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ABSTRACT 
The aims of the study is to analyze the influence of Headmaster’s supervision and 

teachers’ competence on the quality improvement of Alfa Centauri senior high school graduates 
in Bandung simultaneously as well as partially. There are three dimensions of study, such as: 
1. Headmaster’s supervision (consists of: planning of the supervison; supervison 

implementation; the follow up activities of the  supervison). 
2. Teachers’ competences (pedagogical competence; personal competence; professional 

competence; social competence. 
3. Graduates’s quality(academic achievement; non-academic achievement). 

The research method used was the descriptive research and quantitative analytical 
approach. The data colleting instrumens consists of questionaire and documentation study. The 
questionaire has been distributed to 37 teachers who teach the 12th and the documents study has 
been done by literature. Path analysis has been conceptual framework of the study and the 
hypothesis has been proved by using SPSS 16,0 version programe,window 7 version, and axioo 
laptop to calculate the result. 

Findings of the research are The influence of Headmaster’s supervision on the quality 
improvement of graduates at 79,2%.;The influence of teachers’ competence on the quality 
improvement of graduates at 39,3%.; The influence of Headmaster’s supervision and teachers’ 
competence on the quality improvement of graduates at 83,8%; The influence of Headmaster’s 
supervision on the teachers’ competence at 17,2%. 
 
Keywords : Competency,  Supervision,   Quality  of Garaduation. 
 
A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan menjadi salah satu parameter perkembangan manusia pada khususnya dan 
bangsa pada umumnya. Kemajuan pendidikan akan menentukan kualitas sumber daya manusia 
dan perkembangan bangsa menuju ke arah yang lebih baik. Peningkatan kualitas pendidikan 
membutuhkan waktu yang cukup lama dan melibatkan semua komponen.  

Kualitan Pendidikan salah satunya diukur melalui kualitas lulusan. Kualitas lulusan  dapat 
diukur melalui tingkat prestasi yang dicapai oleh siswa yang meliputi prestasi akademik 
maupun prestasi non akademik” (Supardi, 2013:141). Kualitas prestasi akademik dapat dilihat 
dari penilaian hasil belajar skolastik di berbagai jenjang dan jenis pendidikan yang dapat diukur 
secara kuantitatif”, seperti nilai Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Nasional (UN), kelulusan di 
Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sedangkan kualitas non akademik dapat diukur melalui 
peningkatan soft skill dan sikap yang sesuai dengan aturan. 

Pada lembaga pendidikan sekolah, lulusan merupakan titik pusat tujuan, lulusan 
berkualitas tidak mungkin terwujud tanpa proses pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan 
yang bermutu tidak mungkin ada tanpa organisasi sekolah yang terorganisir. “Untuk 
memajukan organisasi sekolah diperlukan pemimpin yang kuat, dan pemimpin itu sendiri harus 
mendapat dukungan komitmen dari seluruh perangkat sekolah yaitu guru dan staf.”(Supardi, 
2013:8). 

Salah satu Lembaga Pendidikan di Kota Bandung adalah SMA Alfa Centauri sebagai salah 
satu Lembaga Pendidikan yang berkomitmen terhadap kualitas lulusan. Berdiri di tahun 2003,  
SMA Alfa Centauri telah menerima siswa angkatan pertama tahun ajaran 2003/2004 tanpa 
dipungut biaya (gratis) dengan syarat orangtua mereka berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah 
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per bulan dan lulus tes akademik. Seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh Sony Sugema 
Group (LBB Sony Sugema College, STTIS, Q-College dan SSPress), sebagai sumbangsih 
SSGroup untuk dunia kependidikan. Seiring dengan perkembangan minat menjadi sisiwa SMA  
Alfa Centauri, maka selanjutnya beasiswa diberikan kepada 20 % siswa. 

Kualitas lulusan siswa salah satunya tergantung kompetensi guru. Kompetensi guru 
merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, 
dikuasai dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas secara profesional. 
(Iskandar Agung, 2014:39). Guru yang memiliki kompentensi akan memiliki kinerja yang lebih 
baik dibandingkan dengan guru yang tidak memiliki kompetensi.  

Amstrong (1998 : 15) menyatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja 
yaitu; (1) motivasi kerja, (2) kompetensi, (3) kejelasan dan penerimaan tugas dan (4) 
kesempatan untuk bekerja. Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa kinerja guru 
dipengaruhi oleh kompetensi guru.  

Dari segi pendidikan, seorang guru memang dituntut untuk memiliki latarbelakang 
pendidikan dan keahlian dalam bidang tertentu. Di Indonesia menurut UU Nomor 14 tahun 2005 
secara tegas mensyaratkan, bahwa seorang guru harus memiliki latar belakang pendidikan 
minimal Sarjana atau Diploma Empat (S1/D-IV). Guru-guru yang belum memenuhi persyaratan 
pendidikan minimal ini, tidak diperbolehkan untuk mengikuti uji kompetensi guna memperoleh 
sertifikat pendidik. 

Guru memiliki peran yang sangat besar, Besarnya tanggung jawab guru dalam pendidikan 
merupakan tantangan bila dikaitkan dengan mutu pendidikan dewasa kini. Keluhan masyarakat 
terhadap merosotnya kualitas pendidikan seharusnya dapat menjadi refleksi bagi para guru 
yang tidak kompeten dan profesional.  

Supervisi merupakan salah satu fungsi kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas dan 
profesionalisme guru dalam melaksanakan pengajaran. Sehubungan dengan pentingnya 
aktifitas supervisi sekolah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas guru pada khususnya 
dan peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. 

Kepala Sekolah bertanggung jawab atas lembaga yang dipimpinnya untuk melaksanakan 
berbagai kegiatan, mengelola berbagai masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan 
administrasi sekolah, pembinaan sarana dan prasarana, sehingga Kepala Sekolah dituntut 
mampu menunjukkan kinerja (work performance) dengan kompetensi yang memadai, oleh 
karena itu perlu adanya upaya yang komprehensif guna meningkatkan kompetensi kepala 
sekolah untuk mewujudkan sekolah yang bermutu. 

Berkaitan tugas kepala sekolah, Nurtain (1989: 84-85) menegaskan bahwa kedudukan 
kepala sekolah sebagai administrator sekolah, pemimpin pengajaran, dan supervisor. 
Fenomena di lapangan saat ini kepala sekolah SMA Alfa Centauri telah melakukan supervisi 
secara terprogram namun belum optimal sehingga menyebabkan kualitas peserta didik belum 
menunjukkan peningkatan yang signifikan. Secara umum persoalan tersebut meliputi: kualitas 
dan kuantitas supervisi dari kepala sekolah yang masih tergolong harus lebih ditingkatkan lagi.  

Kepala Sekolah sebagai pemimpin pengajaran (instructional leadership) bertanggung 
jawab menggerakkan dan mengarahkan segenap potensi guru untuk mencapai tujuan 
pendidikan. 

 
B. LANDASAN TEORI 
1. Fungsi-fungsi Manajemen 

Fungsi manajeman menurut George R. Terry dalam Mulyono (2008:23) dikenal dengan 
istilah "POAC" yaitu: 

a. Planning  (perencanaan) 
Pada proses ini, pada umumnya menyangkut pada sebuah keputusan dalam 
meramalkan dan menetukan keputusan yang dibuat. Dalam melakukan perkiraan yang 
akan terjadi di masa yang akan datang dilakukan berdasarkan pengalaman sebelumnya 
atau masa lalu dan saat ini. 
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b. Organizing  (pengorganisasian) 
Pada hakikatnya fungsi dari sebuah organisasi berkaitan dengan usaha yang dilakukan 
dalam pengembangan hubungan kerja dan pembagiannya dalam suatu badan usaha 
atau organisasi. 

c. Actuating  (penggerakkan) 
Usaha untuk mendapatkan hasil dengan penggerakkan terhadap orang lain. Actuating 
ini lebih lunak jika dibandingkan dengan directing atau commanding. 

d. Controlling  (pengawasan) 
Controlling atau pengawasan juga bisa diartikan pengendalian merupakan sebuah 
proses pengamatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkala dalam suatu 
kegiatan atau pelaksanaan sesuai pada rencana kerja yang sebelumnya telah disusun 
rapi dan mengadakan pengoreksian bila dibutuhkan. 

Dari teori di atas, dinyatakan bahwa salah satu fungsi administrasi yaitu 
pengawasan. Dalam pengawasan terkandung fungsi suvervisi yang melekat pada jabatan 
seorang pimpinan.  

 
2. Supervisi  

a. Pengertian Supervisi 
Supervisi berasal dari bahasa Inggris “supervision” dan merupakan panduan dari dua 
perkataan yaitu “super” yang maksudnya atas dan “vision” artinya melihat atau 
mensupervisi. Maka supervisi dapat diartikan secara bebas sebagai melihat atau 
mensupervisi dari atas.  

 
b. Tujuan dan Fungsi Supervisi 

Satori dalam Supardi, (2013:82) mengemukakan secara sederhana fungsi supervisi 
meliputi empat fungsi utama, yaitu: “(1) fungsi penelitian (2) fungsi perbaikan, (3) fungsi 
penilaian dan (4) fungsi peningkatan.” 

Menurut Matt Modrcin dalam Dadang Suhardan (2010:55) supervisor memiliki 
empat fungsi penting yang harus diperankan dalam setiap tugasnya, yaitu: 
1) Administratif function  
2) Evaluation Process,  
3) The Teaching Fungction 
4) The Role of Consultant  

c. Prinsip-prinsip Supervisi 
Menurut Neagley dan Evans dalam Supardi, (2013:86) Terdapat tiga prinsip utama 
supervisi modern di sekolah yaitu: (1) menciptakan dan memelihara hubungan baik 
diantara guru dan tenaga kependidikan; (2) supervisi modern adalah demokratis; (3) 
supervisi modern adalah komprehensif.” 

d. Teknik Supervisi 
Teknik supervisi yang dapat dipilih dan digunakan supervisor menurut Supardi 
(2013:106-120) meliputi: 1) kunjungan sekolah 2) kunjungan kelas 3) pertemuan 
individual/informal, 4) pertemuan formal, 5) demonstrasi pembelajaran 6) konferensi 
kasus 7) tes dadakan 8) observasi dokumen 9) pendapat siswa 10) penggunaan 
kamera.  

e. Pelaksanaan Supervisi Oleh Kepala Sekolah 
Kepala sekolah sebagai supervisor harus mampu mengadakan pengendalian 
terhadap guru dengan tujuan meningkatkan kemampuan profesi guru dan kualitas 
proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien. Supervisi pendidikan 
adalah suatu pelayanan (service) untuk membantu, mendorong, membimbing serta 
membina guru-guru agar ia mudah meningkatkan kemampuan dan keterampilan 
dalam menjalankan tugas pembelajaran.  



STIA BANDUNG

STIA BANDUNG

STIA BANDUNG

P a g e  | 34 

Jurnal Bina Administrasi (Volume VI, Nomor 1) 

Berdasarkan pendapat di atas maka indikator yang digunakan untuk supervisi 
kepala sekolah yaitu: 
1. Merencanakan program supervisi, 
2. Pelaksanaan supervisi dan 
3. Tindak lanjut hasil supervisi 

 
3. Kompetensi Guru 

a. Pengertian Kompetensi 
Secara harfiah, kompetensi berasal dari kata competence yang artinya kecakapan, 

kemampuan, dan wewenang. Adapun secara etimologi menurut Scale dalam Edy 
Sutrisno, 2010:202, Kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau 
keunggulan seorang pemimpin atau staf mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan 
perilaku yang baik.” 

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah 
kemampuan dasar atau kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang guru yang berkaitan 
dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik, untuk menentukan suatu hal. 
Kompetensi guru merupakan kewenangan guru untuk melakukan tugasnya dalam 
kegiatan belajar mengajar. 

b. Dimensi Kompetensi 
Berdasarkan pendapat Ardiana I.A. Brahmayanti (2010:45) : “kompetensi diartikan 

sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas di tempat kerja yang mencakup 
menerapkan keterampilan (skills) yang didukung dengan pengetahuan (cognitive) dan 
kemampuan (ability) sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan. Dari pengertian 
tersebut maka, tiga dimensi (ukuran) terhadap kompetensi, yaitu : 
1) Skill: Tingkat keterampilan yang dimiliki 
2) Cognitive: Tingkat pengetahuan yang dimiliki 
3) Ability: Tingkat kemampuan yang dimiliki 
Supardi, (2013:105) mensyaratkan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru meliputi: 
1) kompetensi pedagogik 
2) kompetensi kepribadian 
3) kompetensi sosial 
4) kompetensi profesional 

Menurut Wibowo (2011: 325) terdapat lima tipe karakteristik kompetensi, yaitu 
sebagai berikut: 
1) Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang 

yang menyebabkan tindakan. Motif mendorong, mengarahkan dan memilih 
perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu 

2) Sifat adalah karakteristik fisik dan respons yang konsisten terhadap situasi atau 
informasi.  

3) Konsep Diri adalah sikap, nilai-nilai atau citra diri seseorang. Percaya diri 
merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hamper setiap 
situasi adalah bagian dari konsep diri orang. 

4) Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik. 
Pengetahuan adalah kompetensi yang kompleks. 

5) Keterampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu. 
Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan 
konseptual. 

Gordon dalam Edy Sutrisno (2011: 204) menjelaskan beberapa aspek yang 
terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut : 
1) Pengetahuan (knowledge) 
2) Pemahaman (understanding) 
3) Kemampuan (skill) 
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4) Nilai (value) 
5) Sikap (attitude) 
6) Minat (interest) 

Dalam persaingan global, yang juga perlu dikembangkan bagi seorang guru adalah 
penguasaan bahasa asing. Dengan menguasai bahasa asing mereka akan mudah 
memperluas, memperdalam, dan meningkatkan pengetahuan karena dapat lebih banyak 
menyerap informasi, baik dari buku–buku berbahasa asing maupun lewat internet untuk 
mengembangkan kompetensi (Rivai dan Murni, 2009:901). 

Faktor guru merupakan salah satu variabel input yang berpengaruh terhadap 
pencapaian kualitas pembelajaran. Proses pembelajaran akan menunjukkan kualitas 
tinggi apabila didukung oleh segala kesiapan input termasuk kinerja guru yang maksimal 
dalam kegiatan belajar mengajar. Hasil belajar tidak hanya satu macam akan tetapi 
bermacam–macam yang dikemukakan oleh Gagne dalam Nasution (1999:63). Sudjana 
(2005:42) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa 76,6% hasil belajar siswa 
dipengaruhi oleh kinerja guru, dengan rincian: kompetensi guru mengajar memberikan 
sumbangan 32,43%, penguasaan materi pelajaran memberikan sumbangan 32,38% dan 
sikap guru terhadap mata pelajaran memberikan sumbangan 8,60%. 
c. Model Kompetensi 

Ada beberapa model kompetisi dalam Christine Manopo (2011: 30) di antaranya: 
1) Model kompetisi Spencer 

Dengan kata lain, kompetensi menurut Spencer dalam Christine Manopo (2011: 30) 
memandang kompetensi terdiri atas beberapa aspek berikut. 
a. Sejumlah karakteristik bermakna sebagai faktor penting seorang individu dan 

menjadi bagian dari kepribadian seseorang, serta dapat memprediksi perilaku 
yang muncul pada suatu situasi atau pekerjaan tertentu. 

b. Kompetensi memprediksi perilaku atau kinerja 
c. Kompetensi mampu memprediksi secara aktual apakah seseorang berperilaku 

secara sesuai atau tidak dalam pekerjaannya.  
2) Model kompetisi Development Dimension Internasional (DDI) 

Dalam prakteknya, kompetensi menurut DDI dalam Christine Manopo, (2011: 32) 
(disebut dimensi) dibagi ke dalam empat kluster berikut. 
a. Expressing individual potential (intrapersonal skills). Kluster ini termasuk 

kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan individu untuk 
mendemonstrasikan secara perilaku apa yang sering kali disebut personal 
qualities pada pekerjaan.  

b. Working with others: helping individuals and terms achieve goals (leadership 
skills). Kluster ini termasuk kompetensi yang berhubungan dengan memandu 
individu atau kelompok dalam mencapai tujuan kerja.  

c. Working with others: interacting effectively (interpersonal skills). Kompetensi 
pada kluster ini berhubungan dengan pengembangan dan menjaga hubungan 
interpersonal yang produktif. 

d. Focusing on result (business skill). Kompetensi pada kluster ini berhubungan 
dengan pencapaian hasil bisnis dengan melakukan struktur dan menjalankan 
pekerjaan secara efektif. 

3) Model kompetensi Hay 
Berdasarkan definisi kompetensi menurut Hay dalam Christine Manopo, (2011 : 40), 

terdapat dua komponen utama yang perlu dipertimbangkan  ketika sedang 
menggambarkan sebuah model kompetensi. 
a) Keseluruhan definisi kompetensi atau perilaku yang dianggap kritikal untuk sukses 

dalam sebuah pekerjaan. Ini juga berlaku untuk melihat perilaku-perilaku tertentu. 
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b) Tiap kompetensi dapat dibagi ke dalam level profisiensi atau disebut skala 
kompetensi. Level ini menggambarkan perbedaan kinrja yang dapat diamati dan 
diukur ke dalam kompetensi tertentu. 

 
4. Kualitas Lulusan 

Sudradjad (2005:17) menyatakan pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang 
mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi 
akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, 
serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (life skill), 
lebih lanjut Sudradjat megemukakan pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu 
menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan pribadi yang 
integral (integrated personality) yaitu mereka yang mampu mengintegralkan iman, ilmu, dan 
amal.  

Mutu lulusan didasarkan pada tingkat prestasi yang dicapai oleh siswa yang meliputi 
prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Mutu prestasi akademik dapat dilihat dari 
penilaian hasil belajar skolastik di berbagai jenjang dan jenis pendidikan yang dapat diukur 
secara kuantitatif, seperti nilai ulangan umum, UAS, UN, karya tulis dan lain-lain. Sedangkan 
mutu non akademik khususnya keterampilan hidup (life skill) bukan hanya berupa kompetensi 
dalam mengelola diri peserta didik untuk tumbuh. 
 

C. MODEL PENELITIAN   

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, peneliti mengajukan model penelitian 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
Model Penelitian 

 
D. HIPOTESIS 

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian sampai 
terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis statistik yang diajukan dalam penelitian ini 
adalah  sebagai berikut : 

a.    H1  : Terdapat  pengaruh Supervisi Kepala Sekolah terhadap peningkatan Kualitas 
Lulusan (Y) 

b.    H2   :  Terdapat  pengaruh Kompetensi Guru terhadap peningkatan Kualitas Lulusan (Y),  

Supervisi Kepala Sekolah 
(X1) 

1. Merencanakan program 
supervisi, 

2. Pelaksanaan supervisi dan 

3. Tindak lanjut hasil supervisi 
Smith dalam Supardi, (2013: 

100) 

Kompetensi Guru 
(X2) 

1. Kompetensi pedagogik 
2. Kompetensi kepribadian 
3. Kompetensi profesional 
4. Kompetensi sosial 

Supardi, (2013:105) 

Kualitas Lulusan 
(Y) 

1. Prestasi Akademik 
2. Prestasi non akademik 

Sudradjad (2005:17) 
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c.    H3        Terdapat pengaruh supervisi kepala sekolah dan kompetensi guru secara simultan 
terhadap peningkatan Kualitas Lulusan (Y). 

 
E. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuntitaif. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survei dengan tingkat eksplanasi adalah deskriptif. Metode survei 
deskriptif adalah suatu metode penelitian yang mengambil sample dari suatu populasi dan 
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Kuesioner disebar kepada seluruh 
anggota populasi yaitu sebanyak 37 responden yang menjadi sampel penelitian ini yaitu  seluruh 
guru kelas XII SMA Alfa Centauri tahun 2014. Data primer yang didapatkan dari hasil kuesioner 
adalah berupa skala tingkat ordinal.  
 
F. UJI  INSTRUMEN  PENELITIAN DAN TEKNIK PENGOLAHAN DATA 
1. Uji Validitas  

Salah satu teknik dalam menguji validitas kuesioner adalah dengan mengkorelasikan 
masing-masing item (pertanyaan) dengan total skor untuk masing-masing variabel 
menggunakan rumus korelasi Pearson (Product moment), langkah dalam melakukan uji 
validitas adalah sebagai berikut : 
1. Menentukan Hipotesis 

H0 : Skor item pernyataan (indikator) berkorelasi positif dengan total skor 
H1 : Skor item pernyataan tidak berkorelasi positif dengan total skor 

2. Menentukan nilai r-tabel 
3. Menghitung nilai r-hitung dengan menggunakan rumus korelasi pearson sebagai berikut : 

 
 

 
 

Dimana : 
rxy = koefisien validitas item yang dicari 

X  = skor yang diperoleh dari subjek dalam tiap item 
Y = Skor total item instrument 
∑X = Jumlah skor dalam distribusi X 
∑Y = Jumlah skor dalam distribusi Y 
∑X2 = Jumlah kuadrat pada masing-masing skor X 
∑Y2 = Jumlah kuadrat pada masing-masing skor Y 
n = Jumlah responden 
 
Jika rhitung> rtabel pada α = 0.05 berarti data tersebut signifikan (valid) dan layak digunakan dalam 
pengujian hipotesis penelitian. Sebaliknya jika rhitung< rtabel berarti data tersebut tidak signifikan 
(tidak valid) dan tidak dapat diikutsertakan dalam pengujian hipotesis penelitian. 
 
2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik belah dua dari Spearman Brown 
(Split Half) (Sugiyono, 2010 : 359). Adapun langkah-langkah kerjanya sebagai berikut : 
1. Membagi pernyataan-pernyataan menjadi dua belah 
2. Skor untuk masing-masing pernyataan pada tiap belahan dijumlahkan, sehingga 

menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden 
3. Mengkorelasikan skor total belahan pertama dengan belahan kedua, dengan menggunakan 

teknik korelasi Product Moment. 
4. Angka korelasi yang diperoleh adalah angka korelasi dari alat pengukur yang dibelah (split 

half), maka angka korelasi yang lebih rendah dari pada angka yang diperoleh jika alat ukur 
itu tidak dibelah, seperti pada teknik test-retest. Oleh karena itu dicari angka reliabilitasnya 
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untuk keseluruhan item tanpa dibelah dengan rumus Spearman Brown, (Sugiyono, 2010 : 
359) sebagai berikut : 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :  
                                                            2rb 
                                          ri = 
                                                            1 + rb 
Di mana : 
ri = reliabilitas internal seluruh instrument 
rb =  koefisien korelasi product moment antara  
belahan  pertama dengan belahan kedua 
 Keputusan uji reliabilitas ditentukan dengan menggunakan ketentuan : jika reliabilitas 
internal seluruh item (ri) > rtab (taraf signifikan 5%) maka item instrument dinyatakan reliabel. 
Tetapi jika reliabilitas internal seluruh item ri) <rtab (taraf signifikan 5%) maka item instrument 
dinyatakan tidak reliabel. 
 Berikut perhitungan uji reliabilitas yang dilakukan dengan bantuan software SPSS 16.0 
for windows sebagaimana terlampir pada lampiran 6  

Tabel 3.2 
Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Variabel Rs-hitung Rs-tabel Keterangan 
Supervisi kepala sekolah (X1) 0,781 0,325 Reliabel 

Kompetensi Guru (X2) 0,949 0,325 Reliabel 
Kualitas lulusan (Y) 0,782 0,325 Reliabel 

Sumber : data olahan pada lampiran 
 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas instrumen semua variabel mempunyai 
reliabilitas yang baik karena memiliki rhitung yang lebih besar dari rtabel seperti terlihat pada tabel 
diatas. Dengan demikian, setiap pernyataan pada kuesioner tersebut dapat dianalisa lebih 
lanjut. 
 
3. Analisis Data 

Untuk mengetahui sejauhmana Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah Dan Kompetensi 
Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Lulusan Peserta Didik SMA Alfa Centauri Di Kota Bandung. 
menggunakan analisis jalur (Path Analysis). 

Analisis jalur ini digunakan untuk mengetahui hubungan kausal antara variabel 
independen (Supervisi Kepala Sekolah) dan (kompetensi guru) dengan variabel dependent 
(Kualitas Lulusan Peserta Didik), dapat ditelusuri melalui analisis jalur (Path Analysis). Analisis 
jalurnya menggunakan metode modifikasi dari Harun Al Rasyid. 

Pengujian yang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap 
Y baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memperhatikan karakteristik variabel 
yang akan diuji, maka uji statistik yang akan digunakan adalah melalui perhitungan regresi dan 
korelasi untuk kedua variabel.  Untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan analisis data 
secara statistic, dalam hal ini dibantu proses perhitungannya menggunakan software statistic 
yang dikenal dengan Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 16.0 for windows 
dan Lisrell 8.30 for windows. 
 
G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil Penelitian 
a. Variabel Supervisi Kepala Sekolah (X1) 

Mengacu kepadat pendapat Smith dalam Supardi, (2013:100), dimensi untuk mengukur 
variabel supervisi kepala sekolah, meliputi : merencanakan program supervise; pelaksanaan 
supervisi dan tindak lanjut hasil supervisi. Hasil penelitian dapat dilihat tabel berikut : 
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Tabel 4.6 
Deskripsi Bobot Variabel Supervisi Kepala Sekolah 

No Indikator 
Total 

Bobot 
Kategori 

1 Membuat program 
tahunan. 

128 Cukup Tinggi 

2 Membuat program 
semesteran 

138 Tinggi 

3 Membuat jadwal 
Supervisi 

128 Cukup Tinggi 

4 Sosialisasi jadwal 
Supervisi 

133 Tinggi 

Merencanakan program 
supervise 

527 
 

5 Standar-standar 
supervisi 

139 Tinggi 

6 Proses supervisi 116 Cukup Tinggi 

Pelaksanaan supervisi dan 255 
 

7 Evaluasi Hasil Supervisi 132 Tinggi 

8 Pemberian Reward 133 Tinggi 

9 Pemberian Punishment 139 Tinggi 

Tindak lanjut hasil supervisi 404 
 

Total 1186 
 

Bobot rata-rata  132 Tinggi 

Sumber : Data diolah, tahun 2017 
 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bobot rata-rata dari variabel supervisi kepala 
sekolah (X1) adalah sebesar 132, nilai tersebut berada pada rentang 130 – 160 atau pada kategori 
tinggi. Namun agar hasil yang didapatkan maksimal maka kinerja variabel ini harus 
ditingkatkan lagi sampai dinilai sangat baik oleh responden (sangat tinggi). Dan jika dilihat 
ternyata indikator tentang membuat program tahunan, membuat jadwal supervisi serta proses 
supervisi memiliki bobot yang cukup tinggi, hal ini dimungkinkan pada pelaksanaannya belum 
optimal. Ini adalah kewajiban SMA Alfa centauri untuk lebih meningkatkan lagi faktor supervisi 
yang dilakukan oleh kepala sekolah terutama untuk indikator membuat program tahunan, 
membuat jadwal supervisi serta proses supervisi supaya bisa lebih meningkatkan kualitas 
lulusan peserta didik SMA Alfa Centauri di kota Bandung. 

Terlihat bahwa pelaksanaan supervisi yang mengacu kepada standar-standar supervisi 
memberikan persentase paling tinggi Oleh karena itu, Pelaksanaan Supervisi oleh kepala 
sekolah SMA Alfa Centauri yang disusun berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan 
supervisi tahun sebelumnya diharapkan akan memberikan dampak berupa perbaikan 
sekaligus peningkatan mutu proses dan output proses pembelajaran langsung yang 
dilaksanakan guru-guru mata pelajaran di kelas yang diindikasikan dengan adanya perbaikan 
di SMA Alfa Centauri ini dan Kepala Sekolah sebagai pelaksana supervisi harus memperhatikan 
secara sistematis mengenai pelaksanaannya dengan membuat standar-standar supervisi 
yang jelas dan terbuka. yang diindikasikan dengan adanya perbaikan pada: 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. Pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif dan efisien 
dengan mengacu kepada tuntutan penguasaan kompetensi. Membuat jadwal Supervisi 
memberikan persentase sebesar 26% dengan kategori cukup, ini berarti sosialisasi cukup di 
sosialisasikan oleh humas dan bagian kurikulum  kepada bapak/ibu guru yang akan di supervisi. 
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b. Variabel Kompetensi Guru (X2) 
Mengacu kepada pendapat Supardi, (2013:105), dimensi kompetensi guru  meliputi ; 

kompetensi pedagogic; kompetensi kepribadian; kompetensi social; dan kompetensi 
professional Hasil penelitian mengenai Kompetensi guru dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 4.7 
Deskripsi Bobot Variabel Kompetensi Guru 

No Indikator 
Total 

Bobot 
Kategori 

1 Penguasaan Karakteristik 
peserta didik 

153 Tinggi 

2 Penguasaan Materi 
pembelajaran 

162 Sangat 
Tinggi 

3 Penilaian hasil belajar secara 
objektif 

137 Tinggi 

Kompetensi pedagogic 452   

4 Mengikuti norma yang ada 140 Tinggi 

5 Pengembangan sikap mulia 153 Tinggi 

6 Pengembangan kualitas etos 
kerja 

125 Cukup 
Tinggi 

Kompetensi kepribadian 418   

7 Penguasaan standar 
kompetensi  

162 Sangat 
Tinggi 

8 pengembangan 
keprofesionalan 

146 Tinggi 

9 Pengembangan 
keprofesionalan melaui 
teknologi informasi 

152 Tinggi 

Kompetensi professional 460   

10 Komunikasi dengan rekan 
sejawat 

139 Tinggi 

11 Beradaptasi dengan baik 162 Sangat 
Tinggi 

12 Menilai sesuatu dengan 
objektif 

146 Tinggi 

Kompetensi Sosial 447   

Total 1777   

Bobot rata-rata  148 Tinggi 

Sumber : Hasil Penelitian, Data diolah, 2017 
 

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa bobot rata-rata dari variabel kompetensi guru (X2) 
adalah sebesar 148, Nilai tersebut berada pada rentang 130 – 160 atau pada kategori tinggi. 
Namun agar hasil yang didapatkan maksimal maka kinerja variabel ini harus ditingkatkan lagi 
sampai dinilai sangat tinggi oleh responden. Jika dilihat ternyata indikator tentang 
pengembangan kualitas etos kerja memiliki bobot yang cukup tinggi, hal ini dimungkinkan pada 
pelaksanaannya terutama etos kerja guru yang berhubungan dengan budaya kerja guru belum 
optimal seperti masalah kedisiplinan kerja. Sebaiknya ditindaklanjuti bagi guru yang masih 
memiliki tingkat kedisiplinan yang rendah. Bagi indicator kompetensi guru yang lain 
kebanyakan memiliki bobot tinggi, hal ini harus tetap dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan 
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lagi supaya bisa lebih meningkatkan kualitas lulusan peserta didik SMA Alfa Centauri di kota 
Bandung. 

Terlihat bahwa penguasaan materi pembelajaran dan beradaptasi dengan baik berada 
pada kategori sangat tinggi, ini berarti penguasaan materi pembelajaran dan beradaptasi 
dengan baik kepada rekan sejawat maupun kepada peserta didik memberikan kontribusi yang 
sangat tinggi untuk peningkatan kelulusan peserta didik baik dalam segi akademik maupun segi 
karakter. 

Oleh karena itu, guru-guru SMA Alfa Centauri harus di berikan pembinaan oleh sekolah 
dengan mengikuti worksop, seminar maupun peningkatan kualitas akademik dengan 
memberikan kesempatan kepada para guru untuk melanjutkan studi di mata pelajaran yang 
diampunya serta sekolah memberikan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan 
kepribadian supaya guru-guru SMA Alfa Centauri tetap kuat untuk memperjuangkan 
kesuksesan peserta didik baik secara akademik maupun non akademik. 
c. Variabel Peningkatan Kualitas Lulusan (Y) 

Mutu pendidikan atau mutu sekolah tertuju pada mutu lulusan, merupakan suatu yang 
mustahil, pendidikan atau sekolah menghasilkan lulusan yang bermutu, jika tidak melalui 
proses pendidikan yang bermutu pula. Proses pendidikan yang bermutu harus didukung oleh 
personalia, seperti administrator, guru, konselor, dan tata usaha yang bermutu dan profesional. 
Hal tersebut didukung pula oleh sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas, media serta 
sumber belajar yang memadai, baik mutu maupun jumlahnya, dan biaya yang mencukupi, 
manajemen yang tepat serta lingkungan yang mendukung (Sudjana, 2005:6). 

Dalam penelitian ini digunakan 2 indikator untuk mengukur variabel peningkatan kualitas 
lulusan yaitu Prestasi Akademik dan Prestasi non akademik.  

Tabel 4.8 
Deskripsi Bobot Variabel  

Peningkatan Kualitas Lulusan Peserta Didik 

No Indikator 
Total 

Bobot 
Kategori 

1 Kualitas hasil belajar 
(UN,PTN) 

153 Tinggi 

Prestasi Akademik 153   

2 Pengembangan soft skill 132 Tinggi 

Prestasi non akademik 132   

Total 285   

Bobot rata-rata  143 Tinggi 

Sumber : Hasil Penelitian, Data diolah, 2017 
 
Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa bobot rata-rata dari variabel Peningkatan Kualitas 

Lulusan Peserta Didik (Y) adalah sebesar 143, nilai tersebut berada pada rentang 130 – 160 atau 
pada kategori tinggi. Meskipun semua indicator dinyatakan berbobot tinggi namun agar hasil 
yang didapatkan lebih maksimal maka kinerja variabel ini harus terus ditingkatkan lagi sampai 
dinilai sangat baik oleh responden (bobot sangat tinggi).  

Terlihat bahwa prestasi akademik memberikan nilai 153 dibanding prestasi non akademik 
yaitu 132, ini berarti parameter yang bisa diukur oleh sekolah SMA Alfa CentauriS dan kualitas 
lulusan masih berdasarkan angka, hal ini dibuktikan ketika tes ke Perguruan Tinggi Negeri 
masih menggunakan tes akademik bukan tes non akademik. Maka usaha-usaha yang dilakukan 
oleh sekolah SMA Alfa Centauri yaitu mengikutsertakan  peserta didik untuk mengikuti 
bimbingan belajar wajib mulai dari kelas XI sampai kelas XII. Untuk persiapan ke perguruan 
tinggi, SMA Alfa Centauri bekerja sama dengan lembaga bimbingan belajar yaitu SSC 
mengikutsertakan peserta didik kelas XII untuk mengikuti intensif bimbingan belajar selama 2 
bulan. 
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2. Pembahasan 
a. Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Kualitas Lulusan  

Hipotesis penelitian berbunyi “terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 
supervisi kepala sekolah terhadap Peningkatan kualitas lulusan. Model hubungan supervisi 
kepala sekolah terhadap Peningkatan kualitas lulusan dinyatakan dalam bentuk persamaan 
regresi Y= 6.101 + 11.559 X1 Uji signifikansi persamaan regresi dapat disajikan pada tabel 4.72 
berikut ini : 

 
Tabel 4.9 

Signifikansi Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan kualitas lulusan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standard
ized 

Coefficie
nts 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error Beta 
Tolera

nce VIF 

1 (Consta
nt) 

6.101 2.553 
 

2.389 .022 
  

x1 .440 .038 .890 11.559 .000 1.000 1.000 

a. Dependent 
Variable: y 

      

Berdasarkan uji signifikansi variabel supervisi kepala sekolah terhadap Peningkatan 
kualitas lulusan diperoleh nilai t hitung 11.559 dengan signifikansi 0.000. Setelah dibandingkan 
dengan nilai t tabel sebesar 3,28 dimana harga t hitung lebih besar dari t tabel maka H0 ditolak 
sehingga variabel supervisi kepala sekolah secara signifikan mempengaruhi Peningkatan 
kualitas lulusan. 

Tabel 4.10 

Model Summaryb 

Mod
el R R Square 

Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .890a .792 .786 3.12969 1.459 

 a.     Predictors: (Constant), x1   

b. Depenent Variable y 
 

   

Berdasarkan tabel di atas diketahui ada pengaruh antara supervisi kepala sekolah 
terhadap Peningkatan kualitas lulusan, besar pengaruhnya yaitu sebesar 0.792 (adalah 
pengkuadratan dari koefisien korelasi), atau (0.890 x 0.890 = 0.792). R Square dapat disebut 
koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti besarnya variabel peningkatan kualitas lulusan 
yang dipengaruhi atau ditentukan oleh supervisi kepala sekolah adalah sebesar 79,2%. 

Kekuatan hubungan antara supervisi kepala sekolah dengan peningkatan kualitas 
lulusan dinyatakan dengan koefisien korelasi (r) 0.890 dengan p=0.000. Hal ini menunjukkan 
bahwa hipotesis nol (H0) ditolak, yang berarti hipotesis penelitian yang menyatakan ada 
pengaruh positif dan signifikan antara supervisi kepala sekolah terhadap peningkatan kualitas 
lulusan dapat diterima kebenarannya. 

Supervisor bertujuan untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan 
pendidikan di sekolah, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya dan 
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proses belajar mengajar pada khususnya, maka supervisi di SMA Alfa Centauri penting untuk 
dilaksanakan. 
c. Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Lulusan  

Hipotesis penelitian berbunyi “ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 
kompetensi guru terhadap Peningkatan kualitas lulusan. Model hubungan kompetensi guru 
terhadap Peningkatan kualitas lulusan dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi Y= 15.138 + 
4.756 X2 Uji signifikansi persamaan regresi dapat disajikan pada tabel 4.74 berikut ini : 

Tabel 4.11 
Signifikansi Kompetensi Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Lulusan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standard
ized 

Coefficie
nts t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error Beta   
Tolera

nce VIF 

1 (Consta
nt) 

15.138 4.269 
 

3.546 .001 
  

x2 .292 .061 .627 4.756 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: y 
 

      

Berdasarkan uji signifikansi variabel kompetensi guru terhadap Peningkatan kualitas 
lulusan diperoleh nilai t hitung 4.756 dengan signifikansi 0.000. Setelah dibandingkan dengan 
harga t tabel sebesar 3,28 dimana harga t hitung lebih besar dari t tabel maka H0 ditolak 
sehingga variabel kompetensi guru secara signifikan mempengaruhi Peningkatan kualitas 
lulusan. 

 
Tabel 4.12 

Model Summaryb 

Mod
el R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 .627a .393 .375 5.35362 1.491 

a. Predictors: (Constant), x2   

b. Dependent Variable: y  
 

  

Berdasarkan tabel di atas diketahui ada pengaruh antara kompetensi guru terhadap 
Peningkatan kualitas lulusan, besar pengaruhnya yaitu sebesar 0.393 (adalah pengkuadratan 
dari koefisien korelasi), atau (0.627 x 0.627 = 0.393). R Square dapat disebut koefisien 
determinasi yang dalam hal ini berarti besarnya varian peningkatan kualitas lulusan yang 
dipengaruhi atau ditentukan oleh kompetensi guru adalah sebesar 39,3%. 

Kekuatan hubungan antara kompetensi guru dengan peningkatan kualitas lulusan 
dinyatakan dengan koefisien korelasi (r) 0.627 dengan p=0.000. Hal ini menunjukkan bahwa 
hipotesis nol (H0) ditolak, yang berarti hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh 
positif dan signifikan antara kompetensi guru terhadap peningkatan kualitas lulusan dapat 
diterima kebenarannya. 

Hasil penelitian ini mendukung pendapat yang diungkapkan oleh Oteng Sutisna dalam 
Dadang Suhardan (2010:74) bahwa : ”jika guru belajar, tumbuh, berkembang dan bertambah 



STIA BANDUNG

STIA BANDUNG

STIA BANDUNG

P a g e  | 44 

Jurnal Bina Administrasi (Volume VI, Nomor 1) 

mampu, karena supervisor membimbing pertumbuhan guru, murid juga akan tumbuh lebih 
pesat” 

Guru atau pendidik merupakan profesi yang mulia, karena di tangan pendidik kualitas 
sumber daya manusia dibangun. Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi kualitas sumber 
daya manusia, namun peran guru atau pendidik lebih dominan dibanding dengan faktor lain. 
Untuk itu, profesionalisme guru di SMA Alfa Centauri harus selalu dijaga dan ditingkatkan 
sehingga kompetensi lulusan peserta didik mampu memenuhi standar kompetensi yang 
ditentukan 

 
d. Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kompetensi Guru   

Hipotesis penelitian berbunyi “ada pengaruh langsung antara supervisi kepala sekolah 
terhadap kompetensi guru. Model hubungan supervisi kepala sekolah terhadap kompetensi 
guru dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi X1= 38.604 + 0,434 X2 Uji signifikansi 
persamaan regresi dapat disajikan pada tabel 4.76 berikut ini : 

 
Tabel 4.13 

Signifikansi Sipervisi Kepala Sekolah Terhadap Kompetensi Guru  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standard
ized 

Coefficie
nts t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error Beta   
Tolera

nce VIF 

1 (Consta
nt) 

38.604 11.125 
 3.47

0 
.001 

  

x1 
.434 .161 .415 

2.69
5 

.011 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: x2  
 

     

Berdasarkan uji signifikansi variabel supervisi kepala sekolah terhadap kompetensi guru 
diperoleh nilai t hitung 2,695 dengan signifikansi 0.011. Setelah dibandingkan dengan harga t 
tabel sebesar 3,28 dimana harga t hitung lebih kecil dari t tabel maka dapat disimpulkan bahwa 
variabel supervisi kepala sekolah berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kompetensi 
guru. 

Tabel 4.14 

Model Summaryb 

Mod
el R 

R 
Squar

e 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 .415a .172 .148 13.40393 1.752 

a. Predictors: (Constant), x1   

b. Dependent Variable: x2   

 
Berdasarkan tabel diatas diketahui ada pengaruh antara supervisi kepala sekolah 

terhadap kompetensi guru, besar pengaruhnya yaitu sebesar 0.172 (adalah pengkuadratan dari 
koefisien korelasi), atau (0.415 x 0.415 = 0.172). R Square dapat disebut koefisien determinasi 
yang dalam hal ini berarti besarnya varian kompetensi guru yang dipengaruhi atau ditentukan 
oleh supervisi kepala sekolah adalah sebesar 17,2%. 
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Kekuatan hubungan antara supervisi kepala sekolah dengan kompetensi guru dinyatakan 
dengan koefisien korelasi (r) 0.415 dengan p=0.000. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol 
(H0) ditolak, yang berarti hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh langsung antara 
supervisi kepala sekolah dengan kompetensi guru dapat diterima kebenarannya. 

Hasil penelitian ini mendukung pendapat yang diungkapkan oleh Oteng Sutisna dalam 
Dadang Suhardan (2010:74) bahwa : ”jika guru belajar, tumbuh, berkembang dan bertambah 
mampu, karena supervisor membimbing pertumbuhan guru, murid juga akan tumbuh lebih 
pesat” 

Guru atau pendidik merupakan profesi yang mulia, karena di tangan pendidik kualitas 
sumber daya manusia dibangun. Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi kualitas sumber 
daya manusia, namun peran guru atau pendidik lebih dominan dibanding dengan faktor lain. 
Untuk itu, profesionalisme guru di SMA Alfa Centauri harus selalu dijaga dan ditingkatkan 
sehingga kompetensi lulusan peserta didik mampu memenuhi standar kompetensi yang 
ditentukan 

 
e. Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah Dan Kompetensi Guru Terhadap Peningkatan 

Kualitas Lulusan Peserta Didik Secara Simultan 
Hipotesis penelitian berbunyi “ada pengaruh yang signifikan antara supervisi kepala 

sekolah dan kompetensi guru terhadap peningkatan kualitas lulusan secara simultan”. Model 
hubungan supervisi kepala sekolah dan kompetensi guru terhadap peningkatan kualitas 
lulusan dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi berikut ini : 

 
Y = 0.539 + 0,358 X1+ 0,150 X2,  R2 = 0,838  

Uji signifikansi persamaan regresi diatas disajikan pada  tabel 4.78 berikut ini : 
 

Tabel 4.15 
Signifikansi Sipervisi Kepala Sekolah dan Kompetensi Guru  

Terhadap Peningkatan Kualitas Lulusan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standard
ized 

Coefficie
nts 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error Beta 
Toleran

ce VIF 

1 (Consta
nt) 

.539 2.703 
 

.199 .843 
  

x1 
.358 .037 .733 

9.65
2 

.000 .828 1.208 

x2 
.150 .035 .323 

4.24
8 

.000 .828 1.208 

a. Dependent Variable: y  
 

     

Berdasarkan uji signifikansi variabel supervisi kepala sekolah dan kompetensi guru 
terhadap peningkatan kualitas lulusan secara simultan diperoleh nilai t hitung 9,652 (X1) dan 
4,248 (X2) dengan signifikansi 0.000. Setelah dibandingkan dengan harga t tabel sebesar 3,28 
dimana harga t hitung lebih besar dari t tabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel supervisi 
kepala sekolah dan kompetensi guru secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
peningkatan kualitas lulusan. 
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Tabel 4.16 

Model Summaryb 

Mod
el R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 .915a .838 .828 2.80872 1.285 

a.  Predictors: (Constant), x2, x1   

a. Dependent Variable: y 
 

   

Berdasarkan tabel di atas diketahui ada pengaruh antara supervisi kepala sekolah dan 
kompetensi guru terhadap peningkatan kualitas lulusan secara simultan, besar pengaruhnya 
yaitu sebesar 0.838 (adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi), atau (0.915 x 0.915 = 0.838). 
R Square dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti besarnya varian 
peningkatan kualitas lulusan yang dipengaruhi atau ditentukan oleh supervisi kepala sekolah 
adalah sebesar 17,2%. 

Kekuatan hubungan antara supervisi kepala sekolah dengan kompetensi guru dinyatakan 
dengan koefisien korelasi (r) 0.915 dengan p=0.000. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol 
(H0) ditolak, yang berarti hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh supervisi kepala 
sekolah dan kompetensi guru secara simultan terhadap peningkatan kualitas lulusan dapat 
diterima kebenarannya. 

Untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh dari Supervisi Kepala Sekolah dan 
Kompetensi Guru terhadap Peningkatan Kualitas Lulusan Peserta Didik secara keseluruhan, 
maka dilakukan uji F. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut : 

F =  (n-k-1) R2 
           k(1-R2) 
 
F = (37-2-1)(0,838) 
          2 (1-0.838) 
F =  28,492 = 87,94 
       0,324 
 

Nilai F di atas kemudian dibandingkan dengan nilai F0.05;(37). Dari tabel distribusi F dimana 
diperoleh nilai F0,05(37) sebesar 3,28. Nilai F hasil perhitungan di atas yaitu 87,94 ternyata lebih 
besar dari F di tabel yaitu sebesar 3,28 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Atau 
dengan kata lain secara simultan Supervisi Kepala Sekolah dan Kompetensi Guru memiliki 
pengaruh signifikan/kuat terhadap Peningkatan Kualitas Lulusan Peserta Didik, selain itu 
besarnya pengaruh dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi. 

 
Tabel 4.17 

Kesimpulan Pengujian Secara Keseluruhan 

Nilai Fhitung Nilai Ftabel Kesimpulan 
87,94 3,28 Signifikan 

Sumber : hasil perhitungan 
 

Dari persamaan diatas juga diketahui nilai Errorvar yaitu sebesar 0,162 memperlihatkan 
adanya pengaruh faktor lain di luar Supervisi Kepala Sekolah dan Kompetensi Guru terhadap 
Peningkatan Kualitas Lulusan Peserta Didik yaitu sebesar 16,2%. 

Adapun variabel yang mempengaruhi terhadap peningkatan kualitas lulusan namun tidak 
diteliti dalam penelitian ini yang menunjukkan nilai pengaruh sebesar 16,2% terhadap 
peningkatan kualitas lulusan peserta didik, selain supervisi kepala sekolah dan kompetensi 
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guru, faktor lain yang mempengaruhi kualitas lulusan peserta didik menurut Himmatul Mufidah 
(2011) adalah sebagai berikut: 
1. Efektivitas Sekolah atau Pendidikan. 
2. Kurikulum yang Digunakan. 
3. Sistem Penilaian Pendidikan. 
4. Komunikasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan. 
5. Lingkungan. 

Pentingnya pelaksanaan supervisi akademik untuk meningkatkan kemampuan 
profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Alfa Centauri melalui proses 
pembelajaran yang baik serta membantu guru dan kepala sekolah menciptakan lulusan yang 
baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu, kegiatan supervisi ini hendaknya rutin 
dilaksanakan di sekolah sebagai salah satu kegiatan yang dipandang positif dalam 
meningkatkan proses pembelajaran. Apabila konsep-konsep ideal tersebut dilaksanakan, 
maka dapat diharapkan kualitas pendidikan akan meningkat secara signifikan. 
 

 
PENUTUP 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka ada beberapa hal yang dapat 
disimpulkan, sebagai berikut: 
1. Kegiatan perencanaan  supervisi  Kepala Sekolah terhadap upaya meningkatkan 

kompetensi pedagogik  guru di SMA Alfa Centauri dibuktikan dengan menyusun program 
supervisi, melaksanakan program supervisi dan menindaklanjuti hasil supervisi meliputi 
pembinaan secara berkesinambungan, melakukan kegiatan penilaian kinerja guru, 
pemberdayan MGMP, KKG, menjalin kerjasama internal, eksternal dan diagonal dengan 
berbagai pihak yang memiliki komitmen tinggi kepada pendidikan. 

2. Pengaruh antara supervisi kepala sekolah dengan kualitas lulusan mempunyai hubungan 
yang kuat, dengan total bobot berada pada kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan 
pelaksanaan supervisi kepala sekolah dan kualitas lulusan sudah baik satu sama lain, 
sehingga dengan pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah dapat meningkatkan kualitas 
lulusan peserta didik di SMA Alfa Centauri. 

3. Pengaruh antara kompetensi guru dengan kualitas lulusan mempunyai hubungan yang kuat, 
dengan total bobot berada pada kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan kompetensi yang 
dimiliki guru dan kualitas lulusan sudah baik satu sama lain, sehingga dengan kompetensi 
yang dimiliki oleh guru SMA Alfa Centauri dapat meningkatkan kualitas lulusan. 

4. Pengaruh antara supervisi kepala sekolah dan kompetensi guru terhadap kualitas lulusan 
mempunyai hubungan yang signifikan secara simultan. Hal ini memperlihatkan hubungan 
yang erat apabila dilaksanakan oleh sekolah maka besar pengaruhnya terhadap 
peningkatan lulusan peserta didik di SMA Alfa Centauri di Kota Bandung. 
 

B. Saran 
Setelah melakukan penelitian ini, maka ada beberapa hal yang dapat dikemukakan 

sebagai saran akademis dan secara praktis. Adapun saran akademis adalah: Perlunya 
penelitian lanjutan mengenai variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, yang 
diidentifikasikan dalam penelitian ini antara lain: Efektivitas sekolah , kurikulum yang 
digunakan, sistem penilaian pendidikan, komunikasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan, 
lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan peserta didik. 

Adapun saran praktis adalah: 
1. Kepala sekolah SMA Alfa Centauri selalu memberikan kegiatan layanan supervisi 

pendidikan secara terprogram, professional, berkelanjutan untuk meningkatkan 
kompetensi guru dan hasil belajar peserta didik di sekolah. 
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2. Guru SMA Alfa Centauri selalu berusaha meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan 
kinerjanya untuk meningkatkan kualitas lulusan peserta didik di sekolah. 

3. Peserta didik di SMA Alfa Centauri selalu berupaya untuk belajar dan bekerja keras untuk 
meningkatkan prestasi belajar mereka, sebagai upaya strategis dan sinergis yang dilakukan 
oleh kepala sekolah, para guru dan pihak lainnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di 
SMA Alfa Centauri khususnya dan kualitas pendidikan pada umumnya. 
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