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Abstrak 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui gambaran secara empirik kontribusi supervisi 

akademik pengawas sekolah dan motivasi kerja terhadap kompetensi guru di SDN se - Kecamatan Sumay 

Kabupaten tebo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantita tif dengan rancangan survei dengan teknik 

korelasional. Sample yang diambil sebanyak 67 responden dari 200 populasi. Data dikumpulkan melalui 

angket dan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dan teknik analisis regresi dengan bantuan 

aplikasi SPSS. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa  supervisi pengawas termasuk kategori tinggi, 

motivasi guru berkategori tinggi dan kompetensi guru kategori tinggi. Adapun kontribusi Supervisi Akademik 

Pengawas sekolah terhadap Kompetensi sebesar 30,4%. Kontribusi Motivasi kerja guru terhadap 

Kompetensi guru sebesar 46,1%. Kontribusi Supervisi Akademik pengawas sekolah dan motivasi kerja, 

terhadap kompetensi guru 47%. Hasil penelitian ini merekomendasikan kepada guru SDN se kecamatan 

sumay Kabupaten tebo agar dapat mempertahakan kompetensi yang telah dicapai dan tidak cepat puas 

dengan apa yang telah dicapai serta mempertahakan motivasi dalam meningkatakan kualitas dalam proses 

pembelajaran. Bagi para supervisor (pengawas sekolah) lebih meningkatkan fungsi penga wasan 

sebagaimana tertuang dalam Standar Kompetensi Pengawas SD (Permendiknas No. 12 tahun 2007). Selain 

itu untuk Peneliti yang akan datang, dapat mengambil manfaat dari hasil penelitian ini, setidaknya sebagai 

dasar untuk melakukan pengkajian bidang administrasi pendidikan secara lebih mendalam. 

Kata kunci: Supervisi, Motivasi dan Kompetensi Guru 

 
Latar Belakang 
  Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru 
adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,  membimbing,  

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengaevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia 
dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal. Pembenahan dan 
peningkatan kinerja guru di sekolah mutlak perlu dilakukan baik secara individual maupun 

organisasional sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia pendidik.  
Jones, Jenkin, dan Lord (2006) berpandangan bahwa guru yang gagal dan berkinerja rendah 
dapat memiliki dampak negatif pada reputasi sekolah terhadap masyarakat, prestasi siswa, 

kinerja guru lain, kinerja staf pendukung serta kepemimpinan dan manajemen sekolah.  
Supervisi akademik dan supervisi manajerial  pengawas merupakan usaha yang dilakukan 
seorang pengawas untuk memperbaiki pola kerja dan kinerja sekolah termasuk didalamnya 

adalah profesionalisme guru. Dalam  UU RI No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 
ayat 4 “ profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi 
sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang 

memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi”. Kaitan 
dengan profesionalisme guru menurut Sagala (2013, hal. 30) ,“guru profesional bukan hanya 
untuk satu kompetensi saja,  meliputi semua kompetensi yaitu : kompetensi pedagogik ,  

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Pembinaan kemampuan 
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profesional guru yang dilaksanakan oleh  Pengawas secara umum telah berjalan sesuai harapan.  
Namun, substansi berkaitan dengan kerja para guru memiliki kelemahan tertentu. Oleh karena itu 

pembinaan kemampuan guru harus mendapat pembinaan yang serius melalui peningkatan fungsi 
supervisi akademik dan supervisi manajerial pengawas sekolah.  Banyak penelitian yang telah 
dilakukan dalam dunia penididikan di Indonesia (e.g. Habibi, Mukminin, Riyanto, Prasojo, 

Sulistiyo, Saudagar, & Sofwan, 2018; Habibi, Mukminin, Sofwan & Sulistiyo, 2017; Habibi,  
Wachyunni, & Husni, 2017; Mukminin, Rohayati, Putra, Habibi, & Aina, 2017; Prasojo, Habibi,  
Mukminin, Muhaimin, Taridi, Ikhsan, & Saudagar, 2017; Sofwan & Habibi, 2016 

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di lingkungan Dinas Pendidikan 
Kecamatan Sumay kabupaten Tebo  20 Sekolah Dasar Negeri dengan jumlah guru 200 orang 
dengan 3 orang pengawas berdasarkan data kuantitatif kepala Unit Pelaksana Dinas Pendidikan 

kecamatan Sumay kabupaten Tebo. Pada survey awal ini peneliti melakukan interview dengan 
pengawas sekolah dan pengamatan dalam kegiatan KKG maka diperoleh data awal yang terjadi 
di lapangan terkait  profesionalisme guru. Fenomena tersebut adalah sebagai berikut : (1) Banyak 

guru mengajar dengan metode konvensional dan cenderung monoton serta pembelajaran yang 
tidak mempedomani perangkat pembelajaran, hal ini menunjukkan kompetensi pedagogik yang 
rendah, (2) Masih banyak guru yang belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan, ini 

menunjukkan rendahnya kompetensi profesional, (3) Sebagian guru belum memiliki rasa 
tanggung jawab dan motivasi untuk maju, hal ini menunjukkan kurangnya kompetensi 
kepribadian, (4) Banyak guru yang belum bisa bekerjasama dengan sesama rekan satu sekolah 

maupun antar sekolah, masalah ini akan menghambat keberhasilan sekolah, hal ini menunjukkan 
rendahnya kompetensi sosial.(5) kurangnya motivasi kepada guru oleh kepala sekolah dalam 
mencapai tujuan pembelajaran, dengan kata lain mereka mengajar tujuannya hanyalah untuk 

memenuhi kewajiban kuantitas jam mengajar saja tidak melihat apakah peserta didiknya sudah 
mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh guru, padahal seorang guru mempunyai 
tugas baik pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang benar-benar harus di lakukan kepada 

peserta didiknya.Oleh sebab itu salah satu tugas kepala sekolah adalah untuk bisa menciptakan 
guru profesional agar bisa bekerja sesuai dengan pengarahan yang diberikan.  

Melihat fenomena tersebut serta terbatasnya penelitian terkait kompetensi guru SDN Di 

Kecamatan Sumay. Oleh karena itu, permasalahan ini sangat menarik untuk dijadikan bahan 
penelitian, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pengelola 
pendidikan dalam mengaplikasikan program pembinaan/supervisi kemampuan profesional yang 

dilakukan oleh  Pengawas dalam peningkatan kompetensi guru.  
 
Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, di bawah ini merupakan 
pertanyaan penelitian yang akan memandu peneliti dalam meneliti tentang kontribusi supervis i  
pengawas dan motivasi kerja terhadap kompetensi guru, yaitu: 

1. Bagaimana gambaran supervisi oleh pengawas? 
2. Bagaimana gambaran motivasi kerja? 
3. Bagaimana gambaran kompetensi guru? 

4. Apakah terdapat kontribusi supervisi oleh pengawas terhadap kompetensi guru? 
5. Apakah terdapat kontribusi motivasi kerja terhadap kompetensi guru? 
6. Apakah terdapat kontribusi supervisi oleh pengawas dan motivasi kerja secara simultan 

terhadap kompetensi guru? 
 

 

Metode Penelitian 
Untuk menjawab permasalahan dan pertanyaan penelitian, maka penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan rancangan survei. Tujuan dari penelitian 

kuantitatif dengan rancangan survei ini adalah untuk mengumpulkan informasi dari atau tentang 
orang-orang untuk menggambarkan, membandingkan, atau menjelaskan pengetahuan mereka,  
sikap, dan perilaku dari variabel-variabel yang dikaji dengan mengajukan pertanyaan yang sama 

kepada sampel dari populasi yang dipilih. Dalam penelitian ini populasi bersifat homogen yaitu 
200 orang guru berstatus PNS. Dalam penelitian ini tidak semua anggota populasi diselidiki, 
melainkan hanya sampel yang dipandang dapat mewakili populasi maka sampel yang akan 
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dijadikan responden terpilih berjumlah 67 orang yang diambil melalui teknik simple random 
sampling.  

Data dikumpulkan melalui angket dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif dan teknik 
analisis regresi (simple regression analysis dan multiple regression analysis) dengan metode 
single step (entered). Data diolah dengan bantuan aplikasi statistik SPSS. Variabel dalam 

penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu; variabel bebas (independent variable) yaitu Supervis i 
oleh Pengawas(X1), dan Motivasi Kerja (X3). Variabel terikat (dependent variable) yaitu 
Kompetensi Guru (Y). Dalam penelitian ini, data dideskripsikan berdasarkan fakta yang ada tanpa 

memberikan perlakukan kepada obyek yang diteliti.  Rancangan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah seperti  pada gambar berikut:  

 

Gambar 1. Rancangan Kerangka Pemikiran 
 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Sumay Kabupaten 
Tebo. Sedangkan waktu penelitian penyebaran instrumen (Angket bersifat tertutup). Akses sangat  
penting dalam penelitian kuantitatif karena akan mempengaruhi bagaimana data akan didapatkan 

dan dengan siapa yang akan memberikan data. Untuk mendapatkan akses ketempat penelitian,  
peneliti akan mengunakan berbagai jaringan dan hubungan yang sudah terbangun baik dengan 
guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Survei dengan instrumen angket dilakukan oleh 

peneliti secara sistematik dengan mengajukan pertanyaan yang sama kepada sampel dari 
populasi yang telah ditentukan. Peneliti menemui secara langsung partisipan (guru) dan 
selanjutnya setiap guru yang dipilih menerima angket dan mengisi pertanyaan tersebut, 

selanjutnya peneliti menunggu ± 2 minggu untuk mengambil kembali angket yang telah disebar.  
Dalam proses pengambilan data sampai penyajian data, peneliti merahasiakan lokasi dan nama 
partisipan dengan tujuan untuk melindungi jika hasil penelitian menimbulkan pro dan kontra 

sehingga membahayakan baik lokasi maupun partisipan peneliti.  
 

Tabel 1. Tingkatan Skor Angket 

 

Angket (4 Point Skala Likert) 

1 Tidak Pernah 
2 Jarang 
3 Sering 

4 Selalu 

 
 
 

Uji coba instrumen penelitian berupa uji reliabilitas dilakukan sebelum angket diberikan 
kepada responden. Tujuan dari uji coba instrumen adalah untuk menghindari pertanyaan -

Kompetensi Guru(Y):

(Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang 
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 
Guru Kelas SD/MI)

Supervisi (X1):
Standar Kompetensi Pengawas SD (Permendiknas No. 12 
tahun 2007)

Motivasi Kerja (X2):

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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pertanyaan yang kurang jelas maksudnya selain itu uji ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 
konsistensi suatu variabel. 

Penelitian dengan metode kuantitatif (rancangan survei) perlu menggunakan analisis 
data. Analisis ini berkaitan dengan perhitungan jawaban rumusan masalah dan pengujian 
hipotesis. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui tingkat 

jawaban responden masing-masing pertanyaan dan mendapatkan rata-rata skor masing-masing 
indikator untuk selanjutnya diketahui tingkat capaian jawaban responden masing-masing variabel 
yang diteliti melalui pedoman tingkatan mean (rata-rata). 

Untuk mendeskripsikan variabel supervisi oleh pengawas, motivasi kerja dan kompetensi 
guru digunakan pedoman mean (rata-rata) pada tabel 2 yang nantinya akan dikonsultasikan 
dengan tabel kriteria/kategori mean sebagai berikut: 

 
 
 

 
 

Tabel 2. Interpretasi Skor Nilai Mean 

Interval 

Kategori/kriteria 

Supervisi 
Motivasi 

Kerja 
Kinerja Guru  

1,00 – 1,75 
Sangat rendah Sangat 

rendah 

Sangat 

rendah 

 

1,76 – 2,50 Rendah  Rendah  Rendah   

2,51 – 3,25 Tinggi  Tinggi  Tinggi   

3,26 – 4,00 Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi  

 

 Selanjutnya, untuk menguji hipotesis yaitu kontribusi X1, X2,X3 terhadap Y maka 
digunakan teknik analisis regresi (simple regression analysis dan multiple regression analysis) 
dengan metode single step (entered) dengan melihat besaran angka R Square (persentase dari 

angka R Square). Semua Data diolah dengan bantuan aplikasi statistik SPSS. 
 
 

Temuan  Penelitian dan Pembahasan 
Temuan analisis deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan Supervisi oleh pengawas 

termasuk kategori tinggi. Motivasi Kerja Guru termasuk kategori tinggi. Kompetensi Guru 

termasuk kategori tinggi. 
Hasil pengujian hipotesis 1 ditemukan bahwa terdapat kontribusi supervisi oleh pengawas  

terhadap kompetensi guru SDN Se Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. Hal ini ditunjukkan oleh 

Angka R Square atau Koefisien Determinasi kontribusi sebesar 30,4%. Dengan demikian, berarti  
variabel kompetensi guru (Y) bisa dijelaskan oleh variabel supervisi (X2) atau supervisi oleh 
pengawas berkontribusi sebesar 30,4% terhadap kompetensi guru.  

Hasil pengujian hipotesis 2 ditemukan bahwa terdapat kontribusi motivasi kerja terhadap 
kompetensi guru SDN Se Kecamatan Sumay Gelam Kabupaten Tebo. Hal ini ditunjukkan oleh 
Angka R Square atau Koefisien Determinasi kontribusi sebesar 46,1%. Dengan demikian, berarti  

variabel kompetensi guru (Y) bisa dijelaskan oleh variabel motivasi kerja (X3) atau motivasi kerja 
berkontribusi sebesar 46,1% terhadap kompetensi guru. 
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Hasil pengujian hipotesis 3 ditemukan bahwa terdapat kontribusi supervise oleh 
pengawas dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kompetensi Guru SDN Se 

Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. Hal ini ditunjukkan oleh Angka R Square atau Koefisien 
Determinasi kontribusi sebesar 47%. Dengan demikian, berarti variabel terikat (kompetensi guru) 
dijelaskan bersama-sama oleh variabel bebas yang terdiri dari Supervisi dan motivasi kerja atau 

berkontribusi bersama-sama sebesar 47% terhadap kompetensi guru. 
Pelaksanaan kegiatan supervisi oleh pengawas berdasarkan apa yang dipersepsikan 

guru-guru SDN di Kecamatan Sumay dapat dikategorikan tinggi dengan nilai mean 2,9134. Hal 

ini dapat diartikan bahwa supervisi yang dilakukan oleh pengawas terhadap guru-guru yang 
berada di sekolahnya masing-masing cenderung berjalan dengan baik dan berjalan sebagaimana 
yang diharapkan. Bila dikaitkan dengan tugas pokok pengawas, Tim Dosen Administrasi UPI 

(2014), menyatakan bahwa supervisi pendidikan pada hakikatnya sebagai bimbingan profesional 
guru. Senada dengan Sagala (2012) mengemukakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh 
pengawas sekolah pada dasarnya merupakan upaya memberi bimbingan, binaan, dorongan, dan 

pengayoman bagi satuan pendidikan yang bersangkutan untuk menyelenggarakan program 
pembelajaran sesuai standar yang telah dipersyaratkan. Implikasi dari temuan penelitian ini 
adalah upaya yang dilakukan pengawas sekolah dinilai kategori sudah baik, namun tetap perlu 

ditingkatkan, pengawas sekolah perlu meningkatkan frekuensi kunjungan baik secara kualitas 
maupun kuantitas untuk melakukan supervisi akademik kepada guru dan kepala sekolah yang 
sudah disertifikasi maupun yang belum disertifikasi (PNS maupun honorer) secara continue atau 

berkesinambungan. 
Motivasi kerja guru merupakan dorongan semangat dan kegigihan perilaku guru kepada 

kegiatan belajar mengajar. Motivasi kerja guru sebagaimana yang dipersepsikan oleh guru-guru 

SDN Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dikategorikan tinggi dengan nilai mean sebesar 2,8367.  
Hal ini dapat diartikan bahwa motivasi kerja guru yang ada dalam dirinya tergolong baik dengan 
dorongan dan semangat yang baik pula dalam kegiatan belajar mengajar. Implikasi dari temuan 

ini adalah bahwa motivasi kerja guru dalam kegiatan mengajarnya dipertahankan. Idealnya 
seorang guru memiliki faktor-faktor yang ada dalam dirinya untuk mengarahkan perilakunya untuk 
mencapai tujuan tertentu termasuk dalam hal meningkatkan kinerja mengajar.  

Kompetensi guru SDN Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo sebagaimana yang 
dipersepsikan oleh guru-guru itu sendiri tergolong kategori tinggi pula dengan nilai mean sebesar 
2,9852. Hal ini sangat beralasan bila dihubungkan dengan temuan penelitian variabel bebas 

sebelumnya seperti supervisi dan motivasi kerja guru yang juga berkategori tinggi. Supervisi oleh 
pengawas dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru melalui kinerjanya,  
dan motivasi kerja merupakan suatu dorongan dan semangat guru dalam upaya peningkatan 

kinerja. Implikasi  dari temuan penelitian ini adalah bahwa kinerja guru SD Kecamatan Sumay 
Kabupaten Tebo perlu dipertahankan dan perlu terus mendapat perhatian dari Pengawas 
Sekolah, supervisor dalam hal ini adalah pengawas sekolah, dan motivasi kerja yang ada dalam 

guru sendiri. Sebab kinerja guru dalam hal ini bersifat dinamis dan pada suatu waktu kinerja guru 
mungkin berada pada kategori baik, tetapi pada saat yang lain bisa jadi berada pada kategori 
kurang baik. 

Hasil analisis regresi sederhana uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa terdapat  
kontribusi supervisi pleh pengawas terhadap kompetensi guru dengan sumbangan efektif sebesar 
30,4% dengan taraf signifikasi sebesar 0,000. Jika kompetensi guru mencapai tingkat prosentase 

100%, maka 30,4% disumbang oleh supervisi oleh pengawas. Hal ini dapat diartikan bahwa jika 
kompetensi guru tergolong tinggi (sebagaimana yang dikemukakan dalam temuan deskriptif 
sebelumnya) bukan hanya kompetensi guru itu sendiri, melainkan juga karena peran supervis i 

oleh pengawas yang berkontribusi terhadap kompetensi guru. Begitu berartinya kegiatan 
supervisi oleh pengawas kontribusinya terhadap kinerja guru, Sagala (2012, hal. 152),  
berpandangan bahwa “kehadiran pengawas sekolah menjadi tempat curah pendapat untuk 

mendiskusikan berbagai hal mengenai penyusunan silabus, RPP, evaluasi belajar, penggunaan 
model belajar, strategi dan teknik pembelajaran dan sebagainya yang berkaitan dengan 
pengajaran”. Implikasi dari temuan penelitian ini adalah kegiatan supervisi oleh pengawas 

berkontribusi dalam meningkatkan komptensi guru sehingga berbagai problem pengajaran dapat  
diatasi dan kualitas layanan belajar yang diberikan kepada peserta didik secara terus menerus 
meningkat. 
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Hasil analisis regresi sederhana uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa terdapat  
kontribusi motivasi kerja terhadap kompetensi guru dengan sumbangan efektif sebesar 46,1% 

dengan taraf signifikasi sebesar 0,000. Jika kompetensi guru mencapai tingkat prosentase 100%, 
maka 46,1% disumbang oleh motivasi kerja. Hal ini dapat diartikan bahwa jika kompetensi guru 
tergolong tinggi (sebagaimana yang dikemukakan dalam temuan deskriptif sebelumnya) bukan 

hanya kompetensi guru itu sendiri, melainkan juga karena peran motivasi kerja guru yang ada di 
dalamnya yang berkontribusi terhadap kompetensi guru. Dari kedua variabel bebas seperti yang 
dikemukakan sebelumnya, variabel motivasi kerja mempunyai kontribusi paling besar terhadap 

kompetensi guru yaitu sebesar 46,1%. Setiap orang dalam melakukan sesuatu tindakan tertentu 
pasti didorong oleh adanya motif tertentu, sejalan dengan Wibowo (2013), menjelaskan bahwa 
motivasi biasanya timbul karena adanya kebutuhan yang belum terpenuhi, tujuan yang ingin 

dicapai, atau karena adanya harapan yang diinginkan. Sementara Muchlas (2012) berpandangan 
bahwa motivasi sebenarnya adalah hasil interaksi antara individu dengan situasinya. Implikasi 
dari temuan ini penelitian ini adalah bahwa motivasi kerja guru yaitu faktor-faktor yang ada dalam 

diri seorang guru untuk menggerakkan dan mengarahkan perilakunya untuk memenuhi tujuan 
tertentu berkontribusi terhadap kompetensi guru tersebut. 

Hasil analisis regresi berganda dengan metode single step (entered) uji hipotesis ketiga 

menunjukkan bahwa terdapat kontribusi supervisi dan motivasi kerja secara bersama-sama 
terhadap kompetensi guru SDN se Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dengan sumbangan 
efektif sebesar 47% dengan taraf signifikasi sebesar 0,000. Dari hasil analisis regresi berganda 

tersebut dapat diartikan bahwa jika gambaran kompetensi guru tergolong t inggi (sebagaimana 
yang dikemukakan dalam temuan deskriptif sebelumnya) bukan hanya kompetensi guru itu 
sendiri, melainkan juga karena peran supervisi oleh pengawas, dan motivasi kerja guru yang ada 

di dalamnya yang berkontribusi signifikan terhadap kompetensi guru. Dari hasil analisis regresi 
sederhana seperti yang dikemukakan sebelumnya, variabel supervisi memberikan kontribusi 
sebesar 30,4% dan motivasi kerja mempunyai kontribusi paling besar terhadap kompetensi guru 

yaitu sebesar 46,1%. Armstrong (2000 dalam Jones et al. 2006) berpendapat bahwa “it is a record 
of a person’s accomplishments”. Maksudnya adalah kinerja itu adalah catatan prestasi seseorang.   

Dalam permasalahan penelitian ini kompetensi guru yang merupakan kemampuan atau 

kompetensi kerja yang dicapai oleh seorang guru sebagai produktivitas dan kualitas kerja 
seseorang dalam suatu sekolah. Permasalahan lain adalah bahwa kompetensi guru bersifat  
dinamis dan seringkali dapat berubah-ubah, Rivai dan Mulyadi (2012), berpendapat bahwa ada 

beberapa faktor yang berhubungan dengan kinerja, yaitu: persepsi, peran, norma, status, ukuran 
kelompok, susunan demografi, tugas kelompok, dan kekohesifan. Dari penjelasan tersebut dapat  
diartikan banyak faktor yang mempengaruhi kinerja baik yang bersifat internal maupun eksternal. 

Jones et al. (2006) menjelaskan dampak lain yang timbul akibat rendahnya kompetensi guru yaitu 
guru yang berkinerja rendah memiliki dampak negatif pada: reputasi sekolah dan berdiri di 
masyarakat, pencapaian dan prestasi siswa, kinerja guru lainnya, kinerja staf pendukung, dan 

kepemimpinan dan manajemen sekolah. Implikasi dari temuan analisis regresi berganda dalam 
penelitian ini adalah bahwa kinerja guru sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal.  
Dalam temuan ini supervisi oleh pengawas dan motivasi kerja berkontribusi signifikan terhadap 

kompetensi guru. 
 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan 
Berdasarkan analisis data angket dari responden sebanyak 67 orang guru SDN, diperoleh 

Supervisi termasuk kategori tinggi. Motivasi Kerja Guru termasuk kategori tinggi. Kompetensi 

Guru termasuk kategori tinggi. Temuan selanjutnya juga menunjukkan terdapat kontribusi 
supervisi terhadap kompetensi guru. Hal ini ditunjukkan oleh Angka R Square atau Koefisien 
Determinasi kontribusi sebesar 30,4%. terdapat kontribusi motivasi kerja terhadap kompetensi 

guru. Hal ini ditunjukkan oleh Angka R Square atau Koefisien Determinasi kontribusi sebesar 46,1 
%. terdapat kontribusi supervisi dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kompetensi 
guru. Hal ini ditunjukkan oleh Angka R Square atau Koefisien Determinasi kontribusi sebesar 47%. 

Dalam penelitian ini supervisi, dan motivasi kerja berkontribusi terhadap kompetensi guru 
SDN se Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, maka dengan pedoman pada kesimpulan tersebut, 
penulis mengajukan saran dan rekomendasi bahwa guru-guru SDN Kecamatan Sumay 
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Kabupaten Tebo disarankan agar dapat mempertahankan kompetensi-kompetensi guru kelas SD 
yang telah dicapai sebagaimana yang tercantum dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 serta 

meningkatkan motivasi kerja terutama pada recoqnition (pengakuan) dalam melaksanakan 
proses pembelajaran, sehingga meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan tugas. 
Kepala-kepala SDN Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo direkomendsikan agar dapat  

mempertahankan capaian serta meningkatkan kompetensi-kompetensi kepala sekolah terutama 
kompetensi sosial sebagaimana yang tercantum dalam Permendiknas No. 13 tahun 2007. Selain 
itu mengambil langkah konkrit dalam meningkatkan kompetensi guru melalui  kebijakan-kebijakan 

yang dapat bersifat inovatif. Pengawas SDN Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo 
direkomendasikan agar dapat mempertahankan capaian kompetensi standar pengawas SD. 
Selain itu perlu pembenahan dan pembaharuan dalam melakukan kegiatan supervisi agar 

bantuan-bantuan yang diberikan kepada guru-guru lebih berkontribusi dalam peningkatan 
kompetensi guru. Kepala dinas pendidikan khususnya UPTD di Kecamatan Sumay sebagai 
pimpinan lembaga pendidikan tingkat Kecamatan perlu melaksanakan berbagai kegiatan yang 

mampu mendorong guru untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dalam rangka peningkatan 
kompetensi guru jenjang pendidikan dasar. 

 

 
Referensi 
 

Abrar, M., Mukminin, A., Habibi, A., Asyrafi, F., Makmur, M., & Marzulina, L. (2018). “If our English 

isn’ta language, what is it?” Indonesian EFL Student Teachers’ Challenges Speaking 
English. The Qualitative Report, 23(1), 129-145. 

Armstrong, M. (2000). Performance Management. London: Kogan Page. 

Boyle, T.P. (2014). High school teachers’ and administrators’perceptions of teacher motivation 
factors. Disertasi Tersedia:  http://digitalcommons.kennesaw.edu/educ_etd/1, Kennesaw 
State University, Kannesaw, Georgia, United States. 

Habibi, A., Mukminin, A., Riyanto, Y., Prasojo, L.D., Sulistiyo, U., Saudagar, F. and Sofwan, M., 
2018. Building an online community: Student teachers’ perceptions on the advantages of 
using social networking services in a teacher education program . Turk ish Online Journal of 

Distance Education, 19 (1), 46-61. 
Habibi, A., Mukminin, A., Sofwan, M. and Sulistiyo, U., 2017. Implementation of classroom 

management by English teachers at high schools in Jambi, Indonesia.  Studies in English 

Language and Education, 4(2), 172-189. 
Habibi, A., Wachyunni, S., & Husni, N. (2017). Students’ Perception on Writing Problems: A 
Survey at One Islamic University in Jambi. Ta'dib, 22(1), 96-108. 

Hay & McBer (2000) Research into Teacher Effectiveness: A Model of Teacher Effectiveness. 
Report to the DfEE.Available at: http://www.dfee.gov.uk.  

Jones, J., Jenkin, M., & Lord, S. (2006). Developing effective teacher performance. London: Paul 

Chapman Publishing. 
Mendiknas. (2007). Peraturan menteri pendidikan nasional No. 12 tahun 2007 tentang standar 

pengawas SD/MI. Jakarta: Depdiknas. 

Mendiknas. (2007). Peraturan menteri pendidikan nasional No. 13 tahun 2007 tentang standar 
k inerja kepala sekolah SD/MI. Jakarta: Depdiknas. 

Mendiknas. (2007). Peraturan menteri pendidikan nasional No. 16 tahun 2007 tentang standar 

kualifikasi akademik  dan kompetensi guru kelas SD/MI . Jakarta: Depdiknas. 
Muchlas, M. (2012). Perilaku organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 
Mukminin, A., Rohayati, T., Putra, H. A., Habibi, A., & Aina, M. (2017). The long walk to quality 

teacher education in Indonesia: Student teachers’ motives to become a teacher and policy 
implications. İlköğretim Online, 16(1), 35-59.  

Northouse, P.G. (2007). Leadership theory and practice. Los Angeles: Sage Publications. 

Prasojo, L. D., Habibi, A., Mukminin, A., Muhaimin, Taridi, M., Ikhsan, Saudagar, F. (2017).  

Managing digital learning environments: student teachers’ perception on the social  

networking services use in writing courses in teacher education. TOJET, 16 (4), 42-55 

http://digitalcommons.kennesaw.edu/educ_etd/1
http://www.dfee.gov.uk/


International Conference on Language Teaching and Education (ICoLTE)  
Jambi, May 16th – 17th, 2017 (ISBN: 978-602-61647-0-4) 

 

406 
 

Rivai, V., & Mulyadi, D. (2012). Kepemimpinan dan perilaku organisasi. Jakarta: Rajawali Pers. 
Sagala, S. (2012). Supervisi pembelajaran dalam profesi pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

Sergiovanni, T.J. (2001). Leadership: What’s in it for schools?. New Fetter Lane, London:  
RoutledgeFalmer. 

Sofwan, M. and Habibi, A., 2016. Problematika Dunia Pendidikan Islam Abad 21 dan Tantangan 

Pondok Pesantren di Jambi. Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran, 46(2),  
271-280. 

Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. (2014). Manajemen pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

Wibowo. (2013). Perilaku dalam organisasi. Jakarta: Rajawali Press. 
 
 

 


