaan sebuah lembaga 

(sekolah) didukung oleh wawasan, sikap, dan keterampilan dari 

tenaga kependidikan. Oleh karena itu, langkah-langkah pengem-

bangan kemampuan tenaga kependidikan di sekolah harus dilakukan. 

Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah meningkat-

kan etos kerja tenaga kependidikan dalam hal merekrut dan membagi 

job description.  

Sumber daya sekolah harus didayagunakan secara maksimal 

sehingga dapat memberi kontribusi positif untuk pencapaian tujuan 

pendidikan. Tenaga kependidikan perlu digerakkan melalui 

penciptaan iklim kerja yang kondusif yaitu iklim kerja yang membuat 

tenaga kependidikan terdorong untuk bekerja lebih aktif dan kreatif. 

Hal ini akan mengarahkan tenaga kependidikan pada kegiatan yang 

positif, menggairahkan dan secara signifikan akan meningkatkan 

produktivitas kerja.  
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Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, 

pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis 

untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.  Etos 

kerja perlu dimiliki oleh setiap tenaga kependidikan, karena etos kerja 

merupakan pemantik bagi seseorang untuk melaksanakan pekerjaan 

secara efektif dan efisien. Etos kerja yang dimiliki tenaga kependi-

dikan akan melahirkan tingkah laku yang positif sehingga dapat 

mencapai keberhasilan pengelolaan suatu sekolah.  

Tugas sekolah yang diemban oleh kepala sekolah melaksanakan 

program pendidikan agar dapat membantu pencapaian visi dan misi 

pendidikan nasional. Oleh sebab itu, kepala sekolah dituntut memiliki 

kompetensi agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan 

benar, efektif, dan efisien.  

Tugas dan tanggungjawab kepala sekolah cukup besar dan kompleks. 

Kepala sekolah memerankan beragam tugas dan tanggung jawab 

berdasarkan karakteristik program, kegiatan, dan visi sekolah. Kepala 

sekolah bukan hanya sekedar posisi prestisius tetapi sejumlah peran yang 

harus dijalankan secara professional agar tercipta dinamika dan transformasi 

sekolah menuju kemajuan. Mulyasa (2003: 98) menegaskan bahwa kepala 

sekolah harus berperan sebagai educator, manager, administrator, 

supervisor, leader, innovator dan motivator (EMASLIM). Peran tersebut 

menunjukkan bahwa kepala sekolah meskipun bertugas dalam jajaran 



39 
 

 
 

struktural, tetapi senantiasa menjalankan tugas-tugas mendidik.  

Mulyasa (2003: 98-103) merinci tugas dan fungsi kepala sekolah 

sebagai educator, seorang kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat 

untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolahnya; 

fungsi kepala sekolah sebagai manajer harus memiliki strategi yang tepat 

untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerja sama, memberi 

kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan 

profesinya dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam 

berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah.  

Mulyasa (2003: 107-115) menjelaskan bahwa kepala sekolah sebagai 

administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas 

pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan dan 

pendokumenan seluruh program sekolah; tugas kepala sekolah sebagai 

supervisor, yaitu mensupervisi pekerjaan yang dilakukan tenaga pendidikan; 

sebagai leader, kepala sekolah harus mampu memberikan petunjuk dan 

pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka 

komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas;  kepala sekolah sebagai 

innovator akan tercermin dari cara-cara ia melakukan pekerjaannya secara 

konstruktif, kreatif, delegatif, integrative, rasional dan obyektif, pragmatis, 

keteladanan, disiplin serta adaptabel dan fleksibel. Kepala sekolah juga 

dituntut memiliki kemampuan memotivasi bawahannya.  

Cara-cara memotivasi setiap orang berbeda, berdasarkan pada 
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situasi, kesiapan, dan komitmen tiap orang. Motif motivasi yang berbeda 

inilah yang harus dipahami oleh tiap kepala sekolah sehingga tercipta kondisi 

ideal di dalam organisasi sekolah pada khususnya. Selanjutnya kepala 

sekolah memerlukan berbagai kemampuan yang diharapkan.  

Kemampuan kepala sekolah yang sangat penting  adalah menjadi 

manajer puncak yang akan merancang program, mengambil kebijakan, dan 

memimpin pelaksanaan keputusan di sekolah. Kunandar (2007:1) 

menjelaskan bahwa kepala sekolah sebagai manajer harus mampu 

mengatur agar semua potensi sekolah dapat berfungsi secara optimal. Hal 

ini dapat dilakukan jika kepala sekolah mampu melakukan fungsi-fungsi 

manajemen dengan baik, meliputi: (1)perencanaan; (2)pengorganisasian; 

(3)pengarahan/pengendalian; dan (4) pengawasan. Kepala sekolah dalam 

konteks manajer harus mampu melakukan perencanaan seluruh program 

kerja dalam lingkup sekolah, kemudian dilakukan pengorganisasian, lalu 

pengarahan/pengendalian terhadap program pendidikan, dan terakhir 

melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program 

pendidikan. Keseluruhan tahapan tersebut, kepala sekolah sebagai manajer 

terlibat secara langsung untuk memastikan fungsi kerja manajemen.  

Konteks manajemen memberikan deskripsi kerja yang jelas bagi 

kepala sekolah dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah.  
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b. Peran manajerial kepala sekolah.  

            Peran kepala sekolah erat kaitannya dengan perannya 

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu secara umum meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kepala 

sekolah hubungannya dengan fungsi-fungsi manajemen tersebut harus 

selalu berusaha menggerakkan sumber daya sekolah kearah pencapaian 

visi dan misi pendidikan di sekolah; 

Seorang kepala sekolah harus mampu membangun relasi 

(silaturahmi) dengan pihak terkait, terampil dalam memotivasi serta mampu 

membangun moral kerja yang efektif. Selanjutnya, kepala sekolah dituntut 

memiliki kompetensi konseptual berupa penguasaan ilmu pengetahuan 

dalam kerangka peningkatan pelayanan kepada stakeholder. Dengan 

demikian, kompetensi manajerial kepala sekolah terwujud dalam tiga dimensi 

skill, yakni teknical skill, human relation skill, dan conceptual skill.  

Kepala sekolah yang kompeten mencirikan kemampuan dalam 

mendiagnosis masalah, merumuskan solusi alternatif, mampu 

merencanakan program, mampu menjalankan program, dan mampu 

mengevaluasi program serta melahirkan rekomendasi untuk perbaikan 

program ke depan. Pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang 

merefleksikan kepala sekolah dalam menjalankan tugas sebagai 

administrator tidak dapat dilepaskan dengan kompetensi manajerial yaitu 

conceptual skill, human skill and technical skill. 
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Dalam bidang pendidikan keterampilan konseptual adalah 

kemampuan kepala sekolah untuk melihat sekolah sebagai suatu 

keseluruhan, merencanakan perubahan, merancang tujuan sekolah, 

membuat penilaian secara tepat tentang efektivitas kegiatan sekolah dan 

mengkoordinasikan program secara harmonis (Otto dan Sanderr dalam 

Wahyudi, 2009: 70).  

Keterampilan mendasar yang wajib dimiliki kepala sekolah adalah 

keterampilan konsep, yakni kaya ide, kreatif, dan penuh inspirasi dalam 

mengelola lembaga pendidikan. Jika keterampilan konseptual sudah 

terpenuhi, maka keterampilan manusiawi lebih mudah dikembangkan karena 

sudah ada arah dan patron dari konsep yang ditanamkan kepala sekolah. 

Begitu juga keterampilan teknikal, dapat dikembangkan lebih efektif melalui 

tuntutan dan arahan konseptual, dan dibackup oleh relasi kemanusiaan 

yang kuat. Kepala sekolah sebaiknya kriteria utama yang menjadi prasyarat 

pengangkatannya adalah keterampilan konseptual, karena paradigma 

berpikir mempengaruhi moralitas dan kearifan dalam pengambilan  

kebijakan. Kompetensi manajerial merupakan salah satu upaya untuk 

menggapai tujuan pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran di 

sekolah. Untk itu dibutuhkan pemberdayaan kepala sekolah pada aspek 

kompetensi tersebut.   

Kompetensi manajerial kepala sekolah sebagaimana tertulis dalam 

Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah 
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dijabarkan sebagai berikut:1)Menyusun perencanaan sekolah/madrasah 

untuk berbagai tingkatan perencanaan; 2)Mengembangkan organisasi 

sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan; 3)Dalam rangka pendayagu-

naan sumberdaya sekolah/ madrasah; 4)Mengelola perubahan dan pengem-

bangan sekolah/ madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif; 

4)Mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan 

secara optimal; 5) Mengelola hubungan sekolah–masyarakat dalam rangka 

pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah; 

6)Mengelola kesiswaan, terutama dalam rangka penerimaan siswa baru, 

penempatan peserta didik, dan pengembangan kapasitas peserta didik; 

7)Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar sesuai 

dengan arah dan tujuan pendidikan nasional; 8) Mengelola ketatausahaan 

sekolah dalam mendukung kegiatan-kegiatan sekolah; 9)Mengelola unit 

layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan 

kegiatan kesiswaan di sekolah; 10) Menerapkan prinsip-prinsip kewirausa-

haan dalam menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah; 

11) Menciptakan budaya dan iklim kerja yang kondusif bagi pembelajaran 

peserta didik; 12) Mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung 

penyusunan program dan pengambilan keputusan; 13) Memanfaatkan kema-

juan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen 

sekolah; 14) Mengelola kegiatan produksi/jasa dalam mendukung sumber 

pembiayaan sekolah dan sebagai sumber belajar peserta didik; 15) Melaksa-
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nakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sekolah sesuai standar 

pengawasan yang berlaku. 

Kepala sekolah sebagai leader di sekolah memiliki bidang tugas 

manajerial, yang lebih mengarah kepada kegiatan pengambilan kebijakan 

dan operasional di lembaga pendidikan. Kompetensi kepala sekolah menjadi 

indikator bagi pencapaian standar mutu pendidikan di sekolah. Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala 

sekolah bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah adalah 

kompetensi kepribadian, 2)kompetensi manajerial, 3)kompetensi kewira-

usahaan, 4)kompetensi supervisi, dan 5)kompetensi sosial. Kompetensi 

kepala sekolah berdasarkan regulasi di atas dinilai penting diuraikan 

indikatornya  berdasarkan tuntutan dan kebutuhan zaman.  

3. Kedisiplinan Guru 

a. Pengertian Disiplin  

Disiplin kerja yaitu suatu sikap dan perilaku seseorang yang 

menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban 

pada peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang 

berlaku.  

Menurut (Rahmat and Kadir 2017:56) bahwa “disiplin pada dasarnya 

merupakan tindakan manajemen untuk mendorong agar para anggota  

organisasi dapat memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku 

dalam suatu organisasi.” 
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Siagian (2011: 305) menyampaikan bahwa disiplin merupakan 

tindakan manajemen untuk mendorong para anggota memenuhi berbagai 

kebutuhan yang harus dipenuhi oleh para anggota organisasi. Disiplin 

dikembangkan melalui.  

Kedisiplinan merupakan fungsi operatif manajemen SDM yang 

terpenting karena semakin baik disiplin pegawai maka semakin tinggi 

prestasi kerja yang dicapainya. Tanpa sikap disiplin pegawai yang baik maka 

sulit bagi instansi untuk mencapai hasil maksimal.  

Hasibuan mendefinisikan disiplin kerja adalah “Kerangka dan 

kesediaan seseorang menanti semua peraturan organisasi dan Norma-

norma sosial yang berlaku”. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara 

sukarela menanti semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung 

jawabnya. Kesedian adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan 

seseorang yang sesuai dengan peraturan organisasi baik yang tertulis 

maupun tidak tertulis.   

Definisi yang dikemukakan oleh Hasibuan  mengenai disiplin kerja, 

maka diperoleh gambaran bahwa disiplin kerja merupakan kesadaran dan 

kesedian yang harus dimiliki setiap pegawai dalam menaaati segala 

peraturan dan norma-norma yang ada dalam instansi ataupun perusahaan. 

Dengan disiplin yang baik dalam dari seorang pegawai akan terbentuk 

keteraturan, sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.Selain itu Menurut Davis dalam Mengkunegara 
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mengemukakan bahwa:“Dicipline is management action to enforce 

organization standards”. Berdasarkan pendapat Davis, disiplin kerja dapat 

diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk menperteguh pedoman-

pedoman organisasi. Selanjutnya, Handoko (2003)  mengemukakan bahwa: 

“Disiplin adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar 

organisasional”.  

Hal ini akan mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan 

terwujudnya tujuan organisasi/instansi, pegawai, dan peserta didik. Oleh 

karena itu, setiap pimpinan selalu berusaha agar para bawahannya 

mempunyai disiplin yang baik. Seorang pimpinan dikatakan efektif dalam 

kepemimpinannya, jika para bawahannya berdisiplin baik. Untuk memelihara 

dan meningkatkan kedisiplinan yang baik adalah hal yang sulit karena 

banyak faktor yang mempengaruhinya.  

Setiap guru yang terlibat dalam tingkah laku yang tidak tepat 

diperlukan penyelesaian yang bijaksana. Yang terpenting adalah setiap 

insiden dari tingkah laku yang disepakati harus dibicarakan. Kunci bagi 

disiplin yang efektif adalah mengomunikasikan kebijakan sejak awal. Para 

guru harus betul-betul memahami kebijakan tersebut.  

Dengan demikian, maka disiplin  merupakan praktek secara nyata dari 

para guru terhadap perangkat peraturan yang terdapat dalam suatu 

organisasi sekolah. Dalam hal ini disiplin tidak hanya dalam bentuk ketaatan 

saja melainkan juga tanggung jawab yang diberikan oleh lembaga sekolah  
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berdasarkan tugas pokok masing-masing.  

Kedisiplinan dapat ditegakkan apabila peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan itu dapat ditaati oleh sebagian besar guru dalam kegiatan sehari-

harinya. bahwa dalam suatu sekolah apabila sebagai besar gurunya 

mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan, maka disiplin guru sudah 

dapat ditegakkan 

b. Alat Mengukur Kedisiplinan 

Pada dasarnya kedisiplin guru dapat kita lihat dari ketatapan waktunya 

datang ke sekolah dan juga dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan. Leteiner dalam Rahayuh mengemukakan 

bahwa disiplin kerja pegawai kantor /Intasi dapat dikatakan baik apabila: 

(a)Adanya ketaatan pegawai terhadap peraturan jam kerja, (b) Ketaatan 

pegawai terhadap pakaian kerja, (c) Menggunakan dan menjaga 

perlengkapan kantor, (d) Kuantitas dan kualitas hasil kerja sesuai dengan 

standar, (e)Adanya semangat pegawai dalam bekerja.  

Adapun indicator yang dipakai disiplin kerja tersebut, dapat 

dikelompokkan menjadi lima indicator diantaranya adalah : a) Adanya 

ketaatan pegawai  terhadap peraturan jam kerja, b) ketaatan pegawai 

terhadap pakaian kerja, c) Menggunakan dan menjaga perlengkapan kantor, 

d) kuantitas dan kualitas hasil kerja dapat sesuai dengan standar, dan e) 

Adanya semangat pegawai dalam bekerja.  
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c. Hubungan pengawasan dengan Disiplin Guru 

Pada dasarnya disiplin merupakan ketaatanguru terhadap aturan-

aturan yang telah ditetapkan suatu lembaga sekolah. Kesadaran dari 

dalam diri guru sangatlah penting namun, Pengawasan yang dilakukan 

oleh seorang kepala sekolah juga memiliki peran dalam menegakkan 

kedisiplin guru.  

Pengawasan yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah bertujuan 

untuk memberikan pengarahan kepada para bawahannya agar tidak terjadi 

penyimpangan atau kesalahan. Dan jika terjadi penyimpangan atau 

kesalahan yang dilakukan oleh para bawahannya, seorang kepala sekolah 

harus mampu untuk memberikan koreksi atau perbaikan terhadap 

kesalahan tersebut. Sehingga tidak terjadi perulangan terhadap kesalahan 

atau penyimpangan yang sama. Oleh karena itu, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Siagian bahwa: Perencanaan dan pengawasan 

merupakan dua sisi mata uang karena pelaksanaan rencanalah yang 

diawasi dan sebaliknya pengawasan ditujukkan pada usaha mencegah 

timbulnya berbagai Janis dan bentuk penyimpanan atau penyelewengan, 

baik disengaja maupun tidak.  

Hal ini disebabkan dalam sebuah lembaga sekolah, pastilah 

memiliki visi dan misi yang hendak dicapai dan disinilah fungsinya dari 

pengawasan itu. Dan untuk mencapai tujuan tersebut banyak sekali usaha 

yang dilakukan baik itu berupa tenaga, waktu dan dana. Agar tujuan dapat 
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dicapai secara efektif dan efisien maka diperlukan pengawasan dari 

seorang kepala sekolah.  

Untuk melihat lebih lanjut hubungan antara pengawasan dengan 

disiplin, kita dapat melihat pendapat Suwardi dalam Fahrulrazi bahwa: 

Pengawasan yang efektif menuntuk tingkat kepemimpinan yang tinggi 

meliputi pembentukan moral, mengembangkan kerjasama, kemampuan 

menanamkan disiplin dan mengenai sifat-sifat manusia. Dan dalam rangka 

menegakkan pengawasan juga diperlukan adanya teladan dari pimpinan 

agar dapat mengefektikan peraturan yang telah dikeluarkan. Hal ini 

disebabkan karena pimpinan mempunyai pengaruh yang besar dalam 

menegakkan disiplin bawahan.  

Kaitan antara pengawasan dengan disiplin kerja guru juga dapat 

dilihat dari pendapat menzeis dalam Fahrulrazi yang menyatakan bahwa: 

“disiplin tidak mungkin ada tanpa pengawasan yang baik, pemimpin harus 

mempunyai sistem pengawasan yang ia perlukan untuk mengarahkan para 

bawahannya dengan tepat”.  

Pendapat di atas, dapat dimaknai bahwa pengawasan sangatlah 

penting guna meningkatkan disiplin kerja guru. Hal ini dikarenakan dengan 

adanya pengawasan dari seorang Kepala sekolah, pegawai diharapkan 

dapat mengikuti aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan oleh suatu lembaga 

sekolah,  yang  dimana  pada akhirnya akan menentukan pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, pengawasan yang 
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dilakukan oleh seorang kepala sekolah haruslah diarahkan pada upaya 

untuk mewujudkan kesadaran diri sendiri pada diri pegawai akan 

pentingnya disiplin kerja.  

B. Kerangka Pikir 

Disiplin  merupakan salah satu cara  yang dapat meningkatkn kinerja. 

Karena semakin baik disiplin seorang guru, semakin bagus kinerjanya. Tanpa 

disiplin yang baik, sulit bagi organisasi mencapai hasil yang optimal. 

Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi sekolah, karena tanpa 

kedisiplinan seorang guru, maka sulit untuk mewujudkan tujuan yang 

diharapkan oleh sebuah lembaga pendidikan.   

Namun dilihat pada kenyataan sehari-hari di sekolah terdapat guru 

yang masih kurang disiplin, hal itu terlihat dari datangnya guru ke sekolah 

tidak tepat waktu, dalam mengajar ada guru yang hanya memberikan tugas 

setelah itu hanya ditinggalkan begitu saja tanpa diawasi. Apa jadinya kalau 

suatu sekolah tidak menegakkan disiplin kerja, maka akan ada banyak guru 

atau karyawan yang sering membolos dan tidak mematuhi peraturan yang 

ada dalam sekolah tersebut. Sehingga itu akan berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. Guru yang tidak disiplin akan membuat siswa menjadi malas 

dalam belajar sehingga kedepannya akan membuat prestasi belajar 

siswapun menjadi menurun. Seorang guru harus menaati tata tertib atau 

peraturan sekolah dengan baik, karena tata tertib yang berlaku merupakan 
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aturan dalam ketentuan yang harus ditaati oleh siapapun demi kelancaran 

proses pendidikan yang ada dalam sekolah tersebut.  

Seorang guru harus menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Selain 

guru itu sendiri yang harus menyadari dan meningkatkan kedisiplinannya, 

pihak sekolah juga perlu mengupayakan agar guru memiliki kinerja yang baik 

dalam melaksanakan tugasnya.   

Solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kurangnya kedisiplinan 

guru adalah dengan mengaktifkan supervisi manajerial dan mempermantap 

manajerial kepala sekolah. Langkah-langkah yang ditempuh harus dapat 

memberikan solusi bagi guru dalam mengatasi masalah-masalah 

pembelajaran di kelas, dan yang utama mampu menumbuhkan dalam diri 

guru yang bersangkutan untuk sadar akan tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai pendidik. Kerangka pikir ini berangkat dari data awal di lapangan 

tentang pelaksanaan supervisi kepala sekolah dan manajerial kepala sekolah 

yang belum maksimal. Hal tersebut mengakibatkan minimnya kelengkapan 

administrasi supervise akademik guru kelas dan bidang studi di SDN 23 

Jeppe’e. Selain itu hasil penilaian guru kelas melalui supervise akademik dan 

manajerial kepala sekolah melihat kedisplinan guru di sekolah. Hal ini 

menjadi suatu fenomena untuk diteliti tentang bagaimana pelaksanaan 

supervisi, masalah dalam supervisi dan model supervise akademik yang 

dapat digunakan untuk melakukan pembinaan kedisplinan guru melalui 

manajerial kepala sekolah SDN 23 Jeppe’e. Tahap awal yang dilakukan 
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dalam penelitian ini adalah melakukan studi pendahuluan tentang potensi 

dan masalah supervisi dan manajerial kepala sekolah terhada displin guru 

SDN 23 Jeppe’e. Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

positif dan signifikan supervisi akademik dan manajerial kepala sekolah 

terhadap disiplin mengajar guru SD di Kecamatan Tanete Riattang Barat 

Kabupaten Bone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisi Akademik dan Manajerial Kepala Sekolah 

untuk Meningkatkan Kedisiplinan Guru 

Supervisi Akademik 
- Perencanaan pembelajaran: 

- Pelaksanaan 

- Tindak lanjut : 

Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah: 

1. Membuat rencana, program, tujuan 

dan arah sekolah. 

2. Megorganisasikan semua 

anggotanya sesuai program. 

3. Mengadakan pengawasan terhadap 

semua aspek dalam lingkup 

kerjanya. 

4. Pelaksanaan semua kegiatan yang 

telah direncanakan. 

Disiplin  Guru 

1. Disiplin Merencanakan Pembelajaran 
2. Disiplin Melaksanakan Pembelajaran 
3. Disiplin Mengevaluasi Pembelajaran 
4. Disiplin Melaksanakan  Tindak Lanjut. 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka pikir 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, karena 

analisis data dipaparkan secara verbal, untuk mendapatkan informasi 

secara menyeluruh. Komponen dalam metode penelitian kualitatif meliputi 

antara lain; alasan menggunakan metode kualitatif, tempat atau lokasi 

penelitian, instrumen penelitian, informan dan sumber data penelitian, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data rencana pengujian 

keabsahan data (Sugiyono, 2010, hlm. 145).  

Metode penelitian kualitatif yang peneliti gunakan dalam penelitian 

ini dengan alasan karena situasi sosial yang kompleks, dinamis dan belum 

jelas problemnya tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif. 

Selain itu penggunaan metode kualitatif ini dimaksudkan untuk memahami 

secara mendalam tentang Supervisi Akademik dan Manajerial Kepala 

Sekolah Terhadap Disiplin Guru SDN 23 Jeppe’e Kecamatan Tanete 

Riattang Barat Kabupaten Bone.  

Sugiyono (2010:1) mendefinisikan “metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) diaman 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulas (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”. 
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Melong (2007: hlm. 11) menambahkan “data yang dikumpulkan 

adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka”. Dengan kata lain 

metode kualitatif lebih mengutamakan kemampuan peneliti untuk 

mendalami fokus permasalahan yang diteliti. 

B. Lokasi  dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN 23 Jeppe’e Kecamatan 

Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, Tahun Pelajaran 2022.  

Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan bulan Maret 2022 sampai 

dengan bulan April 2022.  

C. Unit Analisis dan Penentuan  Informan  

Instrumen dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Dalam penelitian ini dibutuhkan manusia sebagai peneliti 

karena manusia dapat menyesuaikan sesuai dengan keadaan  lingkungan, 

oleh karena itu yang menjadi instrumen atau alat penelitian juga peneliti itu 

sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih informan, sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data 

dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2010: 220). Seluruh 

proses dalam penelitian yang melakukan adalah peneliti itu sendiri.  

Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan 

yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (purposive). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi, pelaksanaan 

partisipasi, manfaat partisipasi dan faktor yang mempengaruhi partisipasi 
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dalam pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan subjek yang memenuhi 

parameter yang dapat mengungkap hal di atas sehingga memungkinkan 

data dapat diperoleh. Parameternya adalah sebagai berikut: 

1) Mengetahui pelaksanaan Supervisi Akademik dan Manajerial Kepala 

Sekolah.   

2) Terlibat langsung sebagai koordinator/ penanggung jawab kegiatan 

partisipasi kepala sekolah.  

3) Kedisplinan guru.  

4) Ikut terlibat berkoordinasi dalam kaitannya dengan kegiatan supervisi.  

Dari parameter di atas, subjek penelitian yang dianggap memenuhi 

karakteristik yaitu Kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan SDN 

23 Jeppe’e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. Adapun 

deskripstif informan penelitian sebagai berikut; 

1. Deskripsi Kelembagaan 

Nama SD NEGERI 23 JEPPEE 

NPSN 40302380 

Alamat Jl. Besse Kajuara 

Kode Pos 92732 

Desa / Kelurahan Jeppee 

Kecamatan / Kota (LN) Kec. Tanete Riattang Barat 

Kab. / Kota / Negara (LN) Kab. Bone 

Provinsi / Luar Negeri Sulawesi Selatan 

https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=40302380
https://data.sekolah-kita.net/kabupaten-kota/Kab.%20Bone_370
https://data.sekolah-kita.net/provinsi/Sulawesi%20Selatan_27
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Status Sekolah negeri 

Waktu Penyelenggaraan 6 / Pagi hari 

Jenjang Pendidikan SD 

 

Naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

No. SK. Pendirian 20 TAHUN 1961 

Tanggal. SK. Pendirian 1961-12-31 

No. SK. Operasional 261 TAHUN 2015 

Tanggal SK. Operasional 1910-01-01 

File SK Operasional 357765-744443-182531-13163429-468095138.pdf 

Akreditasi A 

No. SK. Akreditasi 150/SK/BAP-SM/X/2016 

Tanggal SK. Akreditasi 28-10-2016 

 

2. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Data pendidik dan tenaga pendidikan SDN 23 Jeppe’e dan UPT 

SPF SDI Pampang II, dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

No Nama Jabatan 

1 2 3 

1 Murniati,s,pd.,m.pd. Kepala Sekolah 

2 Hj.Harlina,s.pd Guru Kelas 1A 

3 Sri ani arifah,s.pd. Guru Kelas 1B 

4 Aidah,s.pd Guru Kelas 2A 

5 Wildana,s.pd Guru Kelas 2B 

6 Hj.A.herni,s.pd.,m.pd. Guru Kelas 2C 

7 A. Intan permatasari,s.pd Guru Kelas 3A 

8 Andi irmayanti razak,s.pd. Guru Kelas 3B 

9 Febriani,s.pd Guru Kelas 4A 

60 

https://data.sekolah-kita.net/jenjang/SD
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10 Hj. Sryana Tahir,s.pd.,m.pd Guru Kelas 4B 

11 Irma,s.pd.,m.pd Guru Kelas 5A 

12 Ardiansyah,s.pd Guru Kelas 5B 

13 Saidah,s.pd Guru Kelas 6A 

14 St. Harlina,s.pd. Guru Kelas 6B 

15 Hariani,s.pd Guru Kelas 

16 Patta bone Guru Kelas 

17 Amiruddin,s.pd Guru Kelas 

18 Ulfa sulystiarni sufri, s.pd Guru Kelas 

19 Saniah, s.pd.,m.pd (PAI) PAI 

20 Ernawati,s.pd (PAI) PAI 

21 Paulina, S.Pd. PJOK 

22 Asdar,s.pd PJOK 

23 Nuarafniyanti mandasari, A.Ma Pustakwan 

24 Saenal Penjaga sekolaj 

Sumber: Dokumen tata usaha SDN 23 Jeppe’e 
 
 

Berdasarkan dokumen tata usaha SDN 23 Jeppe’e, data 

pendidik dan tenaga kependidikan berjumlah 18 yang terdiri dari 

Kepala Sekolah, guru kelas berjumlah 13, guru mata pelajaran agama 

Islam berjumlah 1, operator sekolah, bujang sekolah, dan satpol 

berjumlah 1. 

3. Data Rombongan Belajar 

Data rombongan belajar SDN 23 Jeppe’e dan UPT SPF SDI 

Pampang II, merupakan kelompok peserta didik yang terdaftar pada 

satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. Berikut data rombongan 

belajar di SDN 23 Jeppe’e pada tabel 4.3 dan 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Data Rombongan Belajar 

No Nama Rombel 
Jumlah Siswa 

L P Jumlah 

1 2 3 

1 Kelas 1A 12 16 28 

2 Kelas 1B 14 14 28 

3 Kelas 2A 17 15 32 
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4 Kelas 2B 14 17 31 

5 Kelas 2C 13 17 30 

6 Kelas 3A 18 18 36 

7 Kelas 3B 19 18 37 

8 Kelas 4A 21 14 35 

9 Kelas 4B 18 17 35 

10 Kelas 5A 16 18 34 

11 Kelas 5B 18 17 35 

12 Kelas 6A 21 19 40 

13 Kelas 6B 18 14 32 

Sumber: Dokumen tata usaha SDN 23 
Jeppe’e  

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya 

menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi 

(Iskandar, 2009:120-121). Dengan demikian, tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi 

standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

meliputi Teknik wawancara, observasi (pengamatan) dan studi 

dokumentasi yang kesemuanya terkait dengan pelaksanaan Supervisi 

Akademik dan Manajerial Kepala Sekolah Terhadap Disiplin Guru SDN 23 

Jeppe’e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. 

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk 

melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Kegiatan observasi meliputi 



59 
 

pengamatan, pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, 

obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam 

mendukung penelitian yang sedang dilakukan (Iskandar, 2009: 121). 

Observasi ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan Supervisi 

Akademik dan Manajerial Kepala Sekolah Terhadap Disiplin Guru SDN 

23 Jeppe’e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. 

2. Wawancara 

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif 

dengan menggunakan instrumen yaitu pedoman wawancara. 

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan subyek penelitian yang 

terbatas (Iskandar, 2009: 129). Wawancara dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengumpulkan keterangan, pendapat informan 

mengenai pelaksanaan Supervisi Akademik dan Manajerial Kepala 

Sekolah Terhadap Disiplin Guru SDN 23 Jeppe’e Kecamatan Tanete 

Riattang Barat Kabupaten Bone. 

 

 

3. Studi dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas 

hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan/ 

menggunakan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data. 

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber 
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dari arsip dan dokumen baik yang berada di tempat penelitian ataupun 

yang berada di luar tempat penelitian, yang ada hubungannya dengan 

penelitian yang sedang dilakukan (Iskandar, 2009: 134). Dokumentasi 

ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan Supervisi Akademik dan 

Manajerial Kepala Sekolah Terhadap Disiplin Guru SDN 23 Jeppe’e 

Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. 

E. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis data dengan model analisis interaktif (interaktif model) yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiono, 2010 : 247-252) 

mencakup tiga tahapan, antara lain sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar: 3.1 Analisi Data Milesdan Haberman 

1. Reduksi Data 

Reduksi data, dilakukan dengan merangkum keseluruhan data- data 

yang telah dikumpulkan lalu memilah-milahnya. Pengumpulan data 

Pengumpulan Data Penyajian Data Reduksi Data Kesimpulan 

Penggambaran/ Verifikasi Data  dilakukan berdasarkan wawancara, 

observasi dan teknik dokumentasi mengenai mengetahui 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data 

Pengumpulan Data 
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pelaksanaan Supervisi Akademik dan Manajerial Kepala Sekolah 

Terhadap Disiplin Guru SDN 23 Jeppe’e Kecamatan Tanete Riattang 

Barat Kabupaten Bone. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian 

dipilah-pilah sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah data yang telah 

direduksi kemudian ditempatkan dan dianalisis lebih jauh 

berdasarkan permasalahan yang hendak dijawab. Rumusan yang 

hendak dijawab dan dianalisis adalah mengetahui pelaksanaan 

Supervisi Akademik dan Manajerial Kepala Sekolah Terhadap 

Disiplin Guru SDN 23 Jeppe’e Kecamatan Tanete Riattang Barat 

Kabupaten Bone 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Setelah penyajian data dilakukan, selanjutnya akan ditarik 

kesimpulan. Verifikasi data atau pengecekan keabsahan data akan 

dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung sesuai dengan 

metode pengabsahan data yang digunakan 

F. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam penelitian kualitatif, pengabsahan data merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting, karena tanpa pengabsahan data yang diperoleh 

dari lapangan maka akan sulit seorang peneliti untuk mempertanggung 

jawabkan hasil penelitiannya. Dalam hal pengabsahan data, peneliti 
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menggunakan metode triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.  

1. Triangulasi Teknik  

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang 

diperoleh dengan wawancara lalu di cek dengan observasi, 

dokumentasi, dan partisifatif.  

2. Triangulasi waktu  

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan 

perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia 

mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data 

yang sahih melalui observasi, peneliti perlu mengadakan pengamatan 

tidak hanya satu kali pengamatan saja  

3. Triangulasi Sumber Data  

Triangulasi sumber data dilakukan untuk menguji keabsahan data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa 

sumber. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Paparan dimensi dalam penelitian ini yaitu pendeskripsian Pelaksanaan 

Supervisi Akademik dan Manajerial Kepala Sekolah Terhadap Disiplin Guru 

SDN 23 Jeppe’e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, yang 

ditinjau dari pengalaman mengajar guru disekolah tersebut. Paparan dimensi 

dalam penelitian ini mendeskripsikan hasil observasi dan wawancara, hasil 

tersebut bukan berisi hasil dari pemikiran peneliti, melainkan berdasarkan apa 

yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan dan dipikirkan oleh informan 

penelitian. 

1. Gambaran Pelaksanaan Supervisi Guru SDN 23 Jeppe’e Kecamatan 

Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone 

Data-data yang akan diuraikan dalam pelaksanaan supervisi Guru SDN 

23 Jeppe’e meliputi perencanaa, administrasi, bimbingan dan arahan kepala 

sekolah, evaluasi dan implikasi pelaksaan supervise di SDN 23 Jeppe’e. 

Supervisi adalah bagian dari proses administrasi dan menejemen dalam 

lembaga pendidikan, kegiatan supervisi merupakan usaha dalam memajukan 

sekolah yang bersifat kontinu atau berkelanjutan yang dilakukan oleh seorang 

supervisor dengan jalan membina, memimpin, dan menilai segala sesuatu 
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yang mengarah pada peningkatan dan pencapaian tujuan Pendidikan.  

Pengawasan yaitu mengawasi apakah bawahan (dalam hal ini guru) 

menjalankan apa yang telah diinstruksikan oleh atasannya, dan bukan 

berusaha membantu guru tersebut. Pengawasan mempunyai pengertian suatu 

kegiatan yang bukan hanya mencari kesalahan objek pengawasan itu semata-

mata, tetapi juga mencari hal-hal yang sudah baik, untuk dikembangkan lebih 

lanjut (Soetjipta, 2018).  

Pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah merupakan bantuan 

pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi guru dalam melaksanakan 

tugasnya yang ditujukan sebagai pembinaan dan perbaikan aspek perangkat 

pembelajarannya mulai dari RPP, model pembelajaran, metode pembelajaran 

serta keterampilan dalam menyusun penialaian yang terdiri dari penilaian 

psikomotorik, afektif dan kognitif. Pengawasan dimaksudkan untuk 

memberikan bimbingan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, 

membantu individu, mengarahkan dan mengembangkan kemampun serta 

potensi yang dimilikinya, serta mampu memahami keadaan dirinya untuk 

menyesuaikan dengan lingkungannya. 

Dalam tahap pengawasan ini seorang guru dituntut untuk 

mempersiapkan perangkat pembelajaran antara lain program tahunan, 

program semester, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, buku nilai dan 

KKM berdasarkan kompetensi dasar yang dibahas.  
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a. Data Temuan Observasi Kepala Sekolah  

Kegiatan observasi yang dilakukan untuk mendeskripsikan supervisi 

kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di tahun ajaran 2021/2022. 

Dari hasil penelitian dapat disajikan bahwa supervisi yang dilakukan kepala 

sekolah yakni;  

1) Memberikan motivasi kepada guru untuk membuat perangkat 

pembelajaran seperti silabus, RPP, prota, promes, jurnal, penilaian. 

Sebelum melakukan supervisi, kepala sekolah mengumpulkan semua 

guru dalam ruang rapat. Dalam rapat tersebut kepala sekolah selalu 

memberikan motivasi kepada guru dalam pembuatan administrasi.  

2) Tidak membimbing guru dalam pembuatan media pembelajaran serta 

tidak melakukan demonstrasi pembelajaran yang dapat dicontoh oleh 

guru-guru. Kepala sekolah tidak membimbing guru dalam pembuatan 

media secara langsung dan tidak melakukan demonstrasi yang 

seharusnya sebagai contoh dalam pembelajaran untuk guru agar 

tercipta pembelajran yang menarik bagi siswa.  

b. Data Temuan Observasi Guru 

Kegiatan observasi guru untuk melihat sejauh mana implikasi dari hasil 

supervisi yang dilakukan kepala sekolah terkait administrasi dan proses 
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pembelajaran yang dilakukan juga pada tahun ajaran 2021/2022. Dari hasil 

penelitian disajikan bahwa hasil supervisi kepala sekolah terhadap guru yakni;  

1) Pembuatan Administrasi Pembelajaran  

Setiap guru berusaha untuk membuat administrasi pembelajaran 

seperti Silabus, RPP, KKM, prota, promes, jurnal, dan penilaian. 

Walaupun ada beberapa guru yang kurang mampu membuat namun 

mereka tetap bekerja sama dalam pembuatan adminstrasi tersebut.  

2) Penggunaan Perangkat Pembelajaran Dalam Proses Pembelajaran. 

Dalam memberikan pembelajaran kepadapeserta didikterdapat 

beberapa guru yang tidak menggunakan perangkat pembelajarannya 

pada saat proses pembelajaran yang menjadikan kurang efektif dalam 

meningkatkan kinerja guru serta mutu pendidikan peserta didik. 

3) Hasil Temuan berdasarkan wawancara terhadap kepala sekolah dan 

guru SDN 23 Jeppe’e 

Pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah di SDN 23 

Jeppe’e dalam perencanaan supervisi akademik di sekolah yang disampaikan 

oleh MR, kepala sekolah SD Negeri 23 Jeppe’e dalam wawancara sebagai 

berikut: 

Saya saat melaksanakan supervisi saya berkunjung langsung ke kelas, 
atau melakukan kunjungan antar kelas. Selain itu, biasanya saya juga 
langsung mewawancarai guru yang bersangkutan secara langsung agar 
lebih jelas permasalahannya dan saya juga biasa melakukan rapat guru. 
Kalau model supervisi yang saya lakukan adalah supervisi akademik 
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karena supervisi ini dilaksanakan secara berencana dan berkala 
pelaksanaanya dan juga menggunakan model supervisi klinis yaitu lebih 
menekankan pada pengajaran. 

Informasi di atas diperkuat dengan apa yang disampaikan HL, guru kelas 

kelas VI SDN 23 Jeppe’e:  

Pelaksanaan supervisi yang telah dilaksanakan itu, yaitu kepala sekolah 
mendatangi kelas langsung saat guru yang sedang disupervisi itu 
mengajar di dalam kelas. Beliau mengikuti kegiatan pembelajaran dari 
awal sampai terakhir, tapi biasanya hanya sebentar. Tergantung dari 
data yang diperoleh kepala sekolah tersebut, karena sudah ada form 
supervisi itu yang perlu untuk dinilai ketika pelaksanaan supervisi 
disekolah. 

Bersamaan dengan hasil wawancara dengan SAS, guru kelas V SD 

Negeri 23 Jeppe’e menyatakan bahwa: 

Dalam kunjungan kelas yang di lakukan oleh kepala sekolah adalah 
melakukan observasi kelas dengan mengamati, melihat, menilai, 
membimbing dan memberikan masukan kepada guru terhadap 
kekurangan-kekurangan yang terdapat pada guru selama kegiatan 
belajar mengajar di dalam kelas. Dan kunjungan kepala sekolah ke kelas 
tidak setiap minggu minimal satu kali dalam satu bulan kadang dua kali 
dalam satu bulan, untuk melihat adiministrasi saya sebagai guru kelas. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa teknik yang 

digunakan dalam pelaksanaan supervisi yaitu dengan kunjungan kelas, 

observasi kelas, inter visitasi, percakapan pribadi dan rapat guru untuk 

mengetahui kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

Selain itu terkait pelaksaan supervisi yang dilakukan kepala sekolah, 

Komponen administrasi yang tercamtum dalam program supervisi akademik 
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yang di susun oleh kepala sekolah adalah pembuat administrasi pembelajaran 

seperti Silabus, RPP, KKM, prota, promes, jurnal, dan penilaian yang 

disampaikan oleh AD, guru kelas IV adalah sebagai berikut: 

Kepala sekolah mengingatkan tentang hasil supervisi, baik itu 
kekurangan kami dalam mengajar, memperbaiki perangkat 
pembelajaran yang tidak sesuai, cara mengajar, metode yang 
digunakan, akan tetapi kepala sekolah mengecek administrasi kelas 
apakah sudah lengkap atau belum.  

Bersamaan dengan hasil wawancara dengan WD, guru kelas III SD 

Negeri 23 Jeppe’e menyatakan bahwa; 

Kepalas sekolah sering memanggil saya karena belum lengkap mengisi 
daftar nilai dan mengisi absen peserta didik, yang seharusnya dilakukan 
setiap hari. Kepala sekolah juga sering memberikan catatan-catatan 
kecil kekurangan administrasi di kelas. 

Selain itu hasil wawancara dengan AH, guru kelas III SD Negeri 23 

Jeppe’e menyatakan bahwa; 

Kepala sekolah selalu memberikan pengarahan dan peringatan melalui 
rapat setelah dilaksanakannya supervisi namun tidak berlanjut sehingga 
sebagian guru tiddak memperbaiki kembali hasil supervisinya, berupa 
administrasi yang belum lengkap. 

Hal inilah yang menjadi temuan peneliti bahwa kepala sekolah tidak 

memberikan pantauan kembali kepada guru secara kontinu sehingga sebagian 

guru yang tidak menguasai teknologi tidak menindak lanjuti hasil supervisi 

administrasinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari IP bahwa: 

Saya masih belum paham menguasi laptop, mengakibatkan administrasi 
kelas kadang tidak lengkap atau dibuatkan oleh orang lain, tetapi kepala 
sekolah selalu memberikan arahan dan petunjuk setiap tahun ajaran 
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baru harus menyotor administasi berupa Silabus, RPP, KKM, prota, 
promes, jurnal, dan penilaian tetapi masih sering tidak lengkap. 

Berdasarkan pemaparan dari beberapa guru membuktikan bahwa 

kepala sekolah telah memberikan peringatan ketika mengadakan supervisi, 

namun ada guru yang berinisiatif sendiri untuk memperbaiki kekurangannya 

dan ada juga yang tidak memperbaiki dengan alasan tidak tahu 

mengoperasikan IT. Hal inilah yang menjadi temuan peneliti bahwa kepala 

sekolah tidak memberikan peninjuan atau monitoring kembali kepada guru 

yang telah disupervisi sehingga banyak guru yang tidak memperbaiki 

kekurangannya yng ditemukan dalam supervise selanjutnya. 

Observasi kelas dilakukan bersama dengan kunjungan kelas adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan supervisor untuk mengamati guru yang sedang 

mengajar di kelas. Tujuan observasi kelas ingin memperoleh data dan 

informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang terjadi saat proses 

belajar mengajar berlangsung. Selama berada dikelas, supervisor melakukan 

pengamatan yang teliti, dengan menggunakan instrumen tertentu, terhadap 

suasana kelas yang diciptakan dan dikembangkan oleh guru selama jam 

pelajaran berlangsung dengan tujuan untuk memperoleh data yang objektif. 

Hasil wawancara diatas dapat diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan AIR sebagai berikut:  

Kepala sekolah menginformasikan dan memberikan jadwal pelaksanaan 
supervisi kelas dan memberikan tugas serta melengkapi administrasi 
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kelas yang belum lengkap. Ketika observasi berlangsung, kepala 
sekolah melakukan penilaian guru dengan membawa instrumen 
penilaian yang telah disediakan. Yang dinilai meliputi aspek-aspek yang 
ada di dalam instrumen tersebut. 

Hal ini dilakukan agar guru dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar bisa maksimal sesuai tujuan yang diharapakan, karena sebelum 

memasuki kelas dan berinteraksi dengan peserta didik, guru tersebut sudah 

siap. Kepala sekolah pada saat tertentu mengobservasi langsung jalannya 

proses pembelajaran di kelas. Maka akan dapat diketahui pembelajaran 

berlangsung baik atau tidak dari segi membuka dan menutup pelajaran, 

menyampaikan materi, penggunaan metode dan media, evaluasi, dan 

pengelolaan kelas tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa ditarik kesimpulan setelah 

disupervisi oleh kepala sekolah terkait persiapan mengajar, proses 

pelaksanaan belajar mengajar, laporan mengajar, dan evaluasi bertambah 

membaik dan selalu memperhatikan hasil dari proses belajar mengajar dari 

pada sebelum disupervisi. 

Selain itu, kepala sekolah selalu membuat perencanaan atau persiapan 

sebelum melaksanakan supervise, diperkuat wawancara dengan FB guru 

kelas VI, bahwa: 

Menyusun jadwal supervisi juga didasarkan pada juknis pengawas. 
Sehingga sasaran yang digunakan relevan baik akademis maupun 
manajerial. Selain itu menyusun instrument supervise RPP dan KBM. 
Dalam pelaksanaan supervisi, diindikasikan ada perbaikan pada 
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peningkatan pemahaman guru terhadap Kurikulum, kemudian 
penggunaan metode – metode dan model-model pembelajaran yang 
lebih variatif dan meningkatkan antusiasme peserta didik dalam proses 
pembelajaran, penggunaan instrumen penilaian yang sesuai dengan 
tuntutan kompetensi, dan pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif 
dan efisien dengan mengacu kepada tuntutan penguasaan kompetensi 
agar pelaksanaan Supervisi Akademis Tahun Pelajaran 2021/2022 ini 
berlansung efektif. 

Hasil wawancara diatas dapat diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan ST sebagai berikut: 

Instrumen administrasi perencanaan pembelajaran, instrumen supervisi 
RPP, instrumen supervisi pelaksanaan pembelajaran, instrumen 
penilaian kinerja guru, kepala sekolah selalu memberikan teknis 
penilaian supervise akademik dan hal-hal yang akan menjadi penilaian 
agar mendapat nilai yang lebih baik lagi. 

Hal ini juga terkait supervisi yang dilakukan kepala sekolah melalui 

evaluasi supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

kepribadian guru, sejalan dengan wawancara dengan IR, guru kelas V bahwa: 

Kepala sekolah saya sering melakukan analisis dari hasil observasi di 
lakukan dengan cara kekurangan disesuaikan dengan setiap point di 
instrumen observasi dengan ketentuan kriteria yang sudah ada. 
Sehingga akhirnya dapat diketahui skor yang dimiliki guru masing-
masing dan memilah kelebihan dan kendala yang dialami saat dilakukan 
supervisi. 

Hasil wawancara diatas diperkuat oleh SH, guru kelas II bahwa: 

Kepala sekolah sering membuat catatan hasil supervisi yang 
didokumentasikan sebagai laporan atau pertanggungjawabannya yang 
akan disampaikan di sesi rapat dewan guru. laporan yang berisi 
perkembangan dan kekurangan pelaksanaan supervisi sesuai dengan 
point di di instrumen supervise, sehingga pada saat rapat guru-guru 
dapat mendengarkan kelebihan dan kekurangan administrasinya melalui 
evaluasi yang telah dilakukan oleh kepala sekolah. 
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Berdasarkan pemaparan dari beberapa guru membuktikan bahwa 

kepala sekolah telah memberikan peringatan ketika mengadakan rapat setelah 

selesai supervise dan mengevaluasi hasil admnistrasinya, namun ada guru 

yang berinisiatif sendiri untuk memperbaiki kekurangannya dan ada juga yang 

tidak memperbaiki dengan alasan tidak lagi ditinjau kembali. Hal inilah yang 

menjadi temuan peneliti bahwa kepala sekolah tidak memberikan peninjuan 

atau monitoring kembali kepada guru yang telah disupervisi sehingga masih 

ada guru yang tidak memperbaiki kekurangannya yang ditemukan dalam 

supervisi. 

2. Gambaran Pelaksanaan Manajerial Kepala Sekolah SDN 23 Jeppe’e 

Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone 

Dalam tahap pelaksanaan Manajerial Kepala sekolah dituntut untuk di 

ketahui dari kemampuan/keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang 

pemimpin pendidikan khususnya di sekolah yaitu meliputi keterampilan 

konseptual, kemanusiaan, teknis.  

Kemampuan manajerial kepala Sekolah dalam bidang keterampilan 

konsep di Sekolah Dasar Negeri 23 Jeppe’e diketahui setelah peneliti 

melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan beberapa orang guru, 

melakukan obsevasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepala 

sekolah, dan memeriksa beberapa dokumen yang terkait sehingga diperoleh 

data dan informasi yang relevan. Wawancara dengan Kepala sekolah dan 
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beberapa orang guru SDN 23 Jeppe’e berkaitan dengan Kemampuan 

Manajerial Kepala Sekolah pada keterampilan konsep sebagai berikut: 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN Jeppe’e menyatakan 

bahwa: 

Selaku kepala sekolah tentunya yang lebih awal melakukan koordinasi 
terlebih dahulu dengan mengadakan rapat mengenai pembagian tugas 
masing-masing dalam memegang kelas ini dilakukan setiap awal tahun 
pembelajaran. Siapa tenaga pendidik yang mengajar dikelas satu, 
dikelas dua, kelas tiga, kelas empat, kelas lima dan kelas enam 
dilaksanakan secara terbuka baik tenaga administrasi, artinya dalam 
menjadi walikelas untuk memegang kelas ditentukan berdasarkan 
musyawarah agar guru tidak merasa terpaksa untuk menjadi wali kelas 
tertentu, begitupun penyampaian tugas tenaga administrasi. 

Selain itu juga, hasil wawancara dengan HR guru kelas I menyatakan 

bahwa: 

Beliau selalu berusaha untuk seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan 
setiap guru misalnya saja ada seorang guru yang bermasalah di panggil 
secara empat mata dan kita cari solusi yang terbaiknya dan dalam 
mengambil kebijakan kita lakukan dengan secara adil, sehinga kami 
sebagai guru merasa dihargai sebagai guru, selalu memberikan nasehat 
untuk kemajuan kami sebagai guru di SDN 23 Jeppe’e. 

Hal ini juga terkait manajerial kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi kepribadian guru, sejalan dengan wawancara dengan PB, 

mengungkapkan bahwa: 

Saya ditentukan sebagai wali kelas kelas enam ini di putuskan 
berdasarkan musyawarah keputusan rapat yang dilakukansetiap tahun 
ajaran baru bakan berlangsung, begitu juga dengan kelas-kelas yang 
lainnya dan kepala sekolah selalu memberikan pembinaan kepada untuk 
kemajuan sekolah lebih baik lagi. 
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Keterampilan konsep dalam penelitian ini dapat dilihat dari bagainama 

cara kepala Sekolah melakukan kemampuan mental untuk mengkoordinasi, 

memecahkan masalah, membuat keputusan, dan membuat rencana 

berdasarkan hasil observasi di SDN 23 Jeppe’e kab bone yaitu sebagai berikut: 

a. melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan mengadakan rapat 

mengenai pembagian tugas guru dalam memegang kelas yang 

dilakukan setiap tahunnya. 

b. bersikap adil dalam mengatasi masalah disekolah,  

c. membuat keputusan yang berkaitan dengan tunjangan finansial guru di 

sekolah 

d. membuat rencana Program Tahunan, selama satu tahun, jangka 

menegah untuk kegiatan sekolah selamasatu tahun kedepan tahun 

ajaran baru. 

Hasil wawancara diatas dapat diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan AM, mengenai peran sebagai perencana dalam mengelolah lembaga pendidikan 

sebagai berikut: 

Kaitannya dengan peran kepala sekolah di bidang perencanaan, saya 
sebagai kepala sekolah diSDN 23 Jeppe’e, telah melakukan beberapa 
hal, di antaranya adalah; membuat rencana kegiatan tahunan setiap 
awal tahun ajaran. Dan untuk efektifnya rencana tersebut, langkah yang 
dilakukan adalah membuat jadwal kegiatan yang telah dicantumkan 
berbagai jenis kegiatan serta rencana waktu pelaksanaannya agar guru 
dapat mengagendakan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di 
sekolah. 
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Hal ini sangat penting sebagai bahan kontrol bagi kepala sekolah apakah 

program kegiatan tersebut terlaksana tepat waktu atau tidak, dari hasil 

wawancara dengan US guru SDN 23 Jeppe’e mengungkapkan bahwa: 

Setiap awal tahun ajaran sekolah dan komite telah menjadwalkan rapat 
untuk membicarakan rencana kegiatan pada tahun berjalan yang dihadiri 
oleh orang tua wali dan dewan guru. Dalam pertemuan tersebut di bahas 
tentang program sekolah baik jangka panjang, menengah dan jangka 
pendek agar program-program kegiatan dapat berjalan dengan lancer 
dengan bantuan warga sekolah SDN 23 Jeppe’e kab bone. 

Sebagai seorang manajer seorang kepala sekolah merupakan suatu 

kegiatan yang sangat penting yang dimana dalam pelaksanaannya kepala 

sekolah sangat dituntut sebagai seorang manajer. Kepala sekolah 

menjalankan fungsi-fungsi manajer atau mengatur sejumlah kegiatan untuk 

mencapai tujuan sekolah. Selaras dengan hasil wawancara dengan SN guru 

bidang studi PAI, yaitu: 

Pengelola adminstrasi yang berhubungan dengan sekolah, administrasi 
tenaga pendidik, kesiswaan dan kegiatan pembelajaran di sekolahini. 
Yang pertama memberi kesempatan bagi guru meningkatkan 
keprofesiannya, melibatkan seluruh elemen pendidikan untuk bekerja 
sama dalam mendukung program sekolah yang telah di putuskan dan 
memasukkan program-program kegiatan keagamaan agar peserta didik 
paham akan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap kegiataan. 

Didukung oleh pernyataan PU guru PJOK menyatakan bahwa: 

Seperti yang kita ketahui sejauh ini beliau dalam kinerjanya sebagai 
manajer tentunya pengelola, baik itu mengelola administrasi tenaga 
pendidik, kesiswaan dan kegiatan pembelajaran dan sama seperti yang 
dikatakan kepala sekolah, yang pertama kepala sekolah memberi 
kesempatan bagi guru meningkatkan keprofesiannya, melibatkan 
seluruh elemen pendidikan untuk bekerja sama untuk mendukung 
program sekolah yang telah di putuskan. 



76 
 

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kepala sekolah sebagai manajer 

merencanakan dan mengelola segala yang berhubungan dengan sekolah, 

baik itu administrasi tenaga pendidik, kesiswaan dan proses pembelajaran. 

Terkait kegiatan proses pembelajran itu sendiri kepala sekolah melakukan 

pembuatan jadwal kegiatan proses pembelajaran yang sedang berlangsung 

selama 1 tahun untuk dua semester. 

Dari pernyataan NM, pustakawan SDN 23 Jeppe’e juga memberikan 

pernyataan guna memperkuat hasil wawancara tentang perencanaan 

peningkatan kinerja tenaga pendidik sebagai berikut: 

Program perencanaan peningkatan kinerja tenaga pendidik 
dilaksanakan melalui rapat yang diadakan disekolah. Rapat tersebut 
diikuti atau dihadiri oleh seluruh tenaga pendidik dan tenaga administrasi 
serta guru-guru SDN 23 Jeppe’e. Kemudian peserta rapat memberikan 
saran-saran dan ide-ide yang kemudian akan dibahas dan dikaji 
diselama rapat guna untuk peningkatan kinerja guru, staf dan pegawai 
SDN 23 Jeppe’e. 

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari ST selaku guru 

mengungkapkan bahwa: 

Kalau perencanaan peningkatan kinerja tenaga pendidik itu memang 
ada, melalui kegiatan KKG di kecamatan dilakukan sebulan sekali 
kadang diadakan dua bulan sekali. Lebih daripada itu guru-guru memang 
wajib dihadirkan, melalui kegiatan KKG ini akan dibahas apa kendala-
kendala yang dihadapi ketika dilapangan dan mencari solusi terhadap 
kendala-kendala dihadapi oleh kepala sekolah, guru, staf dan pegawai 
di sekolah untuk kemajuan setiap sekolah. 

Dari penyataan beberapa narasumber diatas kepala sekolah dalam 

merencanakan peningkatan kinerja melibatkan seluruh unsur yang ada 
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disekolah. Keterlibatan itu salah satu bentuknya yaitu kerjasama yang 

dibangun secara harmonis dan pembahasan dalam rapat kegiatan perencaan 

tersebut masing-masing sudah memiliki perannya, seperti guru-guru dapat 

memberikan saran dan masukan, tata usaha mencatat apa saja yang 

ditemukan dalam rapat, dan kepala sekolah sebagai pemimpin memberikan 

solusi dan keputusan yang tepat. 

Untuk mengetahui kompetensi manajerial kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja SDN 23 Jeppe’3, selain melakukan wawancara peneliti 

juga melakukan obeservasi dengan mengamati bagaimana kepala sekolah 

dalam menjalankan kompetensi manajerialnya. Hal ini sebagaimana 

diuangkapkan seorang guru SH bahwa: 

Kalau di sekolah itu tadi kita buat rapat rutin satu bulan sekali, untuk 
peningkatan Salah satu program eksternal peningkatan kinerja dalam 
program internal yang dilakukan di sekolah ini kepala sekolah selalu 
mengadakan supervisi jadi dalam kegiatan inilah kepala sekolah 
mengadakan penilaian terhadap kerja guru-guru, supervisi yang 
dilakukan kepala sekolah terbagi menjadi 2 yaitu supervisi dokumen dan 
supervisi pembelajaran. Dalam supervisi dokumen guru-guru wajib 
mengumpulkan dokumen-dokumen pembelajaran mulai dari RPP, 
silabus, KKM dan perangkat pembelajaran lain dan mediannya. 
Kemudian supervisi pembelajaran, supervisi pembelajaran juga 
diprogramkan oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah duduk 
dibelakang memantau guru yang sedang mengajar dan menilai 
bagaimana cara melakukan pembelajaran dikelas. Apakah ada 
peningkatan atau ada kurangnya yang kemudian akan diadakan tindak 
lanjut langsung dikelas ataupun melalui rapat guru atau KKG. 
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Dari pernyataan guru di atas juga memberikan pendapatnya untuk 

memperkuat hasil wawancara tentang perencanaan guru oleh NM, sebagai 

berikut: 

Untuk kegiatan peningkatan kinerja, selalu mengadakan rapat dewan 
guru, jadi ketika bisa kami laksanakan didalam jam istirahat bisa juga 
ketika ada waktu kosong. Kalau kepala sekolah itu sendiri, kepala 
sekolah turun langsung ke kelas untuk mengamati administrasi kelas dan 
lain sebagainya sekurang-kurangnya satu bulan sekali untuk 
peningkatan kinerja guru-guru SDN 23 Jeppe’e. 

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa ketersediaan sarana 

dan prasarana yang ada di SDN 23 Jeppe’e dalam secara umum sudah 

mendukung untuk proses pembelajaran di sekolah. 

3. Gambaran pelaksanaan faktor pendukung dan penghambat disiplin 

guru SDN 23 Jeppe’e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten 

Bone 

Pada setiap sekolah tentu saja mempunyai faktor penghambat dan 

pendukung karena dalam proses kedisplinan guru tidak semua kegiatan 

berjalan dengan lancar, kepala sekolah sudah berusaha dalam menciptakan 

dan mempertahankan kondisi guru tetapi masih saja ada beberapa guru yang 

kurang memperhatikan dan kurang memiliki kedisplinan tinggi terhadap 

Pendidikan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan tedapat pernyataan 

dari WD yaitu:  
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Faktor pendukungnya adalah dimulai dari sarana dan prasarana yang 
memadai dan tanggungjawab yang harus dimiliki oleh seorang guru, 
sedangkan faktor penghambatnya adalah masih ada guru yang sering 
terlambat kesekolah dengan berbagai alasan salah satunya adalah 
macet yang sudah keseringan. 

Pernyataan ini didukung oleh SH, beliau mengatakan:  

Pada setiap sekolah pasti ada saja guru yang susah diatur, ketika proses 
belajar dimulai guru belum datang sehingga pembelajaran ribut karena 
guru yang mengajar belum datang, dan itulah faktor penghambatnya. 
Sedangkan faktor pendukungnya dari medianya yang cukup untuk 
melakukan proses pembelajaran karena sarana prasarana yang dimiliki 
sekolah memadai. 

Selanjutnya hasil wawancara oleh AD yang menyatakan bahwa:  

Pada faktor penghambatnya yaitu dari guru belum menguasai media 
pembelajaran untuk beberapa mata pelajaran seperti mata pelajar yang 
mana harus mempunyai banyak alat-alat praktek sedangkan kondisi di 
sini masih minim dan untuk guru masih ada beberapa yang kurang 
disiplin, oleh karena itulah tugas kepala sekolah agar lebih 
mendisiplinkan guru tersebut. Faktor pendukungnya yaitu walaupun 
masih ada beberapa media untuk praktek yang kurang guru kuasai 
sudah mengantisipasi dengan menggunakan LKPD (Lembar Kerja 
Peserta Didik) dan buku paket yang sudah tersedia dari sekolah dan 
terkadang guru menggunakan peraga dan juga infocus agar peserta 
didik tidak jenuh dalam proses pembelajaran. 

Terkait dengan sarana prasarana di SDN 23 Jeppe’e itu sendiri sekolah 

sudah berjalan dengan cukup baik sesuai yang dibutuhkan oleh kegiatan 

proses belajar mengajar. Hal tersebut juga disampaikan oleh kepala sekolah 

bahwa; Dalam hal sarana prasarana kita sudah memaksimalkan sarana dan 

prasarana yang ada dengan cukup baik agar guru displin menggunakannya 

agar tujuan pembelajaran dapat berjalan sesuai tujuan kurikulum. 

Hasil wawancara dengan PB menyatakan bahwa;  
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Untuk sarana dan prasaran alhamdulillah sekolah sudah menyediakan 
dengan baik hampir dari semua kegiatan mulai dari ekstrakulikuler dan 
kelengkapan sekolah serta kebutuhan kelas walaupun masih ada 
fasilitas atau media yang kelengkapannya belum optimal merupakn 
salah satu modal atau faktor pendukung di SDN 23 Jeppe’e. 

Selain itu hasil wawancara dengan SN mengungkapkan bahwa: 

Faktor penghambat dalam terhadap kedisplinan guru diakibatkan karena 
masih ada guru tidak dapat menggunakan sarana dan prasarana yang 
ada disekolah, mengakibatkan rasa malas menggunakan alat peraga 
dalam proses pembelajaran yang akan berlangsung didalam kelas. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SDN 23 Jappe’e 

bahwasanya pihak sekolah terutama guru telah berusaha memberikan yang 

terbaik dalam proses pembelajaran, seperti dalam menciptakan dan 

mempertahankan kondisi kelas agar tetap efektif dan suasana belajar yang 

menyenangkan. Pada hal tersebut bisa dilihat dari kondisi fisik kelasnya yang 

sudah cukup tertata rapih, ruang kelas yang nyaman, berusaha membuat 

suasana kelas tenang dan menyenangkan agar peserta didik tidak jenuh dalam 

proses pembelajaran. 

Faktor pendukung kedisplinan guru dalam proses belajar di SDN 23 

Jeppe’e yaitu terdapat beberapa gurunya yang sudah memahami fungsi 

manajemen kelas dan sudah berusaha dalam menciptakan dan situasi belajar 

yang menyenangkan dan berjalan dengan optimal walaupun masih kurangnya 

media pembelajaran dan fasilitas dalam pengelolaan kelas tersebut. Faktor 

penghambat yang terjadi dalam efektifitas manajemen kelas dalam proses 

belajarpeserta didikdi SDN 23 Jeppe’e yaitu berkaitan dengan peserta didik 
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dan sarana prasarana. Peserta didik yang masih kurang berkosentrasi 

sehingga menimbulkan kebisingan dan kejenuhan di dalam kelas, masih 

sedikitnya peserta didik yang bertanya kepada guru ketika ada materi yang 

tidak paham, disiplin kelas yang masih kurang serta sulit diatur dalam  

pengelolaan kelas. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai dalam 

beberapa aspek sehingga dapat menghambat keefektifan guru dalam proses 

pembelajaran, seperti media pembelajaran dan kelengkapan fasilitas kelas 

yang masih kurang dan belum optimal. Solusi dalam hal ini bahwa guru 

sebaiknya guru melakukan pendekatan individual kepada peserta didik yang 

masih melakukan penyimpangan disiplin kelas dan sulit untuk diatur, dalam 

proses pembelajarannya SDN 23 Jeppe’e menyediakan kelengkapan dalam 

media pembelajaran dan juga fasilitas kelasnya. 

B. Pembahasan 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Supervisi 

Akademik dan Manajerial Kepala Sekolah Terhadap Disiplin Guru berdasarkan 

hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Sirajuddin Saleh (2019)  

dengan judul Pengembangan Model Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Berbasis Kelompok Kerja Guru untuk Meningkatkan Kompetensi Paedagogik 

Guru Sekolah Dasar, menyatakan bahwa sistem pembinaan professional guru 

ini menekankan bantuan pelayanan profesi berdasarkan kebutuhan guru di 

lapangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.  



82 
 

Kegiatan utama di SDN 23 Jepp’e dalam rangka mewujudkan tujuan 

sekolah adalah kegiatan pembelajaran dimana seluruh aktivitas  di sekolah 

bermuara pada pencapaian efisiensi dan efektifitas pembelajaran. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut maka kedisplinan guru perlu ditingkatkan. Peran 

kepala sekolah sebagai supervisor merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kedisplinan guru. Dalam perannya sebagai seorang supervisor 

di sekolah, kepala sekolah harus mampu mempengaruhi dan mengarahkan 

semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan yaitu guru demi 

tercapainya tujuan pembelajaran. Didalam kepemimpinannya, kepala sekolah 

harus dapat memahami, mengatasi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan 

yang ada yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan 

disekolah. Supervisi akan terwujud apabila seorang kepala sekolah dapat 

memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya, mengadakan 

pengawasan serta motivasi sehingga dapat menimbulkan kepuasan bagi guru.  

Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kedisplinan guru itu sendiri. 

Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah SDN 23 Jeppe’e kepada para 

guru dilakukan secara rutin dan terjadwal dengan harapan agar guru mampu 

memperbaiki proses pembelajaran yang dilaksanakan. Dalam prosesnya, 

kepala sekolah memantau secara langsung ketika guru sedang mengajar. 

Guru mendesain kegiatan pembelajaran dalam bentuk rencana pembelajaran 

kemudian kepala sekolah mengamati proses pembelajaran yang dilakukan 
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oleh guru. Uraian di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indri 

Lestriyani (2013) yang berjudul Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah dan 

Kompensasi Terhadap Kinerja Mengajar Guru di SD Negeri dan Swasta Kota 

Sukabumi. Dalam penelitian yang menyimpulkan terdapat pengaruh yang 

positif antara supervisi kepala sekolah terhadap displin guru. 

Berdasarkan data hasil wawancara yang telah didapatkan, proses 

implementasi supervisi saat pembelajaran meliputi proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan umpan balik. Proses perencanaan supervisi diawali dengan 

melaksanakan koordinasi dengan tim supervisi akademik, dalam konteks 

pembelajaran dilakukan komunikasi mengenai tujuan supervisi, baik dengan 

tim supervisi maupun guru yang bersangkutan. Setelah itu, supervise kepala 

sekolah mempersiapkan lembar supervisi dengan sub aspek penilaian yang 

disesuaikan dengan karakteristik dan standar pembelajaran di SekolahSDN 23 

Jeppe’e Kab Bone. Pelaksanaan supervisi saat pembelajaran dilaksanakan 

baik secara langsung bertemu tatap muka dengan guru yang dilaksanakan 

guru di dalam kelas. Proses pemberian umpan balik tidak lagi dilaksanakan 

dengan cara diskusi bersama kepala sekolah. Secara keseluruhan, 

implementasi supervisi saat pembelajaran di SDN Jeppe’e sudah sepenuhnya 

mengadopsi ketiga proses sebagaimana dilaksanakan dalam supervisi 

pembelajaran, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan umpan balik.  
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Proses umpan balik belum dilaksanakan, sedangkan proses 

perencanaan dan proses pelaksanaan sesuai instrument supervise yang 

dilakukan oleh kepala sekolah, sesuai yang diungkapkan oleh Sagala (2012), 

mengemukakan bahwa supervisi adalah bantuan dan bimbingan yang 

diberikan kepada guru agar mereka belajar secara terus menerus, berupaya 

meningkatkan kualitas pembelajarannya, bersama-sama memperbaiki proses 

pembelajaran dengan cara melakukan seleksi dan revisi tujuan-tujuan 

pendidikan, model dan metode pembelajaran, bahan pembelajaran, dan 

evaluasi pembelajaran, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, agar 

memperoleh hasil yang maksimal. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepala sekolah SDN 23 

Jeppe’e dalam menejalankan supervise dan manjerial kepala sekolah sudah 

sangat baik karena kepala sekolah tersebut merupakan orang terpenting di 

suatu sekolah, sebab kepala sekolah merupakan kunci bagi pengembang dan 

peningkatan suatu sekolah. Indikator dari keberhasilan kepala sekolah yaitu 

ketika sekolah itu berfungsi dengan baik, terutama kalau prestasi belajar 

peserta didik dapat mencapai maksimal dalam meningkatkan kedispilnan guru 

melalui supervisi dan kemampuan kepala sekolah sebagai pemimpin 

memberikan inovasi dan arahan-arahan positif untuk kepentingan bersama. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Suyatno (2004:2) menyatakan “kepala 

sekolah harus mempunyai jiwa kepemimpinan, kemampuan manajerial, 
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memiliki daya inovasi dan kreatifitas yang tinggi agar sekolah yang dipimpinya 

maju dengan pesat.  

Untuk mewujudkan sekolah yang efektif dibutuhkan kepala sekolah yang 

tidak hanya sebagai figur personifikasi sekolah, tapi juga paham tujuan 

pendidikan , punya visi masa depan serta mampu mengaktualisasi seluruh 

potensi yang ada menjadi suatu kekuatan yang bersinergi guna mencapai 

tujuan pendidikan. kepala sekolah yang memiliki kemampuan manajerial yang 

baik harus mampu menata kegiatan sekolahnya berdasarkan keadaan 

sekarang menuju kepada kondisi yang lebih baik. Oleh sebab itu, sangat 

dituntut adanya kemampuan kepala sekolah dalam merancang rencana 

pengembangan sekolah, mendistribusi kegiatan, memberi motivasi dan 

membina staf sekolah dalam pelaksanaan tugasnya setiap hari, serta 

mengukur dan menilai kinerja stafnya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang terjadi pada supervisi dapat dijelaskan 

oleh faktor-faktor lain disamping kemampuan manajerial kepala sekolah, 

seperti kemampuan guru dalam mengembangkan profesionalitasnya, 

ketersediaan fasilitas pendukung yang dibutuhkan dalam proses 

pembelajaran, dukungan moril dan material dari pimpinan sekolah. Sebagai 

guru yang profesional di bidang pendidikan selalu berupaya untuk 

mengembangkan kemampuannya terhadap berbagai inovasi dalam kegiatan 

pembelajaran, melakukan pembenahan dan penyesuaian terhadap 
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perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mencari solusi terhadap 

berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran dalam menyusun 

perlengkapan administrasi supervise SDN 23 Jeppe’e. 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran seorang guru sangat 

membutuhkan berbagai fasilitas pendukung yang relevan dengan materi 

pembelajaran, baik berupa perangkat pembelajaran maupun media untuk 

menunjang dan mempermudah pemahaman peserta didik terhadap materi 

yang diajarkan Guru juga selalu berupaya mencari dan menemukan berbagai 

kegiatan pembelajaran yang terbaik, namun kesemuanya ini sangat 

tergantung dari ketersediaan fasilitas pendukung yang dibutuhkan dalam 

proses pembelajaran sebagai salah satu faktor pendukung dalam proses 

pembelajaran disekolah. 

Dalam membina dan mengembangkan displin seorang guru, maka 

dukungan moril dan materil merupakan faktor yang sangat menentukan. 

Pemberian motivasi dan penghargaan dari pimpinan sekolah terhadap 

berbagai upaya guru dalam meningkatkan kedisplinan guru, akan memberikan 

dampak yang positif dalam rangka pengembangan supervisi dan manajerial 

kepala sekolah. Disamping itu, penyediaan berbagai peralatan pembelajaran 

sesuai dengan kebutuhan guru pada setiap mata pelajaran akan lebih memacu 

guru untuk melakukan yang terbaik dalam mencapai tujuan pembelalajaran 

yang telah ditetapkan yang tersusun dalam instrumen supervise dan 
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manajerial kepala sekolah. Uraian di atas memberikan gambaran bahwa 

peningkatan kedisplinan guru dalam pelaksanaan tugas pembelajaran tidak 

semata-mata tergantung dari kemampuan manajerial kepala sekolah, tetapi 

juga sangat ditentukan oleh faktor-faktor lain, baik yang bersumber dari guru 

itu sendiri maupun yang bersumber dari lingkunganya. Lingkungan kerja yang 

kondusif serta suasana kerja yang menyenangkan akan sangat menunjang 

pengembangan kedisplinan guru. Guru perlu diberi kesempatan untuk 

mengembangkan dirinya sendiri sambil memperoleh bimbingan dan arahan 

dari pimpinan sekolah. Dengan kata lain bahwa pengembangan kedisplinan 

guru dalam pelaksanaan tugasnya setiap hari sangat ditentukan oleh 

kemampuan manajerial kepala sekolah. 

Kepala sekolah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai manger yang 

melalui kegiatan supervisi yang lakukan guna melihat dan menilai bagaimana 

kegiatan dan tugas-tugas yang dijalankan oleh guru. Guna dapat 

mengembangkan kedisplinan guru. Sebagai kepala sekolah yang bertanggung 

jawab memimpin seluruh sekolah, kepala sekolah melakukan kegiatan yang 

dapat meningkatkan kedisplinan guru, yang apabila ada guru mengalami 

masalah-masalah atau hambatan dalam menjalankan tugas-tugas nya 

sebagai guru kepala sekolah melakukan kegiataan pelatihan-pelatihan 

terhadap guru-guru. Mulyasa (2003: 98-103) merinci tugas dan fungsi kepala 

sekolah sebagai educator, seorang kepala sekolah harus memiliki strategi 
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yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di 

sekolahnya; fungsi kepala sekolah sebagai manajer harus memiliki strategi 

yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerja sama, 

memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan 

profesinya dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam 

berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah. Kemampuan manajerial 

kepala sekolah ditampak pada kemampuannya mengelola fungsi fundamental 

manajemen sebagai berikut. Pertama, kemampuan menyusun perencanaan 

sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan. Kedua, mampu memimpin 

guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara 

optimal. Dari penjelasan diatas bahwa kepala sekolah dalam menjalankan 

kompetensi manajerialnya terhadap peningkatan displin guru. Pertama, kepala 

sekolah melakukan perencanaan terlebih dahulu, yang mana perencanaan 

tersebut disesuaikan dengan kebutuhan guru dalam peningkatan kedisplinan 

guru. Kedua, pelaksanaan yang mana guru mengikuti sertakan guru-guru 

dalam pelatihan, workshop, serta studi lain guna meningkatkan kedisplinan 

serta diskusi atau rapat guna mengatasi kesulitan yang dihadapi guru. Ketiga, 

kepala sekolah melakukan supervisi terhadap guru guna melihat bagaimana 

kompetensi profesional guru dalam mengajar atau proses pembelajaran. 

Implikasi pada pelaksanaan tugas manajerial kepala sekolah di SDN 23 

Jeppe’e dalam keadaan baik yaitu dalam hal perencanaan, pengorganisaian, 
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evaluasi dan kepemimpinan. Sementara itu kedisplinan guru juga dalam 

keadaan baik yang meliputi aspek persiapan pembelajaran, proses 

pembelajaran, evaluasi. Hal ini memberikan gamabaran bahwa supervise dan 

manajerial kepala sekolah dan displin guru, hal ini terlihat dari semua aspek 

manajerial ketika kepala sekolah secara rutin meminta laporan pelaksanaan 

tugasnya selama mengajar untuk di evaluasi sesuai atau tidak dengan 

kurikulum, hal ini memberikan dampak displin guru, karna untuk dapat 

mempertanggungjawabkan tugasnya selama mengajar kepada kepala sekolah 

dalam menyusun penilaian melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik seperti 

membuat dokumen-dokumen yang diperlukan sepeti silabus, RPP, KKM dan 

buku agenda harian guru.  

Selain itu kepala sekolah juga selalu memantau pelaksanan mengajar 

guru dengan selalu mengadakan rapat rutin setiap minggunya untuk 

mendiskusikan terkait proses belajar mengajar yang telah berjalan sehingga 

membuat displin guru menjadi semangat, dan guru melaksanakan secara 

sunguh-sunguh untuk menunjang keberhasilan sebuah program SDN 23 

Jeppe, sesuai hasil penelitian Muhammad Selamet, dengan judul “Pengaruh 

Kompetensi Supervisi Akademik dan Supervisi Manajerial Pengawas Sekolah 

Terhadap Kinerja Guru (Study deskriptif kuantitatif pada SMP Negeri di Kota 

Banjar)”. Penelitian tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan untuk 

kepentingan tesis di Universitas Galuh Ciamis padam tahun 2009. Hasil dari 
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penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, kompetensi supervisi manajerial 

dan supervisi akademik berpengaruh terhadap kinerja guru dengan hubungan 

tergolong tinggi, dan variabel lainnya yang berpengaruh tinggi terhadap kinerja 

guru adalah disiplin guru, motivasi guru, sarana prasarana, pengalaman 

belajar, dan lain – lain. 

Dalam membina disiplin guru ada faktor penghambat dan pendukung 

baik myang bersifat internal maupun eksternal. Faktor penghambat tersebut 

oleh kepala sekolah diatasi dengan tidak pernah bosan mengusulkan kepada 

pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dan kebudayaan untuk 

penambahan guru negeri dan ada intensif bagi guru-guru honorer sedangkan 

kendala tempat tinggal guru yang jauh dari sekolah guru diberikan motivasi 

supaya pergi dari rumah lebih pagi dari biasanya untuk meningkatkan 

kedisplinan guru SDN Jeppe’e. Untuk faktor pendukung baik yang bersifat 

internal maupun eksternal kepala sekolah secara optimal memanfaatkan betul 

potensi guru-guru yang disiplin diberikan reward walau hanya sekedar pujian. 

Sedangkan kepada pihak komite yang aktif ikut memantau kedisiplinan guru 

kepala sekolah memberikan reward dalam bentuk finansial. Kepala sekolah 

selaku pemimpin sekolah yang mempunyai peran sebagai edukator, 

administrator, supervisor, inovator dan motivator maka kepala sekolah dalam 

membina disiplin guru berusaha melakukan perbuatan yang melahirkan 

kemauan untuk bekerja dengan penuh semangat dan percaya diri pada 
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bawahannya. Kepala sekolah berani bertindak tegas untuk menegakkan 

disiplin guru. Kepala sekolah berani memberikan sanksi atau teguran bagi guru 

yang melanggar disiplin melalui pendekatan persuasif karena kedisiplinan guru 

memegang peranan yang sangat strategis dalam mendukung hasil 

Pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut Adapun pendapat pada ahli 

terkait kedisplinan guru menurut Ali Imron (1973) memberikan pengertian 

disiplin adalah suatu keadaan tertib dimana orang-orang yang tergabung 

dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang ada dengan 

senang hati. Menurut M. Said (1986) tujuan disiplin atau kedisiplinan itu adalah 

untuk melatih kepatuhan sehingga waktu dan efektifitas kerja dapat tercapai. 

Dengan tercapainya efektifitas kerja dan efisiensi waktu, berarti disiplin 

merupakan kunci sukses. Sebab dengan disiplin orang berkeyakinan bahwa 

disiplin membawa manfaat yang dibuktikan dengan kedisiplinan keteraturan 

dirinya.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedisiplinan guru di SDN Jeppe’e 

sudah tergolong sangat baik, hal tersebut terlihat dari disiplin waktu, disiplin 

menegakkan aturan, dan disiplin sikap yang dilakukan oleh para guru guna 

meningkatkan supervisi akademik. Semakin tinggi tingkat kedisiplinan guru 

maka akan semakin meningkat manajerial kepala sekolah dan kedisplinan 

guru SDN Jeppe’e. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, maka 

berdasarkan fokus masalah dalam penelitian ini terkait Pelaksanaan Supervisi 

Akademik dan Manajerial Kepala Sekolah Terhadap Disiplin Guru yaitu: 

1. Kepala Sekolah dan Guru di SDN Jeppe’e Kab Bone bahwa Supervisi 

akademik saat pembelajaran di sekolah mengacu pada aspek yang terdiri 

dari tiga tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan umpan balik. Proses 

perencanaan diawali dengan koordinasi tim supervisi yaitu kepala sekolah, 

komunikasi tujuan, dan persiapan administrasi. Supervisi akademik 

dilaksanakan melalui penilaian oleh kepala sekolah, dan guru,. Umpan balik 

diberikan dalam bentuk diskusi dan pemberian penghargaan kepada guru 

berprestasi.  

2. Manajerial kepala sekolah meliputi pengelolaan pembelajaran, inovasi 

pembelajaran, dan sikap serta perilaku. Proses implementasi supervisi 

akademik saat pembelajaran meliputi proses perencanaan, pelaksanaan 

serta evaluasi untuk membina kedisplinan guru terhadap administrasi 

sekolah dan tanggungjawab sebagai guru. 

3. Faktor pendukung dan penghambat kedisplinan guru adalah tercipta 

sarana dan prasarana yang memadai proses pembelajaran disekolah baik 
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secara kedisplinan terkait administarsi sekolah (Silabus, RPP, Jurnal, KKM 

dan lain sebagainya) juga kedisplinan waktu dan tanggungawab, selain itu 

faktor penghambatnya adalah masih ada guru belum mengetahui 

menggunakan TI dalam proses pembelajaran dikelas. 

B. SARAN 

Setelah peneliti memperhatikan simpulan dan implikasi yang telah 

dikemukanan maka saran dalam penelitian ini: 

1. kepala sekolah agar dapat merencanakan dengan baik program sekolah 

dalam membina disiplin guru, agar visi dan misi serta program sekolah 

dapat tercapai secara maksimal; 

2. Melakukan supervisi dan membuat instrumen supervisi serta ada sanksi 

yang tegas bagi guru yang tidak melaksanakan disiplin;  

3. kepala sekolah hendaknya dapat memanfaatkan faktor hambatan dan 

pendukung baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam membina 

disiplin guru untuk mendukung hasil pendidikan. 
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VALIDITAS 

 
SAIDAH 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

KepadaYth. 

 Bapak/Ibu…. 

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir, saya sangat mengharap kanpartisipasi Bapak/Ibu dan memberi saran terhadap instrument penilaian yang saya 

kembangkan dalam rangka penilaian “Pelaksanaan Supervisi Akademik dan Manajerial Kepala Sekolah Terhadap Disiplin Guru 

SD Gugus I Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone” 

(Jenis Penelitian Kualitatif). 

 Hasil penilaian dari Bapak/Ibu merupakan bantuan yang tak terhingga nilainya dalam rangka penulisan tugas akhir. 

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatNya kepada Bapak/Ibu beserta keluarga. 

 Ataspartisipasi Bapak/Ibu saya ucapkan banyak terimakasih. 

 



LEMBAR VALIDASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Validator : 

Instansi  : 

 

A. Petunjuk 

Dalam rangka penyusunan tesis dengan judul “Pelaksanaan Supervisi Akademik dan Manajerial Kepala Sekolah Terhadap 

Disiplin Guru SD Gugus I Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone”, Mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan: 

1. Penilaian dengan meninjau beberapa aspek, penilaian umum, dan saran-saran untuk merevisi yang telah disusun. 

2. Penilaian dengan meninjau beberapa aspek dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom nilai yang telah tersedia dengan melihat kesesuaian antara butir 

pernyataan dengan indikator yang ada serta menggunakan skala sebagai berikut: 

1. : Tidak Relevan 

2 : Agak Relevan 

3 : Relevan 

4: Sangat Relevan 

3. Untuk revisi-revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah yang perlu untuk direvisi atau menuliskannya pada bagian saran yang telah 

disediakan. 

Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian secara objektif. 

Makassar, 23 Maret2022 
Validator  

                   
 
 

      
          ............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No 
Aspek yang diamati: Pelaksanaan Pembelajaran 

PENILAIAN 
Catatan 

 1 2 3 4 

A. Kegiatan Pendahuluan      

1. Orientasi      

 
a. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dengan menyapa dan 

memberi salam. 

     

 
b. Menyampaikan rencana kegiatan baik, individual, kerja kelompok, 

dan melakukan observasi. 

     

2. Motivasi      

 a. Mengajukan pertanyaan yang menantang untuk memotivasi.       

 b. Menyampaikan manfaat materi pembelajaran      

3. Apersepsi      

 a. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai peserta didik      

 b. Mengaitkan materi dengan materi pembelajaran sebelumnya      

 
c. Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi 

pembelajaran 

     

B. Kegiatan Inti      

1. Penguasaan materi pembelajaran      

 a. Menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran.      

 
b. Mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, 

perkembangan iptek , dan kehidupan nyata 

     



No 
Aspek yang diamati: Pelaksanaan Pembelajaran 

PENILAIAN 
Catatan 

 1 2 3 4 

 
c. Menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat.      

 
d. Menyajikan materi secara sistematis (mudah kesulit, dari konkrit ke 

abstrak) 

     

2. Penerapan strategi pembelajaran yang mendidik      

 
a. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan 

dicapai. 

     

 
b. Melaksanakan pembelajaran yang menumbuhkan partisipasi aktif 

peserta didik dalam mengajukan pertanyaan 

     

 
c. Melaksanakan pembelajaran yang menumbuhkan partisipasi aktif 

peserta didik dalam mengemukakan pendapat 

     

 
d. Melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan 

peserta didik sesuai dengan materi ajar 

     

 e. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual      

 
f. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan dan sikap positif (nurturant effect) 

     

 
g. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang 

direncanakan 

     

3. 
Pelaksanaan pembelajaran secara runtut sesuai sintak model 

pendekatan saintifik*) 

     

 a. Proses Saintifik ( 5M )      



No 
Aspek yang diamati: Pelaksanaan Pembelajaran 

PENILAIAN 
Catatan 

 1 2 3 4 

 1) Mengamati      

 2) Menanya      

 3) Mengumpulkan informasi      

 4) Mengolah informasi      

 5) Mengkomunikasikan      

 b. Discovery/Inquiry Learning      

 1) Merencanakan pertanyaan, masalah/ topik yang akan diselidiki      

 
2) Merencanakan prosedur/ langkah pengumpulan dan data 

analisis 

     

 3) Mengumpulkan dan menganalisis data      

 4) Menarik simpulan (jawaban/ penjelasan ringkas)      

 
5) Berbagi informasi dan berdiskusi untuk menemukan solusi 

penyelesaian masalah 

     

 6) Presentasi hasil penyelesaian masalah      

 c. Problem-based Learning (PBL)      

 1) Orientasi peserta didik pada masalah      

 2) Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar      

 3) Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok      

 4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya      

 5) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah      



No 
Aspek yang diamati: Pelaksanaan Pembelajaran 

PENILAIAN 
Catatan 

 1 2 3 4 

 d. Project-based Learning (PjBL)      

 1) Pertanyaan mendasar      

 2) Mendesain perencanaan produk      

 3) Menyusun jadwal pembuatan      

 4) Memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek      

 5) Menguji hasil       

 6) Evaluasi pengalaman belajar      

       

4 Aktivitas Pembelajaran HOTS  dan Kecakapan Abad 21 (4C)      

 a. Creativity      

 b. Critical Thinking      

 c. Communication      

 d. Collaboration      

5 Dimensi Pengetahuan      

 a. Faktual      

 b. Konseptual      

 c. Prosedural      

 d. Metakognitif      

6 Pemanfaatan sumber belajar/media pembelajaran      



No 
Aspek yang diamati: Pelaksanaan Pembelajaran 

PENILAIAN 
Catatan 

 1 2 3 4 

 
a. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar yang 

bervariasi. 

     

 
b. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran      

 c. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar      

 d. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran      

 e. Menghasilkan kesan yang menarik      

7 Pengelolaan kelas dan pelibatan peserta didik      

 
a. Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, 

peserta didik. sumber belajar. 

     

 
b. Merespon positif dengan sikap terbuka terhadap partisipasi peserta 

didik 

     

 c. Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif      

 
d. Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam 

belajar 

     

8 Penggunaan Bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran 
     

 a. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar      

 
b. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar      

C. Kegiatan Penutup      



No 
Aspek yang diamati: Pelaksanaan Pembelajaran 

PENILAIAN 
Catatan 

 1 2 3 4 

1. Proses rangkuman, refleksi, dan tindak lanjut      

 
a. Memfasilitasi dan membimbing peserta didik merangkum materi 

pelajaran. 

     

 
b. Memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merefleksi 

proses dan materi pelajaran 

     

 

c. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan 

berikutnya dan tugas perbaikan dan  pengayaan secara individu 

atau kelompok. 

     

2. PelaksanaanPenilaian Hasil Belajar      

 a. Melaksanakan Penilaian Sikap melalui observasi       

 b. Melaksanakan Penilaian Pengetahuan melalui tes lisan, tulisan      

 c. Melaksanakan Penilaian Keterampilan; penilaian kinerja, projek, 

produk dan portofolio 

     

 Jumlah Score :       

 

 
 
 
 
 



Saran Perbaikan Komponen/Nomor butir: 

 

Kesimpulan  

Lingkari pada nomor sesuai dengan kesimpulan 

1. Layak untuk diujicobakan 

2. Layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak layak untuk diujicobakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR VALIDASI SUPERVISI AKADEMIK 

 

Nama Validator : 

Instansi  : 

 

A. Petunjuk 

Dalam rangka penyusunan tesis dengan judul “Pelaksanaan Supervisi Akademik dan Manajerial Kepala Sekolah Terhadap 

Disiplin Guru SD Gugus I Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone”, Mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan: 

1. Penilaian dengan meninjau beberapa aspek, penilaian umum, dan saran-saran untuk merevisi yang telah disusun. 

2. Penilaian dengan meninjau beberapa aspek dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom nilai yang telah tersedia dengan melihat kesesuaian antara butir 

pernyataan dengan indikator yang ada serta menggunakan skala sebagai berikut: 

1. : Tidak Relevan 

2 : Agak Relevan 

3 : Relevan 

4: Sangat Relevan 

3. Untuk revisi-revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah yang perlu untuk direvisi atau menuliskannya pada bagian saran yang telah 

disediakan. 

Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian secara objektif. 

Makassar, 23 Maret2022 
Validator  

                   
 
 

      
          ............................... 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO KOMPONEN ADMINISTRASI PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

1 2 3 4 

1 Kalender Pendidikan     

2 Program Tahunan     

3 Program Semester      

4 Silabus     

5 RPP      

6 Bahan Ajar/Buku  Guru dan Buku Siswa     

7 Jadwal Pelajaran     

8 Program Penilaian     

9 KKM     

10 Daftar Nilai     

11 Agenda Harian     

12 Absensi Peserta Didik     

13 Buku Pedoman Guru     

 Jumlah     

 Perolehan Skor Total 



 

Saran Perbaikan Komponen/Nomor butir: 
 
 

 

 

Kesimpulan  

Lingkari pada nomor sesuai dengan kesimpulan 

1. Layak untuk diujicobakan 

2. Layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak layak untuk diujicobakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR VALIDASI MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH 

 

Nama Validator : 

Instansi  : 

 

A. Petunjuk 

Dalam rangka penyusunan tesis dengan judul “Pelaksanaan Supervisi Akademik dan Manajerial Kepala Sekolah Terhadap 

Disiplin Guru SD Gugus I Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone”, Mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan: 

1. Penilaian dengan meninjau beberapa aspek, penilaian umum, dan saran-saran untuk merevisi yang telah disusun. 

2. Penilaian dengan meninjau beberapa aspek dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom nilai yang telah tersedia dengan melihat kesesuaian antara butir 

pernyataan dengan indikator yang ada serta menggunakan skala sebagai berikut: 

1. : Tidak Relevan 

2 : Agak Relevan 

3 : Relevan 

4: Sangat Relevan 

3. Untuk revisi-revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah yang perlu untuk direvisi atau menuliskannya pada bagian saran yang telah 

disediakan. 

Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian secara objektif. 

Makassar, 23 Maret2022 
Validator  

                   
 
 

      
          ............................... 

 

 

 

 

 



1. INSTRUMEN SUPERVISI MANAJERIAL 
 
 

1. Nama Sekolah  :  

2. Nama Kepala Sekolah  : 

3. Kecamatan  :  

4. Kota/Kabupaten  :  

5. Hari, Tanggal Supervisi :  

6. Materi Supervisi  :  Program Perencanaan Kerja Sekolah 

No. Komponen 
Penilaian 

Ket 
1 2 3 4 

 Program Perencanaan Kerja Sekolah      

1 Ada visi dan misi      

2 Ada tujuan Sekolah      

3 Ada sasaran/tujuan situasional      

4 Ada analisis swot      

5 Melaksanakan evaluasi diri Sekolah (EDS)      

6 Memiliki RKS, Rencana Kerja Jangka Panjang (8th), mencakup 8 Standar Nasional pendidikan      

7 Memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM, 4 tahun ), mencakup 8 Standar Nasional 

pendidikan 

     

8 Memilik Rencana Kerja Tahunan (1 tahun), mencakup 8 Standar Nasional pendidikan      

9 Memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAM), memuat sumber      

10 Memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAM), memuat sumber pendapatan Sekolah 

dan penggunaan untuk 8 Standar Nasional Pendidikan serta pembayaran gaji Pegawai 

     

11 Menyusun jadwal kegiatan      

 Jumlah       

 
 
 
 



2. INSTRUMEN SUPERVISI MANAJERIAL 
 
 

1. Nama Sekolah  :  

2. Nama Kepala Sekolah  : 

3. Kecamatan  :  

4. Kota/Kabupaten  :  

5. Hari, Tanggal Supervisi  :  

6. Materi Supervisi  :  Pelaksanaan Rencana Kerja Sekolah 

No. Komponen 
Penilaian 

Ket 
1 2 3 4 

 Pedoman sekolah meliputi:      

1 Struktur organisasi sekolah atau Sekolah      

2 Kurikulum Tingkat satuan pendidikan (KTSP)      

3 Kalender pendidikan / Akademik      

4 SK. Pembagian tugas mengajar guru, Bimbingan Konseling dan tenaga kependidikan      

5 Peraturan akademik      

6 Tata tertib sekolah / Sekolah      

7 Kode etik sekolah / Sekolah      

8 Penggunaan Laboratorium, perpustakaan,dan fasilitas lainnya 
     

 Jumlah      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. INSTRUMEN SUPERVISI MANAJERIAL 
 
 

1.  Nama Sekolah  :  

2. Nama Kepala Sekolah  : 

3. Kecamatan  :  

4. Kota/Kabupaten  :  

5. Hari, Tanggal Supervisi  :  

6. Materi Supervisi  :  Kurikulum 

No. Komponen 
Penilaian 

Ket 
1 2 3 4 

1 Memiliki Buku I, KTSP 
     

2 Memiliki Buku II, Silabus      

3 Memiliki Buku III, RPP      

4 

SK. pembagian tugas mengajar dan bimbingan konseling, jadwal 
pelajaran dan kalender pendidikan, 

     

5 Petunjuk Teknis Proses pembelajaran      

6 Buku Piket Guru      

7 Buku jurnal kelas      

8 Buku jurnal guru      

9 Tata tertib peserta didik baru      

10 Program UTS, UAS, US, UN      

11 Laporan pelaksanaan program UTS, UAS, US, UN 
     

 Jumlah       

 
 
 
 
 
 
 



4. INSTRUMEN SUPERVISI MANAJERIAL 
 
 

1. Nama Sekolah  :  

2. Nama Kepala Sekolah : 

3. Kecamatan   :  

4. Kota/Kabupaten  :  

5. Hari, Tanggal Supervisi :  

6. Materi Supervisi  :  KESISWAAN 

No. Komponen 
Penilaian 

Ket 
1 2 3 4 

1 Program Kerja Kesiswaan      

2 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)      

3 Masa pengenalan peserta didik baru      

4 Implementasi peminatan      

5 Implementasi lintas minat      

6 Buku Induk Siswa dan tertib pembukuan      

7 Buku mutasi siswa      

8 Buku klaper      

9 Buku pengumuman      

10 Majalah dinding      

11 Papan pengumuman      

12 Pengajuan Blanko STTB      

13 Buku Tanda terima STTB      

14 Laporan Penggunaan STTB      

15 Daftar Kumpulan Nilai      

16 File surat masuk/keluar kesiswaan      

17 Buku pembina upacara      

18 Absen siswa      

19 Penelusuran alumni      

20 Layanan pendidikan lanjutan      

21 Pembinaan peserta didik untuk berprestasi      

22 Pencatatan prestasi peserta didik      

23 Layanan siswa inklusif      

24 Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler      

 Jumlah      

 



5. INSTRUMEN SUPERVISI MANAJERIAL 
 
 

1.   Nama Sekolah  :  

2. Nama Kepala Sekolah : 

3. Kecamatan   :  

4. Kota/Kabupaten  :  

5. Hari, Tanggal Supervisi :  

6. Materi Supervisi  :  Keuangan 

No. Komponen 
Penilaian 

Ket 
1 2 3 4 

1 Buku Kas Umum 
     

2 Buku Kas pembantu BOS Pusat      

3 Buku Bank      

4 Buku tabungan BOS pusat      

5 Laporan bulanan BOS pusat      

6 Melaksanakan pemeriksaan Kas oleh Kepala Sekolah 
     

7 Buku Pajak      

8 Buku Kas BOSDA      

9 Buku Pajak BOSDA      

10 Buku Tabungan BOSDA      

11 Memiliki buku perencanaan belanja 
     

12 Transparansi dan Akuntabilitas      

 Jumlah      

 
 
 
 
 
 
 



6. INSTRUMEN SUPERVISI MANAJERIAL 
 
 

1. Nama Sekolah  :  

2. Nama Kepala Sekolah : 

3. Kecamatan  :  

4. Kota/Kabupaten  :  

5. Hari, Tanggal Supervisi :  

6. Materi Supervisi  :  Inventaris 

No. Komponen 
Penilaian 

Ket 
1 2 3 4 

1 Buku inventaris      

2 Buku non inventaris      

3 Buku golongan barang      

4 Buku penerimaan      

5 Buku stock barang      

6 Buku pengeluaran barang      

7 Buku peminjaman barang      

8 Buku penghapusan barang      

9 Buku catatan barang rusak      

 Jumlah      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. INSTRUMEN SUPERVISI MANAJERIAL 
 

1. Nama Sekolah  :  

2. Nama Kepala Sekolah : 

3. Kecamatan   :  

4. Kota/Kabupaten  :  

5. Hari, Tanggal Supervisi :  

6. Materi Supervisi  :  Kepegawaian 

No. Komponen 
Penilaian 

Ket 
1 2 3 4 

1 Kepegawaian      

2 Bukukepegawaian      

3 Daftarhadir guru/staf      

4 Notulenrapat      

5 File kepegawaian      

6 Arsiphasil PKG      

7 Bukucuti      

8 File suratijin guru/staf      

9 File pribadi guru      

10 Bukutamuumum      

11 Bukutamupembinaan      

12 Bukucatatanpribadi guru dalamKepalaSekolah      

13 Bukukenaikangajiberkala      

14 BukuKenaikanpangkat      

15 Papan data pegawailengkapdengan NIP, Gol, Pangkatdll      

16 
Melaksanakanpengolaantenagapendidikdankependidikanmeliliputipembagiantugas, 
sistempenghargaan, promosidanpenempatan, pengembangansertamutasi. 

     

 Jumlah      

 
 
 
 
 
 
 



8. INSTRUMEN SUPERVISI MANAJERIAL 
 
 

1. Nama Sekolah  :  

2. Nama Kepala Sekolah : 

3. Kecamatan  :  

4. Kota/Kabupaten  :  

5. Hari, Tanggal Supervisi :  

6. Materi Supervisi  : Pramuka 

No. Komponen Penilaian Ket 
1 2 3 4 

1 Ada Struktur Organisasi Pramuka      

2 Menyusun program Pramuka      

3 Memiliki buku (Jurnal) kegiatan ekstra kurikuler      

4 Memiliki dokumen kegiatan ekstra kulrikuler      

5 Ada Ruang Pramuka      

6 Buku inventaris Pramuka      

7 Rencana Tindak Lanjut (RTL)      

8 Buku tamu      

9 Laporan kegiatan bulanan      

10 Daftar hadir Pembina kegiatan ekstrakurikuler      

 Jumlah      

 
 
 
 
 



9. INSTRUMEN SUPERVISI MANAJERIAL 
 
 

1. Nama Sekolah  :  

2. Nama Kepala Sekolah : 

3. Kecamatan   :  

4. Kota/Kabupaten  :  

5. Hari, Tanggal Supervisi :  

6. Materi Supervisi  :Perpustakaan 

No. Komponen 
Penilaian 

Ket 
1 2 3 4 

1 Struktur Organisasi      

2 Program Kerja      

3 Buku kunjungan siswa      

4 Buku kunjungan pendidik/guru      

5 Buku pinjaman      

6 Daftar catalog atau E-katalog      

7 Daftar nama buku      

8 Grafik kunjungan siswa      

9 Tata tertib penggunaan perpustakaan      

10 Buku penerimaan buku      

11 Laporan bulanan      

12 Buku Induk Anggota Perpustakaan      

13 Daftar Buku Fiksi dan Non Fiksi      

14 Kartu Peminjam      

15 Catatan buku rusak dan atau hilang      

 Jumlah      

 
 
 
 
 
 
 



10. INSTRUMEN SUPERVISI MANAJERIAL  
 
 

1. Nama Sekolah  :  

2. Nama Kepala Sekolah : 

3. Kecamatan  :  

4. Kota/Kabupaten  :  

5. Hari, Tanggal Supervisi :  

6. Materi Supervisi  : Kepala Sekolah sebagai supervisor akademik 

No. Komponen 
Penilaian 

Ket 
1 2 3 4 

1 Memiliki program supervisi akademik 
     

2 Menyusun rencana pelaksanaan supervisi akademik (RPSA) 
     

3 Melaksanakan supervisi administrasi perencanaan pembelajaran 
     

4 Melaksanakan supervisi kunjungan kelas (proses pembelajaran) 
     

5 Melaksanakan penilaian RPP 
     

6 Melaksanakan supervisi administrasi penilaian pembelajaran 
     

7 Menyusun rencana tindak lanjut hasil supervisi/penilaian 
     

8 Buku pembinaan khusus 
     

9 Memiliki program pengembangan peningkatan hasil pembelajaran 
     

10 Untuk peningkatan kinerja guru, dilakukan PKG      

 Jumlah      

 
 
 
 
 



 

11. INSTRUMEN SUPERVISI MANAJERIAL 
 
 

1. Nama Sekolah  :  

2. Nama Kepala Sekolah : 

3. Kecamatan   :  

4. Kota/Kabupaten  :  

5. Hari, Tanggal Supervisi :  

6. Materi Supervisi  : Humas 

No. Komponen 
Penilaian 

Ket 
1 2 3 4 

1 Memiliki Program Kehumasan      

2 Buku pelaksanaan program kegiatan humas      

3 
Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program 
kehumasan 

     

4 Menyusun RTL      

5 Buku notulen rapat      

6 Dokumen kegiatan Humas      

7 Dokumen Kerja dengan lintas sektoral/DUDI      

8 Media informasi kegiatan kehumasan yang 
mendukung peningkatan pelaksanaan pendidikan 
dan pembelajaran di sekolah ( sistem informasi 
dan manajemen elektronik, media cetak dll) 

     

9 
Menyediakan fasilitas informasi yang 
efisien,efektif dan mudah di akses 

     

10 

Mengembangkan komunikasi antar warga sekolah 
di lingkungan nya secara efisien dan efektif 
menggunakan media teknik dan komunikasi: 
siaran radio,tv lokal, stiker dan kalender, poster, 
perlombaan,leaflet, dialog langsung,home 
visit,partisipasi dalam kegiatan masyarakat,dan 
penggunaan website atau blog 

     

 Jumlah      

 
 
 
 
 
 



 

12. INSTRUMEN SUPERVISI MANAJERIAL 
 
 

1. Nama Sekolah  :  

2. Nama Kepala Sekolah : 

3. Kecamatan   :  

4. Kota/Kabupaten  :  

5. Hari, Tanggal Supervisi :  

6. Materi Supervisi  :Kelengkapan Kelas 

No. Komponen 
Penilaian 

Ket 
1 2 3 4 

1 Meja guru      

2 Kursi guru      

3 Bangku siswa      

4 Meja siswa      

5 Absen siswa      

6 Jurnal kelas      

7 Daftar inventaris ruang      

8 Gambar Presiden/Wakil Presiden      

9 Lambang NKRI (Gambar Pancasila)      

10 Daftar pengurus kelas      

11 Daftar kelompok belajar      

12 Daftar piket kelas      

13 Daftar kelompok 7K      

14 Alat-alat kebersihan      

15 Alat-alat Bantu KBM (penggaris dll)      

16 Fasilitas untuk pajangan produk pembelajaran      

 Jumlah      

 
 
 
 
 
 
 
 



13. INSTRUMEN SUPERVISI MANAJERIAL 
 
 

1. Nama Sekolah  :  

2. Nama Kepala Sekolah : 

3. Kecamatan  :  

4. Kota/Kabupaten  :  

5. Hari, Tanggal Supervisi :  

6. Materi Supervisi  : Komite Sekolah  

No. Komponen 
Penilaian 

Ket 
1 2 3 4 

1 Ada Struktur Organisasi      

2 SK. Pengurus Komite Sekolah      

3 Program Kerja Komite Sekolah      

4 Pelaksanaan program kerja      

5 Notulen rapat dan daftar hadir      

6 Buku Kas Komite Sekolah      

7 Buku penerimaan uang, barang dan jasa dari masyarakat      

8 Laporan program kerja      

9 Menyusun rencana tindak lanjut (RTL)      

10 Dokumen kegiatan Komite Sekolah      

11 Ada ruang kerja Komite Sekolah      

 Jumlah      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. INSTRUMEN SUPERVISI MANAJERIAL 
 
 

1. Nama Sekolah  :  

2. Nama Kepala Sekolah : 

3. Kecamatan   :  

4. Kota/Kabupaten  :  

5. Hari, Tanggal Supervisi :  

6. Materi Supervisi  : 7K  

No. Komponen 
Penilaian 

Ket 
1 2 3 4 

1 Program kerja 7K      

2 Pelaksanaan program kerja      

3 Evaluasi hasil pelaksanaan program kerja      

4 Susunan personil pelaksanaan 7 K      

5 
Memelihara dan mengembangkan budaya dan lingkungan sekolah 
serta pendidikan karakter bangsa yang Pancasilais. 

     

 Jumlah      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. INSTRUMEN SUPERVISI MANAJERIAL 
 
 

1. Nama Sekolah  :  

2. Nama Kepala Sekolah : 

3. Kecamatan  :  

4. Kota/Kabupaten  :  

5. Hari, Tanggal Supervisi :  

6. Materi Supervisi  :  Sistem Informasi Manajemen  

No. Komponen 
Penilaian 

Ket 
1 2 3 4 

1 
Mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung 
administrasi pendidikan yang efektif efiisien dan akuntabel 

     

2 Menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif dan mudah di akses      

3 

Mengembangkan komunikasi antar warga sekolah di lingkungan nya secara 
efisien dan efektif menggunakan media teknik dan komunikasi: siaran radio, tv 
lokal, stiker dan kalender, poster, perlombaan,leaflet, dialog langsung,home 
visit,partisipasi dalam kegiatan masyarakat,dan penggunaan website atau blog 

     

 Jumlah      

 
 

Saran Perbaikan Komponen/Nomor butir: 

Kesimpulan  

Lingkari pada nomor sesuai dengan kesimpulan 

1. Layak untuk diujicobakan 

2. Layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak layak untuk diujicobakan 



LEMBAR VALIDASI DISPLIN GURU 

 

Nama Validator : 

Instansi  : 

 

A. Petunjuk 

Dalam rangka penyusunan tesis dengan judul “Pelaksanaan Supervisi Akademik dan Manajerial Kepala Sekolah Terhadap 

Disiplin Guru SD Gugus I Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone”, Mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan: 

1. Penilaian dengan meninjau beberapa aspek, penilaian umum, dan saran-saran untuk merevisi yang telah disusun. 

2. Penilaian dengan meninjau beberapa aspek dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom nilai yang telah tersedia dengan melihat kesesuaian antara butir 

pernyataan dengan indikator yang ada serta menggunakan skala sebagai berikut: 

1. : Tidak Relevan 

2 : Agak Relevan 

3 : Relevan 

4: Sangat Relevan 

3. Untuk revisi-revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah yang perlu untuk direvisi atau menuliskannya pada bagian saran yang telah 

disediakan. 

Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian secara objektif. 

Makassar, 23 Maret2022 
Validator  

                   
 
 

      
          ............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

B. Penilaian 
 

No 
Tahap 

Pembelajar

an 

Indikator 

Kedisiplina

n 

 

Aspek yang 
Diamati 

Penilaian 

     1      2      3     4 

1. Perencanaa

n 

Pembelajar

an 

 
 

 
Kepatuhan 

1. Membuat 
RPP 
sesuai 
dengan 
anjuran 
kepala 
sekolah 

2. RPP 
ditandata
ngani oleh 
kepala 
sekolah 

    

 

Ketaatan 
3. Menaati 

semua 
pedoman 
pembuata
n RPP 

    

 
 
 
 

Ketertiban 

4. Membuat 
RPP 
sebelum 
pelaksan
aan 
pembelaj
aran 

5. Menyiapkan 
perangkat 
pembelajara
n (media, 
strategi, 
LKS, dll) 
sebelum 
pembelajara
n dimulai 

    

Menghargai 

dan 

Menghorma

ti 

6. Menuliskan 
semua 
referensi yang 
digunakan 
dalam 
membuat RPP 

    



 

 

 anjuran kepala 

sekolah dan 

peraturan yang 

telah berlaku 

 

8. Selalu hadir 

pada saat 

mempunyai jam 

mengajar 

    

 
 
 
Ketaatan 

9. Selalu 
berada di 
kelas saat 
masih 
pembelajar
an 
berlangsun
g 

10. Tidak 
meninggalkan 

kelas tanpa ijin 

kepala sekolah 

    

 
 
 
 
Ketertiban 

11. Memulai 
pembela
jaran 
tepat 
waktu 

12. Mengak
hiri 
pembela
jaran 
sesuai 
jam 
pelajara
n 

13. Memberikan 
tugas kepada 
siswa jika 
guru 
meninggalkan 

kelas 

    

 
 
Menghargai 
dan 
Menghormati 

14. Tidak 
membeda- 
bedakan 
siswa 

15. Bersikap 

    



 

 

sopan 
kepada 
semua 
siswa 

16. Menampil
kan sikap 
toleransi 
antar 
sesama 

 
Kepatuhan 

17. Melaksakan 

evaluasi sesuai 

dengan anjuran 

kepala sekolah 

    

 
Ketaatan 

18. Memberikan 

evaluasi sesuai 

dengan 

ketentuan 

dan materi yang 

telah diberikan 

 

 

    

 
 
Ketertiban 

19. Melaksanaka
n evaluasi 
setiap akhir 
pembelajaran 

20. Melakukan 
tindak lanjut 
setelah 
mengadakan 
evaluasi 

    

 
 
 
Menghargai 
dan 
Menghormati 

21. Bersikap 
adil 
kepada 
semua 
siswa, 
saat 
evaluasi 
berlangs
ung 

22. Memberikan 
hasil belajar 
yang sesuai 
dengan 

kemampuan 

siswa (tanpa 

    



 

 

manipulasi) 

 
 

Saran Perbaikan Komponen/Nomor butir: 

 

Kesimpulan  

Lingkari pada nomor sesuai dengan kesimpulan 

1. Layak untuk diujicobakan 

2. Layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak layak untuk diujicobakan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

KEDISPLINAN GURU 
 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 
Apa yang bapak/ibu ketahui tentang 
kedisiplinan guru? 

 

2. 
Seberapa penting arti disiplin bagi guru menurut 
bapak/ibu? 

 

 
3. 

Apakah bpk/ibu mendapatkan dorongan untuk 

merasa memiliki organisasi 

sekolah ini? 

 

 

4. 

Apakah bpk/ibu pernah mendapatkan 

penjelasan dalam bentuk lisan atau tulisan 

mengenai peraturan yang harus 

ditaati? 

 

5. 
Apakah bapak/ibu guru sudah mengerti semua 
peraturan yang ada di sekolah? 

 

6. 
Apakah bpk/ibu pernah melanggar 

peraturan? 

 

7. 
Kalau pernah peraturan apa yang bpk/ibu 

langgar? 

 

8. 
Apakah pernah diberi sanksi oleh kepala 

sekolah? 

 

 
9. 

Aoakah bp/ibu diberikan arahan atau 

pedoman mengenai pembuatan RPP oleh kepala 

sekolah? 

 

10. Berapa hari sekali bpk/ibu membuat 
RPP? 

 

11. Apakah bp/ibu pernah melaksanakan 
pembelajaran tanpa membuat RPP? 

 

 
12. 

Apakah bp/ibu selalu menyiapkan semua 
perangkat pembelajaran (media, LKS) sebelum 
pembelajaran dimulai? 

 

 
13. 

Apakah dalam pembuatan RPP, bp/ibu selalu 
mencantumkan referensi yang 
digunakan? 

 



 

 

 
14. 

Apakah kepala sekolah memberikan arahan 
mengenai pelaksanaan 
pembelajaran yang seharusnya dilaksanakan? 

 

15. Apakah bp/ibu selalu hadir sebelum bel masuk?  

16. Apakah bp/ibu selalu memulai dan 
mengakhiri pembelajaran tepat waktu? 

 

 
17. 

Di dalam kelas, apakah bp/ibu menjunjung tinggi 
sopan santun dan 
toleransi antar sesama? Apa alasannya? 

 

18. Apakah bapak/ibu pernah  ijin untuk 
tidak berangkat? 

 

19. Jika tidak berangkat, apakah bapak/ibu 
selalu memberikan tugas kepada siswa? 

 

 
 
20. 

Apakah bapak/ibu pernah meninggalkan kelas 
pada saat jam pelajaran? Jika pernah, keperluan 
apakah yang membuat bapak/ibu sampai harus 
meninggalkan 
kelas? 

 

 
21. 

Apakah kepala sekolah memberikan arahan 
mengenai pelaksanaan evaluasi 
hasil belajar? 

 

 
22. 

Apakah ada evaluasi di setiap akhir 
pembelajaran? Jika ada, bagaimana 
bentuk evaluasinya? 

 

23. Dalam evaluasi tersebut, apakah sesuai dengan 
materi yang telah disampaikan? 

 

24. Apakah siswa diberitahu sebelumnya 
bahwa akan ada evaluasi? 

 

 
25. 

Dalam memberikan hnilai, apakah bp/ibu 
memberikan nilai sesuai kemampuan siswa atau  
ada manipulasi? 

 

26. Setelah evaluasi, adakah tindak lanjut yang 
diberikan oleh guru? 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 
SUPERVISI AKADEMIK DAN MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH 

 
A. Instrumen Wawancara dengan Guru Tentang Supervisi Akademik 

1. Bagaimana keterlibatan guru dalam perencanaan supervisi akademik di 

sekolah ? 

2. Komponen administrasi apa saja yang tercamtum dalam program supervisi 

akademik ? 

3. Kapan pelaksanaan supervisi administrasi dilaksanakan terhadap guru ? 

4. Apa saja jenis administrasi yang harus dikerjakan oleh guru ? 

5. Adakah bimbingan dan arahan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi 

akademik dan administrasi ? 

6. Bagaimana catatan hasil pelaksanaan supervisi, dan apa implikasinya ? 

7. Bagaimana cara kepala sekolah melakukan evaluasi administrasi bagi guru ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. Instrumen Wawancara dengan Guru Tentang Manajerial Kepala Sekolah 

1. Bagaimana cara bapak dalam meningkatkan kompetensi manajerial 

kepala sekolah di Sekolah?  

2. Program apa saja yang bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi 

manajerial kepala sekolah di Sekolah?  

3. Penting tidak kompetensi manajerial kepala sekolah di Sekolah?  

4. Bagaimana pembagian kerja yang bapak lakukan sebagai kepala sekolah 

kepada guru dan tenaga kependidikan di Sekolah?  

5. Bagaimana cara bapak dalam mengambil keputusan pada setiap program 

kerja di sekolah? 

6. Menurut bapak mengapa kinerja guru dan tenaga kependidikan sangat 

penting ditingkatkan di Sekolah?  

7. Bagaimana hubungan kompetensi manajerial kepala sekolah dalam 

peningkatan kinerja guru dan tenaga kependidikan di Sekolah?  

8. Bagaimana upaya bapak dalam melakukan peningkatan kinerja guru dan 

tenaga kependidikan di Sekolah?  

9. Bagaimana cara bapak menciptakan kerja sama yang baik antara guru 

dan tenaga kependidikan di Sekolah?  

10. Apakah bapak memberikan reward/punishme nt untuk meningkatkan 

kinerja guru dan tenaga kependidikan di Sekolah? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	0 BAGIAN DEPAN.pdf (p.1-5)
	Untitled-2.pdf (p.1)
	Untitled-4.pdf (p.2)
	Untitled-6.pdf (p.3)
	Untitled-8.pdf (p.4)
	Untitled-10.pdf (p.5)

	1. KATA PENGANTAR.pdf (p.6-8)
	2. DAFTAR ISI.pdf (p.9-10)
	3. ABSTRAK.pdf (p.11-12)
	4. DAFTAR TABEL.pdf (p.13-14)
	5. BAB 1.pdf (p.15-24)
	6. BAB II.pdf (p.25-66)
	7. BAB III.pdf (p.67-76)
	8. BAB IV - V.pdf (p.77-107)
	9. DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.108-110)
	10. INSTRUMEN VALIDASI SAIDAH.pdf (p.111-148)

